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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
1. Miasto i gmina wiebodzin s? zlokalizowane na skrzyDowaniu dróg: z zachodu na wschód i z póKnocy
na poKudnie. Droga nr 2 z zachodu na wschód K?cz?ca Berlin z Poznaniem i Warszaw? dla Gminy ale i
caKego regionu charakter drogi tranzytowej. Po wybudowaniu autostrady A2 w gminie wiebodzin
znajdzie siM zjazd w rejonie Jordanowa. Droga ne 3 (w najbliDszej przyszKoNci droga szybkiego ruchu)
biegn?ca z póKnocy na poKudnie K?cz?ca Szczecin, Gorzów Wlkp., Zielon? GórM z granic? czesk?
posida takDe ogromne znaczenie dla nie tylko samej Gminy wiebodzin ale dla caKego województwa
lubuskiego. Droga nr 3 odgrywa szczególn? rolM, gdyD K?czy obie stolice województwa: Gorzów
(siedziba wKadz rz?dowych) i Zielon? GórM (siedziba wKadz samorz?dowych).
2. Gmina wiebodzin s?siaduje z gmin? Sulechów, Sk?pe, Lubrza, MiMdzyrzecz, Szczaniec i Zb?szynek.
Po reformie samorz?dowej, z dniem 1.01.1999 r. Gmina wiebodzin znalazKa siM w powiecie
NwiebodziPskim.
3. Dla rozwoju Gminy wiebodzin jak i caKego województwa lubuskiego ogromne znaczenie posiada
bliskoNQ Berlina, który staje siM duD? metropoli? o znaczeniu europejskim. OddziaKywanie Berlina
bMdzie rosKo wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód. Berlin zajmuje waDne miejsce w tak
zwanym „europejskim bumerangu” - osi rozwoju od Budapesztu przez WiedeP, BratysKawM, PragM,
Drezno, WrocKaw, Berlin, PoznaP do Szczecina i Trójmiasta. Aglomeracja Berlina bMdzie dla
mieszkaPców gminy i województwa lubuskiego nie tylko atrakcyjnym centrum kulturalnym,
naukowym i oNrodkiem komunikacji miMdzynarodowej (lotniska, wMzeK kolejowy) ale takDe waDnym
obszarem ekspansji firm produkcyjnych ( w tym rolniczych oferuj?cych DywnoNQ wysokiej jakoNci),
handlowych i usKugowych oraz waDnym rynkiem pracy. JuD obecnie przykKadem moDe byQ skuteczne
konkurowanie wielu lubuskich przedsiMbiorstw budowlanych z firmami niemieckimi, mimo
restrykcyjnych przepisów dotycz?cych firm spoza UE. BliskoNQ Berlina jest szans? dla caKego regionu
w wykorzystaniu walorów Nrodowiska dla rozwoju róDnorodnych form turystyki i wypoczynku.
WaDnym oNrodkiem dla Gminy wiebodzin bMdzie w najbliDszych latach PoznaP.
4. Gmina wiebodzin naleDy do doNQ dobrze zaludnionych gmin województwa lubuskiego, stanowi?cego
jeden z najrzadziej zaludnionych regionów Polski. GMstoNQ zaludnienia w Gminie wynosiKa
136 osób/km2 i byKa najwyDsza w caKym powiecie. W s?siednich gminach na 1 km2 przypada od 19
osób w gminie MiMdzyrzecz do 39 osób w gminie Zb?szynek. W gminie na 100 mMDczyzn przypada
107 kobiet.
5. Liczba ludnoNci w latach 1995-1998 nieznacznie wzrosKa, przy czym w wiMkszym stopniu wzrosKa
liczba ludnoNci na wsi (o 3%). Na wsi mieszkaKo ok. 27 % ludnoNci caKej Gminy.
6. W gminie wiebodzin w ostatnich latach wystMpuje ujemne saldo migracji, w 1998 r. wynosiKo ono -10
osób, podczas gdy w s?siednich gminach wynosiKo wahaKo siM od -123 osób w Gminie MiMdzyrzecz do
+13 osób w gminie Szczaniec.
7. W Gminie wiebodzin w latach 1995-1998 udziaK osób w wieku produkcyjnym systematycznie roNnie
(59,6 %) zaN w wieku przedprodukcyjnym - spada (28 %). UdziaK osób w wieku mobilnym tj. 18-44
lata w grupie osób w wieku produkcyjnym wahaK siM w granicach 68 %.
8. Gmina wiebodzin posiada istotne walory przyrodnicze. Zw?zane sa one gKównie z duDymi jeziorami
w czMNci póKnocnej oraz w czMNci zachodniej. Ekosystemy leNne znajduj? siM we wzglMdnie dobrym
stanie i s? atrakcyjne dla potencjalnych turystów.
Zasoby wody nie stanowi? bariery rozwojowej dla produkcji rolniczej. Jeziora w okolicy miasta s?
nieprzydatne dla celów turystycznych z powodu ich znacznego zanieczyszczenia. Obecnie trwa proces
ich samooczyszczania. Samo miasto wiebodzin jest poKoDone niekorzystnie pod wzglMdem
„przewietrzalnoNci” w zwi?zku z tym naleDy ograniczaQ w tym mieNcie emisje spalin i pyKów.
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9. Region wiebodziPski jest drugim co do jakoNci gleb w b. województwie zielonogórskim, st?d teD
moDliwa jest dalsza intensyfikacja produkcji rolnej poprzez zwiMkszenie upraw pszenicy, jMczmienia
i buraków cukrowych. MoDliwe jest tu zwiMkszenie plantacji upraw gatunków jagodowych i sadów.
10. Miasto i wsie gminy posiadaj? intersuj?c? historiM, liczne zabytkowe budowle mog? byQ atrakcj? dla
turystyki wMdrownej ( np. rowerowej). WyróDniaj?c? formM, atrakcyjn? turystycznie posiada zespóK
klasztorny Cystersów w GoNcikowie ParadyDu).
11. Obecnie gmina charakteryzuje siM tym, De kilka wsi ma lub bMdzie miaKo zbiorowe systemy
odprowadzania Ncieków sanitarnych, nie maj?c zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodM. Dotyczy
to Jordanowa, GoNcikowa i GliPska. MiejscowoNci te proponuje siM w pierwszej kolejnoNci do budowy
wodoci?gów. W wiebodzinie stan techniczny kanaKów deszczowych, szczególnie w centrum miasta,
jest bardzo zKy – wymaga kompleksowego rozwi?zania.
12. Wskazanym byKoby opracowanie programu kompleksowego, selektywnego gromadzenia i utylizacji
odpadów staKych, ze szczególnym uwzglMdnieniem terenu miasta i wiMkszych miejscowoNci.
Z ogólnej liczby 60 lokalnych kotKowni wmieNcie wiebodzin, ponad poKowa (32) kotKowni
wykorzystuje gaz ziemny do celów grzewczych. EksploatacjM 21 kotKowni lokalnych (w tym 17
kotKowni na gaz) prowadzi ZakKad Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. PozostaKe kotKownie eksploatowane
s? przez poszczególnych wKaNcicieli lub uDytkowników obiektów.
Na terenach wiejskich, docelowo systemy ogrzewania powinny korzystaQ ze XródeK tradycyjnych oraz
z alternatywnych XródeK energii tj. gazu sieciowego, gazu propan-butan, oleju opaKowego lub energii
elektrycznej.
13. System dostawy gazu sieciowego funkcjonuje jedynie w samym wiebodzinie i zapewnia wKaNciwe
zaopatrzenie w gaz dla celów komunalno-bytowych oraz grzewczych. Dla poprawy zaopatrzenia w gaz
wschodniej czMNci miasta naleDaKoby zamkn?Q pierNcieP sieci Nredniego ciNnienia poprzez uKoDenie sieci
gazowej od Technikum przy ul. "aków do stacji EG – 4 na os. SKonecznym.
14. Istniej?cy ukKad sieci gazowej wysokiego ciNnienia umoDliwia dostawM gazu do miejscowoNci: Raków,
Rosin, Osogóra, Rudgierzowice, Jeziory i Lubinicko poprzez budowM stacji redukcyjno – pomiarowej
i sieci gazowych Nredniego ciNnienia.
Opracowane w 1994 roku „Program gazyfikacji Województwa Zielonogórskiego” przewiduje budowM
gazoci?gu wysokiego ciNnienia o Nrednicy Ø 150 mm od GA – 1 poprzez rejony ZakKadu Drobiarskiego
i oczyszczalni Ncieków i dalej w kierunku zachodnim w pobliDu !agowa do Lubrzy
!agowa. Realizacja tego programu umoDliwi gazyfikacje miejscowoNci Grodziszcze, !ugów i
Wilkowo. Istnieje alternatywa dostarczania gazu z kierunku Skwierzyny, na obecnym etapie jedynie w
fazie teoretycznych moDliwoNci.
15. Na terenie gminy wystMpuje znaczne opóXnienie w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej,
w porównaniu z regionami kraju o wyDszych wskaXnikach. W najbliDszej perspektywie powinno
nast?piQ unowoczeNnienie systemu K?cznoNci przewodowej poprzez:
wymianM istniej?cych central telefonicznych analogowych na nowoczesne w systemie cyfrowym,
budowM cyfrowych czKonów centralowych ( moduKów abonenckich) w kilku miejscowoNciach
gminy,
budowM optotelekomunikacyjnych linii z systemami transmisji cyfrowej miMdzy centralami
a czKonami centralowymi,
zwiMkszenie wskaXnika gMstoNci abonentów telefonicznych poprzez instalacjM kolejnych stacji
telefonicznych,
instalacjM wiMkszej iloNci telefonicznych aparatów publicznych.

16. Miasto i gmina wiebodzin posiada wyj?tkowo korzystny, prawdopodobnie najkorzystniejszy
w województwie lubuskim ukKad transportowy w zakresie rodzajowym i kierunkowym. Problemem
jest zKy stan techniczny dróg, zwKaszcza gminnych. Niska ocena jakoNci dróg dotyczy stanu ich
nawierzchni a takDe innych parametrów uDytkowych (szerokoNQ, geometria). Dla wszystkich dróg
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gminnych naleDy zaplanowaQ wykonanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych w zakresie
modernizacji nawierzchni (poprzez poKoDenie nawierzchni bitumicznej), poboczy oraz infrastruktury
towarzysz?cej.
Z bieD?cego dróg gminnych utrzymania pilne do wykonania s? prace zwi?zane z odwodnieniem,
profilowaniem poboczy, uzupeKnieniem ubytków nawierzchni, oczyszczeniem rowów przydroDnych,
wycinka drzew i krzewów ograniczaj?cych widocznoNQ.

17. Przez teren i gminy przebiegaja magistrala E – 20 Warszawa Zachodnia - Kunowice (granica
paPstwa) – Berlin, dwutorowa, zelektryfikowana, przebiega na terenie gminy na dKugoNci 15km,
zostaKa zaliczona do systemu UE jako magistrala oznaczona AGC (waDna). Szlak torowy na terenie
gminy zostaK przebudowany i dostosowany do rozwijania prMdkoNci do 160 km/godz. Dotychczas nie
zostaKy przebudowane dwie stacje z ukKadem sterowniczo – torowym w wiebodzinie i Wilkowie.
Do miejscowoNci poKoDonych na terenie gminy, nie objMtych komunikacj? PKS naleD?: Czworaki,
Kolonia GoNcikowo, PGR Kamionka, PGR Lubogóra, PGR Rzeczyca, Podlesie, GliPsko PGR, Osa
Góra, Niedzwiadów, Milków.

18. WiMkszoNQ mieszkaP i domów mieszkalnych stanowi wKasnoNQ prywatn?, gmina jest wKaNcicielem 336
budynków w mieNcie, w tym 2931 mieszkaP, oraz 8 budynków, w tym 24 mieszkaP na wsi (stan na
30.06.1999.). W ostatnich latach nie oddano do uDytku Dadnego mieszkania komunalnego. Potrzeby
szacuje siM na 85 mieszkaP. Gmina nie podejmowaKa do tej pory dziaKaP na rzecz rozwoju
budownictwa mieszkaniowego.

19. WskaXnik iloNci lekarzy, lekarzy-dentystów oraz pielMgniarek na 10 tys. mieszkaPców (1998 r.)
ksztaKtuje siM korzystniej w gminie na niD w
MiMdzyrzecz).

s?siednich gminach (poza miastem i gmin?

20. W gminie

wiebodzin mieszka i pracuje znaczna iloNQ osób wyksztaKconych
z gminami oNciennymi, takDe w gospodarstwach indywidualnych.

w porównaniu

21. Na terenie gminy dziaKa kilkanaNcie klubów sportowych. Niektóre posiadaj? juD dKug? tradycje,
powstaj? jednak równieD nowe. Wiele z nich odnosi znacz?ce sukcesy nie tylko lokalne, ale równieD
ogólnokrajowe. ZagroDenie przestMpczoNci? w Gminie wiebodzin stale wzrasta i nie odbiega od
tendencji ogólnokrajowych.

22. Gmina wiebodzin jest uboga w surowce mineralne. Na terenie Gminy znane s? jedynie zKoDa
kruszywa mieszcz?ce siM w okolicach Jordanowa i GoNcikowa oraz zKoDe kredy jeziornej „Szumi?ca”,
poKoDone na wschód od Jordanowa.

23. Ogólna powierzchnia Gminy wiebodzin wynosi 22 736 ha, z czego 72 % gruntów naleDy do Skarbu
PaPstwa. Z ogólnej powierzchni gruntów 16 357 ha Skarbu PaPstwa wiMkszoNQ jest administrowana
przez AWRSP.

24. Gmina posiada dobre warunki do rozwoju turystyki tranzytowej oraz specjalistycznej pobytowej.
Dotychczas brak na terenie Gminy wiebodzin oznakowanych tras rowerowych.W „Studium
komunikacji rowerowej na obszarze woj. zielonogórskiego” opracowanej w 1993 roku na zlecenie
Wojewódzkiego UrzMdu w Zielonej Górze przewiduje siM przebieg przez gminM wiebodzin 3 tras
rowerowych o znaczeniu wojewódzkim:
- trasa RW-1. SKubice- !agów-Lubrza-Jordanowo-GliPsk-Grodziszcze-Rzeczyna-KupieninoOjerzyce-Szczaniec-Zb?szyP –Nowy TomyNl.
- trasa RW-7. wiebodzin-Lubogóra-OKobo-Niesulice-GryDyna-Grabin-Radomia-Nietkowice.
- trasa RW-9. wiebodzin-Lubinicko-Rudgerzowice-Osogóra-Raków-Buków-Sulechów-Zielona
Góra-KoDuchów-Nowe Miasteczko.
NaleDaKoby rozwaDyQ moDliwoNQ poprowadzenia trasy rowerowej ze wiebodzina w kierunku
Babimostu przez Jeziory-Smardzewo.
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25. W Gminie wiebodzin wg stanu na 30.06.1999 r. byKo zarejestrowanych 2742 jednostek
w systemie REGON, z czego zaledwie 155 jednostek na terenie poza miastem. NajwiMcej jednostek
dziaKaKo w samym wiebodzinie - 2282 (83%) oraz w Wilkowie (66), Jordanowie (48 ), Chociulach
(35) i Lubieniecku (27). W ogólnej liczbie jednostek dominowaK sektor usKug (77%) oraz sektor
przemysKu (20%). Z ogólnej liczby pracuj?cych w caKej Gminie wg stanu na 31.12.1998 r., miasto
wiebodzin skupiaKo aD 86,6% pracuj?cych.

26. W Gminie wiebodzin we wKadaniu prywatnym znajduje siM ok. 74% uDytków rolnych, podobnie jak
w caKym Subregionie wiebodziPsko-WolsztyPskim, który charakteryzuje siM duDym udziaKem
sektora prywatnego w rolnictwie. W produkcji rolnej gmina musi siM liczyQ z siln? konkurencj? gmin
oNciennych, najsilniejsz? konkurencjM w produkcji upraw polowych stanowi gmina Szczaniec i Sk?pe.
Gmina wiebodzin rozwija siM rolniczo, pomimo trudnej sytuacji w rolnictwie w kraju. Do istotnych
kierunków upraw naleDy sadownictwo. Ponad 50% gleb w gminie jest prawnie chronionych przed
zmian? uDytkowania, dlatego powinna powstaQ odpowiednia instytucja wspieraj?ca rolnictwo.
Tabela 1. Sytuacja demograficzna w gminie .wiebodzin i w gminach oGciennych wg stanu na 31.12.1999 r.
LudnoGH

.wiebodzin SkIpe

Lubrza

Sulechów

ZbIszynek Szczaniec Trzeciel

LudnoNQ ogóKem
MMDczyXni
Kobiety
GMstoNQ zaludnienia na 1 km2
IloNQ kobiet na 100 mMDczyzn
Przyrost naturalny/1000 os.
Saldo migracji
Jednostki zarejestrowane w
systemie REGON

30 975
15 002
15 973
136
106
1,94
2

5 773
2 842
2 931
32
103
0
0

3 228
1 613
1 615
26
100
-0,62
0

26 651
13 115
13 536
113
103
3,06
1

8 686
4 317
4 369
91
101
0,89
-10

3 857
1 872
1 985
34
106
6,67
13

6 520
3 202
3 318
37
104
-3,18
-5

MiJdzy
rzecz
25 955
12 836
13 119
85
102
1,31
-13

2 875

275

177

2 293

541

177

439

2 106

PrzedsiMbiorstwa paPstwowe
SpóKki prawa handlowego
SpóKki cywilne
Osoby prowadz?ce
dziaKalnoNQ gosp.
Pracuj?cy ogóKem
I Sektor
II Sektor
III Sektor
Szko y podstawowe

2
100
280
2 339

5
14
234

7
13
140

1
78
179
1 948

9
37
441

10
4
148

2
14
25
356

2
93
170
1711

967
333
452
462

1181
163
228
822

260
11
35
185

1 588
155
836
2 73

224
79
211
217

324
22
320
659

730
116
625
513

398
126
216
376

SzkoKy ogóKem
Uczniowie ogóKem
Absolwenci ogóKem

18
4 230
648

6
710
107

3
434
60

13
3 825
524

3
1 252
182

3
506
71

4
867
118

13
3 578
531

Licea ogólnokszta c ce
Licea ogóKem
Uczniowie
Absolwenci

3
889
205

2
637
123

2
554
100

10
2 647
559

8
2 184
571

3
715
92

15
8
39
31
705

1
1
10
10
260

Szko y zawodowe
SzkoKy ogóKem
Uczniowie
Absolwenci

2
313
68

15
1 986
388

3
3
8
8
192

13
7
31
24
658

Placówki wych. przedszk.
Placówki ogóKem
Przedszkola
OddziaKy ogóKem
OddziaKy w przedszkolach
Miejsca w przedszkolach

17
8
41
30
810

7
3
10
6
172

3
2
4
3
100

3
1
6
3
77
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960
770
69
58

191
116
14
10

88
72
6
5

834
711
68
58

260
260
19
19

110
67
7
4

185
185
12
12

754
622
46
39

18,1

19,8

18,6

18,9

18,3

21,5

21,4

18,9

3,25
0,94

3,57
0,97

3,57
0,95

3,42
0,91

3,68
0,94

3,48
0,90

3,4
0,89

3,18
0,89

19
97
159,1

0
0
0

3
14
153

20
109
117,8

7
36
108,6

0
0
0

3
15
99

41
169
95,7

26,5

39,9

3,1

15,9

16,1

5,2

3

28,1

4,9

1,7

3,1

3,4

3,4

2,6

0

5

65,7
5
5

24,3
1
0

12,5
0
0

44,6
1
4

21,8
3
1

13,1
0
0

27,4
1
1

152,4
2
7

Mieszkania zamieszkane
PrzeciMtna pow. uDytkowa
mieszkania na osobM w m2
PrzeciMtna liczba osób/1 mieszk.
PrzeciMtna liczba osób/ 1 izbM

Mieszkania oddane do
u ytku w 1999 r.
Mieszkania
Izby
PrzeciMtna pow. uDytkowa
mieszkania w m2

Ochrona zdrowia
Lekarze/10 tys. ludnoNci
Lekarze dentyNci/10 tys.
ludnoNci
PielMgniarki/10 tys. ludnoNci
Przychodnie
Apteki
-ródKo: dane US w Zielonej Górze
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CZ6.7 I
DIAGNOZA STANU GMINY
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1. ZASOBY GMINY
1.1. Demografia
Miasto i gmina wiebodzin leD? w województwie lubuskim zaliczanym do najrzadziej zaludnionych
regionów Polski, natomiast sama Gmina wiebodzin naleDy do doNQ dobrze zaludnionych gmin
województwa. W Gminie poza wiebodzinem jest 20 wsi, 1 przysióKek, 3 osady i 1 kolonia.
GMstoNQ zaludnienia wynosiKa 136 osób/km2 i byKa najwyDsza w caKym powiecie. W s?siednich gminach na
1 km2 przypada od 19 osób w gminie MiMdzyrzecz do 39 osób w gminie Zb?szynek. W gminie na 100
mMDczyzn przypada 107 kobiet.
Gmina wiebodzin liczy 30 975 mieszkaPców (dane z na 31.12.1999 r.). GMstoNQ zaludnienia jest wysoka i
wynosi 136 osób na 1 km2 (w województwie73 osoby na 1 km2). WystMpuj? jednak duDe dysproporcje
miMdzy obszarem miasta, gdzie gMstoNQ zaludnienia osi?ga 2050 osób na 1 km2, a obszarami wiejskimi ze
wskaXnikiem 39 osób na 1 km2.
LudnoNQ miejska wynosi 72,8 % (w województwie 64,7%), co lokuje GminM w grupie najbardziej
zurbanizowanych. Na tle innych gmin województwa Gmina wyróDnia siM wysokim zaludnieniem,
zwKaszcza w samym wiebodzinie. Odgrywa to istotn? rolM w procesach demograficznych, w dynamice i
kierunkach migracji.
Liczba ludnoNci w latach 1995-1999 nieznacznie wzrosKa, przy czym w wiMkszym stopniu wzrosKa liczba
ludnoNci na wsi.
Tabela 2. Sytuacja demograficzna w mieGcie i gminie .wiebodzin w latach 1996-1999
Wyszczególnienie
LudnoGH
LudnoNQ ogóKem
MMDczyXni
Kobiety
GMstoNQ zaludnienia na 1 km kw.
IloNQ kobiet na 100 mMDczyzn
Ruch naturalny ludnoGci
MaKDePstwa
Urodzenia Dywe
Zgony ogóKem
Przyrost naturalny
MaKDePstwa na 1000 ludnoNci
Urodzenia Dywe na 1000 ludnoNci
Zgony ogóKem na 1000 ludnoNci
Przyrost naturalny na 1000 ludnoNci
Migracje
NapKyw ogóKem
NapKyw z zagranicy
OdpKyw ogóKem
OdpKyw za granicM
Saldo migracji

1996

1997

1998

1999

30 864
14 948
15 916
135
106

30 778
14 894
15 884
135
107

30 913
14 959
15 954
136
107

30 975
15 002
15 973
136
106

136
456
265
191
4,41
14,77
8,59
6,18

176
412
273
139
5,72
13,39
8,87
4,52

164
343
284
59
5,31
11,1
9,19
1,91

175
340
280
60
5,65
10,98
9,05

342
3
424
12
-91

340
9
423
7
-83

358
6
368
3
-10

458
10
501
8
-43

-ródKo: dane US w Zielonej Górze
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W gminie wiebodzin w ostatnich latach wystMpuje ujemne saldo migracji, w 1998 r. wynosiKo ono -10
osób, podczas gdy w s?siednich gminach wynosiKo wahaKo siM od -123 osób w Gminie MiMdzyrzecz do
+13 osób w gminie Szczaniec.
Tabela 3. Struktura ludnoGci w Gminie .wiebodzin wg wieku w latach 1995-1998
Wiek
1995
1996
1997
Liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
0-9
4 639
15,1%
4 570
14,8%
4 406
14,3%
4 273
10-19
5 845
19,0%
5 742
18,6%
5 685
18,5%
5 611
20-29
4 061
13,2%
4 254
13,8%
4 368
14,2%
4 641
30-39
4 724
15,4%
4 515
14,6%
4 282
13,9%
4 045
40-49
5 007
16,3%
5 176
16,8%
5 212
16,9%
5 279
50-59
2 415
7,9%
2 484
8,0%
2 659
8,6%
2 864
60-wiMcej
4 054
13,2%
4 123
13,4%
4 166
13,5%
4 200
OgóKem
30 745
100,0%
30 864
100,0%
30 778
100,0%
30 913

1998
%
13,8%
18,2%
15,0%
13,1%
17,1%
9,3%
13,6%
100,0%

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

Tabela 4. Struktura ludnoGci w Gminie .wiebodzin wg wieku podziale na miasto i wieG w latach 1995-1998
Wiek
1995
1996
1997
1998
miasto
gmina
miasto
gmina
miasto
gmina
miasto
gmina
0-9
3 112
1 527
2 987
1 583
2 831
1 575
2 722
1 551
10-19
4 458
1 387
4 346
1 396
4262
1 423
4191
1 420
20-29
2 819
1 242
2 999
1 255
3 083
1 285
3 306
1 335
30-39
3 497
1 227
3 334
1 181
3 125
1 157
2 934
1 111
40-49
3 986
1 021
4 096
1 080
4 124
1 088
4 146
1133
50-59
1 833
582
1 890
594
2 020
639
2 223
641
60-wiMcej
2 908
1 146
2 954
1 169
2 986
1 180
3 017
1183
OgóKem
22 613
8 132
22 606
8 258
22 431
8 347
22 539
8 374
-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

Tabela 5. Struktura ludnoGci w gminie .wiebodzin wg kryterium ekonomicznego w latach 1995-1998
1995
1996
1997
1998
Wiek
liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
%
9
416
30,6%
9
234
29,9%
8
997
29,2%
8
779
28,4%
Przedprodukcyjny
17 820
58,0% 18 025
58,4% 18 130
58,9% 18 434
59,6%
Produkcyjny
3
509
11,4%
3
605
11,7%
3
651
11,9%
3
700
12,0%
Poprodukcyjny
30 745
100,0% 30 864
100,0% 30 778
100,0% 30 913
100,0%
OgóKem
-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

W Gminie wiebodzin w latach 1995-1998 udziaK osób w wieku produkcyjnym systematycznie roNnie
(59,6 %) zaN w wieku przedprodukcyjnym - spada (28 %). UdziaK osób w wieku mobilnym tj. 18-44 lata w
grupie osób w wieku produkcyjnym wahaK siM w granicach 68 %.
60-wiMcej

4200
2864

40-49

5279
4045
4641
5611
4273

20-29
0-9
0

2000

4000

6000

Struktura mieszka&ców Gminy .wiebodzin wg wieku wg stanu na 31.12.1998.
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Tabela 6 Liczba ludnoGci w poszczególnych miejscowoGciach gminy
Nazwa miejscowoGci
Liczba mieszka&ców w latach
1994
1995
1996
1997
.wiebodzin

1998

22 902

22 872

22 810

22 761

22 735

Chociule

561

556

555

541

534

Jeziory

319

321

318

320

314

Jordanowo

664

673

671

669

680

Rusinów

450

444

445

441

441

Borów

259

262

264

271

273

GliPsk

535

537

540

545

535

GoNcikowo

371

367

367

376

376

Grodziszcze

294

302

307

318

315

KMpsko
Kupienino

134
247

138
248

139
243

137
242

120
239

Lubinicko

526

534

535

539

556

Lubogóra

387

385

390

393

384

!ugów
Nowy Dworek

246
243

246
237

247
236

243
237

246
240

Osogóra

42

41

42

43

45

Podlesie

42

42

41

42

43

Raków

345

347

342

335

328

Rosin

216

217

227

224

229

RozKogi

157

152

150

122

123

Rudgerzowice

142

139

136

142

149

Rzeczyca

503

491

487

475

468

WitosKaw

251

252

262

255

261

WityP
Wilkowo
Wygon

63

57

51

49

49

987

990

993

996

1019

7

7

6

7

7

1.2. LudnoGH wiejska
W gminie wiebodzin wystMpuje niskie zatrudnienie w gospodarstwach indywidualnych w porównaniu z
pozostaKymi gminami subregionu. Wskazuje to na istnienie tzw. gospodarstw rodzinnych.
LudnoNQ w regionie gminy bazuje na tradycjach i wykazuje znaczn? aktywnoNQ gospodarcz? na wsi. DziMki
lepszemu wyksztaKceniu gospodarzy widoczna jest innowacyjnoNQ w prowadzeniu gospodarstw i
prowadzonych upraw.
Tabela 7. Ogólna charakterystyka ludnoGci wiejskiej Gminy .wiebodzin w 1995.
Gmina
UdziaK ludnoGci
Zaludnienie
LudnoGH w wieku UdziaK pracujIcych
.wiebodzin
wiejskiej w %
wsi (osób/ km2) p/produkcyjnym w ogólnej liczbie
w %
ludnoGci
26
35
33
55
LudnoNQ w wieku UdziaK
Pracuj?cy
Pracuj?cy
PeKnozatrudnieni w
produkcyjnym
poszukuj?cych
wyK?cznie w
dodatkowo w
indyw. gosp.
w%
pracy w liczbie
gospodarstwie
gospodarstwie
rolnych/100 ha
ludnoNci w wieku
rolnym
rolnym
uDytków rolnych
45
14
6
10
7,0
-ródKo: Strategia dla rolnictwa i wsi województwa zielonogórskiego, 1995.
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Tabela 8. UPytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych wedKug ich #ródeK utrzymania, wieku i pKci w
Gminie .wiebodzin
Liczba uPytkowników, dla których wyKIcznym bId# gKównym
Miasto
WieG
#ródKem utrzymania jest:
OgóKem
93
435
MMDczyXni
8
122
Wiek produkcyjny mobilny
Kobiety
3
20
Praca we wKasnym
Wiek produkcyjny
MMDczyXni
11
60
gospodarstwie
niemobilny
Kobiety
2
13
MMDczyXni
3
Wiek produkcyjny
Kobiety
2
6
MMDczyXni
10
60
Wiek produkcyjny mobilny
Kobiety
6
10
Wiek produkcyjny
MMDczyXni
8
21
Praca najemna
niemobilny
Kobiety
1
6
MMDczyXni
Wiek produkcyjny
Kobiety
MMDczyXni
14
11
Wiek produkcyjny mobilny
Kobiety
2
3
Poza rolnicza
Wiek produkcyjny
MMDczyXni
7
3
dziaKalnoNQ
niemobilny
Kobiety
gospodarcza
MMDczyXni
1
1
Wiek produkcyjny
Kobiety
MMDczyXni
2
9
Wiek produkcyjny mobilny
Kobiety
1
Niezarobkowe
Wiek produkcyjny
MMDczyXni
3
25
XródKo utrzymania
niemobilny
Kobiety
4
17
MMDczyXni
4
17
Wiek produkcyjny
Kobiety
3
26
UDytkownicy na utrzymaniu
1
2
-ródKo: Spis rolny, 1996 rok.

Tabela 9. AktywnoGH ekonomiczna ludnoGci w wieku 15 lat i wiJcej w gospodarstwach domowych z
uPytkowaniem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dziaKki rolnej) w badanym tygodniu dla Gminy
.wiebodzin
PracujIcy
Bierni
Bezw
swoim
gospodarstwie
poza swoim
.wiebodzin
OgóKem
zawoRazem
(dzia ce)
gospodarstwem (dzia k ) robotni
dowo
razem

Miasto
OgóKem
MMDczyXni
Kobiety
Wie4
OgóKem
MMDczyXni
Kobiety
W gospodarstwach
OgóKem
MMDczyXni
Kobiety

266
128
138

174
88
86

870
600
420
292
450
308
indywidualnych
1 301
984
671
671
630
436

wy cznie

g ównie

56
24
32

49
21
28

7
3
4

280
117
163

260
104
156

688
548
318

653
370
305

razem

wy cznie

g ównie

118
64
54

67
38
29

51
26
25

3
2
1

89
38
51

20
13
7

320
175
145

143
73
70

177
102
75

27
16
11

243
112
131

35
348
13

296
22
118

88
178
51

208
37
67

17
141
9

300
115
185

-ródKo: Spis rolny z 1996 r.

SpoNród 30 913 osób zamieszkuj?cych GminM (stan na 31.12. 1998.) na wsi zamieszkiwaKo
8 374 osób, z tego w gospodarstwach indywidualnych 1 301 osób zajmuje siM uDytkowaniem gospodarstw
(ludnoNQ w wieku powyDej 15 lat). W tej grupie 688 osób pracowaKo wyK?cznie lub gKównie na
gospodarstwie rolnym zaN 296 osób pracowaKo poza gospodarstwem z uDytkowaniem dziaKki rolnej.
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Z ogólnej liczby mieszkaPców gminy zaledwie 4,2 % mieszkaPców mieszka w indywidualnych
gospodarstwach domowych z uDytkowaniem dziaKki rolnej a z ogólnej liczby mieszkaPców gminy 2,2 %
pracuje wyK?cznie lub gKównie na wKasnym gospodarstwie.

1.3. Lokalny rynek pracy
W 1998 r. wskaXnik bezrobocia w Gminie wiebodzin wynosiK 7 % i ksztaKtowaK siM na Nrednim poziomie
w stosunku do okolicznych gmin. W latach 1996-1998 liczba bezrobotnych utrzymywaKa siM na poziomie
ok. 900-1000.
Tabela 10. Bezrobocie w Gminie .wiebodzin w latach 1996-1998
Wyszczególnienie
1996
Bezrobotni ogóKem
Bezrobotne kobiety
Bezrobotni mMDczyXni
Stopa bezrobocia
Bezrobotni z prawem do zasiKku

1997

1017
547
470
7,9
547

1998

822
483
339
6,4
239

915
447
468
7,1
b/d

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

WNród 915 osób bezrobotnych w Gminie wiebodzin zarejestrowanych wg stanu na koniec 1998r.,
wiMkszoNQ stanowili mMDczyXni (468 osób).
WskaXniki dotycz?ce liczby osób bezrobotnych w gminie przedstawiono w zestawieniu poniDej:
Wska#niki
Liczba bezrobotnych / ludnoNQ ogóKem
Liczba bezrobotnych / ludno4G w wieku
produkcyjnym

1996
5,6%

1997
4,5%

1998
5,0%

3,3%

2,7%

3,0%

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

Tabela 11. Bezrobocie w gminie .wiebodzin i w gminach oGciennych wg stanu na 31.12.1998 r.
Bezrobotni

Bezrobotni ogóKem
Bezrobotne kobiety
Bezrobotni mMDczyXni
Stopa bezrobocia

.wiebodzin

915
447
468
7,1

SkIpe

116
59
57
4,4

Lubrza

127
56
71
7,7

Sulechów ZbIszynek Szczaniec

1464
1047
417
13,2

165
104
61
4,3

162
73
89
8,9

Trzeciel

MiJdzy
rzecz

366
235
131
11,8

1463
873
590
13,4

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

• Liczba ludnoNci w latach 1995-1998 nieznacznie wzrosKa (o 0,5 % ), przy czym w wiMkszym stopniu
wzrosKa liczba ludnoNci na wsi (o 3%). Na wsi mieszkaKo ok. 27 % ludnoNci caKej Gminy.
• W gminie wiebodzin w ostatnich latach wystMpuje ujemne saldo migracji, w 1998 r. wynosiKo ono -10
osób, podczas gdy w s?siednich gminach wynosiKo wahaKo siM od -123 osób w Gminie MiMdzyrzecz do
+13 osób w gminie Szczaniec.
• W Gminie wiebodzin w latach 1995-1998 udziaK osób w wieku produkcyjnym systematycznie roNnie
(59,6 %) zaN w wieku przedprodukcyjnym - spada (28 %). UdziaK osób w wieku mobilnym tj. 18-44 lata
w grupie osób w wieku produkcyjnym wahaK siM w granicach 68 %.
• LudnoNQ wiejska w regionie gminy bazuje na tradycjach i wykazuje znaczn? aktywnoNQ gospodarcz?.
DziMki lepszemu wyksztaKceniu widoczna jest innowacyjnoNQ w prowadzeniu gospodarstw i
prowadzonych upraw.
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1.4. Mieszkalnictwo
WiMkszoNQ mieszkaP i domów mieszkalnych stanowi wKasnoNQ prywatn?, gmina jest wKaNcicielem 336
budynków w mieNcie, w tym 2931 mieszkaP oraz 8 budynków, w tym 24 mieszkaP na wsi (stan na
30.06.1999.). W 1998 r. w gminie sprzedano 42 dziaKki budowlane o K?cznej powierzchni 3,2238 ha.
PrzeciMtna powierzchnia dziaKki wynosiKa 767 m2 .
W ostatnich latach nie oddano do uDytku Dadnego mieszkania komunalnego. Potrzeby szacuje siM na 85
mieszkaP. Gmina nie podejmowaKa dziaKaP na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Tabela 12. Mieszkalnictwo w Gminie .wiebodzin i w gminach oGciennych wg stanu na 31. 12.1998.
Wyszczególnienie
.wiebodzin SkIpe Lubrza Sulechów ZbIszynek Szczaniec Trzeciel MiJdzyrzecz
Mieszkania zamieszkane
Mieszkania
Izby
PrzeciMtna pow. uDytkowa
mieszk. na osobM w m2
PrzeciMtna liczba osób/1
mieszk.
PrzeciMtna liczba osób/ na
1 izbM

2 955
31 863
18,1

1 376
5 056
19,8

895
3 383
18,6

7 561
28 394
18,9

2 301
9 007
18,3

1 099
4 251
21,5

1 882
7 230
21,4

7 647
27 417
18,9

3,25

3,57

3,57

3,42

3,68

3,48

3,4

3,18

0,94

0,97

0,95

0,91

0,94

0,90

0,89

0,89

7
36
108,6

0
0
0

3
15
99

41
169
95,7

21
1 089

2
130

41
2 319

110
4 987

123,5

20,2

433,7

533,4

51,9

65

56,6

45,3

Mieszkania oddane do
uPytku w 1998 r.
Mieszkania
19
0
3
20
Izby
97
0
14
109
PrzeciMtna pow. uDytkowa
159,1
0
153
117,8
mieszkania w m2
Mieszkania sprzedane
osobom fiz. w 19981.
Mieszkania
174
11
87
54
Pow. uDytkowa mieszkaP
8 296
880
4 370
2 698
w m2
WartoNQ sprzedanych
408,1
139,7
234,7
957,9
budynków w tys. zK
PrzeciMtna pow. uDytkowa
47,7
80
50,2
50
1 mieszkania w m2
-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

1.5. SKuPba zdrowia
Stan i sposób funkcjonowania sKuDby zdrowia w Gminie wiebodzin ulegK w 1999 r. zmianie w wyniku
reformy przeprowadzonej w caKym kraju od dnia 1.01.1999 r.
WskaXnik iloNci lekarzy, lekarzy-dentystów oraz pielMgniarek na 10 tys. mieszkaPców (1998 r.) ksztaKtuje
siM korzystniej w gminie na niD w s?siednich gminach (poza miastem i gmin? MiMdzyrzecz).
SytuacjM w sKuDbie zdrowia w Gminie wiebodzin i w gminach oNciennych przedstawiono w tabeli 13.
Tabela 13. SKuPba zdrowia w Gminie .wiebodzin i w gminach oGciennych wg stanu na 31. 12.1998 r.
Wyszczególnienie
.wiebodzin SkIpe Lubrza Sulechów ZbIszynek Szczaniec Trzeciel MiJdzyrzecz
Personel s u by zdrowia
Lekarze na 10 tys.
26,5
39,9
3,1
15,9
16,1
5,2
3
28,1
ludnoNci
Lekarze dentyNci na 10
4,9
1,7
3,1
3,4
3,4
2,6
0
5
tys. ludnoNci
1

Mieszkania w domach wielorodzinnych sprzedane przez urzMdy gmin osobom fizycznym
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Przychodnie
Apteki
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65,7

24,3

12,5

44,6

21,8

13,1

27,4

152,4

5
5

1
0

0
0

1
4

3
1

0
0

1
1

2
7

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

System placówek sKuDby zdrowia w wiebodzinie obejmuje:
1. Szpital funkcjonuj?cy jako Samodzielny Publiczny ZakKad Pomocy Zdrowotnej. Od 1999 r. integraln?
jego czMNci? jest Pogotowie Ratunkowe; szpital dysponuje 6 oddziaKami z 333 KóDkami, blokiem
operacyjnym, 2 pracowniami ultrosonograficznymi oraz pracowni? gastroskopii.
2. PrzychodniM Rejonow? Specjalistyczn? zatrudniaj?c? 17 lekarzy i dysponuj?c? 2 pracowniami
(rentgenowsk? i EKG).
3. Specjalistyczne Centrum Medyczne.,,LEMED” stanowi?cy niepubliczny zakKad opieki medycznej
zatrudniaj?cy 23 lekarzy; „LEMED” dysponuje wKasnym laboratorium z peKnym zakresem badaP
diagnostycznych., gabinetem EKG i sipriometrii komputerowej, sprzMtem do badaP doplerowych serca
(echo serca), gabinetem audiometrii i pracowni? okulistyczn?.
4. Centrum Medyczne „PostMp” stanowi?ce zakKad usKug medycznych i zatrudniaj?ce 16 lekarzy,
pielMgniarki, 3 rehabilitantów i jednego masaDystM; Centrum Medyczne dysponuje: gabinetem
rehabilitacji i fizjoterapii, sal? gimnastyczn? oraz pracowni? ultasonograficzn?.
5. Lubuski ONrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny „LORO” stanowi?cy oNrodek specjalistyczny
dysponuj?cy 150 KóDkami i zatrudniaj?cy 11 lekarzy, 45 pielMgniarek, 3 rehabilitantów i jednego
masaDystM.
Na terenie gminy wiebodzin dziaKaj? ponadto:
1. ONrodek Dla Osób UzaleDnionych w Nowym Dworku.
2. ONrodek Zdrowia w Jordanowie.
3. ONrodek Zdrowia w KMpsku
W Gminie wiebodzin wyst?piK znacz?cy wzrost liczby lekarzy na 10 tys. ludnoNci z 22 lekarzy w 1996 r.
do 26,5 lekarzy w 1998 r. ZmalaKa natomiast liczba pielMgniarek z 68,4 na 10 tys. mieszkaPców w 1996 r.
do 65,7 pielMgniarek w 1998 r.
Na terenie miasta wg stanu na 30.06.1999 r. funkcjonowaKo 7 aptek.

1.6. Opieka spoKeczna
W Gminie wiebodzin funkcjonuje ONrodek Pomocy SpoKecznej, który jest jednostk? budDetow?
realizuj?c? zadania wKasne i zlecone przez administracjM rz?dow? w zakresie pomocy spoKecznej. ONrodek
zatrudnia 43 pracowników, w tym 13 pracowników socjalnych, oraz w niepeKnym wymiarze godzin - 4
specjalistów.
Przy ONrodku Pomocy SpoKecznej dziaKaj?;
- Dzienny Dom Pomocy SpoKecznej dla osób starszych i samotnych.
Placówka ta dysponuje szeNQdziesiMcioma miejscami.
rodowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci z upoNledzeniem umysKowym. Placówka ta dysponuje
dwudziestoma miejscami, obsKuguje ona jednak nie tylko dzieci, ale równieD osoby po osiemnastym
roku Dycia.
ONrodek Pomocy SpoKecznej realizuje swoje zadania ustawowe przy wspóKpracy z:
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
wiebodziPskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom NiepeKnosprawnym
- Centrum UzaleDnieP w wiebodzinie,
- KoNcioKem Katolickim.
W I póKroczu 1999 r. w gminie objMto pomoc? spoKeczn? 874 rodziny/1153 osoby. wiadczenia byKy
finansowane z budDetu paPstwa w ramach tzw. prac zleconych oraz z budDetu Gminy.
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1996
1997
Liczba osób
1649
1515
Liczba rodzin
1151
1031
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1998
1353
993

I póK. 1999
1153
874

-ródKo: ONrodek Pomocy SpoKecznej w wiebodzinie

Osoby korzystaj?ce z opieki spoKecznej moDna podzieliQ na dwie grupy:
• grupa osób w wieku 25 - 50 lat osoby bezrobotne bez prawa do zasiKku dla bezrobotnych, bez
moDliwoNci zatrudnienia w miejscu zamieszkania, inwalidzi, matki w okresie ochrony macierzyPstwa,
rodziny wielodzietne korzystaj?ce z pomocy finansowej finansowanej z budDetu paPstwa
• grupa osób w wieku 60 - 70 lat czMsto samotnych, utrzymuj?cych siM z niskich NwiadczeP emertytalnorentowych korzystaj?cych z pomocy rzeczowej (zakup opaKu, sfinansowanie kosztów leczenia itp.)
finansowanej z budDetu gminy.
Od 1 stycznia 1999 roku na terenie gminy funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Jest to jednostka budDetowa, która obejmuje swoj? dziaKalnoNci?:
- Domy Pomocy SpoKecznej
- Osoby bezdomne i uchodXców
- Placówki opiekuPczo - wychowawcze
- Rodziny zastMpcze
- Problemy osób niepeKnosprawnych
- Kontrole umów i rozliczeP PFRON.
Na terenie gminy dziaKaj? równieD:
1. Placówki opiekuPczo-wychowawcze:
- PaPstwowy dom Dziecka w wiebodzinie – posiada 90 miejsc
- PaPstwowy Dom Dziecka w Chociulach – posiada 62 miejsca.
2. Domy Pomocy SpoKecznej:
- Dom Pomocy SpoKecznej w Jordanowie dla osób starszych (dla 82 osób)
- Dom Pomocy SpoKecznej w GliPsku dla osób przewlekle chorych psychicznie.
3. Warsztaty Terapii ZajMciowej przy PPH „PostMp” S.A. (25 miejsc).

1.7. OGwiata i wychowanie
W wyniku ogólnokrajowej reformy system oNwiaty i wychowania w Gminie wiebodzin ulegK
zasadniczym zamianom z dniem 1.09.1999 r. Zmianom ulegKa zarówno struktura szkolnictwa jak i profile
ksztaKcenia.
System oNwiatowy Gminy tworzy:
- 8 przedszkoli, w tym 1 przedszkole na terenie wiejskim (Jordanowo)
- 10 Publicznych SzkóK Podstawowych, w tym 5 szkóK na terenach wiejskich,
- 2 Gimnazja,
- jedna Podstawowa SzkoKa SpoKeczna,
- ZespóK SzkóK OgólnoksztaKc?cych (Dzienne Liceum OgólnoksztaKc?ce),
- ZespóK SzkóK Mechanicznych i Rolniczych,
- ZespóK SzkóK Zawodowych,
- ZespóK SzkóK Specjalnych,
- Specjalny ONrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Wszystkie miejskie szkoKy podstawowe posiadaj? sale gimnastyczne, natomiast ze szkóK wiejskich jedynie
szkoKa w GoNcikowie posiada salM gimnastyczn?. W pozostaKych dokonano adaptacji sal lekcyjnych na
salki gimnastyczne. Wszystkie szkoKy posiadaj? biblioteki. Brak jest wyposaDenia szkóK w pracownie
komputerowe.
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Gimnazja powstaKy w 1999 r. w wyniku reformy szkolnictwa, na bazie SzkoKy podstawowej nr 1 i nr 3
w wiebodzinie. Oba Gimnazja obsKuguj? caK? gminM. W roku szkolnym 1999/2000 do gimnazjów
uczMszcza 514 uczniów. WyposaDenie obu szkóK stanowi? sale gimnastyczne, biblioteki oraz pracownie
komputerowe.
Tabela 15. Szkolnictwo w Gminie .wiebodzin i w gminach oGciennych wg stanu na 31. 12.1998r.
Wyszczególnienie .wiebodzin SkIpe Lubrza Sulechów ZbIszynek Szczaniec Trzeciel
SzkoKy podstawowe
SzkoKy ogóKem
Uczniowie ogóKem
Absolwenci ogóKem
Licea
ogólnoksztaKcIce
Licea ogóKem
Uczniowie
Absolwenci
SzkoKy zawodowe
SzkoKy ogóKem
Uczniowie
Absolwenci

18
4 230
648

6
710
107

3
434
60

13
3 825
524

3
889
205

2
637
123

10
2 647
559

8
2 184
571

Placówki
wychowania
przedszkolnego
Placówki ogóKem
17
7
3
15
Przedszkola
8
3
2
8
OddziaKy ogóKem
41
10
4
39
OddziaKy w
30
6
3
31
przedszkolach
Miejsca w
810
172
100
705
przedszkolach
Dzieci ogóKem
960
191
88
834
Dzieci w
770
116
72
711
przedszkolach
Nauczyciele ogóKem
69
14
6
68
Nauczyciele w
58
10
5
58
przedszkolach
-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

3
1 252
182

3
506
71

4
867
118

MiJdzyrzecz

13
3 578
531
2
554
100

3
715
92

2
313
68

15
1 986
388

1
1
10
10

3
1
6
3

3
3
8
8

13
7
31
24

260

77

192

658

260
260

110
67

185
185

754
622

19
19

7
4

12
12

46
39

Do przedszkoli wedKug stanu na koniec sierpnia 1999 roku uczMszczaKo 730 dzieci.
Zatrudniono do ich obsKugi 60 nauczycieli, oraz 61 innych pracowników. NajwiMksz? liczbM dzieci w
liczbie 138 obsKuguje Przedszkole Publiczne nr 5 w wiebodzinie na Os. !uDyckim. Najmniejsze
przedszkole, obsKuguj?ce 37 dzieci znajduje siM we wsi Jordanowo.
Do szkóK Podstawowych wedKug stanu na sierpieP 1999 w szkoKach byKo zarejestrowanych 3750 dzieci i
mKodzieDy. Do ich obsKugi zatrudniono 310 nauczycieli, oraz 89 innych pracowników. NajwiMksz? liczbM
dzieci i mKodzieDy, bo 718 skupia SzkoKa Podstawowa nr.6 znajduj?ca siM w wiebodzinie na Os.
!uDyckim.. Najmniejsza liczebnie jest licz?ca 90 uczniów jest SzkoKa SpoKeczna w wiebodzinie oraz
licz?ca 45 uczniów Publiczna SzkoKa Podstawowa w Wilkowie.
WyposaDenie SzkóK :
• Sale gimnastyczne-Wszystkie szkoKy miejskie posiadaj? sale gimnastyczne. Ze szkóK wiejskich jedynie
szkoKa w GoNcikowie posiada salM gimnastyczn?. W pozostaKych dokonano adaptacji sal lekcyjnych na
mini salki gimnastyczne.
• Biblioteki- Posiadaj? je wszystkie szkoKy.
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Brak wyposaDenia szkóK w pracownie komputerowe.

Do Gimnazji znajduj?cych siM na terenie miasta wiebodzin, a obsKuguj?cych caK? gminM zapisano na rok
szkolny 1999/2000 514 uczniów, w tym:
- Gimnazjum nr. 1 – 270 uczniów,
- Gimnazjum nr. 3 – 244 uczniów.
Gimnazja te powstaKy w roku 1999, na bazie SzkoKy podstawowej nr 1 i nr.3, w wyniku reformy
szkolnictwa.
WyposaDenie:
• sale gimnastyczne,
• biblioteki
• pracownie komputerowe.
ZespóK SzkóK OgólnoksztaKcIcych w .wiebodzinie skKada siJ:
• Dzienne Liceum OgólnoksztaKc?ce z 776 uczniami,
• Wieczorowe Liceum OgólnoksztaKc?ce dla dorosKych ze 124 uczniami.
Licea posiadaj? nastMpuj?ce profile klas:
- ogólny,
- biologiczno-chemiczny,
- matematyczno-fizyczny.
UczMszcza tu ogóKem 901 uczniów, pracuje 39 nauczycieli i 6 innych pracowników.
WyposaDenie:
• sala komputerowa,
• sala gimnastyczna
• biblioteka.
ZespóK SzkóK Mechanicznych i Rolniczych w .wiebodzinie skKada siJ z:
• Technikum zawodowego na podbudowie szkoKy podstawowej.
Uczy siM tu 82 uczniów(brak naboru do klasy I) w klasach o profilu ,, Naprawa i eksploatacja pojazdów
mechanicznych”
• Technikum Zawodowego na podbudowie ZSZ.
Uczy siM tu 38 uczniów (brak naboru do klasy I)w klasach o profilu
,,Naprawa i eksploatacja pojazdów mechanicznych.”
• Liceów Technicznych.
Uczy siM tu 559 uczniów w klasach o profilach:
- usKugowo-gospodarczym,
- ksztaKcenia Nrodowiska,
- spoKeczno-socjalny,
- rolno-spoDywczy,
- komunikacyjno-transportowy.
UczMszcza tu ogóKem 700 uczniów, pracuje 40,60 nauczycieli oraz 15,45 innych pracowników.
WyposaDenie:
• sala komputerowa,
• biblioteka szkolna
• Nwietlica szkolna z zapleczem kuchennym,
• boiska asfaltowe(bieDnia, plac nauki jazdy, sala gimnastyczna)
• archiwum,
• sala kominkowa.
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ZespóK SzkóK Zawodowych w .wiebodzinie dysponuje nastJpujIcymi kierunkami ksztaKcenia:
• Ekonomicznym licz?cym 423 uczniów w:
- Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Technikum
- Mechanicznym licz?cym 677 uczniów w:
- Zasadniczej Szkole Zawodowej,
- Liceum Zawodowym,
- Technikum.
•

OdzieDowym licz?cym 378 uczniów w :
• Zasadniczej Szkole Zawodowej,
• Liceum Zawodowym
• Technikum.

Na innych kierunkach uczy siM 221 uczniów w:
- budowlany - 27 uczniów,
- elektrycznym – 16 uczniów,
- fryzjerskim – 15 uczniów,
- gastronomicznym – 107 uczniów,
- technologii drewna – 52 uczniów,
- przetwórstwa spoDywczego – 4 uczniów.
ZespóK SzkóK Zawodowych jest najwiMksz? szkoK? w wiebodzinie. uczMszcza tu 1794 uczniów, pracuje
116 nauczycieli i 10 innych pracowników.
WyposaDenie:
• warsztaty szkolne,
• sala komputerowa-poK?czenie z Internetem.
• punkt usKug krawieckich
• biblioteka,
• Nwietlica.
• sala gimnastyczna z hal? sportow?.
ZespóK SzkóK Specjalnych przy LORO w .wiebodzinie skKada siJ z:
SzkoKy Podstawowej Specjalnej licz?cej 57 uczniów w klasach od 1 do 8.
Gimnazjum Specjalnego, gdzie uczMszcza 11 dzieci.
Liceum OgólnoksztaKc?cego specjalnego, uczMszcza tu 10 osób do kl. I.
OgóKem w Zespole SzkóK przy LORO uczy siM 60 dzieci, pracuje 20 nauczycieli i 1 inny pracownik.
WyposaDenie:
• Biblioteka,
•
wietlica,
• Archiwum.
Specjalny OGrodek Szkolno-Wychowawczy w .wiebodzinie skKada siJ z:
Zasadnicza SzkoKa Specjalna.
Uczy siM tu 168 uczniów i uczy 34 nauczycieli.
Gimnazjum specjalne
Do klasy I i II uczMszcza tu 25 dzieci uczonych przez 14 nauczycieli.
SzkoKa Podstawowa Specjalna.
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Uczy siM tu 162 dzieci, pracuje 43 nauczycieli i 37 innych pracowników.
WyposaDenie:
• Sala gimnastyczna,
• Internat dla dzieci mKodszych,
• Internat dla mKodzieDy,
•
wietlica,
• Boisko szkolne,
• Pracownie szkolne.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna uzupeKnia system oGwiatowy gminy .wiebodzin.
Poradnia ta obejmuje swoj? dziaKalnoNci? jeszcze piMQ innych gmin.
OgóKem z usKug poradni skorzystaKo i korzysta w roku szkolnym 1999/2000 15949 dzieci.
Pracuje tu 7 etatowych pedagogów.

1.8. OGwiata rolnicza
Tabela 16 Liczba osób zamieszkaKych w gospodarstwach domowych z uPytkowaniem gospodarstwa rolnego
wedKug wyksztaKcenia (dziaKki rolnej).
WyksztaKcenie
Liczba osób
ogóKem
struktura w %
mJPczy#ni
kobiety
miasto
wie4
miasto
wie4
miasto
wie4
miasto
wie4
WyDsze
64
61
12,7
2,8
32
29
32
32
Policealne
28
35
5,5
1,6
2
9
26
26
rednie zawodowe
144
393
28,5
18,0
82
199
62
194
rednie ogólnoksztaKc?ce
62
83
12,3
3,8
22
18
40
65
Zasadnicze zawodowe
83
686
16,4
31,4
56
421
27
265
Podstawowe ukoPczone
113
755
22,3
34,6
49
364
64
391
Podstawowe nie
ukoPczone i bez
12
171
2,3
7,8
4
62
8
109
wyksztaKcenia
OgóKem
506
2 184
100
100
247
1 102
259
1 082
-ródKo Spis rolny z 1996 roku.

Tabela 17 Osoby prowadzIce indywidualne gospodarstwa rolne wedKug poziomu wyksztaKcenia i pKci
WyksztaKcenie
OgóKem w tym:
MJPczy#ni
Kobiety
miasto
wie4
miasto
wie4
miasto
wie4
WyDsze
22
15
18
11
24
4
w tym rolnicze
10
10
9
7
4
3
Policealne
2
7
4
1
3
w tym rolnicze
2
rednie zawodowe
32
101
27
86
15
w tym
13
38
10
32
5
6
rolnicze
rednie ogólnoksztaKc?ce
8
8
4
4
3
4
Zasadnicze zawodowe
16
163
14
139
4
24
w tym rolnicze
5
32
5
29
2
3
Podstawowe
13
125
6
79
7
46
Podst. nieukoPczone
18
10
8
i bez wyksztaKcenia
Kursy rolnicze
12
122
10
104
2
18
OgóKem
93
473
69
333
24
104
-ródKo Spis rolny z 1996 roku.
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PrzewaDaj?ca liczba osób mieszkaj?cych i uDytkuj?cych gospodarstwo rolne w mieNcie posiada
wyksztaKcenie Nrednie zawodowe co stanowi 28,5% ogólnej ludnoNci, nastMpnie wyksztaKcenie podstawowe
ukoPczone - 22,3%, 12,7% - wyksztaKcenie wyDsze i 12,3% wyksztaKcenie Nrednie ogólnoksztaKc?ce.
W gminie wiebodzin mieszka i pracuje znaczna iloNQ osób wyksztaKconych w porównaniu z gminami
oNciennymi, takDe w gospodarstwach indywidualnych.

1.9. Kultura
W Gminie wiebodzin dziaKaj? cztery biblioteki obejmuj?ce Miejsk? BibliotekM Publiczn? wraz z dwiema
filiami miejskimi, bibliotekM w Zespole SzkóK Zawodowych dziaKaj?c? jako Biblioteka Szkolno-Publiczna
i oraz bibliotekM funkcjonuj?c? w budynku SpóKdzielni Mieszkaniowej posiadaj?c? dwie wiejskie filie
(Jordanowo, Rzeczyca).
SieQ biblioteczn? gminy uzupeKnia Biblioteka Pedagogiczna mieszcz?ca siM na ul. "aków. Jest to filia
biblioteki Pedagogicznej z Zielonej Góry.
!?cznie biblioteki licz? ok. 100 tys. woluminów, w tym - ponad 17 tys. na wsi.
Tabela 18. Placówki biblioteczne w Gminie .wiebodzin w latach 1996-1998
Wyszczególnienie
1996
1997
Liczba ludnoNci na 1 placówkM biblioteczn?
6173
6156
KsiMgozbiór w woluminach na 1000 ludnoNci
3343
3257
Czytelnicy na 1000 ludnoNci
171
171
WypoDyczenia na 1000 ludnoNci
4723
4314
WypoDyczenia na 1 czytelnika
28
25

1998
6183
3095
174
4825
28

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

W wiebodzinie dziaKaKa wiebodziPski Dom Kultury, który powstaK w 1977 r. GKównym zadaniem DK
jest prowadzenie dziaKalnoNci kulturowo- wychowawczej obejmuj?cej róDnorodne imprezy, kursy oraz
funkcjonowanie 8 sekcji.
Tabela 19. Sekcje .wiebodzi&skiego Domu Kultury
Nazwa sekcji
Liczba osób
1.ZespóK TaPca WspóKczesnego ‘’AGE’’
58 dziewcz?t
2.Teatr ‘’Poza’’
35 osób
3.Klub Seniora
73 osób
4.Sekcja plastyczna.
25 osób
5. wiebodziPska Orkiestra DMta
6.Krótkofalowcy
7.Klub Szachowy ‘’Gambit’’
8.Kroniki Filmowe

28 osób
23 osób
23 osoby
sekcja nowa

Grupy w sekcjach
4 sekcje w zaleDnoNci od wieku i umiejMtnoNci
3 sekcje: recytatorska, poezji Npiewanej, szczudlarzy
autonomiczn? czMNQ tworz? osoby z b. Chóru Harfa
2 sekcje w zaleDnoNci od wieku.
orkiestra grupuj?ca osoby w róDnym wieku;
dziewczMta wykonuj?ce musztrM paradn?
sekcja grupuj?ca osoby w róDnym wieku
brak
brak

Oprócz w/w sekcji w ramach DK dziaKa równieD:
- Galeria ‘’Inspiracje’’ organizuj?ca wystawy, spotkania klubowe, okolicznoNciowe, koncerty muzyczne,
wiebodziPska Scena Rockowa, na której dziaKaj? zespoKy amatorskie i póKprofesionalne,
- Centrum Komputerowe prowadz?ce zajMcia internetowe oraz kursy komputerowe.
PozostaKe formy dziaKalnoNci DK obejmuj? imprezy artystyczne i rozrywkowe takie jak: Festiwal
Folkloru, "akinada SzkóK Podstawowych, Dni wiebodzina i inne.
W wiebodzinie funkcjonuje Muzeum Regionalne, którego siedzib? jest renesansowo-neogotycki ratusz.
Zbiory wKasne Muzeum obejmuj? ok. 4500 pozycji z dziedziny przyrody, historii, sztuki, numizmatyki,
techniki, etnografii oraz militaria.
Najcenniejsze kolekcje stanowi kolekcja lokalnej rzeXby gotyckiej i manierystycznej, kolekcja kartografii
Dolnego l?ska, zbiory numizmatyczne, lokalne malarstwo przedwojenne, regionalne zbiory przyrodnicze
i archeologiczne oraz twórczoNQ artystyczna miejscowego Nrodowiska plastycznego.
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Oferta muzeum obejmuje ekspozycje staKe i czasowe oraz imprezy cykliczne. Muzeum prowadzi sprzedaD
wydawnictw regionalnych i wybranych wydawnictwa ogólnopolskich.

1.10. Kultura fizyczna, sport, rekreacja
Zaplecze sportowo-rekreacyjne miasta tworzy:
- Hala Sportowa oddana do uDytku w 1998 r. posiadaj?ca ona peKno wymiarowe boisko do piKki rMcznej
i 400 osobow? widowniM; w kompleksie hali mieszcz? siM: siKownia, sauna, solarium i kawiarnia; przy
hali funkcjonuj? dwa korty tenisowe;
- ONrodek Sportu i Rekreacji dysponuj?cy: stadionem z trzema boiskami piKkarskimi, bieDni?
lekkoatletyczn? i trybunami na 2 tys. osób oraz 2 kortami tenisowymi i asfaltowymi boiskami do piKki
rMcznej i koszykówki; na boisku jest ustawiona rampa dla jeDdD?cych na rolkach.
Zaplecze sportowo gminy tworzy 10 boisk sportowych (pKyt piKkarskich).
Na terenie gminy dziaKa kilkanaNcie klubów sportowych. Niektóre posiadaj? juD dKug? tradycje, powstaj?
jednak równieD nowe. Wiele z nich odnosi znacz?ce sukcesy nie tylko lokalne, ale równieD ogólnokrajowe.
Do klubów tych naleD?:
• ,,PogoP” wiebodzin – III liga piKki noDnej
• MKS ,,Zew” – klub piKki rMcznej dziewcz?t i chKopców
• UKS ,,6” – klub lekkoatletyki dla dziewcz?t i chKopców
• Klub modelarstwa lotniczego
• ,,Gambit” klub szachowy
• ,,Meble” klub brydDowy
• ,,Passat” klub Deglarski
• ,,Intermarche” klub biegacza
• ,,Meble” klub brydDowy
• Klub bilardowy
Ponadto na terenach wiejskich dziaKa 8 klubów piKkarskich w ramach LZS – ów.
Tabela 20. WaPniejsze kluby sportowe dziaKajIce na terenie Gminy .wiebodzin
Data
Liczba
Rodzaje dyscyplin
OsiIgniJcia sportowe
Nazwa klubu
utworzenia czKonków
sportowych
Zdobywca pucharu Polski w
„PogoP’’
województwie i finalista na szczeblu
1966
293
PiKka noDna
wiebodzin
centralnym; wielokrotny mistrz
województwa w róDnych kategoriach
MKS ,,ZEW”
PiKka rMczna
1999
120
Sekcja nowa – brak osi?gniMQ
wiebodzin
(dziewczMta, chKopcy)
Lekkoatletyka
Wielokrotni zdobywcy tytuKu mistrzów
UKS ,,6”
1997
119
(dziewczMta, chKopcy) województwa.
Modelarstwo
Wielokrotni mistrzowie makroregionu i
1990
12
Modelarstwo lotnicze
lotnicze
Polski.
Klub szachowy
Szachy
1997
16
Sukcesy lokalne
,,Gambit”
(dziewczMta, chKopcy)
Klub brydDowy
1996
8
BrydD sportowy
Sukcesy lokalne
,,Meble”

1.11. Bezpiecze&stwo
ZagroDenie przestMpczoNci? w Gminie wiebodzin stale wzrasta i nie odbiega od tendencji
ogólnokrajowych. W 1997 r. miaKy miejsce 1124 przypadki przestMpstw zaN 1998 r. - 1239 przypadków.
WNród przestMpstw dominuj? kradzieDe samochodów, wKamania do samochodów, wKamania do obiektów
handlowych-kradzieD produktów spoDywczych(najczMNciej dokonywane przez mieszkaPców gminy),
kradzieD sprzMtu RTV(najczMNciej dokonywane przez zorganizowane grupy przestMpcze dziaKaj?ce na
szerszym terytorium niD gmina wiebodzin).W okresie letnim bardzo nasilaj? siM kradzieDe rowerów.
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Nad bezpieczePstwem mieszkaPców Gminy czuwaj? nastMpuj?ce jednostki:
- Komenda Powiatowa Policji w wiebodzinie
- Komenda Rejonowa StraDy PoDarnej w wiebodzinie
- Ochotnicza StraD PoDarna.
W Komendzie Powiatowej w sKuDbach mundurowych pracuje 67 policjantów, w tym: 55 w prewencji i 12
w ruchu drogowym. Komenda dysponuje 13 oznakowanymi radiowozami i 1 samochodem z wideoradarem. Praca odbywa siM w systemie trzyzmianowym.
W Komendzie Rejonowej StraDy PoDarnej w wiebodzinie pracuje 51 osób dysponuj?cych siedmioma
specjalistycznymi samochodami róDnego typu. CaK? dobM prowadzony jest dyDur przez 12 osób
w gotowoNci bojowej. Oprócz walki z poDarami straD zajmuje siM takDe usuwaniem miejscowych zagroDeP
i ratownictwem przedmedycznym.
PODSUMOWANIE
• WiMkszoNQ mieszkaP i domów mieszkalnych stanowi wKasnoNQ prywatn?, gmina jest wKaNcicielem 336
budynków w mieNcie, w tym 2931 mieszkaP, oraz 8 budynków, w tym 24 mieszkaP na wsi (stan na
30.06.1999.).
• W ostatnich latach nie oddano do uDytku Dadnego mieszkania komunalnego. Potrzeby szacuje siM na 85
mieszkaP. Gmina nie podejmowaKa do tej pory dziaKaP na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
• WskaXnik iloNci lekarzy, lekarzy-dentystów oraz pielMgniarek na 10 tys. mieszkaPców (1998 r.)
ksztaKtuje siM korzystniej w gminie na niD w s?siednich gminach (poza miastem i gmin? MiMdzyrzecz).
• W gminie wiebodzin mieszka i pracuje znaczna iloNQ osób wyksztaKconych w porównaniu z gminami
oNciennymi, takDe w gospodarstwach indywidualnych.
• Na terenie gminy dziaKa kilkanaNcie klubów sportowych. Niektóre posiadaj? juD dKug? tradycje,
powstaj? jednak równieD nowe. Wiele z nich odnosi znacz?ce sukcesy nie tylko lokalne, ale równieD
ogólnokrajowe
• ZagroDenie przestMpczoNci? w Gminie wiebodzin stale wzrasta i nie odbiega od tendencji
ogólnokrajowych.
.
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POTENCJA9 PRODUKCYJNO-US9UGOWY I STRUKTURA
GOSPODARKI

2.1. ZKoPa surowców mineralnych
Gmina wiebodzin jest uboga w surowce mineralne. Na terenie Gminy znane s? jedynie zKoDa kruszywa
mieszcz?ce siM w okolicach Jordanowa i GoNcikowa oraz zKoDe kredy jeziornej „Szumi?ca”, poKoDone na
wschód od Jordanowa.
ZKoDe kredy jeziornej „Szumi?ca” poKoDone jest w wiMkszoNci na terenie gminy MiMdzyrzecz (ok. 2/3)
i byKo eksploatowane przez spóKdzielniM UsKug Rolniczych i Transportowych w MiMdzyrzeczu. ZKoDe
bilansowe skKada siM z 2 pól (A i B), oddzielonych od siebie korytem rzeki Paklicy.
Zasoby eksploatacyjne, wedKug obliczeP z 1987 r., wynosiKy 1 920 000 m3 czyli 2 591, 6 tys. ton. Przy
Nredniej eksploatacji 100 tys. ton zasobów rocznie, zasobów winno wystarczyQ na 20 lat, czyli do 2007 r.
Po obu stronach rzeki Paklicy stworzono filar ochronny. rednia szerokoNQ filara wynosi 110 m, a jego
powierzchnia 23,1 ha. Zasoby filara Paklicy wynosz? 975,5 tys. Mg, a caKe zasoby pozabilansowe 2 169,4
tys. Mg.
Wyrobiska poeksploatacyjne zostan? zagospodarowane jako otwarty zbiornik retencyjny w dolinie Paklicy,
który bMdzie zarybiony. Wykorzystanie zasobów kredy jeziornej znajduj?cych siM w filarze rzeki Paklicy
wymaga przeKoDenia koryta rzeki na póKnoc od zKoDa. Rezygnacja z projektu przeKoDenia rzeki oznacza
pozostawienie w zKoDu 1,1 mln Mg kredy jeziornej. Mi?DszoNQ zKoDa wynosi od 0,2 m do 5,6 m. NadkKad
gleby z torfem dochodzi do 4,5 m. ZKoDe jest odwadniane do rzeki Paklicy sieci? rowów melioracyjnych.
Wody wystMpuj? bardzo pKytko pod powierzchni? K?k.
ZKoDe kruszywa mineralnego w Jordanowie jest eksploatowane przez ZakKad Produkcji Dachówek
w Jordanowie. Uproszczona dokumentacja geologiczna zKoDa zostaKa opracowana w 1991 r.
ZKoDe poKoDone jest na obszarze uDytków rolnych kl. VI, o pow. 1,47 ha. Mi?DszoNQ zKoDa piasku wynosi
2,7 – 3,1 m, a nadkKadu 0,4 – 0,5 m. Zasoby bilansowe obliczono na 44,1 tys. m3 czyli 77,2 tys. ton. redni
punkt piaskowy wynosi 94,3 %. Piasek ten jest wykorzystywany do produkcji dachówek cementowych.
Obecnie koPczy siM eksploatacja zKoDa, a teren zostanie zrekultywowany na cele leNne.
ZKoDe kruszywa mineralnego „GoNcikowo” jest eksploatowane takDe przez ZakKad Produkcji
Dachówek w Jordanowie. Uproszczona dokumentacja geologiczna zKoDa zostaKa opracowana w 1992 r.
ZKoDe leDy po poKudniowej stronie nieczynnego toru kolejowego MiMdzyrzecz – Toporów.
Zasoby bilansowe obliczono na 106,0 tys. Mg/ton, w tym w filarze ochronnym toru kolejowego
8,5 tys. Mg/ton. Powierzchnia zKoDa wynosi 1,74 ha, s? to grunty orne V i VI klasy.
WarstwM zKoDon? stanowi? piaski ze Dwirem, o punkcie piaskowym 87,4 %. Maksymalna dKugoNQ zKoDa
wynosi 300 m, a maksymalna szerokoNQ do 90 m. rednia mi?DszoNQ zKoDa wynosi 3,6 m. Przy rocznym
zapotrzebowaniu zakKadu na piasek w iloNci 15 tys. ton zasoby bilansowe wystarcz? na 6 lat eksploatacji.
WKaNciciel zKoDa – ZakKad Produkcji Dachówek w Jordanowie koPczy w tym roku eksploatacjM zKoDa
w Jordanowie i rozpocznie eksploatacjM zKoDa „GoNcikowo” w I poK. 2000 roku. Po zakoPczeniu
eksploatacji zostanie ono zrekultywowane na cele rolnicze. Gleba bMdzie lepsza niD dotychczas, gdyD
w sp?gu zKoDa znajduj? siM gliny.

2.2. Struktura wKadania i uPytkowania gruntów
Ogólna powierzchnia Gminy wiebodzin wynosi 22 736 ha, z czego 72 % gruntów naleDy do Skarbu
PaPstwa. Z ogólnej powierzchni gruntów 16 357 ha Skarbu PaPstwa wiMkszoNQ jest administrowana przez
AWRSP.
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Tabela 21. Struktura wKasnoGci gruntów w Gminie .wiebodzin wg stanu na 31.12.1998.
Lp.
Rodzaj wKasnoGci
Powierzchnia (ha)
1. WKasnoNQ komunalna
828
2. Skarbu PaPstwa, w tym
16 357
w zarz?dzie AWRSP
9 482
w zarz?dzie Lasów PaPstwowych
6 111
3. WKasnoNQ prywatna
5 272
4. WKasnoNQ spóKdzielcza
5
5. WKasnoNQ pozostaKa, w tym
148
KoNcioKów i wspólnot wyznaniowych
114
OgóKem pow. geodezyjna
22 610
Pow. wyrównawcza
126
OgóKem pow. ewidencyjna
22 736

UdziaK (%)
3,7%
72,3%
41,9%
27,0%
23,3%
0,0%
0,7%
0,5%
100,0%

Iród o: opracowanie w asne na podstawie danych US w Zielonej

Tabela 22. Struktura uPytkowania gruntów w Gminie .wiebodzin wg stanu na 30.06.1999.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj uPytku

Powierzchnia (ha)
12 185
400
951
213
6 339
2 648
22 736

Grunty orne
Sady
!?ki
Pastwiska
Lasy i grunty leNne
PozostaKe grunty
OgóKem

UdziaK (%)
53,6%
1,8%
4,2%
0,9%
27,9%
11,6%
100,0%

Iród o: opracowanie w asne na podstawie danych US w Zielonej

Tabela 23. Struktura uPytkowania gruntów w Gminie .wiebodzin i w gminach oGciennych
Wyszczególnienie

.wiebodzin SkIpe Lubrza Sulechów ZbIszynek Szczaniec

U ytkowanie gruntów ogó em
Powierzchnia ogólna w ha
22736 18128 12228
UDytki rolne
13749
7916
4695
Grunty orne
12185
7293
3873
Sady
400
10
60
!?ki
951
513
565
Pastwiska
213
100
197
Lasy
6339
8870
5814
U ytkowanie gruntów w indywid. gospodarstwach rolnych
Powierzchnia ogólna w ha
10115
6082
3732
UDytki rolne
9543
5823
3445
Grunty orne
8648
5463
2902
Sady
51
7
12
!?ki
688
285
408
Pastwiska
156
68
123
Lasy
170
61
18

Trzeciel

MiJdzyrzecz

23595
11532
9631
152
1241
508
9248

9442
4790
3940
17
744
89
3675

11292
7610
6227
13
1149
221
2946

17735
7706
5802
27
1641
236
8079

31532
11349
9784
37
1154
374
16092

6986
6503
5430
137
726
210
81

4116
3468
2745
17
632
74
550

4362
4118
3497
11
517
93
110

6950
6444
4998
25
1250
171
191

9532
8712
7678
35
809
190
204

Iród o: opracowanie w asne na podstawie danych US w Zielonej Górze

2.3. Gospodarka leGna
2.3.1

Le)nictwo

W Gminie wiebodzin dominuj? lasy Skarbu PaPstwa znajduj?ce siM w uDytkowaniu Lasów PaPstwowych.
W zarz?dzie NadleNnictwa wiebodzin znajduje siM prawie 65 % ogólnej powierzchni lasów Gminy. Lasy
stanowi?ce wKasnoNQ prywatn? stanowi? zaledwie 2 % ogólnej powierzchni lasów.
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Tabela 24. Struktura wKasnoGciowa lasów w Gminie .wiebodzin wg stanu na 31.12.1998.
Lp.
WKaGciciel
1. Skarb Pa&stwa, w tym
1.1 Lasy PaPstwowe
zarz?d NadleNnictwa Babimost
zarz?d NadleNnictwa Sulechów
zarz?d NadleNnictwa wiebodzin
1.2. AWRSP
2. Indywidualni wKaNciciele
OgóKem

Powierzchnia w ha
6 150,69
6 009,88
1 855,68
95,52
4 058,68
140,81
120,56
6 271,25

Struktura w %
98,1%
95,8%
29,6%
1,5%
64,7%
2,2%
1,9%
100,0%

Obszar leNny Gminy wiebodzin to czMNciowo czMNQ wiMkszego kompleksu leNnego, jednak o bardzo
nieregularnych ksztaKtach z licznymi enklawami i póK enklawami gruntów wsi. WystMpuje tu znaczna iloNQ
samodzielnych kompleksów leNnych od 20 do 100 ha oraz poniDej 10 ha.
Tabela 25. Struktura gruntów leGnych w Gminie .wiebodzin wg stanu na 31.12.1998.
L.p.
Rodzaje gruntów
1. Grunty leNne zalesione
2. Grunty leNne niezalesione
3. Grunty zwi?zane z gospodark? leNn?
OgóKem

Powierzchnia w ha
6 051,63
60,5
159,12
6 271,25

Tabela 26. Struktura wiekowa lasów wg powierzchni i zapasu
Klasa wieku drzewostanów
I klasa (1-20 lat)
II klasa (21-40 lat)
III klasa (41-60 lat)
IV klasa (61-80 lat)
V klasa (81-100 lat)
VI i VII klasa (101 i wiMcej lat)
OgóKem

Powierzchnia lasów w ha
865,38
2233,06
1289,00
762,50
653,58
248,11
6051,63

Struktura w %
96,5%
1,0%
2,5%
100,0%

Zapas w m3
14700
417580
341580
219600
199340
77320
1270120

W strukturze wiekowej zdecydowanie przewaDaj? drzewostany mKode do 40 lat, które zajmuj? aD
51,2 % powierzchni leNnej zalesionej. Drzewostany od 41 do 80 lat zajmuj? 33,9 % tej powierzchni.
PrzeciMtna zasobnoNQ drzewostanów na terenie Gminy wiebodzin wynosi 210 m3/ha, przeciMtny wiek to
tylko 43 lata, a przeciMtny przyrost 4,88 m3/ha. Tak duDy przyrost jest wynikiem kulminacji przyrostu
drzewostanów w II i III klasie wieku.
Lasy poKoDone na terenie Gminy wiebodzin do 1945 r. stanowiKy w caKoNci wKasnoNQ prywatn? z czego
okoKo 60% naleDaKo do wiMkszych maj?tków ziemskich, 35% do drobnych wKaNcicieli, a pozostaKa
powierzchnia to wKasnoNQ koNcielna i gminna. Lasy te zostaKy upaPstwowione w 1945r na mocy Dekretów
PKWN z dnia 6.IX.1944 r (Dz.U.R.P. Nr 4 poz.17) oraz z dnia 12.XII.1944 r (Dz.U.R.P. Nr 15 poz. 82).
Wobec braku operatów i jakichkolwiek danych o gospodarce do 1945 r , na podstawie spostrzeDeP
terenowych moDna wnioskowaQ, De uDytkowanie rMbne prowadzone byKo gKównie rMbni? zupeKn?.
PowierzchniM odnawiano sztucznie gKównie sadzeniem w mniejszym stopniu siewem.
Lasy paKstwowe w zarzCdzie nadle4nictw
Podstaw? prowadzenia gospodarki leNnej w lasach paPstwowych bMd?cych w zarz?dzie nadleNnictw s?
plany urz?dzenia lasu opracowane na 10-cio letnie okresy:
- dla NadleNnictwa Babimost na okres od 01.01.1998 do 31.12.2007 roku
- dla NadleNnictwa Sulechów na okres od 01.01.1990 do 31.12.1999 roku
- dla NadleNnictwa wiebodzin na okres od 01.01.1998 do 31.12.2007 roku
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SzczegóKowe wytyczne do prowadzenia gospodarki leNnej zarówno w lasach gospodarczych jak
i ochronnych, ustalaj? Komisje Techniczno-gospodarcze podczas sporz?dzania kolejnych planów
urz?dzenia lasu dla danego nadleNnictwa.
Lasy ochronne stanowi? 15,8 % lasów gminy. Zagospodarowanie tych lasów (wodochronnych
i glebochronnych) powinno w jak najszerszym zakresie uwzglMdniaQ aspekty póKnaturalnej ich hodowli
dostosowanej do lokalnych warunków siedliskowych i drzewostanowych.
Gospodarka w lasach gospodarczych polega na racjonalnym uDytkowaniu i bieD?cym odnawianiu. IloNQ
pozyskiwanego drewna nie moDe przekraczaQ wielkoNci etatów ciMQ, ustalonych w/w obowi?zuj?cych
planach urz?dzenia lasu dla poszczególnych nadleNnictw.
W oparciu o przyjMte w/w planach urz?dzenia lasu wieki rMbnoNci dla poszczególnych gatunków drzew,
wyliczono maksymaln? mi?DszoNQ moDliw? do pozyskania rocznie, i tak:
- w uDytkowaniu rMbnym okoKo 10200 m3 netto z powierzchni nie wiMkszej jak 43 ha
- w uDytkowaniu przedrMbnym okoKo 9000 m3 , a wiMc aktualny stan lasów gminy pozwala na
pozyskiwanie rocznie okoKo 19200 m3 netto rocznie.
W ostatnich piMciu latach Nrednio rocznie pozyskiwano K?cznie 17 100 m3 netto rocznie, z tego:
- w uDytkowaniu rMbnym okoKo 8500 m3 netto z powierzchni 38 ha
- w uDytkowaniu przedrMbnym okoKo 8600 m3 netto.
Lasy AWRSP i w asno4G prywatna
Zajmuj? K?cznie 261,37 ha powierzchni gminy. WystMpuj? jako rozproszone, samodzielne, niewielkie
kompleksy leNne, czMsto przylegaj? do lasów lub znajduj?ce siM wNród lasów zarz?dzanych przez
nadleNnictwa. Ich rola gospodarcza polega gKównie na dostarczaniu doraXnych poDytków w postaci
surowca drzewnego dla wKaNcicieli. SpeKniaj? równieD waDn? rolM krajobrazow? i biocenotyczn?.
CzMNQ tych lasów posiada sporz?dzone uproszczone plany zagospodarowania i inwentaryzacjM ich stanu.
WskaXniki gospodarcze zawarte w tych dokumentach s? podstaw? do ustalania zadaP gospodarczych
w tych lasach.
2.3.2 Gospodarka owiecka
Gospodarka Kowiecka jest prowadzona w oparciu o plany zagospodarowania Kowieckiego, opracowane dla
potrzeb poszczególnych obwodów Kowieckich.
PodziaK na obwody okreNla rozporz?dzenie nr 16 b. Wojewody Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 1997 r
w sprawie podziaKu obszaru województwa na obszary Kowieckie. WedKug rozporz?dzenia na terenie gminy
wyodrMbnionych zostaKo 6 obwodów wydzierDawionych koKom Kowieckim i 2 obwody wyK?czone
z wydzierDawienia i tak:
- obwód Kowiecki nr 23 – wyK?czony z wydzierDawienia (obrMb leNny Szczaniec)
- obwód Kowiecki nr 24 – „D?browa” wiebodzin (obrMb leNny Szczaniec)
- obwód Kowiecki nr 4 – „Knieja” wiebodzin
- obwód Kowiecki nr 14 – „Odyniec” wiebodzin
- obwód Kowiecki nr 25 – „Odyniec” wiebodzin
- obwód Kowiecki nr 16 – wyK?czony z wydzierDawienia (obrMb leNny OKobok)
Na niewielkich powierzchniach obrMbu leNnego Sulechów gospodaruj? koKa Kowieckie:
- „Kruk” Zielona Góra – obwód nr 40
- „Ponowa” Sk?pe - obwód nr 26
NadleNnictwa nadzoruj? realizacjM gospodarki Kowieckiej prowadzonej przez koKa poprzez zatwierdzanie
planów kóK i bieD?c? kontrolM ich wykonania.
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Na terenie caKej gminy za rok Kowiecki 1998/99 zinwentaryzowano: ok. 140 jeleni, 4 daniele, 830 saren,
215 dzików, 100 zajMcy, 160 lisów, 55 kuropatw i 40 borsuków.
Jelenie, jak równieD sarny powoduj? znaczne szkody w uprawach leNnych i mKodnikach przez zgryzanie,
spaKowanie, osmykiwanie i zdeptywanie.
Na gruntach rolnych przylegaj?cych do lasu znaczne szkody wyrz?dzaj? dziki, z tego tytuKu koKa Kowieckie
wypKacaj? znaczne szkody pieniMDne za zniszczone uprawy rolne. Zmusza to równieD nadleNnictwa do
grodzenia upraw leNnych i obrzeDy lasów oraz stosowania chemicznych Nrodków odstraszaj?cych.

2.4. Turystyka
Gmina
•
•
•
•
•

wiebodzin posiada korzystne warunki naturalne do rozwoju turystyki, na które skKadaj? siM;
poKoDenie i klimat
urozmaicona rzeXba terenu
jeziora i lasy
czyste Nrodowisko
zabytki kultury.

Walory wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne gminy upowaDniaj? do wyodrMbnienia
nastMpuj?cych waDniejszych produktów turystycznych:
• obsKuga turystyki tranzytowej
• obsKuga zgrupowaP sportowych
• pobyty w gospodarstwach agroturystycznych
• turystyka zakupowa
• rekreacja jeXdziecka, wczasy w siodle, hipoterapia
• rekreacja myNliwska
• rekreacja sportowa (golf, pKywanie, tenis, gry zespoKowe, krMgle, tenis stoKowy, bilard itp.)
• rekreacja wMdkarska
• edukacja ekologiczna w obszarach przyrodniczych
• obsKuga kolonii i obozów mKodzieDowych
• uczestnictwo w imprezach turystycznych, sportowych, kulturalnych, targowych.
• wMdrówki narciarskie
• wMdrówki piesze
• wMdrówki rowerowe
• wMdrówki samochodowe
• wMdrówki wodne
• wycieczki krajoznawcze do obszarów przyrodniczych i obiektów kulturowych
• wypoczynek nad wod?
• wypoczynek w indywidualnych domach rekreacyjnych
• wypoczynek w obszarach leNnych
• wypoczynek w pensjonatach.
Wymienione produkty turystyczne s? w wielu przypadkach zbyt specjalistyczne, aby stanowiQ podstawM
stworzenia odrMbnej oferty turystycznej.
Z tego wzglMdu celowe jest opracowanie tzw. pakietów usKug turystycznych, traktowanych jako
zestawy usKug turystycznych sKuPIcych zaspokojeniu kompleksowych potrzeb. Pakiet bywa
kombinacj? dwóch lub wiMcej (np. hotel, wyDywienie, przejazd, oprowadzenie) elementów oferowanych
przez sprzedawcM jako jeden produkt. Pakiety nie wyczerpuj? na ogóK ofert firm turystycznych, poniewaD
sprzedawcy wychodz? z zaKoDenia, De niektórzy turyNci wol? samodzielnie ksztaKtowaQ strukturM
nabywanych usKug.
SpoNród wyselekcjonowanych produktów turystycznych moDna wyodrMbniQ nastMpuj?ce pakiety:
• obsKugM turystyki tranzytowej
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obsKugM turystyki weekendowej (krótkookresowej)
organizacjM i obsKugM wypoczynku urlopowego i wakacyjnego
wspóKorganizacjM i obsKugM mKodzieDowych (szkolnych) wycieczek krajoznawczych
obsKugM zgrupowaP sportowych.

Gmina jest wyposaDona dotychczas w stosunkowo ubog? infrastrukturM turystyczno-wypoczynkow?.
Istniej?ca infrastruktura zgromadzona jest samym wiebodzinie, Nowym Dworku, Wilkowie,
Jordanowie i GoNcikowie. Na bazM noclegow? Gminy skKadaj? siM:
1) w wiebodzinie
• Hotel ,,Lubuski’’ ul. PiKsudskiego 22, który dysponuje 99 miejscami noclegowymi w pokojach
1-2- osobowych oraz 4 apartamentami.
• Schronisko MKodzieDowe ul. Grodgera 2 - dysponuje 44 miejscami
• Schronisko Polskiego Towarzystwa Schronisk MKodzieDowych ul. "aków 3
2) w Nowym Dworku:
• ONrodek wypoczynkowy „Nowy Dworek”, który dysponuje:
- domkami jednorodzinnymi 3,4 osobowe (80 miejsc)
- pawilonami kolonijnymi z 5 osobowymi pokojami (100 miejsc)
- pole namiotowe
• ONrodek Kolonijno- Wypoczynkowy ZakKadu Gazowniczego Zgorzelec
3) w Wilkowie:
• ONrodek Turystyczno wypoczynkowy „ wiatowit”, który dysponuje:
- 40 miejscami w 4 osobowych domkach turystycznych
- 150 miejscami na polu campingowym i caravaningowym
4) w GoNcikowie: Schronisko MKodzieDowe dla 25 osób
5) w Jordanowie: gospodarstwo agroturystyczne wyposaDone w pokoje 2 osobowe.
Nad jeziorem NiesKysz funkcjonuj? takDe leNne pola biwakowe.
Na terenie Gminy wiebodzin istnieje dotychczas jeden szlak pieszy (zielony) o dKugoNci 90,5 km
biegn?cy ze wiebodzina (dworzec PKP i PKS ) przez RozKogi (4km)- Wilkowo kemping nad jeziorem
(5,5 km) -Tyczyno leNniczówka (12km) -Grodzisko nad jeziorem NiesKysz (15,0km)-OKobok (18,0km)Niesulice (20km)-PrzeKazy (24 km)- Mostki –Bucze- !agów(39km)- Sieniawa- Staropole-Nowy Dworek
(50km)- GoNcikowo (58km)-Szumi?ca Babowicko-Lubikowo koKo Rokitna.
Na terenie Gminy znajduje siM takDe GciePka przyrodnicza o dKugoNci 6 km o nastMpuj?cym przebiegu
trasy: Niesulice wschodnim brzegiem jeziora NiesKysz, przez Grodzisko do leNniczówki Tyczyno
(Krzeczkowo).
Dotychczas brak na terenie Gminy wiebodzin oznakowanych tras rowerowych. W sezonie letnim ze
wiebodzina nad jezioro NiesKysz przez OKobok do Niesulic, turyNci poruszaj? siM gKównie rowerami. Inn?
tras? prowadz?c? nad jeziora ze wiebodzina jest trasa przez Wilkowo-Borów do Niesulic lub do Tyczyna
(Krzeczkowa). MKodzieDowe grupy rowerowe korzystaj? z nieoznaczonych tras rowerowych ze
wiebodzina przez !ugowo do Lubrzy lub dalej przez Bucze i Zelechów do !agowa.
Trasy rowerowe
Dotychczas brak na terenie Gminy wiebodzin oznakowanych tras rowerowych. W sezonie letnim ze
wiebodzina nad jezioro NiesKysz przez OKobok do Niesulic, turyNci poruszaj? siM gKównie rowerami. Inn?
tras? prowadz?c? nad jeziora ze wiebodzina jest trasa przez Wilkowo-Borów do Niesulic lub do Tyczyna
(Krzeczkowa). MKodzieDowe grupy rowerowe korzystaj? z nieoznaczonych tras rowerowych ze
wiebodzina przez !ugowo do Lubrzy lub dalej przez Bucze i Zelechów do !agowa.
Projektowane trasy rowerowe
W „Studium komunikacji rowerowej na obszarze woj. zielonogórskiego” opracowanej w 1993 roku na
zlecenie Wojewódzkiego UrzMdu w Zielonej Górze przewiduje siM przebieg przez gminM wiebodzin 3 tras
rowerowych o znaczeniu wojewódzkim:
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trasa RW-1. SKubice- !agów-Lubrza-Jordanowo-GliPsk-Grodziszcze-Rzeczyna-Kupienino-OjerzyceSzczaniec-Zb?szyP –Nowy TomyNl.
- trasa RW-7. wiebodzin-Lubogóra-OKobo-Niesulice-GryDyna-Grabin-Radomia-Nietkowice.
- trasa RW-9. wiebodzin-Lubinicko-Rudgerzowice-Osogóra-Raków-Buków-Sulechów-Zielona GóraKoDuchów-Nowe Miasteczko.
NaleDaKoby rozwaDyQ moDliwoNQ poprowadzenia trasy rowerowej ze wiebodzina w kierunku Babimostu
przez Jeziory-Smardzewo.
Turystyka piesza
Na terenie Gminy wiebodzin znajduje siM NcieDka przyrodnicza i Zielony Szlak Turystyczny nastMpuj?cym
przebiegu trasy:
- NcieDka przyrodnicza Niesulice wschodnim brzegiem jeziora NiesKysz, przez Grodzisko do leNniczówki
Tyczyno (Krzeczkowo) o dK. 6 km.
- szlak Zielony wiebodzin –dworzec PKP i PKS- RozKogi (4km)- Wilkowo kemping nad jeziorem (5,5
km) Tyczyno leNniczówka (12km) Grodzisko nad jeziorem NiesKysz (15,0km)-OKobok (18,0km)Niesulice (20km)-PrzeKazy (24 km)- Mostki –Bucze- !agów(39km)- Sieniawa- Staropole-Nowy
Dworek (50km)- GoNcikowo (58km)-Szumi?ca Babowicko-Lubikowo koKo Rokitna (90,5 km).

2.5. Struktura gospodarki Gminy
2.5.1

Struktura sektoralno-bran owa

W Gminie wiebodzin wg stanu na 30.06.1999 r. byKo zarejestrowanych 2742 jednostek w systemie
REGON, z czego zaledwie 155 jednostek na terenie gminy. NajwiMcej jednostek dziaKaKo w samym
wiebodzinie - 2282 (83%) oraz w Wilkowie (66), Jordanowie (48 ), Chociulach (35)
i Lubieniecku (27). W ogólnej liczbie jednostek dominowaK sektor usKug (77%) oraz sektor przemysKu
(20%).
Sektor III (usKug) wg stanu na 31.12.1998 r. skupiaK prawie 50 % pracuj?cych oraz 78 % ogólnej liczby
jednostek wg REGON.W sektorze II pracowaKo prawie 48 % pracuj?cych zaN udziaK jednostek
gospodarczych w ogólnej liczbie jednostek wyniósK prawie 21 %.
Tabela 27. Liczba pracujIcych i liczba jednostek wg REGON w Gminie .wiebodzin wg stanu na 31.12.1998
Sekcje EKD / sektory
PracujIcy
Jednostki
Liczba
struktura
liczba
struktura
I Sektor
333
3,5%
29
1,2%
Rolnictwo, Kowiectwo i leNnictwo
333
3,5%
29
1,2%
II Sektor
4 520
47,7%
482
20,6%
DziaKalnoNQ produkcyjna
4155
43,8%
255
10,9%
Zaopatrywanie w energiM, gaz i wodM
169
1,8%
1
0,0%
Budownictwo
196
2,1%
226
9,7%
III Sektor
4 623
48,8%
1 825
78,1%
Handel i naprawy
935
9,9%
977
41,8%
Hotele i restauracje
92
1,0%
67
2,9%
Transport, skKadowanie i K?cznoNQ
430
4,5%
130
5,6%
PoNrednictwo finansowe
295
3,1%
53
2,3%
ObsKuga nieruchomoNci i firm
325
3,4%
291
12,5%
Administracja publiczna
424
4,5%
8
0,3%
Edukacja
671
7,1%
36
1,5%
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
1 283
13,5%
112
4,8%
PozostaKa dziaKalnoNQ
168
1,8%
151
6,5%
OgóKem
9 476
100,0%
2 336
100,0%
-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze
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Tabela 28. PracujIcy w Gospodarce Narodowej wg EKD w Gminie .wiebodzin i w gminach oGciennych wg
stanu na 31. 12.1998 r.
Wyszczególnienie

I Sektor
Rolnictwo, leNnictwo,
Kowiectwo
II Sektor
PrzemysK
Budownictwo
III Sektor
Handel i naprawy
Transport, skKadowanie,
K?cznoNQ
PoNrednictwo finansowe
Admin. publiczna i obrona
narodowa
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka
socjalna
PozostaKe
PracujIcy ogóKem

.wiebodzin

SkIpe

Lubrza

Sulechów ZbIszynek Szczaniec

Trzeciel

MiJdzy
rzecz

333
333

163
163

11
11

155
155

79
79

22
22

116
116

126
126

4 520
4 324
196
4 623
935
430

228
219
9
822
18
12

35
30
5
185
7
13

2 366
1959
407
2 737
367
291

211
183
28
2 171
132
1616

320
104
216
659
53
99

625
587
38
513
92
67

2 166
1732
434
3 763
494
445

295
424

9
28

1
36

132
165

16
47

27
282

25
49

210
400

671
1283

100
638

84
14

648
720

210
104

80
26

110
107

511
1396

585
9476

17
1213

30
231

414
5258

46
2461

92
1001

63
1254

307
6055

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

2.5.2

Struktura w asno)ciowa

W Gminie wiebodzin wg stanu na 31.12.1999 r. byKo zarejestrowanych 2 726 firm prywatnych, z czego
zaledwie 100 firm (niecaKe 4%) stanowiKy spóKki prawa handlowego.
Tabela 29. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON w Gminie .wiebodzin i w gminach oGciennych
Jednostki wg REGON
1996
1997
1998
1999
liczba.
%
liczba
%
liczba
%
liczba
%
PrzedsiMbiorstwa paPstwowe
6
0,3%
5
0,2%
3
0,1%
2
0,1%
SpóKki prawa handlowego
89
4,1%
102
4,0%
100
3,7%
105
3,7%
SpóKki cywilne
211
9,6%
238
9,3%
273
10,0%
280
9,7%
Osoby prowadz?ce
1 863
84,8%
2 088
82,0%
2 223
81,7%
2 339
81,4%
dziaKalnoNQ gosp.
Razem jednostki gosp.
2 169
98,8%
2 433
95,5%
2 599
95,5%
2 726
94,8%
Inne jednostki
27
1,2%
114
4,5%
122
4,5%
149
5,2%
OgóKem
2 196 100,0%
2 547 100,0%
2 721 100,0%
2 875 100,0%
-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

Tabela 30. Zmiany liczby jednostek zarejestrowanych w systemie REGON prowadzIcych dziaKalnoGH
gospodarczI
Jednostki wg REGON
.wiebo SkIpe Lubrza Sulechów ZbIszynek Szczaniec Trzeciel MiJdzydzin
rzecz
1998 r.
2 721
244
168
2 298
539
168
437
1 984
1999 r.
2 875
275
177
2 293
541
177
439
2 106

W Gminie wiebodzin w systemie REGON byKo zarejestrowanych najwiMcej jednostek spoNród gmin
s?siednich.
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Tabela 31. Jednostki prowadzIce dziaKalnoGH gospodarczI zarejestrowane w systemie REGON w Gminie
.wiebodzin i w gminach oGciennych wg stanu 31. 12.1998 r.
Jednostki wg REGON
.wiebo
SkIpe Lubrza Sulechów ZbIszynek Szczaniec Trzeciel MiJdzydzin
rzecz
PrzedsiMbiorstwa paPstwowe
3
0
0
1
0
0
2
2
SpóKki prawa handlowego
100
5
7
78
9
10
14
93
SpóKki cywilne
273
15
13
168
37
4
24
172
Osoby prowadz?ce
2 223
207
132
1 979
448
141
358
1 607
dziaKalnoNQ gosp.
OgóKem
2 599
227
152
2 226
494
155
398
1 874
-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

UdziaK sektora prywatnego w ogólnej liczbie jednostek wg stanu na 31.12.1998 r. wynosiK 98,6% zaN
odpowiedni udziaK pracuj?cych - 62,3%.
UdziaK sektora prywatnego w ogólnej liczbie jednostek dominuje we wszystkich sekcjach EKD oprócz
administracji publicznej. UdziaK liczby pracuj?cych w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie pracuj?cych
dominuje gKównie w dziaKalnoNci produkcyjnej, w handlu i w gastronomii, w obsKudze nieruchomoNci i firm
oraz w rolnictwie i w budownictwie.
Tabela 32. Liczba i struktura jednostek w Gminie .wiebodzin wg stanu na 31.12.1998.
Sekcje EKD / sektory
OgóKem
Sektor prywatny
liczba
I Sektor
Rolnictwo, Kowiectwo i leNnictwo
II Sektor
DziaKalnoNQ produkcyjna
Zaopatrywanie w energiM, gaz i wodM
Budownictwo
III Sektor
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, skKadowanie i K?cznoNQ
PoNrednictwo finansowe
ObsKuga nieruchomoNci i firm
Administracja publiczna
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
PozostaKa dziaKalnoNQ
OgóKem

29
29
482
255
1
226
1 825
977
67
130
53
291
8
36
112
151
2 336

struktura
1,2%
1,2%
20,6%
10,9%
0,0%
9,7%
78,1%
41,8%
2,9%
5,6%
2,3%
12,5%
0,3%
1,5%
4,8%
6,5%
100,0%

Liczba.

struktura

27
27
479
253
1
225
1 798
976
67
129
53
289

1,2%
1,2%
20,8%
11,0%
0,0%
9,8%
78,0%
42,4%
2,9%
5,6%
2,3%
12,5%

26
104
146
2 304

1,1%
4,5%
6,3%
100,0%

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze
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UdziaK
sektora
prywatnego
93,1%
93,1%
99,4%
99,2%
100,0%
99,6%
98,5%
99,9%
100,0%
99,2%
100,0%
99,3%
0,0%
72,2%
92,9%
96,7%
98,6%
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Tabela 33. Liczba i struktura pracujIcych w Gminie .wiebodzin wg stanu na 31.12.1998.
Sekcje EKD / sektory
OgóKem
Sektor prywatny
liczba
I Sektor
Rolnictwo, Kowiectwo i leNnictwo
II Sektor
DziaKalnoNQ produkcyjna
Zaopatrywanie w energiM, gaz i wodM
Budownictwo
III Sektor
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, skKadowanie i K?cznoNQ
PoNrednictwo finansowe
ObsKuga nieruchomoNci i firm
Administracja publiczna
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
PozostaKa dziaKalnoNQ
OgóKem

333
333
4 520
4 155
169
196
4 623
935
92
430
295
325
424
671
1 283
168
9476

struktura
3,5%
3,5%
47,7%
43,8%
1,8%
2,1%
48,8%
9,9%
1,0%
4,5%
3,1%
3,4%
4,5%
7,1%
13,5%
1,8%
100,0%

liczba.

struktura

215
215
4 235
4080
35
120
1 451
847
76
31
141
237
8

3,6%
3,6%
71,8%
69,1%
0,6%
2,0%
24,6%
14,4%
1,3%
0,5%
2,4%
4,0%
0,1%

111
5901

1,9%
100,0%

UdziaK
sektora
prywatnego
64,6%
64,6%
93,7%
98,2%
20,7%
61,2%
31,4%
90,6%
82,6%
7,2%
47,8%
72,9%
1,9%

66,1%
62,3%

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze

Z ogólnej liczby pracuj?cych w caKej Gminie wg stanu na 31.12.1998 r., miasto wiebodzin skupiaKo aD
86,6% pracuj?cych. W sekcjach "Zaopatrywanie w energiM, gaz i wodM", "Budownictwo" oraz
"Transport, skKadowanie i K?cznoNQ" oraz "Administracja" wszyscy pracuj?cy pracowali w wiebodzinie.
Tabela 34. Liczba i struktura pracujIcych w sektorze prywatnym w Gminie .wiebodzin w podziale na miasto i
wieG wg stanu na 31.12.1998.
Sekcje EKD / sektory
OgóKem
Miasto
WieG
UdziaK
liczba
liczba struktura liczba struktura pracujIcych
w mieGcie
3,1%
7,5%
72,6%
I Sektor
215
156
59
Rolnictwo, Kowiectwo i leNnictwo
215
156
3,1%
59
7,5%
72,6%
71,5%
73,3%
86,3%
II Sektor
4235
3655
580
DziaKalnoNQ produkcyjna
4080
3500
68,5%
580
73,3%
85,8%
Zaopatrywanie w energiM, gaz i wodM
35
35
0,7%
0,0%
100,0%
Budownictwo
120
120
2,3%
0,0%
100,0%
25,4%
19,2%
89,5%
III Sektor
1451
1299
152
Handel i naprawy
847
722
14,1%
125
15,8%
85,2%
Hotele i restauracje
76
60
1,2%
16
2,0%
78,9%
Transport, skKadowanie i K?cznoNQ
31
31
0,6%
0,0%
100,0%
PoNrednictwo finansowe
141
139
2,7%
2
0,3%
98,6%
ObsKuga nieruchomoNci i firm
237
231
4,5%
6
0,8%
97,5%
Administracja publiczna
8
8
0,2%
0,0%
100,0%
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
PozostaKa dziaKalnoNQ
111
108
2,1%
3
0,4%
97,3%
OgóKem
5901
5110 100,0%
791 100,0%
86,6%
-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie danych US w Zielonej Górze
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Wa niejsze firmy

Tabela 35 Zestawienie waPniejszych firm prywatnych w Gminie .wiebodzin wg stanu na 31.12.1998.
Lp.
Nazwa
MiejscowoGH
Rodzaj dziaKalnoGci
1. "PARYS" S.A.
wiebodzin
Produkcja odzieDy (koszule)
2. "SECO-Warwick" sp. z o. o.
wiebodzin
Urz?dzenia do obróbki cieplnej
3. Lubuskie Fabryki Mebli S.A.
wiebodzin
Meble tapicerowane
4. Lubuskie ZakKady Drobiarskie "Eldrob" S.A.
wiebodzin
Produkcja miMsa i wMdlin z miMsa
drobiowego
5. "NOMEX" ZakKad Kompletacji i MontaDu
wiebodzin
Urz?dzenia do obróbki cieplnej
Urz?dzeP do Obróbki Cieplnej
6. Lubuskie ZakKady Termotechniczne
wiebodzin
Urz?dzenia do obróbki cieplnej
"ELTERMA" S.A.
7. SPRICK-ROWERY sp. z o. o.
wiebodzin
Produkcja rowerów
8. ZakKad Elektrotechniki Motoryzacyjnej
wiebodzin
Urz?dzenia elektroniczne
9. MEBLE Holding "AGROMAX" S.A.
wiebodzin
Meble biurowe
10. Firma "WOGA" s.c.
Chociule
Meble tapicerowane
11. PrzedsiMbiorstwo Produkcyjno-HandlowoWilkowo
Produkcja tarcicy
UsKugowe "Karo-Trak"
12. Firma "OKNO"
wiebodzin
Produkcja i montaD okien plastikowych
13. Firma "OKLAND"
wiebodzin
Produkcja i montaD okien plastikowych
14. ZakKad Pracy Chronionej ZPUH
wiebodzin
Produkcja odzieDy
"MERCORD" s.c.
15. ZakKad Energetyki Cieplnej sp. z o. o.
wiebodzin
Produkcja energii cieplnej
16. PrzesiMbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
wiebodzin
Produkcja odzieDy ochronnej i roboczej,
„PostMp” S.A. w wiebodzinie
wyrobów elektrotechnicznych,
usKugi zdrowotno-rehabilitacyjne

2.6. Gospodarka rolna
2.6.1

Informacje ogólne

W Gminie wiebodzin we wKadaniu prywatnym znajduje siM ok. 74% uDytków rolnych, podobnie jak
w caKym Subregionie wiebodziPsko-WolsztyPskim, który charakteryzuje siM duDym udziaKem sektora
prywatnego w rolnictwie..
W ostatnich latach obserwuje siM spadek liczby gospodarstw w 1994 r. dziaKaKy 554 gospodarstwa prywatne
zaN w 1996 - 530 gospodarstw. Wskazuje to na znaczny wzrost uDytkowanych powierzchni przez jedno
gospodarstwo.
W 1996 roku 439 indywidualne gospodarstwa uDytkowaKy powierzchniM 7 123 ha. W latach 1994-1996
nast?piK spadek gospodarstw indywidualnych poniDej 15 ha i wzrost o 6% iloNci gospodarstw powyDej
15 ha.
Tabela 36. Liczba i struktura wielkoGci gospodarstw indywidualnych w Gminie .wiebodzin
Gospodarstwa wg grup obszarowych
Lata
ogóKem
1-5 ha
5-10 ha
10-15 ha
powyPej 15 ha
1994
554 gospodarstw
49,6 %
15,3 %
17,9 %
17,1 %
1996
530 gospodarstw
45,3 %
14,4 %
17,3 %
23,0 %
2000
679 gospodarstw
54,9 %
11,5 %
16,5 %
17,1 %
-ródKo: Strategia dla rolnictwa... i wydawnictwa UrzMdu Statystycznego w Zielonej Górze.
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W porównaniu z danymi z Powszechnego Spisu Rolnego w 1996r znacznie wzrosKa liczba gospodarstw
rolnych w przedziale 1-2 i 2-5 ha. PoniewaD tak maKe obszarowo gospodarstwa nie rokuj? zysków z
produkcji rolnej, naleDy przypuszczaQ, De s? to gospodarstwa powstaKe z myNl? o dziaKalnoNci pozarolniczej
i stanowi? lokatM kapitaKu ludzi z zewn?trz.
Zakup budynków na wsi wraz z uDytkami rolnymi stanowi takDe formM ucieczki od pKatnoNci wysokiego
podatku od nieruchomoNci na rzecz podatku rolnego.
W 2000 r. aD 451 gospodarstw w gminie tj. ok. 66 % stanowiKy gospodarstwa o powierzchni do 10 ha,
prowadz?ce produkcjM roln? mieszan?, ekstensywn?, najczMNciej tylko na wKasne potrzeby. Gospodarstwa
te nie gwarantuj? dochodów na utrzymanie rodziny rolnika. Szans? dla czMNci z nich byKaby zmiana
kierunku produkcji na bardziej pracochKonn? ale i dochodow? np. upraw? warzyw, zióK, krzewów
jagodowych. Innym rozwi?zaniem moDe byQ rozpoczMcie dodatkowej dziaKalnoNci pozarolniczej.
Tabela 37. UPytkowanie gruntów wedKug granic administracyjnych Gminy .wiebodzin
Gmina
UPytkowanie gruntów wedKug granic administracyjnych (ha)
ogó em
miasto
wie4
Rok
1990
1994
1998
1990
1994
1998
1990
1994
razem
13 815 13 828 13 749
475
567
560 13 340 13 261
grunty
w tym
12 200 12 174 12 185
383
440
431 11 817 11 734
orne
uDytki
rolne
sady
357
397
400
14
23
24
343
374
w ha
K?ki
1 050
1 039
951
64
89
87
986
950
pastwiska
208
218
213
14
15
18
194
203
Lasy
6 280
6 303
6 339
21
23
40
6 267
6 280

1998
13 189
11 754
376
964
195
6299

-ródKo: Wydawnictwa UrzMdu Statystycznego w Zielonej Górze.

W latach 1990-1998 nast?piKy zauwaDalne zmiany:
- ogólny ubytek uDytków rolnych o 13ha, gruntów ornych o 5 ha i K?k o 99 ha.
- ogólny wzrost powierzchni sadów o 43 ha, pastwisk o 5 ha i lasów 59 ha.
Tabela 38 UPytkowanie gruntów w gospodarstwach indywidualnych w granicach administracyjnych Gminy
.wiebodzin
Gmina
UPytkowanie gruntów w gospodarstwach indywidualnych wedKug granic
administracyjnych (ha)
ogó em
miasto
wie)
Rok
1990
1994
1998
1990
1994
1998
1990
1994
1998
w tym
razem
4 869
5 271
9 543
307
414
451
4 562
4 857
9 092
uDytki
grunty
4 090
4 412
8 648
261
333
348
3 829
4 079
8 300
rolne
orne
w ha
sady
19
31
51
1
24
19
30
27
K?ki
652
706
688
38
67
68
614
639
620
pastwiska
108
122
159
8
13
11
100
109
145
Lasy
181
183
170
6
21
18
175
162
152
OgóKem
5 165
5 891 10 115
320
473
553
4 845
5 218
9 562
-ródKo: Wydawnictwa UrzMdu Statystycznego w Zielonej Górze.

W latach 1990 –1998 nast?piKy nastMpuj?ce zmiany w uDytkowaniu terenów w gospodarstwach
indywidualnych:
- ogólny wzrost powierzchni gruntów ornych o 4 950 ha: grunty orne o 4558 ha, sady o 32 ha, K?ki 36 ha,
pastwisk 51 ha. Znaczny wzrost zarówno w gospodarstwach miejskich jak i wiejskich. Negatywna jest
jednak zmniejszaj?ca siM liczba lasów bMd?cych w uDytkowaniu gospodarstw indywidualnych w
analizowanych latach spadek o 23ha.
- w 1990 roku powierzchnia uDytkowanych gruntów w granicach miasta w gospodarstwach
indywidualnych wynosiKa 35%, w 1994 – 44,8%, natomiast w 1998 – 52,5%. W wymienionych latach
nast?piK wzrost o 17,5. ZauwaDyQ tu jednak trzeba, De powierzchnia miasta w 1990 roku wynosiKa
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910 ha, nastMpnie w wymienianych latach 1 054ha. W 1990 roku powierzchnia uDytkowanych
gruntów na wsi w gospodarstwach indywidualnych wynosiKa 22% z ogólnej powierzchni wiejskich
uDytków rolnych, w 1994 - 24%, natomiast w 1998 - 44,1%. Znaczy to, De na terenach wiejskich
nast?piK wzrost terenów UR o 22% co stanowi ogólny wzrost UR na terenach rolnych o ponad 100%.
Wzrost ten dotyczy przede wszystkim powierzchni gruntów ornych.
2.6.2

Zró nicowanie typów produkcji rolniczej

Tabela 39 Indywidualne gospodarstwa rolne wg prowadzonej dziaKalnoGci w Gminie .wiebodzin
Prowadzona dziaKalnoNQ
Miasto
Gmina
"adnej dziaKalnoNci
9
45
O nieustalonej wartoNci
DziaKalnoNci rolniczej
18
56
rolniczej produkcji towarowej
W tym o nie ustalonej wartoNci
i nie prowadz?cych
17
55
produkcji
WyK?cznie na wKasne potrzeby
1
GKównie na wKasne potrzeby
18
108
Razem
36
240
Prowadz?cych tylko
2501-4999
5
42
dziaKalnoNQ rolnicz?
GKównie
O wartoNci
5000-14999
13
89
na rynek
towarowej
1500 i
w zKotych
18
109
wiMcej
WyK?cznie na wKasne potrzeby
Prowadz?cych pozarolnicz?
dziaKalnoNQ gospodarcz? i
GKównie na wKasne potrzeby
6
4
dziaKalnoNQ z przeznaczenia na GKównie na rynek
15
28
OgóKem
93
437
-ródKo: Spis rolny z 1996 roku.

Tabela 40 Charakterystyka indywidualnych gospodarstw rolnych w Gminie .wiebodzin
Liczba indywidualnych gospodarstw
Miasto
Gmina
RoNlinna
46
197
WedKug
kierunków
ZwierzMca
2
88
produkcji
Mieszana
14
123
Nie prowadz?ce produkcji
1
1
WedKug celu
Produkuj?ce wyK?cznie na wKasne potrzeby
1
produkcji
Produkuj?ce gKównie na wKasne potrzeby
24
112
Produkuj?ce wyK?cznie i gKównie na sprzedaD
51
268
Uzyskuj?ce dochody wyK?cznie z produkcji
5
68
rolniczej
WedKug XródeK
Uzyskuj?ce dochody gKównie z produkcji
dochodów
rolniczej, a dodatkowo z pozarolniczej
5
gospodarstwa
dziaKalnoNci
domowego
Uzyskuj?ce dochody gKównie z dziaKalnoNci
20
17
pozarolniczej a dodatkowo z rolniczej
OgóKem
93
437
-ródKo: Spis rolny 1996 rok.

Tabela 41 Struktura uPytków zielonych w Gminie .wiebodzin
Struktura uPytków zielonych2
Gospodarstwa
Tereny uDytków zielonych
Sady

Struktura w %
88,7
8.8
2,6

-ródKo: Strategia dla rozwoju rolnictwa i wsi województwa zielonogórskiego 1995.

Tabela 42 Zasoby ziemi rolniczej gminie .wiebodzin
Ogólna powierzchnia uDytków rolnych ( ha )
2

13 753

-ródKo: badania wykonana w kwietniu 1995 roku.
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1 249 ( 9,1%)
0,41

-ródKo: Strategia dla rozwoju rolnictwa i wsi województwa zielonogórskiego 1995.

2.6.3 Produkcja rolna ro)linna
Ogólna powierzchnia upraw zbóD podstawowych z mieszankami zboDowymi w 2000 r. wynosiKa 10214
ha, przy 11957 ha w 1996 r., co oznacza spadek o 15 %.
Tabela 43 Struktura zasiewów podstawowych upraw w Gminie .wiebodzin.
ZboPa ogóKem
Rzepak
Buraki cukrowe
Ziemniaki
Rok
ha
%
Ha
%
ha
%
ha
%
1996
8108
67,8
130
1,1
641
5,4
302
2,5
1999
7950
77,3
875
8,5
427
4,1
125
2,0
2000
8460
82,8
950
9,3
250
2,4
220
2,1

PozostaKe
ha
%
2776
23,2
830
8,1
334
3,4

W gospodarstwach rolnych dominuje uprawa zbóD. Zmniejsza siM znacznie uprawa buraków cukrowych
(ograniczenia w kontraktacji), zwiMksza powierzchnia uprawy rzepaku.
Tabela 44 Szacunkowe plony i zbiory gKównych ziemiopKodów z indywidualnych gospodarstw rolnych.
Wyszczególnienie
Powierzchnia upraw w 1998r.
Plon w dt w 1998r.
ZboDa
Ogólna powierzchnia zasiewów
9 549
Ozima
1 300
39 000
Pszenica
Jara
470
13 160
"yto
1 560
39 000
Ozimy
110
2 970
JMczmieP
Jary
95
2 280
Owies
210
5250
Ozime
320
8320
PszenDyto
Jare
20
520
Mieszanki zboDowe bez str?czkowych
1 420
35 500
Kukurydza
710
66 000
Ziemniaki
1 040
239 200
Buraki cukrowe (bez wysadków)
570
228 000
Rzepak i rzepik
50
850
Gorczyca
98
1 176
Str?czkowe jadalne
40
560
ZioKa lecznicze
450
X
PozostaKe uprawy
996
X
-ródKo: Dane statystyczne uzyskane w UrzMdzie Gminy wiebodzin.

W produkcji rolnej gmina musi siM liczyQ z siln? konkurencj? gmin oNciennych, najsilniejsz? konkurencjM
w produkcji upraw polowych stanowi gmina Szczaniec i Sk?pe. NajsKabsze plony posiada gmina Lubrza,
taki ukKad potwierdza waloryzacjM rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
W ostatnich latach gmina wiebodzin, dominuje nad gminami oNciennymi w produkcji ziemniaków i
osi?ganych plonów z 1 ha.
2.6.4

Produkcja zwierz4ca

Tabela 45 PogKowie zwierzIt w Gminie .wiebodzin (w sztukach).
Trzoda chlewna
Wyszczególnienie
ogóKem
w tym maciory
Rok 1996
8967
1100
Rok 2000, z tego:
18170
1175

BydKo
ogóKem
1981
2260
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560
1215

980
1280

360
470

W gospodarstwach indywidualnych zaznacza siM spadkowa tendencja w iloNci utrzymywanych zwierz?t,
zmniejsza siM stado podstawowe zarówno macior jaki krów mlecznych. Natomiast pogKowie zwierz?t
utrzymywanych w spóKkach (dzierDawa z AWRSP) jest stabilna, przy staKym wzroNcie wydajnoNci i
jakoNci produkcji.
W gminie wiebodzin rozwiniMta jest produkcja drobiarska. Istniej? farmy prowadz?ce chów indyka,
kurczaka, a takDe kur-niosek (stado 30 tyN. sztuk). Produkcja jest duDa, ok. 450 tyN. sztuk brojlerów
indyczych i ok. 75 tyN sztuk brojlerów kurzych. S? to farmy zmodernizowane, stabilne w produkcji,
speKniaj?ce wymogi UE.
Tabela 46 Indywidualne gospodarstwa rolne prowadzIce produkcjJ zwierzJcI (liczba indywidualnych
gospodarstw rolnych).
Gospodarstwa rolne
Miasto
Gmina
Razem
31
362
BydKo
8
163
w tym krowy
Posiadaj?cych
7
151
w tym gatunki
zwierzMta
Trzoda chlewna
14
259
podstawowe
Konie
1
15
Owce
1
4
Nie posiadaj?cych podstawowych gatunków zwierz?t gospodarskich
77
160
Nie posiadaj?cych zwierz?t gospodarskich
62
75
OgóKem
93
437
-ródKo: Spis rolny 1996 rok.

Tabela 47 Liczba aktualnie uPytkowanych ferm (sztuki)
Kurniki niosek
Kurniki broilerów
Gmina
(1 000 sztuk)
( 1 000 sztuk)
wiebodzin
2
12
Sk?pe
1
0
Szczaniec
0
3
Lubrza
0
0
Sulechów
1
4

Ferma indyków i kaczek
(500 sztuk)
16
1
0
3
1

Ferma gMsi
( 500 sztuk)
1
0
0
0
0

-ródKo: Strategia dla rolnictwa i wsi województwa zielonogórskiego. 1995 rok.

Gmina wiebodzin obok Wolsztyna i Siedlca, jest najwiMkszym producentem drobiu w byKym
województwie zielonogórskim i stanowi wysok? konkurencjM dla gmin oNciennych.
2.6.5 Rynek produktów rolnych, przetwórstwo, zaopatrzenie w )rodki do produkcji rolnej
Rynek zbytu produktów rolnych uwarunkowany jest przez odbiorców, gKównie miasto wiebodzin gdzie
znajduj? siM zakKady przetwórcze oraz firmy skupuj?ce produkty rolne. Znaczna czMNQ produktów pozostaje
sprzedana w Gminie, jednak produkty rolne zwKaszcza drób jest sprzedawany na w duDej mierze na rynki
poza lokalne.
Na terenie Gminy funkcjonuje klika zakKadów przetwórstwa rolno-spoDywczego, niedostateczna jest
natomiast iloNQ punktów skupu pKodów rolnych powoduje, De wiMksza ich czMNQ trafia na rynek poza
lokalny. Brak jest równieD rynku hurtowego pKodów rolnych, zwKaszcza owoców i warzyw.
Tabela 48 Rozmieszczenie zakKadów przetwórstwa rolnego Gminy .wiebodzin i gmin oGciennych
BranDa
wiebodzin
Sk?pe
Szczaniec
Lubrza
Sulechów
Piekarnicza
+
+
+
+
+
MiMsna
+
+
+
+
ZboDowa
+
+
+
+
+
Spirytusowa
+
+
+
Paszowa
+
+
Owocowo-warzywna
+
Olejarska
+
+
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+

-ródKo: opracowanie wKasne na podstawie zaktalizowanej Strategii dla rolnictwa i wsi województwa zielonogórskiego, 1995 r.

MoDliwoNci zaopatrzenia w Nrodki produkcji dla rolnictwa na terenie gminy wiebodzin naleDy oceniQ jako
dobre. Istniej? wyspecjalizowane firmy prowadz?ce szeroki asortyment towarów i czMNci zamiennych.
2.6.6

Wnioski

Oddzia ywanie cz owieka na 4rodowisko
Niedostateczna infrastruktura techniczna rolnictwa i spoKeczna wsi, jak i znaczny koszt wywozu i utylizacji
Ncieków i Nmieci powoduje niekontrolowany wylew Ncieków w lasach i na nieuDytkach rolnych.
Problemem staj? siM teD dzikie wysypiskami Nmieci. Powoduje to zanieczyszczenia gleb, wód
powierzchniowych i gKMbinowych-waDne jest tu zwrócenie uwagi na to, De jednoczeNnie zatruwane s?
gKówne XródKa zaopatrzenia gminy w wodM jakimi s? studnie podpowierzchniowe i gKMbinowe. Szczególnie
Nrodkowa czMNQ gminy wymaga uporz?dkowania gospodarki wodno-Nciekowej.
Niekorzystne jest pozostawianie nieuDytków ornych, (najczMNciej z nieopKacalnoNci produkcji lub braku
rynku zbytu), gleby takie szybko ulegaj? erozji wietrznej i wodnej.
Innym niebezpieczePstwem s? emisje dymów i kwaNne deszcze (powstaj?cych w skutek palenia wMgla do
ogrzania powierzchni mieszkalnych i produkcyjnych).
Pod tym wzglMdem poKoDenie miasta wiebodzin jest niekorzystne gdyD znajduje siM w rynnie
polodowcowej, gdzie wietrzenie jest maKe. PyKy i deszcze opadaj? na pola zakwaszaj?c glebM, podobnie na
pozostaKym terenie gminy wystMpuj? obszary zagroDone emisjami pyKowymi.
Produkcja rolnicza
Pomimo trudnej sytuacji rolniczej w kraju, region wiebodzina charakteryzuje siM duD? przedsiMbiorczoNci?
rolników, wysok? kultur? roln? (szczególnie dotyczy to ludnoNci wiejskiej) i wzrostem uDytkowanych
rolniczo gruntów w gospodarstwach indywidualnych.
Ogólny wzrost powierzchni gruntów ornych o 4 950 ha: grunty orne o 4558 ha, sady o 32 ha, K?ki 36 ha,
pastwisk 51 ha. Negatywnym zjawiskiem jest zmniejszaj?ca siM liczba lasów bMd?cych w uDytkowaniu
gospodarstw indywidualnych w analizowanych latach o 23 ha.
W 1990 roku powierzchnia uDytkowanych gruntów w granicach miasta w gospodarstwach indywidualnych
wynosiKa 35%, w 1994 – 44,8%, natomiast w 1998 – 52,5%. ZauwaDyQ tu jednak trzeba ze powierzchnia
miasta w 1990 roku wynosiKa 910 ha, nastMpnie w wymienianych latach 1 054 ha.
W 1990 roku powierzchnia uDytkowanych gruntów na wsi w gospodarstwach indywidualnych wynosiKa
22% z ogólnej powierzchni wiejskich uDytków rolnych, w 1994 - 24%, natomiast w 1998 44,1%. Znaczy
to, De na terenach wiejskich nast?piK wzrost terenów uDytków rolnych o 22% co stanowi ogólny wzrost o
ponad 100%. Wzrost ten dotyczy przede wszystkim powierzchni gruntów ornych.
Z analizy danych z lat 1990-1998 wynika, De nast?piKy zauwaDalne zmiany w gospodarowaniu gruntami w
granicach administracyjnych gminy: ogólny ubytek uDytków rolnych o 13 ha, gruntów ornych o 5 ha i K?k
o 99 ha; ogólny wzrost powierzchni sadów o 43 ha, pastwisk o 5 ha i lasów 59 ha.
Mocn? stron? Gminy s?: duDy udziaK sektora prywatnego ponad 60% i doNQ duDe gospodarstwa
indywidualne Nrednia powyDej 10 ha, wysoka produkcja drobiu konkuruj?ca z regionami oNciennymi i
dobrze rozwiniMte przetwórstwo rolne i usKugi.
wiebodzin rozwija siM rolniczo, pomimo trudnej sytuacji w rolnictwie w kraju. Ponad 50% gleb w gminie
jest prawnie chronionych przed zmian? uDytkowania, dlatego powinna powstaQ odpowiednia instytucja
wspierajIca rolnictwo.
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Podstawowym walorem Gminy jest korzystne poKoDenie wzglMdem gKównych szlaków komunikacyjnych i
planowanych dróg A-2 i A-3, które umoDliwi? otwarcie siM rynków zbytu na kraj i rynki paPstw
zachodnich. LiczyQ siM tu jednak naleDy z duD? konkurencj? gmin oNciennych.

2.7. Otoczenie biznesu
W wiebodzinie funkcjonuje 6 banków, które prowadz? obsKugM przedsiMbiorców i rolników. Banki te
podpisaKy takDe podpisaKy umowy z ARiMR na udzielanie rolnikom kredytów preferencyjnych:
Wielkopolski Bank Kredytowy
Powszechna Kasa OszczMdnoNci BP
Bank Gospodarki "ywnoNciowej
Gospodarczy Bank PoKudniowo-Zachodni S.A.
Bank Spóldzielczy Siedlec
Filia PeKaO S.A
Bank Zachodni ( Filia)

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 7783 e'mail
biuro@tekon.cpm.pl

Diagnoza miasta i gminy wiebodzin

str 44

3. .RODOWISKO PRZYRODNICZE
3.1. Opis Grodowiska przyrodniczego
3.1.1

Ukszta towanie terenu

Gmina posiada urozmaicon? rzeXbM terenu uksztaKtowan? przez dziaKalnoNQ lodowca skandynawskiego i
jego wód roztopowych.
Morena czoKowa spiMtrzona wystMpuje we wschodniej czMNci gminy na pn.-zach. od Rusinowa, a
takDe wsch. i pd-wsch. od GliPska, oraz czMNci wsch. (Jeziory, Raków). Jest to obszar Kagodnych pagórków
wyniesiony do rzMdnych 130-140m. n.p.m. PrzewaDaj?ce spadki do 10%, ale w partiach bardziej stromych
osi?gaj? 10-20 %, a lokalnie nawet ponad 20%. Dolinki rozci?gaj?ce wzniesienia s? na ogóK w?skie o
szerokoNci od kilku do kilkudziesiMciu metrów. PrzewaDnie maj? charakter nieckowaty, choQ niekiedy
wypreparowanie s? wyraXne krawMdzie. Morena czoKowa zostaKa zaburzona w okresie starszych
zlodowaceP- przewaDnie zlodowacenia Nrodkowo-polskiego.
Wysoczyzna morenowa falista zajmuje duDy obszar w Nrodkowej czMNci gminy (okolice: na póKnoc
od Rusinowa, Kolonii, GoNcikowa, !ugowa oraz na wschód od Lubinicka, Lubogóry i Rudgerzowic).
WierzchoKki pKaskich wzniesieP osi?gaj? wysokoNQ 110-120m. n.p.m., a spadki nie przekraczaj? 10%, a na
niektórych spadek nie przekracza 5%.
Poziom sandrowy wyDynny zajmuje pd.-zach. czMNQ gminy (na zachód od wsi Borów, na poKudnie
od Lubogóry, na zachód od Rosina, na poKudnie od Jordanowa), poKoDony jest na wysokoNci 80-110m.
n.p.m. Doliny rozcinaj?ce sandr s? na ogóK nieckowate, zajmuj? niekiedy obniDenia wytopiskowe z
licznymi zagKMbieniami bezodpKywowymi o Nrednicy 300-400m.
Rynny subglacjalne zostaKy utworzone przez wody roztopowe l?dolodu. Na póKnocy terenów
gminy wystMpuje Rynna Jordanowsko-Niemlicka, w której poKoDone s? wsie: GoNcikowo, Jordanowo.
Dnem tej rynny pKynie rzeka Paklica, na terenie tym znajduj? siM liczne jeziora i torfowiska. PóKnocne
krawMdzie rynny na póKnoc od GoNcikowa s? wysokie do 20 m i strome, porozcinane przez liczne w?wozy.
W Rynnie wiebodziPsko-PodKogórskiej poKoDone jest miasto wiebodzin oraz jeziora Lubinickie,
Zameckie. W Rynnie Wilkowsko-Przetocznickiej jeziora Wilkowskie i Lubich. Rynny posiadaj?
zróDnicowan? szerokoNQ od 100 m do kilku kilometrów. W obrMbie rynien wystMpuj? ostaPce erozyjne
(kilkukilometrowej szerokoNci pagórki odciMte od wysoczyzny).
W obrMbie szerokich rynien np.: Jordanowsko-Niesulickiej wystMpuje wysoki poziom sandrowy, ale niDszy
niD widoczny pod wsi? Jordanowo. S? to tereny pKaskie i piaszczyste z obniDeniami wytopiskowymi. Dna
rynien s? pKaskie podmokKe z licznymi jeziorami poKoDone na wysokoNci 60-80 m. n.p.m.
Równina Torzymska jest równin? sandrow? poKoDon? na wysokoNci 75-90m. n.p.m., rozciMta szerokimi,
Kagodnymi dolinami z lokalnie wystMpuj?cymi obniDeniami bezodpKywowymi.
Formy antropogeniczne powstaKy w wyniku eksploatacji kruszywa, glin lub torfu. S? to na ogóK maKe
wyrobiska.
PowierzchniM tworz? osady plejstocePskie, pod nimi znajduj? siM osady miocePskie, ukKad ten zostaK
zaburzony w wyniku silnych ruchów przesuwaj?cego siM lodowca. W wyniku tych zaburzeP strop osadów
miocePskich wystMpuje na róDnej gKMbokoNci od 100m. (okolice wiebodzia ) do 2 m (okolice Rzeczycy).
GKMbsze podKoDe tworz? osady miocePskie (trzeciorzMdowe) wyksztaKcone w postaci piasków drobnych,
iKów i muKków oraz wMgla brunatnego. WMgiel byK eksploatowany metod? odkrywkow? w Rusinowie, w
GliPsku i w Rzeczycy.
Na terenie gminy moDna wyróDniQ trzy regiony róDni?ce siM budow? geologiczn?:
- wysoczyznM morenow?
- równiny sandrowe
- rynny glacjalne.
Wysoczyzna morenowa jest zbudowana jest z glin piaszczystych, zwiMzKych i pylastych, czMsto z
domieszk? kamieni oraz piasków gliniastych. Utwory te o róDnej mi?DszoNci (przewaDnie powyDej 4,5m)
zajmuj? ok. 60% powierzchni gminy. WiMksze obszary osadów gliniastych znajduj? siM w okolicach:
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wiebodzina, GoNcikowa, GliPska, Rusinowa i Rosina. Osady piaszczyste pochodzenia fluwioglacjalnego,
wystMpuj? w postaci nieregularnych enklaw zalegaj?cych czMsto na glinach zwaKowych. Osady te skKadaj?
siM z piasków drobnych i Nrednich z domieszk? Dwirów.
Równiny sandrowe znajduj? siM w poKudniowo-zachodniej czMNci gminy. Zbudowane przez serie
piaszczystych osadów o znacznej mi?DszoNci, zKoDonych gKównie z piasków drobnych i Nrednich.
Rynny polodowcowe oraz czMNQ bocznych dolinek wypeKniona jest holocePskimi piaskami rzecznymi
(o róDnej granulacji), piaszczystymi madami, muKami i torfami. Osady maj? róDn? mi?DszoNQ i niekiedy
bywaj? wzajemnie przewarstwione. Mi?DszoNQ torfów dochodzi do 5m., niekiedy podNcielone s? one
gytiami.
3.1.2 Warunki klimatyczne
Klimat Gminy naleDy do umiarkowanych, z tym, De ze wzglMdu na wyDsze poKoDenie od otaczaj?cych j?
pradolin posiada klimat nieco chKodniejszy (Prawdziec, KoXmiPski 1972).
W zakresie klimatu lokalnego moDna wyróDniQ klimat wysoczyzn i klimat rynien glacjalnych. Na
wysoczyXnach wystMpuj? korzystne warunki nasKonecznienia, szczególnie na stokach poKudniowych.
Dobre s? równieD warunki przewietrzania terenu, co jest waDne dla istniej?cego i planowanego
budownictwa. Niekorzystny dla budownictwa osadniczego jest teren rynien ze wzglMdu na nadmiern?
wilgotnoNQ, duD? iloNQ mgieK i przymrozków, inwersje termiczne i duD? iloNQ dni mroXnych. WystMpuj? zKe
warunki przewietrzania, co powoduje kumulacjM zanieczyszczeP. Z tego punktu widzenia lokalizacja
starego miasta wiebodzin jest niekorzystna, gdyD znajduje siM na dnie rynny.
Klimat gminy cechuj? zimy ciepKe lub mroXne, a lata upalne lub zimne i mokre. Najbardziej zmienne
temperatury wystMpuj? w lutym, szczególnie w dolinach rzek. Obok miesiMcy mroXnych ( Nr. temperatura –
6,70C) s? miesi?ce ciepKe (Nr. temperatura +4.20C). NajwiMksze wahania temperatury w ci?gu doby
wystMpuj? w czerwcu, szczególnie w dolinach, co wi?De siM z inwersjami temperatury tu wystMpuj?cymi.
ZagroDenia przez przymrozki na morenach jest mniejsze a w rynnach glacjalnych wiMksze.
Tabela 49. Wybrane elementy klimatyczne dla gminy .wiebodzin
Elementy klimatyczne
Temperatura roczna
rednia temperatura stycznia
rednia temperatura lipca
Liczba dni gor?cych w roku (temp.>250C)
Liczba dni mroXnych w roku (temp. max poniDej 00C).
Liczba dni bardzo mroXnych w roku ( temperatura max poniDej -100C)
Okres gospodarczy ( Nr. temperatura powyDej 2,50C)
Okres wegetacyjny (od 31 III do 7 XI)
Lato (9 VI-5 IX)
Sezon k?pielowy (15 V-21IX)
NajwiMksza iloNQ godzin ze sKoPcem
Dni pogodnych Nrednio IX i III
rednia wilgotnoNQ wzglMdna w zimie
rednia wilgotnoNQ wzglMdna latem
Liczba dni z pokrywa NnieDn?

Stacja .wiebodzin
8,00C
–1,60C
180C
10-51
12-72
4 – 45
254 dni
222 dni
89 dni
131 dni
VI - 7,3 h; V i VII - 5,9 h
5,9-5,8
86-88%
71-78%
30 - 84

Opady atmosferyczne wynosz? Nrednio rocznie 534 mm ale wahania w tym zakresie s? bardzo duDe.
Maksymalny Nredni opad dla wiebodzina wynosiK 777 mm zaN minimalny tylko 319 mm. Liczba dni z
opadem wynosi dla wiebodzina Nrednio 152 w ci?gu roku. Opady typu burzowego wystMpuj? gKównie w
lipcu i w okresie od maja do sierpnia. Opady NnieDne pojawiaj? siM przeciMtnie w drugiej poKowie listopada,
ostatnie w drugiej dekadzie kwietnia. Wiatry przewaDaj? z kierunków zachodnich, poKudniowozachodnich i póKnocno- zachodnich ( ok. 52%).
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3.1.3 Wody
Gmina wiebodzin poKoDona jest w caKoNci w dorzeczu Odry, na wododziale miMdzy rzek? Odr?
i Wart?. Lokalny wododziaK przebiega grzbietami wzgórz na poKudnie od wsi GliPsk i Rusinów.
Wsie GoNcikowo i Jordanowo leD? bezpoNrednio nad brzegami Paklicy, której wody odprowadzane s? do
zlewni Warty, wsie Rusinów, GliPsk i byKy PGR Witoszów poKoDone s? nad maKymi potokami bMd?cymi
dopKywani rzeki Paklicy. Miasto wiebodzin poKoDone jest w rynnie polodowcowej odwadnianej przez
rzekM Lubinieck? StrugM, która równieD przepKywa przez Jezioro Zamecko i Jezioro Lubinieckie. Rzeka
Struga Lubiniecka jest dopKywem Obry Leniwej.
Cieki odwadniaj?ce maj? swe XródKa na terenie gminy. Na Dadnym z cieków przepKywaj?cych przez
gminM nie ma zaKoDonego wodowskazu a Nrednie przepKywów zostaKy obliczone empirycznie.
Powierzchnia zlewni Paklicy w przekroju u wypKywu z jeziora Paklicko Wielkie wynosi 169,7 km2,
Nredni roczny przepKyw 0,70m3/s. Powierzchnia zlewni Strugi Lubinickiej (Lubinicy) przy wypKywie z
Jeziora Lubienickiego wynosi 28,36 km2, Nredni przepKyw 0,13 m3/s.
NajwiMkszym jeziorem gminy jest Jezioro NiesKysz (Niesulickie) o powierzchni zwierciadKa wody 486,2
ha i wysp 10,4 ha. W znacznej czMNci jezioro znajduje siM na terenie s?siedniej gminy Lubrza a do gminy
wiebodzin naleDy jedynie brzegi poKudniowo-wschodnie, od kanaKu OKobok do ok. 0,5 m. na poKudnie od
kolonii Tyczyno (Krzeczkowo). Brzegi lesiste, lasy paPstwowe pod administracj? NadleNnictwa
wiebodzin. Maksymalna gKMbokoNQ jeziora wynosi 34,7 m. a gKMboczek znajduje siM w pobliDu granic
gminy wiebodzin. ObjMtoNQ wody wynosi 345 mln m3. Jezioro jest poKoDone na wododziale miMdzy
zlewni? Odry i Warty, zasilane gKównie przez wody podziemne. Nadmiar wody odprowadzany jest ku
poKudniowi przez kanaK OKobok do rzeki Odry Nredni odpKyw wynosi 0,20m3/s.
Poziom lustra wody regulowany jest zastawk? na kanale. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z 1969
roku powinien on byQ utrzymany na rzMdnej 78,40 m. n.p.m. Jezioro pod wzglMdem limnologicznym
zalicza siM do B-mezotroficznego a pod wzglMdem rybackim do sielawowego. GospodarkM ryback?
prowadzi tu Gospodarstwo Rybackie Zb?szyP, naleD?ce do Agencji WKasnoNci Skarbu PaPstwa. "yj? tu
ryby sielawa, wMgorze, szczupaki, liny leszcze, pKocie i okonie.
Jezioro Paklicko Wielkie, o powierzchni lustra wody 196,0 ha i maksymalnej gKMbokoNci 22,2 m.,
poKoDone jest w rynnie polodowcowej Niesulicko-Jordanowskiej. Linia brzegowa liczy sobie 7 750 m.,
w tym brzeg pKaski i bagienny 4 650 m.OkoKo 90,6% dKugoNci linii brzegowej zajmuje roNlinnoNQ
wynurzona. Pod wzglMdem limnologicznym zbiornik naleDy do typu mezotroficznego pod wzglMdem
rybackim do leszczowego. WystMpuj? tu ryby: wMgorz, sieja, leszcz, karp, lin, sandacz, szczupak, ukleja,
pKocie, okoP. GospodarkM ryback? na jeziorze prowadzi Zarz?d OkrMgu PZW w Zielonej Górze.
W pobliDu jeziora Palicko Wielkie poKoDonych jest kilka maKych eutroficznych jezior znajduj?cych siM na
dnie tej samej rynny polodowcowej, s? to jeziora: Tymie&- koKo Nowego Dworku, powierzchnia 6,3 ha, gK.
ok. 0,9 m.; BiaKe- pow. 2,1 ha, Radno (Paradyskie)- pow. 3,2 ha, Jordanowskie - 1,9 ha, KocioKek –
4,3 ha, gK. 2.5 m. Wymienione jeziorka maj? brzegi bagniste, zaroNniMte trzcin? i nadaj? siM jedynie do
wMdkowania. Administrowane s? przez PZW Zarz?d OkrMgowy w Zielonej Górze. Na wschód od
Jordanowa znajduj? siM duDe wyrobiska po eksploatacji zKóD gytii i torfów Szumi?ca. Wyrobiska
o powierzchni 27,2 ha zagospodarowane s? jako zbiorniki rybackie przez PZW w Zielonej Górze.
Jezioro Wilkowskie o powierzchni 130,5 ha i max gK. 23,7 m., dKugoNQ linii brzegowej wynosi 5 025m.
w tym brzeg bagnisty 1 140m. Linia brzegowa na odcinku obejmuj?cym 88% linii brzegowej jest
poroNniMta roNlinnoNci? wodn? wynurzon? oraz drzewami liNciastymi. Typ limnologiczny-eutroficzny, a
rybacki - sielawowy. GospodarkM ryback? na jeziorze prowadzi Gospodarstwo Rybackie Agencji
WKasnoNci Rolnej Skarbu PaPstwa.
Jezioro Lubinieckie o powierzchni 79,4 ha i gKMbokoNci max 5,9 m. Jest to jezioro rynnowe, bardzo mocno
wydKuDone: dKugoNQ 3 300 m, i szerokoNci 350m. DKugoNQ linii brzegowej wynosi 7 800 m. Pas
przybrzeDny czMsto bagienny, pas trzcin zajmuje 25-30 m szerokoNci.
Do cieku K?cz?cego z Jezioro Zamecko i Jezioro Lubinieckie doprowadzone s? Ncieki z miasta wiebodzin,
po oczyszczeniu w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Po uruchomieniu czMNci biologicznej
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oczyszczone jezioro zostaKo ponownie zarybione, gdyD poprzednio byKy to wody martwe. Obecnie jezioro
jest to eutroficzne o typie rybackim karasiowe. WystMpuj? tu karasie, liny amury, wzdrMgi, pKocie, okonie,
amury i toKpygi. GospodarkM rybn? prowadzi Gospodarstwo Zb?szyP AWRSP.
Na póKnoc od Jeziora Lubinieckiego, w kierunku wsi Grodziszcze, znajduje siM maKe Jezioro Grodziszcze,
poKoDone w tej samej rynnie polodowcowej. Powierzchnia jeziora wynosi 2 ha. Jezioro jest silnie
zeutrofizowane i ma charakter zarastaj?cego stawu. Od Jeziora Lubinieckiego jest oddzielone w?skim
pasem gruntów torfowo-bKotnistych.
Jezioro Zamecko poKoDone na wschód od miasta wiebodzin. PoKoDone na wschód od miasta wiebodzin
o powierzchni17 ha i gKMbokoNci max 2,2 m. Jezioro byKo przez dKugi okres czasu odbiornikiem Ncieków
z miasta wiebodzina i posiada dno mocno zamulone. Planowana jest rekultywacja jeziora polegaj?ca na
wydobyciu namuKów z dna i wykorzystaniu ich do uDyXnienia gruntów ornych. Projektu dotychczas nie
zrealizowano ze wzglMdu na brak funduszy.
Jezioro Trzcinno o powierzchni 5,0 ha i gK. max ok. 2,5m. Jezioro leDy na wododziale w rynnie
wiebodziPsko-PodKogórskiej. ZwierciadKo wody utrzymuje siM na rzMdnej 77,3 m. n.p.m., odpKyw ku rzece
Lubinicy. Jezioro ma brzegi przewaDnie zajMte przez K?ki na torfowiskach lub lasy. UDytkowane jest przez
PZW Z.O. w Zielonej Górze.
Jezioro Lubich (Lubogóra) o powierzchni 12 ha i gK. max 3,3 m. DKugoNQ linii brzegowej wynosi
1 920 m. w tym brzegi wysokie 1 650 m. Z jeziora jest ujmowana woda dla deszczowni zakKadu
sadowniczego w Lubogórze. Typ rybacki jeziora – sandaczowe z limnologiczny - eutroficzne. GospodarkM
ryback? na jeziorze prowadzi Gospodarstwo Rybackie Zb?szyP AWRSP. Woda z jeziora odpKywa w
kierunku OKoboku, dopKywu Odry. Na terenie s?siedniej gminy Sk?pe wybudowano zaporM na odpKywie
z jeziora NiedXwiedX , która pozwala piMtrzyQ wodM w jeziorze dla potrzeb deszczowania upraw rolnych.
Jezioro KsiJPno powierzchnia 7,1 ha max. gK. 4,6; dK. linii brzegowej 1km w tym brzeg bagnisty 0,4 km.,
RoNlinnoNQ wodna zajmuje 21% powierzchni a zanurzone 59% pow. zwierciadKa wody. UDytkownikiem
rybackim jest PZW Z.O. w Zielonej Górze. Na podstawie UchwaKy UrzMdu Miasta i Gminy w
wiebodzinie jezioro jest chronione jako uDytek ekologiczny a wMdkowanie dozwolone jest jedynie od
wschodniej strony.
3.1.4 Wody podziemne
Na terenie Gminy wiebodzin wystMpuje jeden lub dwa uDytkowe poziomy wodonoNne o charakterze
subartezyjskim. Horyzonty wodonoNne Nródglinowe zasilane s? w rejonach wystMpowania kopalnych
rynien hydrologicznych, np. w regionie wiebodzina gdzie wody podziemne kopalnej rynny maj? wiMX
hydrologiczn? z wodami subartezyjskimi. We wsiach: Rzeczyca, WityP, Grodziszcze, Kupienino.
Lubienicko, GoNcikowo Rusinów, KieKcze ujmowana jest woda z osadów Nródglinowych. DuDej mi?DszoNci
warstwa gliny zabezpiecza wody podziemne przed zanieczyszczeniem ich z powierzchni ziemi.

3.2. Stan Grodowiska naturalnego
3.2.1

Stan czysto)ci wód powierzchniowych

Wody pKyn?ce gminy wiebodzin w zasadzie nie s? badane przez WIO w Zielonej Górze poniewaD
gmina leDy na wododziale i pKyn? przez ni? niewielkie cieki. Rzeka Lubiniecka Struga byKa badana ostatni
raz w 1994 r., gdy wody nie byKy jeszcze zanieczyszczone w stopniu ponadnormatywnym zarówno pod
wzglMdem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym. WskaXnikami decyduj?cymi o ocenia byKy zwi?zki
fosforu i miano coli. Rzeka Paklica byKa badana w 1998 roku jej wody w przekroju poniDej jeziora
Paklicko Wielkie odpowiadaj? II klasie czystoNci wód pod wzglMdem fizykochemicznym i s?
zanieczyszczone ponadnormatywnie pod wzglMdem bakteriologicznym. Zanieczyszczenia te pochodz? ze
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wsi GoNcikowo i Jordanowo próbki pobrano w punkcie pomiarowo-kontrolnym - przekrój szosy Zielona
Góra—Gorzów.
Stan czystoNci Jeziora NiesKysz byK badany przez WIOS Zielona Góra w 1993 roku zarówno pod
wzglMdem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym. Jezioro naleDy do I klasy czystoNci wód. Jezioro
NiesKysz jest obecnie nadmiernie obci?Done przez turystów w okresie letnim, szczególnie w Niesulicach
(gm. Sk?pe) i PrzeKazach (gm. Lubrza). Istniej?ce oczyszczalnie s? maKo sprawne, mino De jest to jedno
z najczystszych jezior (I klasa czystoNQ pod wg fizykochemicznym i bakteriologicznym) to obserwowano
na nim zakwit sinicowy, co Nwiadczy o pogorszaj?cej siM jakoNci wód.
Jezioro Paklicko Wielkie byKo badane w 1998 roku ustalono, De pod wzglMdem wskaXników
fizykochemicznych naleDy do III klasy czystoNci wód, a pod wzglMdem bakteriologicznym do I klasy.
Jezioro Paklicko Wielkie przez dKugie lata byKo zanieczyszczone Nciekami z Lubrzy. ZakoPczona budowa
wysokosprawnej oczyszczalni Ncieków dla wsi Lubrza, umoDliwi powolne samooczyszczanie wody.
Jezioro Wilkowskie obecnie prowadzane s? badania stanu czystoNci wód. Badania przeprowadzone
w 1993 roku wykazaKy II klasM czystoNci wód pod wzglMdem fizykochemicznym. Po zamkniMci gorzelni
w Wilkowie i odciMciu odpKywu Ncieków do jeziora nastMpuje poprawa jakoNci jego wód, co potwierdzaj?
wystMpne wyniki badaP (1998).
WedKug badaP Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony rodowiska w Zielonej Górze z 1992 roku Jezioro
Lubinickie odpowiadaKo II klasie czystoNci wód pod wzglMdem fizykochemicznym i II klasie wód pod
wzglMdem bakteriologicznym. JakoNQ Ncieków oczyszczonych ze wiebodzina nie zawsze odpowiada
normom pod wg zawartoNci fosforu i zwi?zków azotowych. Radykalne poprawa nast?piKaby, po
odprowadzeniu Ncieków oczyszczonych poza zlewnie jeziora.
Jezioro Zamecko wedKug badaP wykonanych z 1992 roku nie odpowiada ono Dadnej klasie czystoNci wód
pod wzglMdem fizykochemicznym. Po odciMciu dopKywu Ncieków ze wiebodzina powinny ulegaQ
powolnemu samooczyszczaniu. BMdzie to proces dKugo trwaKy.
Wg oceny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Zielonej Górze moDliwoNci poprawy
czystoNci stanu jezior sprowadzaj? siM do budowy wysokosprawnych oczyszczalni Ncieków
i odprowadzenia Ncieków oczyszczonych poza zlewnie jezior.
3.2.2

Stan czysto)ci powietrza

WIO w Zielonej Górze prowadziK badania jakoNci powietrza w wiebodzinie od dnia 13 sierpnia do 24
sierpnia 1999. Dla oceny stanu aerosanitarnego miasta wybrano 3 stanowiska pomiarowe pierwszy- na
terenie Administracji Budynków Mieszkalnych przy ul. Cegielnianej 2. Drugi -teren oczyszczalni Ncieków.
Trzeci - na terenie SP. nr 5 przy ul. Sobieskiego 5.
Pomiary byKy prowadzone z wykorzystaniem ambulansu pomiarowego imisji AJ 10. Zakres badaP
obejmuje ci?gKe pomiary imisji: dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, tlenku wMgla, azotu i pyKu
zawieszonego. Ponadto rejestruje siM niektóre parametry meteorologiczne: siKM i kierunek wiatrów,
ciNnienie atmosferyczne, nasKonecznienie, wilgotnoNQ powietrza oraz temperaturM. Analiza wyników
pomiarów uzyskanych na ul. Cegielnianej 2 wskazuje, De w czasie badaP nie zostaKy, przekroczone normy
dopuszczalnych stMDeP wszystkich badanych zanieczyszczeP. Zamierzone stMDenia: dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu o tlenku wMgla nie przekraczaKy 10% normy. WyDsze stMDenia wykazaKy pomiary pyKu
zawieszonego w granicach 13 do 39% normy.
GKównymi XródKami emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenki wMgla i pyKu s?: elektrociepKownie,
silniki spalinowe i paleniska domowe.
Stare miasto w wiebodzinie, pod wzglMdem topograficznym jest usytuowane niekorzystnie - znajduje siM
w dnie rynny glacjalnej. W czasie sezonu grzewczego moDe nastMpowaQ tu znaczna kumulacja
zanieczyszczeP.
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Jak duDe jest to zanieczyszczenie mogKyby wykazaQ pomiary wykonane w okresie zimowym.
W okresie letnim w warunkach duDego nasKonecznienia i temperatury oraz niskiej wilgotnoNci powietrza
wilgotnoNci powietrza moDe nast?piQ koncentracja azotu w przyziemnej warstwie atmosfery.
PodwyDszone stMDenia azotu moDe powodowaQ u osób wraDliwych podraDnienie górnych dróg
oddechowych oczu, kaszel i ból gKowy. Pomiary przy ulicy Cegielnianej 2 nie wykazaKy
ponadnormatywnych stMDeP tego zanieczyszczenia. NajwyDsze oNmiogodzinne stMDenie ozonu
zarejestrowano w dniu 14 .08.99 r. , które wyniosKo 98% dopuszczalnej normy. W pozostaKe dni stMDenie
ozonu wahaKo siM od 55 do 82% normy.
Na terenie wiebodzina wieloletnie badania stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzi Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, obecnie oddziaK zamiejscowy WSSE w Gorzowie.
W budynku terenowego oddziaKu przy ul. 1 Maja 22, zlokalizowana jest stacja monitoringu
zanieczyszczenia powietrza, dziaKaj?ca w warunkach ogólnopolskiej sieci nadzoru ogólnego nad jakoNci?
powietrza w miastach. S? tu prowadzone pomiary Nredniodobowe podstawowych zanieczyszczeP
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyKu zawieszonego. W latach 1997 i1998 nie stwierdzono
ponadnormatywnych Nredniodobowych i Nredniorocznych zanieczyszczeP. StMDenie dwutlenku siarki
w 1997 roku. KsztaKtowaKo siM na poziomie 14% normy z w 1998 roku tylko 4,5% normy., stMDenie pyKu
zawieszonego w 1997 roku wyniosKo 36% normy a w 1998 roku zmniejszyKo siM do 31% normy. RozkKad
stMDeP dwutlenku azotu byK równomiernych w ci?gu caKego roku i wynosiKo w 1997 roku 42,3% normy
a w 1998 roku wzrósK do 44% normy. Prawdopodobnie ma na to duDe natMDenie ruchu komunikacyjnego
w centrum miasta i zwarta zabudowa utrudniaj?ca rozprzestrzenianie siM zanieczyszczeP. Na terenach
wiejskich badania stanu zanieczyszczenia powietrza nie byKy prowadzone.
Ogólnie moDna powiedzieQ, De znaczne zanieczyszczenie powietrza wystMpuje wzdKuD gKównych szos
przechodz?cych przez gminM czyli szosy Warszawa-PoznaP-Berlin oraz Zielona Góra-Gorzów.
W planie zagospodarowania przestrzennego naleDy wykluczyQ lokalizacjM zabudowy mieszkaniowej
w pasie 100-150 m. wzdKuD w/w dróg.
Przewiduje siM równieD, De duDe zanieczyszczenie powietrza wystMpuje we wsiach GoNcikowo i Jordanowo
co wywoKane jest przez ruch komunikacyjny na trasie Zielona Góra –Gorzów.
Dla poprawy sytuacji konieczna jest budowa drogi szybkiego ruchu i obwodnicy na wschód od Jordanowa.
W okresie jesienno-zimowym zanieczyszczenia w tych wsiach moDe wzrastaQ, gdyD s? one poKoDone
w rynnie polodowcowej, gdzie tworz? siM inwersje temperatury i kumuluj? siM zanieczyszczenia przy
powierzchni ziemi. RównieD powstaje tu uci?Dliwy haKas w skutek ruchu samochodów ciMDarowych w tym
tirów.

3.3. Charakterystyka przyrodnicza
3.3.1 Siedliska potencjalne i rzeczywiste
Potencjalnie w gminie najwiMksz? powierzchniM zajmuj? siedliska lasów dJbowo-grabowych (grIdów).
Obejmuj?cych centraln? czMNQ gminy od Rusinowa po Chociule. W rzeczywistoNci przewaDaj?ca
wiMkszoNQ siedlisk gr?dowych zostaKa wykorzystana na grunty orne, a lasy gr?dowe nie zachowaKy siM
w wiMkszych fragmentach.
W dolinach cieków i obrzeDach jezior wystMpuj? siedliska KJgów olszowo-jesionowych. WiMkszoNQ z nich
przeksztaKcono na uDytki zielone.
W pd. i pd.-zach. czMNci gminy, na sandrach dominuj? siedliska borowe. W regionie jeziora Paklicko.
Wielkie przewaDaj? siedliska boru suchego a w okolicach jeziora NiesKusz (Niesulickie) siedliska boru
mieszanego. W tym regionie rosn? interesuj?ce drzewostany bukowo-sosnowe.
Na jeziorze Paklicko znaleziono ponad 20 zespoKów i zbiorowisk roNlinnych roGlinnoGci oczeretowej,
szuwarowej i podwodnej. Pod wzglMdem botanicznym interesuj?ca roNlinnoNQ znajduje siM w jeziorze
KsiMDno. Nad jeziorem NiesKysz stwierdzono torfowisko wysokie z interesuj?ca roNlinnoNci? z wieloma
rzadkimi gatunkami.
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3.3.2 Cenne gatunki ro)lin
Z poNród roNlin chronionych, zagroDonych i gin?cych na szczególn? uwagM zasKuguj?:
• WidKak jaKowcowaty, Durawina bKotna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna - na terenie
torfowiska jeziorem NiesKysz.
• Bobrek trójlistkowy, weKnianka pochwowata – nad jeziorem KsiMDno i na terenie torfowiska jeziorem
NiesKysz.
• WidKak goXdzisty (szczególnie na poKudnie jeziora), Jezierza morska - jezioro Paklicko Wielkie.
• DziewiMQsiK bezKodygowy – kilkadziesi?t osobników w borze sosnowym na pn. od Rzeczycy.
Stanowisko to objMte jest ochron? prawn? jako pomnik przyrody
• KKoQ wiechwata- w pasie roNlinnoNci wynurzonej nad jez. KsiMDno,
• Storczyk plamisty w lasach nad jeziorem Paklicko i NiesKysz.
wiat zwierzMcy jest równie bogaty i zróDnicowany jak roNlinny. Najlepiej poznan? grup? bezkrMgowców
s? pijawki, których stwierdzono 10 gatunków: w jeziorach NiesKysz i Paklicko Wielkie wykryto po 9
gatunków a w Jeziorze Wilkowskim - 8 gatunków.
SpoNród zwierz?t krMgowych najlepiej poznane s? ptaki, na terenie gminy wystMpuje ponad 150 gatunków,
z czego 120 gatunków lMgowych lub prawdopodobnie lMgowych. Najcenniejsze obszary lMgowe ptaków to
jeziora i okoliczne lasy nad jeziorami: Paklicko Wielie, NiesKysz, Lubienickie i Wilkowskie (pd. czMNQ).

3.4. Ochrona przyrody
3.4.1 Rezerwaty przyrody
Rezerwat „DMbowy Ostrów” zostaK powoKany w 1970 roku, zajmuje powierzchniM 2,29 ha. Jest to rezerwat
leNny, czMNciowy. Przedmiotem ochrony jest enklawa ponad 100 letniego starodrzewu w skKad którego
wchodz?: d?b szypuKkowy, sosna, Nwierk, brzoza, osika i inne gatunki drzew. Z krzewów wystMpuj? tu
leszczyna, trzmielina, szakKak i kruszyna. W runie masowo roNnie konwalia majowa, miejscami pajMcznica
gaKMzista, szczawik zajMczy, marzanka wonna, przylaszczka i inne.
Rezerwat poKoDony jest w NadleNnictwie wiebodzin, leNnictwo Nowy Dworek.
3.4.2 Pomniki przyrody
• DIb szypuKkowy - obwód 750cm, wys. 20m. wiek ok. 700 lat. PoKoDenie leNnictwo Mostki, oddziaK
166c na zach. od Wilkowa. WKaNciciel NadleNnictwo wiebodzin, stan zdrowotny dobry. Cechy
szczególne wyj?tkowa gruboNQ. Rejestr byKego województwa zielonogórskiego nr 55.
• Grupa 7 dJbów szypuKkowych o obwodach 580;320,680,380,310,540,490, wysokoNQ 17-22m., wiek
ok. 400lat. PoKoDenie przy koNciele w Jordanowie. WKaNciciel Parafia rzymsko –katolicka w Jordanowie
Stan zdrowotny Nredni i zKy - 1 d?b jest suchy inne maj? suche konary. Rejestr byKego województwa
zielonogórskiego nr 80.
• DziewiJHsiK bezKodygowy – na pow. 0,1 ha kilkadziesi?t sztuk. PoKoDenie w borze sosnowym, 1,5 km na
póKnoc od Rzeczycy, oddziaK 319g. WKaNciciel NadleNnictwo wiebodzin. WartoNQ przyrodnicza – jest
to jedyne stanowisko tego gatunku na Ziemi Lubuskiej. ZagroDenie zarastania chwastami, nr rejestru
woj. ziel. 8.
• Alej lip –154 lipy w tym 117 drobnolistnych, obwody od 62-510cm, w tym 21 sztuk o obwodzie
powyDej 320cm wys. 15-20 m. wiek ok. 160 lat. PoKoDenie wieN Chociule przy zabytkowym parku.
WKaNcicielem drzew jest wKaNciciel drogi. Stan zdrowotny drzew jest róDny, niektóre drzewa usychaj?.
Rejestr byKego województwa zielonogórskiego nr 487.
• MiKorzIb dwuklapowy- obwód 130m. , wys.12m., wiek ok. 100 lat. PoKoDenie wiebodzin ul.
Zamkowa 6- ogród F. Grabowskiego. WKaNciciel- F. Grabowski, stan zdrowia drzewa b. dobry, rejestr
byKego województwa zielonogórskiego nr 597.
• DIb szypuKkowy- obwód 425cm. PoKoDenie wieN Rzeczyca nr rej. woj. ziel. 920 ( Dz. Urz. Woj.
Ziel.nr 1/95, poz. 3)
• Bluszcz pospolity –okaz kwitn?cy. PoKoDenie leNnictwo MyszMcin oddziaK 325a. WKaNciciel
NadleNnictwo wiebodzin. Nr Rej. Woj. Ziel. 921.
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Uwaga: W rozporz?dzeniu wojewody (Dz. Urz. Woj. Ziel.nr 1/95, poz. 3) mylnie podano gminM
wiebodzin dla 4 pomników przyrody, ( podobnie w sprawozdaniach Woj. UrzMdu Statystycznego
w Zielonej Górze )
• Nr Rej. Woj. ziel. 935- buk zwyczajny - obwód 305cm, oddziaK 54f, leNnictwo DKugoszyn,
NadleNnictwo wiebodzin- drzewo to jest poKoDone w gminie SulMcin, a nie wiebodzin.
• Nr Rej. Woj. ziel. 936- d?b szypuKkowy- obwód 375cm, oddziaK 145h, leNnictwo Dolina, NadleNnictwo
wiebodzin- drzewo to roNnie w gminie !agów a nie wiebodzin.
• Nr Rej. Woj. ziel. 937, d?b szypuKkowy – obwód 370 cm, oddziaK 146a, leNnictwo Dolina, NadleNnictwo
wiebodzin, drzewo roNnie w gminie !agów a nie wiebodzin
• Nr Rej. Woj. ziel. 938- buk zwyczajny- obwód 504cm, oddziaK 208c, leNnictwo Krzeczkowo (Tyczyna),
NadleNnictwo wiebodzin- drzewo to roNnie w gminie Lubrza a nie wiebodzin.
3.4.3 U ytki ekologiczne
Na podstawie uchwaKy nr XLV/401/94 z dnia 23 maja 1994 roku Rady Miasta i Gminy w wiebodzinie,
poddano pod ochronM Jezioro KsiMDno wraz z przylegKymi terenami. !?czna powierzchnia uDytku
ekologicznego wynosi 18,19 ha w tym wody 9,18 ha, pastwisko 9,12 ha. UDytek poKoDony jest ok. 2 km na
pd. – zach. od Wilkowa.
Walory przyrodnicze-eutroficzne, pKytkie jezioro z interesuj?ca roNlinnoNci? wynurzon?. Masowo
wystMpuje kKoQ wiechowata, narecznica bKotna, miejscami fragmenty mszaru z torfowcami, weKnianka
w?skolistna. Z ptaków doNQ liczny jest wodnik.
Na terenie uDytku ekologicznego zakazano: polowania, wMdkowania od strony pd. i zach. jeziora,
niszczenia drzew i innej roNlinnoNci, wysypywania i wylewania odpadów staKych, zmiany stosunków
wodnych i wydobywania torfu i niszczenia gleby, palenia ognisk i zakKócania ciszy, pKywania sprzMtem
pKywaj?cym, przebywania poza miejscami wyznaczonymi, wprowadzania obcych gatunków roNlin
i zwierz?t.
3.4.4 Obszary chronionego krajobrazu
Na podstawie rozporz?dzenia nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996 roku w sprawie
wyznaczenia obszary chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Ziel. nr 12, poz. 117) na terenie gminy
wiebodzin zaliczono 5 100 ha do tej kategorii ochrony obszaru chronionego krajobrazu to przewaDnie
obszary leNne i jeziorne. PoKoDone nad jeziorami: Paklicko Wielkie, Wilkowskie i NiesKysz oraz lasy na pd.
– wsch. od wsi Jeziory.
Na obszarach chronionego krajobrazu zabroniono:
• lokalizacji wysypisk i wylewisk
• ograniczenia wydobywania surowców mineralnych do niezbMdnego minimum, przy zapewnieniu
zachowania walorów krajobrazowych oraz ochrony Nrodowiska przyrodniczego przed szkodliwymi
uci?DliwoNciami
• ograniczenia wycinania drzew i krzewów z zadrzewieP rosn?cych wzdKuD linii brzegowych jezior
i rzek. niezbMdna wycinka dopuszczalna jest tylko po uzgodnieniu z woj. konserwatorem przyrody.
• budowy lub rozbudowy obiektów mog?cych pogorszyQ stan Nrodowiska przyrodniczego
• projektowania obiektów budowlanych nad jeziorami i rzekami naruszaj?cymi walory krajobrazowe
Nrodowiska lub uniemoDliwiaj?ce ludziom i dzikim zwierzMtom dostMpu do wód; naleDy zachowaQ
moDliwoNQ przejNcia i przejazdu wzdKuD wód.
Rozporz?dzenie Wojewody nakazuje równieD:
• WyposaDenie linii komunikacyjnych w przejNcia lub przepusty dla zwierz?t
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• Uzgodnienia z woj. konserwatorem przyrody projektów melioracji wodnych, które mog? wpKywaQ
negatywnie na Nrodowisko przyrodnicze
• Napowietrzne linie kablowe oraz komunikacyjne i inne urz?dzenia liniowe wykonywaQ w sposób
zapewniaj?cy zachowanie walorów krajobrazowych oraz ochronne przed uci?DliwoNciami dla
Nrodowiska przyrodniczego
• Nowe obiekty turystyczne lokalizowaQ na terenie istniej?cego zainteresowania.
Ponadto zabroniono uDywania Kodzi z napMdem spalinowym z wyj?tkiem Kodzi potrzebnych sKuDb
specjalnych i gospodarstw rybackich.
W tej sytuacji na jeziorach Paklicko Wielkie, NiesKysz i Wilkowskie nie wolno uDywaQ Kodzi z napMdem
motorowym.
RównieD na obszarach chronionego krajobrazu zabroniono dziaKalnoNci powoduj?cej zanieczyszczenia
Nrodowiska, niszczenia roNlin i zwierz?t oraz przeksztaKcenie naturalnej rzeXby terenu.
Rozporz?dzeniem nr10 Wojewody zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Ziel. nr 12,
poz.109) rozszerzono teren zabudowy terenów chronionych:
„w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego nie moDna przeznaczaQ pod zabudowM oraz
urz?dzania placów biwakowych gruntów poKoDonych:
• w obrMbie brzegów jezior i zbiorników wodnych o powierzchni ponad 10 ha, w pasie o szerokoNci
mniejszej niD 100m.,
• na obrzeDach rzek, jezior i stawów rybnych w pasie zapewniaj?cym dogodny przejazd wzdKuD wód.”
3.4.5

Obiekty proponowane do obj4cia ochron

Tabela 50. Proponowane pomniki przyrody
Nazwa
Wi?z
Aleja lip
Aleja klonów jaworów
Aleja lip drobnolistnych
Aleja lip drobnolistnych
Lipa drobnolistna
Wi?z
Aleja lip
Wi?z
Wierzba biaKa

IloGH sztuk
1
196
56
185
460

Obwód w cm
430
160-320
180-210
180-350
150-320

1 zdrowa

320

1
31, stan
zdrowotny dobry

338
190-430 PoKowa ponad
300

1

340

1 zdrowa

350

PoKoPenie
KMpsko - przystanek PKS
Droga Jeziory-Smardzewo
Droga wiebodzin-Lubinicko
Droga Lubinicko-Jeziory
Przy KoNciele Nw. MichaKa AnioKa,
wiebodzin
Rusinów przy byKym SKR
Kupienin przy stacji PKP
wiebodzin, ul. 30 Stycznia, koKo SP.
nr 6
wiebodzin, ul. 1 Maja, koKo placu
LOK

Proponowane powierzchniowe formy ochrony przyrody:
• Rezerwat leGny koKo Nowego Dworku pow. ok. 25 ha. PoKoDenie 2 km na pd. i pd. – zach. od wsi , nad
pd. – wsch. Brzegiem jeziora Paklicko Wielkie i w dolinie rzeki Paklica. Walory przyrodnicze- las
liNciasty, KMg olszowo-jesionowy o naturalnym charakterze. Rosn? tu 3 gatunki storczyków: listery
jajowatej, storczyka szerokolistnego i kruszczyka szerokolistnego. Nad rzek? fragmenty naturalnych
torfowisk niskich. Stanowisko zimorodka
• ZespóK przyrodniczo krajobrazowy nad jeziorem NiesKysz, pow. 9,02 ha. poKozenie 2 km na pd. od
Tyczyna (Krzeczkowa). NadleNnictwo wiebodzin, oddziaK 255 h, i, j oraz 256 h. Walory przyrodniczokulturowe: wczesnoNredniowieczne grodzisko z VII-VIII wieku i XIV-XVI wieku. Wpisane do rejestru
zabytków oraz torfowisko przejNciowe. Grodzisko jest poroNniMte lasem bukowym, natomiast
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torfowisko, poroNniMte olch?, sosn? i brzoz?. Na torfowisku roNnie bagno zwyczajne na skraju
torfowiska liczne stanowiska widKaka jaKowcowatego.
Proponowane stanowiska dokumentacji przyrody nieoPywionej:
• Odkrywka w byKej cegielni w Rusinowie - udokumentowane osady organogenicznie wieku emskiego,
pod warstw? gliny o mi?DszoNci ok. 5m.
• Odkrywka w Dwirowni w Rosinie - w piaszczystych osadach sandrowych wystMpuj? kliny mrozowe do
gK. 6m.
Proponowane parki krajobrazowe:
W 1990 roku na zlecenie UrzMdu Wojewódzkiego z Zielonej Górze , WydziaKu Ochrony rodowiska,
Lubuski Klub Przyrodników w wiebodzinie opracowaK ”DokumentacjM Projektow? LubrzaPskiego Parku
Krajobrazowego.” Parku tego nie utworzono dotychczas gKównie z tego powodu, De przebiegaj? przez
niego waDne szlaki komunikacyjne wsch. – zach. jak szosa Warszawa –Berlin, linia kolejowa WarszawaBerlin i projektowana autostrada Franfurkt-Warszawa.
W obecnej sytuacji administracyjnej, kiedy istnieje Woj. Lubuskie prawdopodobnie tereny projektowanego
zostan? wK?czone do 2 parków krajobrazowych. W czMNci póKnocnej moDe powstaQ MiMdzyrzecki lub
Nietoperski Park Krajobrazowy, który obj?Kby równieD tereny wokóK jeziora Palicko Wielkie, do trasy
projektowanej autostrady, a tereny poKudniowe wokóK jeziora NiesKysz, weszKyby do istniej?cego
GryDyPskiego Parku Krajobrazowego. Taka moDliwoNQ jest obecnie rozpatrywana. Do obu parków
weszKyby gKównie jeziora, obszary leNne i K?ki w rynnach polodowcowych.
Do Parku Nietoperskiego/MiMdzyrzeczkiego moDe byQ wK?czony zabytkowy zespóK pocysterski w
GoNcikowie wraz z zaKoDeniem ogrodowym.

3.5. Parki podworskie

• Park przy Pa&stwowym Domu Dziecka w Chociulach poKoDony w pn. czMNci wsi. pow. parku wynosi
4,6 ha. Park o charakterze krajobrazowym, otoczony alej? lip uznanych za pomnik przyrody. Ponad
poKowM powierzchni parku zajmuj? drzewa. Dominuj?ce gatunki to: Nwierk, klon, jesion, lipa
szerokolistna i robinia. Z innych drzew rosn? tu cisy, wi?zy, platany. Jako podszycie roNnie tu bez
koralowy. Inwentaryzacja przyrodnicza parku zostaKa wykonana w 1980 roku. Obiekt jest
zarejestrowany w rejestrze woj. konserwatora zabytków w Zielonej Górze pod nr 3175. UDytkownikiem
obiektu jest PaPstwowy Dom Dziecka w Chociulach.
• Park w Lubinicku, poKoDony w pd. – zach. czMNci wsi. Powierzchnia parku wynosi 11,71 ha.
WKaNcicielem parku jest Agencja WKasnoNci Rolnej Skarbu PaPstwa w Zielonej Górze. W drzewostanie
dominuje lipa szerokolistna, klony, kMpy Nwierków i robinia. Pojedynczo wystMpuje cis, Nwierk kKuj?cy,
wi?z syberyjski i topola kanadyjska o znacznych rozmiarach. Inwentaryzacja przyrodnicza parku zostaKa
wykonana w 1981 roku. Obiekt jest zarejestrowany w rejestrze woj. konserwatora zabytków w Zielonej
Górze pod nr 3203, park jest zaniedbany i wymaga konserwacji.
• Park w Rosinie, poKoDony w pd. – zach. czMNci wsi. pow. parku wynosi 2,15 ha. WKaNcicielem parku
jest Zielonogórskie PrzedsiMbiorstwo WylMgu Drobiu „Poldrób”. W drzewostanie dominuje: d?b
szypuKkowy, lipa szerokolistna i drobnolistna w tym okazy o charakterze pomnikowym, klony, buki,
jesiony, Nwierki, cis i robinia. Inwentaryzacja przyrodnicza parku zostaKa wykonana w 1981 roku.
Obiekt jest zarejestrowany w rejestrze woj. konserwatora zabytków w Zielonej Górze pod nr 3209, park
jest zaniedbany i wymaga konserwacji.
• Park w GoGcikowie, poKoDony w pd. – zach. czMNci wsi. Pow. parku wynosi 8,39 ha. Znajduje siM przy
Zielonogórsko-gorzowskim Seminarium Duchownym. W drzewostanie wystMpuje lipa, Nwierk, Nwierk
srebrzysty, cis, jesion, platan oraz bluszcz pospolity - okazy kwitn?ce. Inwentaryzacja przyrodnicza
parku zostaKa wykonana w 1981 roku. Obiekt jest zarejestrowany w rejestrze woj. konserwatora
zabytków w Zielonej Górze pod nr 788, park jest utrzymany w dobrym stanie. WKaNcicielem jest
Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-GKogowskiej.
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• Parki i zadrzewienia w .wiebodzinie: park F. Chopina – stary róDnorodny drzewostan; tereny
przylegKe do cmentarza, stary róDnorodny drzewostan.

3.6. Charakterystyka przyrodniczych warunków produkcji leGnej
3.6.1 Po o enie geograficzne i przyrodniczo-le)ne
Gmina wiebodzin leDy na Pojezierzu Lubuskim, dokKadniej prawie caKa gmina leDy w granicach
Pojezierza !agowskiego a jedynie fragment poKudniowo-zachodni (okolice wsi Chociule, KMpsko i tereny
na zachód od Rosina) poKoDone s? na terenie Równiny Torzymskiej.
Teren gminy zaliczony zostaK, wg podziaKu fizjograficznego Polski (J.Kondracki), do makroregionu
Pojezierza Lubuskiego z podziaKem na dwa mezoregiony: Pojezierze !agowskie (inaczej wzgórza
ONniePsko-Sulechowskie) i Brama Zb?szyPska zwana inaczej ObniDeniem ObrzaPskim).
WedKug regionalizacji opartej na kryteriach przyrodniczo leNnych, tereny gminy poKoDone s? w III Krainie
Wielkopolsko-Pomorskiej we wschodniej czMNci Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego w mezoregionie Ziemi
Lubuskiej
3.6.2 Pochodzenie geologiczne i rze8ba terenu
Pod wzglMdem morfologicznym Pojezierze Lubuskie obejmuje wysoczyznM i wzgórza moreny czoKowej
rozpoNcieraj?ce siM pomiMdzy Odr?, Wart? i Obr? wzniesione 60-200 m n.p.m. , a uformowane przez
zlodowacenie baKtyckie stadiaKu PoznaPskiego. NajwiMksze wzniesienie o nazwie „Bukowiec” (227m
n.p.m.) znajduje siM poza granicami gminy (na póKnocny zachód od !agowa). Konfiguracja terenu jest
zmienna. Obszary omawianej gminy leD? na sandrach Kagodnie schodz?cych do dolin rzek i jezior.
Geomorfologia ma wiMc mKodo lodowcowy charakter pojezierny, skKadaj?cy siM z pradolin i pasów
wysoczyzn moreny czoKowej z przewag? pól sandrowych.
3.6.3 Hydrografia
Stosunki wodne nie odbiegaj? od przeciMtnych. Zdecydowan? wiMkszoNQ powierzchni zajmuj? siedliska
o niskim poziomie wód gruntowych. Siedliska wilgotne, bagna i K?ki wystMpuj? gKównie w dolinach rzek
oraz przy jeziorach.
Obszar gminy leDy w zlewniach rzek Odry i Warty. GKównym ciekiem odwadniaj?cym teren gminy jest
rzeka Paklica.
3.6.4 Zestawienie siedliskowych typów lasu
W zaleDnoNci od pochodzenia geologicznego, warunków glebowych i wodnych na terenie obszarów
leNnych omawianej gminy utworzyKy siM nastMpuj?ce typy lasu:
Tabela 51. Zestawienie siedliskowych typów lasu
Typy lasu
Bór NwieDy
Bór mieszany NwieDy
Bór mieszany wilgotny
Las mieszany NwieDy
Las mieszany wilgotny
Las mieszany bagienny
Las GwiePy
Las wilgotny
Oles
Oles jesionowy
Razem grunty leGne zalesione i niezalesione
Grunty zwi?zane z gospodark? leNn?

OgóKem

Powierzchnia (ha)

Struktura (%)

789,68
2981,50
1,83
1360,56
19,56
12,84
517,08
209,65
23,84
195,59
6122,13
159,12

12,9
48,8
0,03
22,3
0,3
0,2
8,5
3,4
0,4
3,2
100
-

6271,25

-
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Charakterystyka wyst4puj cych drzewostanów

Tabela 52. Zestawienie drzewostanów wg gatunków panujIcych
Drzewostany
Sosna zwyczajna (Pinus silvestris)
Modrzew europejski (Larix decidua)
Sosna czarna (Pinus nigra)
wierk pospolity (Picea excelesa)
Daglezja zielona (Pseudotsuga tuxifolia)
Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
DMby (Quercus robur, Quercus sessilis, Quercus rubra)
Jesion wyniosKy (Fraxinus excelsior)
Brzoza brodawkowata (Betula verrucosa)
Grochodrzew (Robinia pseudoacacia)
Topola osika (Populus tremula)
Olsza czarna (Alnus glutinosa)
Razem
Grunty zwi?zane z gospodark? leNn?
OgóKem

Powierzchnia (ha)
5189,28
34,84
1,14
51,85
0,71
14,06
135,08
29,34
301,94
75,18
35,45
243,26
6112,13
159,12
6271,25

Struktura (%)
84,9
0,6
0,02
0,8
0,01
0,2
2,2
0,5
5,0
1,2
0,6
4,0
100
-

Najliczniejszym i najwaDniejszym gospodarczo gatunkiem na terenie gminy jest sosna, która zajmuje
blisko 85% powierzchni leNnej. Na siedliskach borowych tworzy przewaDnie drzewostany jednogatunkowe
czMsto bezpodszytowe, a na DyXniejszych w wiMkszoNci z dobrze rozwiniMt? warstw? podszytów.
Drzewostany sosnowe o dobrej jakoNci technicznej zajmuj? siedliska DyXniejszych borów NwieDych i
mieszanych NwieDych, gdzie tworzy drzewostany I-III bonitacji o gonnych, dobrze oczyszczaj?cych siM
strzaKach.
Sosna tworzy drzewostany lite, a na siedliskach DyXniejszych czMsto mieszane z udziaKem dMbu, brzozy,
miejscami Nwierka, akacji i buka.
UwzglMdniaj?c warunki siedliskowe na omawianym terenie (38,3 % powierzchni leNnej zajmuj? siedliska
lasowe), mimo, De sosna nadal jeszcze przez wiele lat pozostanie najwaDniejszym gospodarczo gatunkiem,
to stopniowo jej udziaK musi maleQ na korzyNQ gatunków liNciastych, a gKównie takim jak d?b i buk
Drzewostany innych gatunków wystMpuj? na niewielkich powierzchniach, iglaste: modrzew, Nwierk,
daglezja 1,4% powierzchni leNnej, liNciaste: K?cznie na 13,7 %, z tego brzoza, olsza czarna i d?b o doNQ
duDym znaczeniu gospodarczym.
3.6.6

Charakterystyka stanu lasu i zasobów drzewnych

Tabela 53. Struktura wiekowa lasu wg powierzchni i zapasu
Klasa wieku drzewostanów
Powierzchnia w ha
I klasa (1-20 lat)
865,38
II klasa (21-40 lat)
2233,06
III klasa (41-60 lat)
1289,00
IV klasa (61-80 lat)
762,50
V klasa (81-100 lat)
653,58
VI i VII klasa (101 i wiMcej lat)
248,11
Razem pow. zalesiona
6051,63
Powierzchnia leNna niezalesiona
60,50
Pow. gruntów zwi?zanych z gosp. leNn?
159,12

OgóKem

Zapas drewna w m3
14 700
417 580
341 580
219 600
199 340
77 320
1 270 120
-

6271,25

1 270 120

W strukturze wiekowej zdecydowanie przewaDaj? drzewostany mKode do 40 lat, które zajmuj? aD
51,2 % powierzchni leNnej zalesionej. Drzewostany od 41 do 80 lat zajmuj? 33,9 % tej powierzchni.
PrzeciMtna zasobnoNQ drzewostanów na terenie Gminy wiebodzin wynosi 210 m3/ha, przeciMtny wiek to
tylko 43 lata, a przeciMtny przyrost 4,88 m3/ha. Tak duDy przyrost jest wynikiem kulminacji przyrostu
drzewostanów w II i III klasie wieku.
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3.6.7 Podzia lasów wg kategorii ochronno)ci
PodziaK powierzchni leNnej na kategorie ochronnoNci ustalony zostaK dla lasów Skarbu PaPstwa,
pozostaj?cych w zarz?dzie Lasów PaPstwowych, wKaNciwymi Zarz?dzeniami MOSZNiL, i tak:
• Dla nadleNnictwa Babimost, Zarz?dzeniem nr 81 z dnia 24 marca 1995 r w sprawie uznania za
ochronne lasów stanowi?cych wKasnoNQ Skarbu PaPstwa, bMd?cych w zarz?dzie PaPstwowego
Gospodarstwa LeNnego Lasy PaPstwowe NadleNnictwa Babimost. Na terenie Gminy wiebodzin
i obrMbu leNnego Szczaniec wg tego zarz?dzenia nie wyodrMbniono lasów ochronnych.
• Dla NadleNnictwa wiebodzin, Zarz?dzeniem nr 182 z dnia 9 maja 1995 r w sprawie uznania za
ochronne lasów stanowi?cych wKasnoNQ Skarbu PaPstwa, bMd?cych w zarz?dzie PaPstwowego
Gospodarstwa LeNnego Lasy PaPstwowe NadleNnictwa wiebodzin wyodrMbniono:
A) Lasy wodochronne (obrMb leNny wiebodzin)
Lasy wodochronne zajmuj? K?cznie 948 ha.Celem uznania lasów za wodochronne byKa ochrona
zasobów wody w siedliskach wilgotnych i bagiennych, ochrona lasów wzdKuD rzek, kanaKów jezior
oraz ochrona ostoi bobra.
B) Lasy glebochronne (obrMb leNny OKobok)
Lasy glebochronne zajmuj? K?cznie 41 ha. S? to drzewostany sosnowe róDnowiekowe na siedliskach
borowych, poKoDone przy jeziorze Lubich, na terenie silnie skonfigurowanym, o stromych zboczach
powyDej 200 nachylenia. Celem uznania za glebochronne byKa ochrona gleby przed erozj? oraz
zachowanie naturalnych form krajobrazu.
Tabela 54. PodziaK powierzchni leGnej na terenie Gminy .wiebodzin
Typ lasu
Powierzchnia w ha
Lasy ochronne
989
Lasy gospodarcze
5123
Grunty zwi?zane z gospodark? leNn?
159
Lasy ogóKem:
6271

Struktura w%
15,8
81,7
2,54
100,00

3.6.8 Inne formy ochrony przyrody na obszarach le)nych
Na terenie obszarów leNnych gminy wiebodzin realizowane s? nastMpuj?ce inne formy ochrony przyrody:
• Lasy o nadzwyczajnym bogactwie florystycznym i strukturalnym, s? to wszystkie lasy
zaliczane do lasów wodochronnych (patrz lokalizacja obrMb leNny wiebodzin).
• Bagna, moczary, torfowiska wyK?czone z zabiegów gospodarczych, na powierzchni okoKo 28
ha - na terenach leNnych gminy.
• Stanowiska zwierz?t chronionych. OddziaKy: 86y, 84d – ostoja bobrów w obrMbie leNnym
wiebodzin.
• Stanowiska roNlin chronionych, w oddziale 84h (okoKo 0,1 ha) wystMpuje storczyk
szerokolistny – obrMb leNny wiebodzin.
• Grodziska w oddziaKach: 256h, 328b – obrMb leNny wiebodzin.
Rezerwat „DMbowy Ostrów” o powierzchni 1,84 ha jest poKoDony w obrMbie leNnym
wiebodzin. ZostaK utworzony na podstawie Zarz?dzenia b. Ministra LeNnictwa i PrzemysKu
Drzewnego z dnia 31 marca 1970r . Rezerwat utworzony w celu zachowania ze wzglMdów
naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu dMbowego o charakterze naturalnym.
• Obszary chronionego krajobrazu: obrMb leNny wiebodzin, póKnocno-zachodnia czMNQ gminy
na powierzchni okoKo 220 ha, poKudniowo zachodnia okoKo 300 ha i obrMb leNny Szczaniec
fragmentami w czMNci wschodniej gminy na powierzchni okoKo 500 ha. SzczegóKowe granice
i nazwy obszarów chronionego krajobrazu przedstawione zostaKy innej czMNci „diagnozy”.
3.6.9 Charakterystyka czynników szkodotwórczych
Lasy poKoDone na terenie Gminy wiebodzin naleDy zaliczyQ do silnie naraDonych ze strony czynników
przyrody oDywionej i nieoDywionej.
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TKo drzewostanów stanowi sosna, która jest gatunkiem panuj?cym na 85 % powierzchni leNnej, tworz?ca
gKównie monokultury. Siedliska borowe zajmuj? blisko 62% tej powierzchni.
I. Czynniki abiotyczne
Niejednokrotnie duDe szkody w drzewostanach wyrz?dzaj? huraganowe wiatry, wywoKuj?ce okiNQ
Nniegow?, susze i póXne przymrozki. DuDe rozproszenie tych szkód powoduje trudnoNci z porz?dkowaniem
sanitarnym lasu.
Lata susz powoduj? przemieszczanie siM wód gruntowych poza zasiMg korzeni drzew, co uwidacznia siM
wczeNniejszym zrzucaniem ulistnienia, sKabymi przyrostami, przepadaniem upraw i podszytów, szczególnie
na sKabych siedliskach.
II. Czynniki biotyczne
a) Gradacje szkodliwych owadów
Charakter omawianych lasów sprzyja pojawom gradacyjnym najgroXniejszych szkodników liNcioDernym.
W latach 1981-85 przez lasy przetoczyKa siM gradacja brudnicy mniszki. Zwalczana chemicznie praktycznie
na caKej powierzchni lasów gminy. CzMsto wystMpuj? równieD pierwotne szkodniki owadzie, takie jak:
borczatka sosnówka, borecznik rudy i inne. OsKabione drzewostany atakuj? szkodniki wtórne. NajwiMksze,
wrMcz gradacyjne nasilenie tej grupy szkodników miaKo miejsce w latach 1982-84 i 1992-93.
b) Grzyby paso8ytnicze.
Atakuj? materiaK siewny, siewki i sadzonki, a takDe drzewostany powoduj?c choroby liNci, igieK lub korzeni
(huba korzeniowa, opiePka miodowa).
c) Szkody powodowane przez zwierzyn>.
SpoNród Kownych ssaków roNlinoDernych najwiMksze szkody w lesie wyrz?dzaj? jeleniowate. Szkody
polegaj? gKównie na:
- zgryzaniu pMdów mKodych drzew przez sarny i jelenie
- spaKowaniu drzew przez jelenie
- osmykiwaniu drzew w odnowieniach
- zdeptywaniu upraw
DuDe nasilenie tych szkód rejestruje siM na powierzchni obwodów Kowieckich wyK?czonych
z wydzierDawiania.
III. Czynniki antropogeniczne
a) Emisje przemys owe
W zasiMgu lasów Gminy wiebodzin nie wystMpuj? wiMksze zakKady przemysKowe, które by emitowaKy do
atmosfery szkodliwe dla lasu substancje chemiczne, w zwi?zku z tym widocznych szkód od przemysKu nie
zarejestrowano.
b) Po8ary lasów
S? najczMNciej skutkami dziaKalnoNci czKowieka sprzecznej z przepisami przeciwpoDarowymi. Straty
w wyniku poDarów to nie tylko ogromna strata materialna spalonych drzew i na przyroNcie, ale kompletne
zniszczenie caKego biotopu przyrodniczego, a odbudowa jego trwa przez wiele lat.
c) Za4miecanie lasów
Wynika z masowego korzystania z obszarów leNnych przez turystów i zbierania runa leNnego, a takDe
wywoDenia róDnych nieczystoNci z obejNQ. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w lasach wokóK wsi
i osiedli, które nie posiadaj? wyznaczonych miejsc na wysypiska Nmieci. Dotyczy to równieD miejsc wokóK
campingów, pól biwakowych, parkingów itp.

PODSUMOWANIE
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16. Gmina wiebodzin posiada istotne walory przyrodnicze. Zwi?zane s? one gKównie z duDymi jeziorami
w czMNci póKnocnej oraz w czMNci zachodniej. Ekosystemy leNne znajduj? siM we wzglMdnie dobrym
stanie i s? atrakcyjne dla potencjalnych turystów.
17. Zasoby wody nie stanowi? bariery rozwojowej dla produkcji rolniczej. Jeziora w okolicy miasta s?
nieprzydatne dla celów turystycznych z powdu ich znacznego zanieczyszczenia. Obecnie trwa proces
ich samooczyszczania.
18. Miasto wiebodzin jest poKoDone niekorzystniepod wzglMdem „przewietrzalnoNci” w zwi?zku ztym
naleDy ograniczaQ w tym mieNcie emisje spalin i pyKów.
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4. ROLNICZA PRZESTRZE> PRODUKCYJNA
4.1. PoKoPenie geograficzne gminy
Gmina
wiebodzin naleDy do rolniczego subregionu
wiebodziPsko-WolsztyPski województwa
zielonogórskiego. Ze wzglMdu na odlegKoNQ ( bliskoNQ Berlina i Wielkopolski) oraz ukKad komunikacyjny
(przyszKe poKoDenie autostrad A-2 i A-3) obszary wiejskie mog? wykorzystaQ poKoDenie i w przyszKoNci
konkurowaQ z produktami na rynku niemieckim. LiczyQ siM jednak trzeba z siln? konkurencj? oNciennych
gmin i województw.

4.2. Warunki naturalne
Gmina wiebodzin leDy w podprowincji Pojezierza PoKudniowo-BaKtyckiego, makroregionu Pojezierze –
Brandenbursko-Lubuskie i mezoregionu Pojezierze !agowskie i Równina Torzymska. Dominuje tu
krajobraz mKodoglacjalny: moren czoKowych, pagórkowatych pojezierzy, sandrów, równin morenowych
oraz dolin rzecznych (Kondracki 1998).
Warto tu dodaQ, De zróDnicowanie litograficzne rzeXby terenu polega na tym De: grzbiety wzgórz
morenowych uksztaKtowaKy siM w utworach sypkich, a doliny pomiMdzy nimi-w utworach spoistych; st?d
teD w obniDeniach wystMpuj? na ogóK uDytki rolne, natomiast kulminacje pokryte s? lasami.
Gmina wedKug podziaKu Prawdziwca i KoXmiPskiego naleDy do VI krainy klimatycznej województwa
zielonogórskiego – Pojezierze Lubuskie.
Ogólnie warunki subregionu wiebodziPsko-WolsztyPskiego s? doNQ sKabe tj. zbliDone do przeciMtnych
w byKym województwie zielonogórskim.
LesistoNQ gminy jest ok. 10% niDsza od Nredniej województwa. DuDy udziaK uDytków rolnych o 10% wiMcej
niD Nrednia województwa.
UdziaK trwaKych uDytków zielonych w ogólnej liczbie uDytkowanych gruntów jest doNQ niDszy.
Subregion jest atrakcyjny turystycznie ze wzglMdu na znaczn? iloNQ jezior i kanaKów wodnych.
Tabela 55. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa zielonogórskiego gminy
.wiebodzin i gmin oGciennych do niej.
Gmina
Lubrza
Sk?pe
Sulechów
Szczaniec
.wiebodzin

Ocena warunków
aeroekologicznych
w punktach
59,6
61,6
64,0
76,3
65,7

Ocena warunków
wodnych (w 10
punktowej skali)
4,0
maKo korzystne
3,6
maKo korzystne
4,6 Nrednio korzystne
6,1
korzystne
4,0
maKo korzystne

Bonitacja
agroklimatu (w 15
punktowej skali)
11,0
11,4
11,6
10,8
11,0

Bonitacja jakoNci i
przydatnoNci
rolniczej gleb
42,9
44,3
45,9
56,8
48,9

Tabela 56. Wska#niki bonitacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy.
WskaXnik bonitacji
Gmina
.wiebodzin
b. województwo
zielonogórskie

JakoNci
i przydatnoNci
rolniczej

Agroklimatu

RzeXby
terenu

Warunków
wodnych

Ogólny wskaXnik
jakoNci rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

49,0

11,0

3,8

2,0

65,8

42,6

12,0

4,3

2,4

61,3

4.3. Klimat
Gmina leDy w strefie przejNciowej, objMtej wpKywami Atlantyku jak i Eurazji. Ze wzglMdu na poKoDenie
przy zachodnim skraju Polski uwydatniaj? siM tu takDe wpKywy oceaniczne. W konsekwencji wystMpuj? tu
mniejsze amplitudy temperatury, krótsze i Kagodniejsze zimy a okres wegetacyjny rozpoczyna siM
wczeNniej i trwa dKuDej niD w centralnej i wschodniej Polsce.
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Warunki klimatyczne s? mniej korzystne niD w pozostaKej czMNci województwa –krótszy okres
wegetacyjny, mniejsza iloNQ opadów, czMste wystMpowanie okresów bezopadowych, zbyt suche gleby.
Ponadto wystMpuje podwyDszone zagroDenie szkodami gradowymi.
Tabela 57 PoczItek, koniec i czas trwania okresów rolniczych
Zima (temp. Nr. < 0ºC)
Okres gospodarczy (temp. Nr. f 2,5ºC)
Pocz?tek Koniec
Liczba dni
Pocz?tek
Koniec
Liczba dni
21.XII
2.III
72
19.III
27.XI
254
Okres wegetacyjny ( temp. Nr. f 5ºC)
Lato ( temp. Nr. f 15ºC)
Pocz?tek
Koniec
Liczba dni
Pocz?tek
Koniec
31.III
7.XI
222
2.VI
31. VIII

Liczba dni
91

-ródKo: Warunki...,1987.

Tabela 58. Bonitacja agroklimatu dla poszczególnych upraw polowych
Uprawa
Bonitacja
Uprawa
Pszenica ozima
3,06
Kukurydza
"yto
3,11
Ziemniaki
JMczmieP jary
3,00
Buraki cukrowe
Owies
2,97
Koniczyna cukrowa
Plony poGcierniskowe
1,65
Ogólny wskaXnik bonitacyjny
3,30
WskaXnik bonitacji w skali 15
11,0
punktowej

Bonitacja
3,40
3,04
3,18
3,70

-ródKo: Warunki...,1987.

Temperatura
Tabela 59. Elementy klimatyczne dla Pojezierza Lubuskiego

Elementy klimatyczne
Temperatura roczna
Temperatura okresu V-VII
Temperatura okresu IV-IX
Amplitudy dobowe temperatury okresu V-VII
Liczba dni gor?cych w roku (temp.>25ºC)
Przymrozki wiosenne
Przymrozki jesienne
Liczba dni z przymrozkami w okresie IV-X
rednia dKugoNQ okresu bezprzymrozkowego w dniach
Liczba dni mroXnych w roku (temp. max poniDej ºC).
Liczba dni z pokryw? NnieDn?
Pocz?tek zimy
DKugoNQ okresu dojrzewania (lata) w dniach
Daty pocz?tku kKoszenia Dyta
Data pocz?tku kwitnienia ziemniaków wczesnych

7,8 - 8,1ºC
15,5 - 15,8ºC
14,0 - 14,3ºC
10,5-12ºC
29-32
25.IV – 9.V
18.X – 26.IX
6-12 w dolinach do 14
175
31-35
45-55
21-26. XII
90-94
14-18 V
20-29 VI

-ródKo: Prawdziwec, KoXmiPski, 1972.

Opady
Tabela 60. Elementy klimatyczne (Grednie) VI krainy klimatycznej województwa zielonogórskiego, w której
poKoPona jest Gmina .wiebodzin
Suma opadów atmosferycznych w okresie 1891-1930 w mm
525-650
Suma opadów atmosferycznych w okresie IV-IX 1891-1930 w mm
320-370
-ródKo: Warunki...,1987.

Tabela 61. Ekstremalne i Grednie sumy opadów w okresie 1891-1930 dla stacji .wiebodzin wedKug
Wiszniewskiego W. (1953)
MiesiIce
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
max
81
72
110
87
140
193
250
125
93
161
73
78
Nrednie
40
31
33
34
50
61
78
61
43
38
35
40
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319

-ródKo: Warunki...,1987.

rednia iloNQ opadów za miesi?ce IV-IX wynosi 327.
Tabela 62. Wybrane dane informujIce o Gredniej czJstoGci ciIgów bezopadowych i okresach krytycznych w
lata 1951-1970 ( wg Prawdziwca i Ko#mi&skiego (1972)
rednia liczba ci?gów bezopadowych 9 dni
Stacja
w okresach krytycznych
w okresie IV-X
"yto ozime
Pszenica ozima
Ziemniaki
wiebodzin
3,9
0,6
0,6
0,7

4.4. Warunki wodne
Ocena warunków wodnych Nrodowiska dla przydatnoNci rolniczej (w skali 10-cio punktowej) przedstawia
okreNla warunki gminy widnica na 4,7 punktu. rednie warunki dal byKego województwa
zielonogórskiego w skali punktowej wynosz? 4,8.
Tabela 63. Ocena warunków wodnych Grodowiska dla przydatnoGci rolniczej
Gmina

UdziaK poszczególnych kategorii
.redni wska#nik
Ocena warunków wodnych
warunków wodnych gleb w pow.
bonitacji
dla celów produkcji rolnej
uPytków rolnych
A
B
C
D
E
I*
II**
I i II
wiebodzin
26
349 3325 8797 1409
5,2
2,8
4,0
MaKo korzystne
b. wojew.
5,6
4,0
4,8
rednio korzystne
zielonog.
Obja4nienia:
Kategorie warunków wodnych:
A-Tereny z przewagC gleb o cz>stym i d ugotrwa ym (ew. sta ym) nadmiarze wody.
B-Tereny z przewagC gleb o okresowym nadmiarze wody.
C-Tereny z przewagC gleb o relatywnie optymalnej ilo4ci wody.
D-Tereny z przewagC gleb o okresowym niedoborze wody.
E-Tereny z przewagC gleb o sta ym niedoborze wody.
*-wska nik I obliczono na podstawie powierzchni poszczególnych kategorii warunków wodnych.
**- wska nik II obliczono na podstawie powierzchni gleb z niedoborem wód (D i E).

W zachodniej czMNci krainy tj. tereny obejmuj?ce gminM wiebodzin iloNQ opadów lipcowych jest wiMksza
od lipcowych jest wiMksza od iloNci opadów sierpniowych. W zwi?zku z tym wystMpuj? tam korzystne
warunki wilgotnoNciowe dla wczesnych odmian ziemniaków, a mniej korzystne dla odmian póXniejszych
(brak niedoborów w lipcu, a w sierpniu niedobór wynosi – 6mm).
Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe a przede wszystkim jeziora speKniaj? funkcjM rekreacyjn? i gospodarcz?. Niektóre
zbiorniki wodne s? odbiorcami Ncieków z okolicznych miejscowoNci, w tym z oNrodków wypoczynkowych
poKoDonych nad jeziorami.
Wody gruntowe
Wody gruntowe s? zwi?zane z budow? geologiczn? terenu i wystMpuj?cych na nim form morfologicznych.
Z tego powodu obszar podzieliQ moDna na dwa obszary rynien i dolin bocznych oraz na obszarach
pozadolinnych.
Wody gruntowe w obrMbie rynien i dolin bocznych wystMpuj? w piaskach rzecznych lokalnie namuKach
i torfach. ZwierciadKo ich jest swobodne lub nieznacznie napiMte przez nadlegKe mady. Generalnie
stabilizuje siM 1m. oraz na gKMbokoNci od 1 do 2 m. W strefie tej poziom wody gruntowej zaleDny jest od
iloNci opadów poziom moDe ulec podniesieniu nawet do 0,3-0,5 m., w niektórych miejscach woda znajduje
siM juD od 0 m.
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Teren wysoczyzn charakteryzuje siM zróDnicowanym poziomem wód. Fragmenty zbudowane z piasków
przepuszczalnych oznaczaj? siM swobodnym zwierciadKem ukKadaj?cym siM na gK.1-4m. i gKMbiej. Na
pozostaKych obszarach gdzie zalegaj? grunty gliniaste woda gruntowa pojawia siM w postaci s?czeP
o zróDnicowanej wydajnoNci i zmiennej gKMbokoNci 1-4 m.

4.5. Grunty
Powierzchnia gminy to 22 736 ha, w tym uDytki rolne zajmuj? 60,5 % powierzchni a lasy (wraz z
zadrzewieniami i zakrzewienimi) 27,5 %.
Tabela 64: Ocena gleb Gminy .wiebodzin
Ocena gleb w punktach
Bonitacja

Gmina wiebodzin
b. woj. zielonogórskie

Grunty
orne
50,0
42,7

Wska#nik syntetyczny
jakoGci
Grunty
UDytki
orne
zielone
49,3
45,7
43,2
40,8

PrzydatnoGH rolnicza

UDytki
zielone
48,0
40,3

Grunty
orne
48,6
43,6

UDytki
zielone
43,5
41,3

WskaXnik jakoNci, rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy to wiebodzina wynosi 65,8 punktu. (Dla
porównania wskaXnik dla gminy Nowe Miasteczko wynosi 77,6 pkt. Jest to najwyDsza wartoNQ natomiast.
NajniDsza wartoNQ to 47,0 dla Zielonej Góry. wiebodzin zajmuje 12 pozycjM na 57 gmin województwa
zielonogórskiego).
Tabela 65: Bonitacja rze#by ( ocena punktowa) terenów rolniczych Gminy .wiebodzin
UdziaK powierzchni w przedziaKach (punktowych) bonitacji (w ha)
10
9 pkt. 8 pkt. 7 pkt. 6 pkt. 5 pkt. 4 pkt. 3 pkt. 2 pkt.
1-0 pkt.
pkt.
Tereny bardzo
Tereny
Tereny Nrednio
Tereny maKo
Tereny bardzo
korzystne
korzystne
korzystne
korzystne
niekorzystne
693
1170
5210
5461
1268
104
0
0
0
0
Tabela 66: Struktura uPytkowania gruntów w powiecie Gwiebodzi&skim
Rodzaj uPytku
Grunty orne
UDytki zielone
Lasy
Razem

redni wskaXnik
bonitacji rzeXby
terenu
7,6

UdziaK (%)
65
10
25
100

-ródKo: Warunki..., 1987.

Tabela 67. Struktura gruntów Gminy .wiebodzin
Rodzaj uPytkowania terenu
UDytki rolne
Lasy oraz zadrzewienia i zakrzewienia
Grunty pod wodami
NieuDytki
Tereny pozostaKe
OgóKem

Powierzchnia w ha
13 906
6 251
587
195
1797
22 736

Powierzchnia w %
61,1
27,5
2,6
0,9
7,9
100,0

Charakterystyka gleb gminy wiebodzin
WskaXnik syntetycznej jakoNci gruntów jest wypadkow? bonitacji gleb i ich przydatnoNci rolniczej:
• WskaXnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w skali byKych województw wynosi 61,3, dla
kraju 66,6. Tak wiMc województwo znajduje siM poniDej Nredniej krajowej. WskaXnik waloryzacji dla
gminy wynosi 65,7.
• Ponad poKowa gleb w gminie to gleby kwaNne i bardzo kwaNne K?cznie ok. 68,5% powierzchni.
(Stosunkowy udziaK gleb bardzo kwaNnych i kwaNnych do gleb bardzo kwaNnych dla gminy wynosi
68,5/26,9; Nrednia dla byKego województwa zielonogórskiego wynosi 75,0/35,1). WartoNci dla gminy s?
znacznie niDsze do Nredniej dla województwa.
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• Ponad 73,4 % gleb w gminie s? stale lub okresowo za suche. W pow. uDytków rolnych ( w ‰).
• Mniejsze kompleksy czarnych ziem wyksztaKciKy siM na macierzystych np. utworów pojeziernych
naterenie powiatu wiebodzin.
• Gleby brunatne wKaNciwe wystMpuj? na terenie województwa w postaci maKych powierzchni wNród gleb
brunatnych wyKugowanych, pseudobielicowych lub czarnych ziem. PowstaKy z glin pyKów i iKów
zasobnych w wMglan wapnia pod wpKywem lasów liNciastych lub na skutek erozji (czMsto przy
wspóKudziale czKowieka). NajwiMksze skupiska tych gleb spotykamy na wysoczyznach MyNliborskiej,
Lubuskiej i Wzgórzach Dalkowskich (w tym teren powiatu wienodzin).
Gleby gminy s? doNQ silnie zróDnicowane. Daje siM jednak zauwaDyQ, De lepsze gleby III-IV klasy gruntów
ornych zwi?zane s? z pKatami glin w obrMbie obszarów morenowych.
PóKnocna czMNQ gminy obejmuj?ca rejon GliPska, pas gleb po obu stronach Rynny wiebodziPskoPodKogórakiej oraz rejon Rosina jest najbardziej przydatna do intensywnej produkcji roNlinnej.
Zdecydowanie sKabsze gleby zwi?zane z rozlegKymi powierzchniami sandrowymi zbudowanymi ze zbyt
przepuszczalnych piasków. Dominuj? tu gleby V, a nawet VI klasy z „wyspami” nieco lepszych gleb.
MoDna tu wskazaQ przede wszystkim : rejon na NW od !ugowa, pas ci?n?cych siM od Borowa przez
Chociule do Rudgierzowic. Dna rynien subglacjalnych s? najczMNciej zajmowane przez trwaKe uDytki
zielone, najczMNciej III- IV klasy bonitacji. Ten sposób uDytkowani teren naleDy uznaQ za dobry ze wzglMdu
na poKoDenie. Wszelkie zainwestowanie nierolnicze powinno uwzglMdniaQ aspekt wystMpowanie gleb
najlepszych - chronionych odpowiednio do intensyfikacji rolnictwa.
Tabela 68: Bonitacja gruntów ornych (KIcznie z sadami) i uPytków zielonych w Gminie
Grunty orne (KIcznie z sadami)
UPytki zielone
Klasa
UdziaK w ha
UdziaK w %
Klasa
UdziaK w ha
I
0
0,0
I
0
II
31
0,2
II
49
IIIa
1515
12,0
III
400
IIIb
1783
14,2
IV
501
IVA
3188
25,4
V
313
IVb
2032
16,1
VI
45
V
2855
22,7
VIz
12
VI
1116
8,9
VIz
66
0,5
Razem
12586
53,33
1320
Razem uDytki
13 906
61,1
rolne

UdziaK w %
0,0
3,7
30,3
38
23,7
3,4
0,9

5,8

WNród gruntów ornych dominuj? gleby kompleksu 4 ok. 35%, przy duDym udziale kompleksu 5 ok. 25%
i 6 ok. 20% i mniejszym udziale kompleksu 2 ok. 10%, pozostaKe 10% to K?cznie kompleksy 7,3,8 i 9.
(Dane z ogólnej charakterystyki gleb regionu wiebodziPskiego).
Tabela 69. Kompleks glebowy i tworzIce go gleby
Kompleks
Utworzony przez gleby
Kompleks 4
to w wiMkszoNci gleby brunatne wyKugowane i pseudobielicowe
"ytni bardzo dobry
wytworzone z piasków zalegaj?cych na glinie.
to w wiMkszoNci gleby brunatne wyKugowane i pseudobielicowe
Kompleks 5
wytworzone z piasków zalegaj?cych na glinie znacznie gKMbiej
Dytni dobry
zalegaj?cej niD przy kompleksie 4.
Kompleks 6
wyksztaKciKy siM z piasków i naleD? gKównie do typów gleb
Dytni sKaby
brunatnych wyKugowanych, czMNciowo do czarnych ziem
Kompleks 2
to gleby wyksztaKcone z glin tworz? typ gleb brunatnych
pszenny dobry
wKaNciwych
Kompleks 7
tworz? najsKabsze gleby piaskowe
Dytni bardzo sKaby
Kompleks 3
to gleby wyksztaKcone z glin tworz? typ gleb brunatnych
Pszenny wadliwy
wKaNciwych
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Kompleks 8
zboDowo-pastewny sKaby

czarne ziemie wyksztaKcone z piasków gliniastych mocnych lub z
pyKów zalegaj?cych pKytko na wapnie K?kowym. Spotykane
gKównie w gminie wiebodzin.

Kompleks 9
zboDowo – pastewny sKaby

czarne ziemie wyksztaKcone z piasków

Tabela 70. PrzydatnoGH i bonitacja rolnicza gleb
Charakterystyka warunków glebowych
Gleby brunatne wyKugowane i kwaNne, oraz bielicowe,
rzadziej brunatne i kwaNne w skKadzie mechanicznym
dominuj? piaski gliniaste i mocne na glinach lekkich lub
rzadziej gliny lekkie na Nrednich. W pd. czMNci gminy w
skKadzie mechanicznym pojawiaj? siM pyKy zwaKowe
caKkowite, podNcielone glinami lekkimi lub NredniogKMboko
lekkimi lub NredniogKMboko piaskami sKobogliniastymi.
Posiadaj? doNQ korzystne stosunki powietrzno-wodne i
dobrze wyksztaKcone warstwM próchniczn?. IIIa-IIIb klasa
gruntów ornych.
GKównie gleby brunatne, wyKugowane i kwaNne oraz
bielicowe rzadziej brunatne wKaNciwe, czarne ziemie lub
czarne ziemie zdegradowane. W skKadzie mechanicznym
przewaDaj?, piaski gliniaste lekkie i na glinach lekkich i
Nrednich, rzadziej s? to piaski gliniaste mocne na caKkowite
lub NredniogKMboko podNcielone glin? lekk? lub piaskami o
mniejszej gliniastoNci. W skKadzie mechanicznym
przewaDaj? pyKy zwykKe caKkowite lub na piaskach
gliniastych lekkich. S? to gleby strukturalne o dobrze
wyksztaKconym profilu próchniczym oraz stosunkach
powietrzno-wodnych. IIIb-IVa, lokalnie IVb klasa gruntów
ornych.
GKównie gleby brunatne, wyKugowane i kwaNne oraz
bielicowe w obrMbie czarnych ziem. W skKadzie
mechanicznym przewaDaj?, piaski gliniaste lekkie
najczMNciej NredniogKMboko podNcielone glin? lekk?. W
obrMbie czarnych ziem, niekiedy warstwM glebow? buduje
takDe glina lekka, a w podKoDu wystMpuj? piaski luXne. W
czMNci pd. gminy wystMpuj? pyKy zwykKe NredniogKMboko
podNcielone piaskami luXnymi. Stosunki powietrzno-wodne
w tych glebach nie s? zbyt korzystne (wraDliwe na suszM)
IVa-IVb i lokalnie V klasa gruntów ornych.
Gleby brunatne wyKugowane i kwaNne, lokalnie czarne
ziemie i mursze. WarstwM glebow? tworz? piaski sKabo
gliniaste caKkowite na piaskach luXnych, czasem na
Dwirze gliniastym lub glinie lekkiej – podNcielone
NredniogKMboko. W pd. czMNci gminy w skKadzie
mechanicznym przewaDaj? pyKy zwykKe pKytko podNcielone
piaskiem luXnym.Gleby o cienkiej warstwie próchnicznej i
nieprawidKowych stosunkach powietrzno-wodnych z
uwag? na maK? pojemnoNQ polow?. V, lokalnie IVb lub IV
klasa gruntów ornych.
Gleby brunatne wyKugowane i kwaNne, wytworzone z
piasków sKabogliniastych na piaskach luXnych lub Dwirze
piaszczystym. Trwale za suche, ubogie w skKadniki
pokarmowe. VI klasa lokalnie V klasa gruntów ornych.

PrzydatnoGH
Kompleks przydatnoNci rolniczej pszenny dobry .
Udaj? siM na nim prawie wszystkie roNlinny uprawne,
lecz otrzymanie odpowiednio wysokich plonów
zaleDne jest w pewnym stopniu od poziomu
agrotechniki i przebiegu pogody. Nadaj? siM takDe pod
budownictwo i sadownictwo. Gleby te s? prawnie
chronione przed zmian? uDytkowania na cele nie
rolnicze.
Kompleks przydatnoNci rolniczej Dytni bardzo dobry,
lokalnie pszenny wadliwy lub zboDowo-pastewny
mocny. Uniwersalne gleby w warunkach
uniwersalnego nawoDenia. W przypadku sKabszego
nawoDenia i nieodpowiedniej uprawy zaleca siM
przede wszystkim uprawM Dyta, jMczmienia jarego,
kukurydzy, motylkowych i innych uprawianych na
sKabszych glebach. S? one na ogóK korzystne dla
sadownictwa i warzywnictwa. Prawnie chronione.

Kompleks przydatnoNci rolniczej Dytni. Mniej
urodzajne od poprzednich. S? uwaDane za typowe
Dytnio-ziemniaczane. Uprawia siM jMczmieP i mniej
wymagaj?ce odmiany pszenicy. DuD? rolM w
wielkoNci uzyskiwanych plonów ma poziom
agrotechniki i rozkKad opadów w okresie
wegetacyjnym. Prawnie chronione.

Kompleks przydatnoNci rolniczej Dytni sKaby. lokalnie
zboDowo-pastewny sKaby. Gleby ubogie w skKadniki
pokarmowe, okresowo lub stale za suche.
Ograniczony dobór roNlin uprawnych sprowadzone
do Dyta, owsa, ziemniaków sardeli i Kubinów. Plon w
duDym stopniu zaleDny od iloNci i rozkKadów opadów
w czasie okresu wegetacyjnego. Nie podlegaj?
ochronie.
Kompleks przydatnoNci rolniczej Dytni bardzo sKaby.
Gleby jaKowe. Stosowanie nawoDenia mineralnego nie
przynosi efektów. Uprawia siM wyK?cznie Dyto i Kubin
DóKty. NajwKaNciwszym sposobem uDytkowania jest
zalesienie.

-ródKo: Mapa rolniczej przydatnoNci gleb i mapa szaty roNlinnej.
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UDytki zielone zaliczane w gKównej mierze do kompleksu 2z zosatKy wyksztaKcone z torfów gKMbokich lub
pKytko zalegaj?cych na piasku wystMpuj? w rynnie jeziornej przebiegaj?cej ze SzczaPca do wiebodzina
oraz w obniDeniu kanaKu gKównego Odry.
Tabela 71. Bonitacja uPytków zielonych
Charakterystyka warunków glebowych
W typologii wyK?cznie ziemie hydrogeniczne takie jak czarne
ziemie wKaNciwe i zdegradowane, w obszarach pozabagiennych
mursze, gleby muKowo-torfowe, torfy niskie. W skKadzie
granulometrycznym dominuj? piaski o maKej gliniastoNci. Stosunki
wodne ni w peKni uregulowane. Klasa bonitacyjne III-IV.
W obrMbie gleb mineralnych – gleby brunatne wyKugowane i
kwaNne, silnie przesuszone, w obrMbie gleby hydrogenicznych,
podtapiane mursze, gleby muKowo-torfowe i torfy niskie W
skKadzie granulometrycznym wystMpuj? piaski o maKej gliniastoNci .
IV-V klasa bonitacyjna.

PrzydatnoGH
rednie uDytki zielone. !?ki zazwyczaj
dwukoNne, daj?ce przeciMtnie 2,5 – 3,0 tony na
ha pastwiska maj? wydajnoNQ wystarczaj?c?
na wyDywienie 2 krowy z 1 ha w ci?gu 130 dni.
SKabe i bardzo sKabe uDytki zielone. !?ki
turzycowe i trawiaste jednokoNne, daj?ce
przeciMtnie 1,5 tony na ha siana sKabej jakoNci.
Pastwiska mog? wyDywiQ najwyDej 1 krowM z 1
ha w ci?gu 130 dni.

-ródKo: Mapa rolniczej przydatnoNci gleb i mapa szaty roNlinnej.

Na wysoczyznach morenowych wystMpuje zjawisko erozji wodnej gleb: rozmywanie, DKobienie po
ulewach.
Region wiebodziPski jest drugim co do jakoNci gleb w b. województwie zielonogórskim, st?d teD
moDliwa jest dalsza intensyfikacja produkcji rolnej poprzez zwiMkszenie upraw pszenicy, jMczmienia
i buraków cukrowych. MoDliwe jest tu zwiMkszenie plantacji upraw gatunków jagodowych, krzewów
owocowych i sadów.
Tabela 72: Kompleksy przydatnoGci rolniczej gleb w Gminie .wiebodzin.
Grunty orne
Kompleks
Pow. w ha
1 - Pszenny bardzo dobry
4
2 - Pszenny dobry
870
3 - Pszenny wadliwy
278
4 - "ytni bardzo dobry
2 337
5 - Uytni dobry
4 273
6 - "ytni sKaby
3 160
7 - "ytni bardzo sKaby
1 373
8 - ZboDowo pastewny
176
mocny
9 - ZboDowo pastewny
49,0
sKaby
Razem, w tym
12 520
grunty roln. nieprzydatne
78

Pow. w %
0,0
6,9
2,2
18,7
34,2
25,2
11,0
1,4

UPytki zielone
Kompleks
Pow. w ha
1z - bardzo dobre i dobre
69
2z - Grednie
942
3z - sKabe
293

Pow. w %
5,3
72,0
22,7

0,4
55,1
0,3

1 308

5,8

Gleby w granicach miasta wiebodzin
Gleby na badanym terenie wyksztaKciKy siM ze skaK czwartorzMdowych. SkaKM macierzyst? stanowi?
przewaDnie gliny zwaKowe, piaski oraz utwory pochodzenia rzecznego – tworz?c gleby organiczne.
Na podstawie morfologii terenów wydzielono:
• gleby terenów równinnych, wyDynnych i nizinnych.
• gleby wspóKczesnych dolin rzecznych, zagKMbieP terenowych i jeziornych.
Gleby terenów równinnych, wy8ynnych i nizinnych
W tej grupie wyróDniono: kompleks gleb bielicowych, kompleks gleb szaro-brunatnych oraz kompleks
szarych ziem (czarnych ziem niedoksztaKconych).
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Tabela 73. Charakterystyka gleb i kompleksów glebowych
obrJbie miasta .wiebodzin
Gleby
Charakterystyka
Gleby typu
Obejmuje swoim zasiMgiem gleby
bielicowego
piaszczyste i oraz gleby wytworzone z
w obrMbie
gliny zwaKowej, charakteryzuj? siM
którego
sKabym poziomem wymycia , odczynem
wyróDniono:
kwaNnym 5,0 pH lub sKabo kwaNnym 6,0
pH , oraz doNQ dobrze wyksztaKconym
poziomem próchniczym o mi?DszoNci 0,203m.
Gleby sKabe
Z piasków gliniastych , pKytkich
V klasa uDytków podNcielonych piaskiem luXnym, gleby za
ornych
suche, przepuszczalne, przewiewne i
kwaNne.
IV klasa uDytków Piaski sKabo gliniaste z domieszk? pyKu
ornych
caKkowite oraz piaski sKabogliniaste
Nrednio-gKMbokie, poNcielone glin?
zwaKow?. DuDa przewiewnoNQ,
przepuszczalnoNQ i maKa zdolnoNQ
magazynowania wody
Gleby Nrednie
Piaski sKabo gliniaste Nrednio-gKMbokie,
IVa klasa
podNcielone glin?. WystMpowanie gliny w
uDytków ornych
podKoDu, co pozwaKa na poprawienie
warunków wodnych w glebie i wiMksze
magazynowanie wody, gleby
przepuszczalne.
IVa klasa
W pd.-wsch. czMNci gminy wyróDniono:
uDytków ornych
piaski gliniaste lekkie caKkowite,
miejscami podNcielone glin?, odczyn
sKabo kwaNny, wykazuj? lepsze
zaopatrzenie w skKadniki pokarmowe niD
gleby sKabo-gliniaste, s? jednak ubogie ,
ulegaj? zaperzeniu i miejscami s? za
suche.
Gleby
Zajmuj? niewielki obszar w pn. – zach.
Nrednio-dobre
czMNci gminy. Piaski gliniaste lekkie –
IIIa klasa uDytków Nrednio-gKMbokie podNcielone glin?, gleby
ornych
o doNQ dobrych warunkach fizykochemicznych
IIIa i IIIb
PóKnocna czMNQ opracowania wskazuje na
klasa uDytków
gleby wytworzone z gliny, lekkie
ornych
wykazuj?ce w wierzchnich warstwach
skKad mechaniczny piasków gliniastych
lekkich i mocnych. Gleby o doNQ dobrych
warunkach fizyko-chemicznych,
przewiewne i doNQ przepuszczalne
Gleby
Charakteryzuj? siM doNQ dobrze
szarobrunatne
wyksztaKconym poziomem próchniczym
w obrMbie grupy
o mi?DszoNci 0,3-04m., brak
wyróDniono:
zbielicowania, ciemny kolor gleby,
odczyn sKabo kwaNny do obojMtnego 6,27,0 pH.
Gleby najsKabsze Piaski gliniaste lekkie podNcielone
V klasa uDytków piaskiem luXnym, gleby zbyt suche,
ornych
przepuszczalne niezdolne do
magazynowania wody.
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terenów równinnych, wyPynnych i nizinnych w
Kompleks

"ytnio- Kubianowy. Nadaj? siM do uprawy Dyta,
Kubinu i sardeli.
"ytnio-ziemniaczany. Nadaj? siM do uprawy
Kubinu, sardeli, koniczyny biaKej. Z drzew
owocowych wiNcie i krzewy owocowe.

"ytnio-ziemniaczny daje niezKy plony w latach
wilgotniejszych. moDna uprawiaQ na nich warzywa
o mniejszych wymaganiach wilgotnoNciowych: np.
szparagi, pomidory, marchew, oraz wiNnie i
krzewy owocowe np. agrest porzeczki.
"ytnio-ziemniaczny: Dyto, Kubiny, ziemniaki,
sardelM, koniczyny. Przy racjonalnym nawoDeniu
moDna uprawiaQ owies, jMczmieP, pszenicM z
warzywa o mniejszych wymaganiach wody, z
drzew wiNnie, czereNnie, niektóre odmiany jabKoni
i krzewy owocowe.
Gleby Nredniodobre ze wzglMdu na poKoDeniefaliste zbocza. Nadaj? siM do uprawy jMczmienia i
Dyta, przy sprzyjaj?cych warunkach do upraw
pszenicy i buraków cukrowych. Odpowiednie do
upraw warzyw i sadów
Najbardziej nadaj? siM pod uprawy zbóD,
ziemniaków, a nawet buraków cukrowych. DoNQ
dobre pod uprawy warzyw i sadów.

Gleby Dytnio-Kubianowe zawodne w uprawach.
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Gleby Nrednie
IVa klasa
uDytków ornych

Gleby Nredniodobre
IIIa-IIIb klasa
uDytków rolnych

Piaski gliniaste lekkie podNcielone glin?
zwaKow?. Niezbyt dobre warunki fizykochemiczne, bywaj? za suche i
przepuszczalne.

Gliny lekkie, wykazuj?ce w wierzchnich
warstwach skKad mechaniczny piasków
gliniastych lekkich i mocnych. Gleby
doNQ zasobne w skKadniki pokarmowe o
doNQ dobrych warunkach fizykochemicznych. Przepuszczalne i
przewiewne. Wymagaj? starannej uprawy
i organicznego nawoDenia .
Szare ziemie
Posiadaj? dobrze wyksztaKcony poziom
(czarne ziemie
próchniczy 0,35-0,5m. Gleby o ciemnym
niedoksztaKcone) zabarwieniu.
Gleby sKabe
Piaski sKabogliniaste z domieszk?
V klasa uDytków próchnicy murszastej. Zajmuj? obszary na
ornych
skraju gleb bagiennych. Okresowo
podmokKe.
Gleby Nrednie
Piaski gliniaste lekkie caKkowite pn. czMNQ
IVa klasa
gminy, wyksztaKciKy siM na lekkich
uDytków ornych
zboczach, nad zagKMbieniami gleb
bagiennych. Gleby Nrednie , bywaj?
czMsto za suche i przewiewne
Gleby Nrednio –
Piaski gliniaste lekkie Nrednio gKMbokie
dobre
podNcielone glin? zwaKow?. Gleby doNQ
IIIa klasa uDytków dobre przewiewne, doNQ dobrze
ornych
magazynuj? wodM.
IIIa-IIIb klasa
Gleby wytworzone z gliny, lekkie,
uDytków ornych
wskazuj?ce w wierzchnich warstwach
skKad mechaniczny piasków lekkich i
mocnych. WystMpuj? na pd. na
stosunkowo niewielkim obszarze, zasobne
w skKadniki pokarmowe, przepuszczalne i
przewiewne
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Dobre gleby Dytnio-ziemniaczane, w latach o
duDym uwilgotnieniu gleb udaje siM owies,
jMczmieP i pszenica, warzywa o maKym
zapotrzebowaniu na wodM. Drzewa owocowe
wiNnie i czereNnie, niektóre odmiany jabKoni i
krzewy owocowe.
Nadaj? siM pod uprawy roNlin kKosowych, buraków
cukrowych, warzyw i sadów.

Nadaj? siM jedynie na ogródki przydomowe.

Gleby Dytnio-ziemniaczne, nadaj? siM pod uprawy
niektórych warzyw: pomidory, marchew buraki
QwikKe, ponadto sady wiNniowe, czereNniowe i
niektóre odmiany jabKoni.
Nadaj? siM pod uprawM roNlin zboDowych i warzyw

Nadaj? siM pod uprawy zboDowe, warzywnicze i
sadownicze.

Gleby wspó czesnych dolin rzecznych, zag 4bie< terenowych i jeziornych
Gleby te zalegaj? wzdKuD dolny i zagKMbieP jeziornych pasem przez Nrodek terenu we wschodniej czMNci ku
zachodowi. WytworzyKy siM one z namuKów piaszczystych, pylastych i organicznych rzecznych
i jeziornych, tworz?c gleby bagienne.
Tabela 74. Charakterystyka gleb i kompleksów glebowych wspóKczesnych dolin rzecznych, zagKJbie&
terenowych i jeziornych w obrJbie miasta .wiebodzin.
Gleby
Charakterystyka
Kompleks
Gleby bagienne Gleby muKowo-bagienne wytworzone z
Stanowi? przewaDnie uDytki K?kowe. Na glebach
IV-V klasa
namuKów piaszczystych i gleb muKowotych znajduj? siM takDe ogródki dziaKkowe.
uDytków
torfowe wytworzone z namuKów
zielonych
piaszczystych przewarstwionych osadami
organicznymi. Gleby o wysokim poziomie
wody 0,45-0,80 od powierzchni ziemi

PODSUMOWANIE:
• Gleby najlepsze na terenie IIIa-IIIb klasy uDytków ornych naleDy pozostawiQ w uDytkowaniu rolnym.
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Gleby Nrednie IVa-IVb klasy zaleDnie od planów urbanistycznych utrzymaQ w odpowiednim
uDytkowaniu rolnym, dziMki odpowiednim zabiegom agrotechnicznym
NajsKabsze i V i gleby piaszczyste IVb klasy nadaj? siM pod zalesianie i tereny parkowe.
Melioracje rolnicze

4.6.1 Charakterystyka ogólna cieków podstawowych
Na terenie Gminy znajduj? siM nastMpuj?c cieki podstawowe:
- rzeka Paklica jest lewobrzeDnym dopKywem Obry i ma ujNcie do tej rzeki na terenie miasta
MiMdzyrzecza; dKugoNQ gKównego cieku wynosi 40,0 km a na terenie gminy przepKywa od kilometra 17
+ 800 do 32 + 300; charakterystyczne przepKywy przy ujNciu wynosz?: rednia Niska Woda (SNQ) =
0,26 m3/sek; rednia Roczna Woda (SW) = 0,70m3/sek; rednia Wielka Woda (SWW) = 2,13 m3/sek;
- rzeka Struga wiebodziPska wypKywa z jeziora Wilkowo i pKynie poprzez jezioro Zamkowo i
Lubienickie do zlewni rzeki Obrzycy; na terenie gminy przepKywa do kilometra 20+300;
- rzeka Borowianka jest lewobrzeDnym dopKywem rzeki OKobok o caKkowitej dKugoNci = 5 665 mb. Na
terenie gminy pKynie od kilometra 3 + 900 do koPca;
- rzeka wiebodka o dKugoNci caKkowitej 9 450 mb. Na terenie gminy pKynie od km 8 + 000 do koPca.
Charakterystyczne przepKywy przy ujNciu do jeziora NiedXwiedno wynosz?; SNQ = 0,02 m3/sek;
SW = 0,07m3/sek; SWW = 0,45 m3/sek;
- rzeka Lisica o dKugoNci caKkowitej 12 028 mb. Na terenie gminy pKynie od km 6 + 000 do koPca;
- rzeka SKomka o dKugoNci caKkowitej 16 000 mb. Na terenie gminy pKynie od km 13 + 800 do koPca;
charakterystyczne przepKywy w przekroju 12 + 145 wynosz?: SNQ = 0,035 m3/sek;
SW = 0,091 m3/sek;
- rzeka JabKonna jest prawobrzeDnym dopKywem rzeki Odry wpadaj?cym do niej w km 478 + 000.
CaKkowita dKugoNQ cieku wynosi 18,0 km. na terenie gminy pKynie od km 15 + 500 do koPca,
charakterystyczne przepKywy w rejonie granicy gminy wynosz?: SNQ = 0,0097 m3/sek;
SW = 0,033 m3/sek; SWW = 0,295 m3/sek.
4.6.2 Zbiorniki ma ej retencji
Na terenie gminy znajduje siM 45 zbiorników maKej retencji. WiMkszoNQ z nich to zbiorniki o maKej
powierzchni zalewu od okoKo 0,01 ha do okoKo 0,5 ha, usytuowane na ogóK w miejscowoNciach wiejskich,
np.: w Wityniu (4 szt), w Kupieninie, Chociulach i Rakowie (po 3 szt), w Jordaniowie, GliPsku,
WitosKawiu, Grodziszczu, Jeziorach i Rosinie (po 2 szt). PeKni? one z reguKy funkcjM zbiorników
przeciwpoDarowych.
Do najwiMkszych zbiorników zaliczono:
- Jezioro Paklicko Wielkie w zlewni rzeki Paklicy o powierzchni = 196,0 ha (oznaczone na mapie jako
W – 2),
- Jezioro Wilkowo w zlewni Strugi wiebodziPskiej o powierzchni 130,5 ha (oznaczone W – 9),
- Jezioro Lubinickie w zlewni Strugi wiebodziPskiej o powierzchni 79,4 ha – oznaczone W – 8,
- Jezioro Zamkowe (Zamecko) w zlewni Strugi wiebodziPskiej o powierzchni 17,0 ha (oznaczone
W – 7),
- Jezioro Lubich w zlewni Borowianki o powierzchni 12,0 ha (oznaczone W – 12),
- Jezioro KsiMDno w zlewni Borowianki o powierzchni 7,1 ha (oznaczone W – 10),
- Jezioro TymieP w zlewni Paklicy o powierzchni 6,3 ha (oznaczone W – 3),
- Jezioro Trzcinno w zlewni Strugi wiebodziPskiej o powierzchni 5,0 ha (oznaczone W – 11),
- Jezioro KocioKek w zlewni Paklicy o powierzchni 4,3 ha (oznaczone W – 1),
- Jezioro Radno w zlewni Pakicy o powierzchni 3,2 ha (oznaczone W – 5),
- Jezioro BiaKe w zlewni Paklicy o powierzchni 2,6 ha (oznaczone W – 4).
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4.6.3 Wnioski
1. Istniej?ce melioracyjne cieki podstawowe nie stanowi? zagroDenia powodziowego dla istniej?cej
zabudowy. PrzepKywy Wysokiej Wielkiej Wody mieszcz? siM w istniej?cych korytach, okresowo
jedynie zalewaj?c przylegKe K?ki i grunty leNne.
2. Stan techniczny cieków podstawowych jest poprawny i wymagaj? one jedynie bieD?cej konserwacji.
PODSUMOWANIE
Uwarunkowania
• Gmina wiebodzin jest uboga w surowce mineralne. Na terenie Gminy znane s? jedynie zKoDa kruszywa
mieszcz?ce siM w okolicach Jordanowa i GoNcikowa oraz zKoDe kredy jeziornej „Szumi?ca”, poKoDone na
wschód od Jordanowa.
• Ogólna powierzchnia Gminy wiebodzin wynosi 22 736 ha, z czego 72 % gruntów naleDy do Skarbu
PaPstwa. Z ogólnej powierzchni gruntów 16 357 ha Skarbu PaPstwa wiMkszoNQ jest administrowana
przez AWRSP.
Turystyka
Dotychczas na terenie Gminy wiebodzin brak jest oznakowanych tras rowerowych. W sezonie letnim ze
wiebodzina nad jezioro NiesKysz przez OKobok do Niesulic, turyNci poruszaj? siM gKównie rowerami. Inn?
tras? prowadz?c? nad jeziora ze wiebodzina jest trasa przez Wilkowo-Borów do Niesulic lub do Tyczyna
(Krzeczkowa). MKodzieDowe grupy rowerowe korzystaj? z nieoznaczonych tras rowerowych ze
wiebodzina przez !ugowo do Lubrzy lub dalej przez Bucze i Zelechów do !agowa.
W „Studium komunikacji rowerowej na obszarze woj. zielonogórskiego” opracowanej w 1993 roku na
zlecenie Wojewódzkiego UrzMdu w Zielonej Górze przewiduje siM przebieg przez gminM wiebodzin 3 tras
rowerowych o znaczeniu wojewódzkim:
• trasa RW-1. SKubice- !agów-Lubrza-Jordanowo-GliPsk-Grodziszcze-Rzeczyna-Kupienino-OjerzyceSzczaniec-Zb?szyP –Nowy TomyNl.
• trasa RW-7. wiebodzin-Lubogóra-OKobo-Niesulice-GryDyna-Grabin-Radomia-Nietkowice.
• trasa RW-9. wiebodzin-Lubinicko-Rudgerzowice-Osogóra-Raków-Buków-Sulechów-Zielona GóraKoDuchów-Nowe Miasteczko.
• NaleDaKoby rozwaDyQ moDliwoNQ poprowadzenia trasy rowerowej ze wiebodzina w kierunku
Babimostu przez Jeziory-Smardzewo.
PrzedsiJbiorczoGH
• W Gminie wiebodzin wg stanu na 30.06.1999 r. byKo zarejestrowanych 2742 jednostek w systemie
REGON, z czego zaledwie 155 jednostek na terenie gminy. NajwiMcej jednostek dziaKaKo w samym
wiebodzinie - 2282 (83%) oraz w Wilkowie (66), Jordanowie (48 ), Chociulach (35)
i Lubieniecku (27).
• W ogólnej liczbie jednostek dominowaK sektor usKug (77%) oraz sektor przemysKu (20%). Z ogólnej
liczby pracuj?cych w caKej Gminie miasto wiebodzin skupia ponad 85% pracuj?cych.
Rolnictwo
• W Gminie wiebodzin we wKadaniu prywatnym znajduje siM ok. 74% uDytków rolnych, podobnie jak
w caKym Subregionie wiebodziPsko-WolsztyPskim, który charakteryzuje siM duDym udziaKem sektora
prywatnego w rolnictwie.
• W produkcji rolnej gmina musi siM liczyQ z siln? konkurencj? gmin oNciennych, najsilniejsz?
konkurencjM w produkcji upraw polowych stanowi gmina Szczaniec i Sk?pe. NajsKabsze plony posiada
gmina Lubrza, taki ukKad potwierdza waloryzacjM rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
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• Gmina wiebodzin rozwija siM rolniczo, pomimo trudnej sytuacji w rolnictwie w kraju. Ponad 50% gleb
w gminie jest prawnie chronionych przed zmian? uDytkowania, dlatego powinna powstaQ odpowiednia
instytucja wspieraj?ca rolnictwo.
• Mikroregion wiebodziPski jest drugim co do jakoNci gleb w b. województwie zielonogórskim, st?d teD
moDliwa jest dalsza intensyfikacja produkcji rolnej poprzez zwiMkszenie upraw pszenicy, jMczmienia i
buraków cukrowych. MoDliwe jest tu zwiMkszenie plantacji upraw gatunków jagodowych i sadów.

5. STAN .RODOWISKA KULTUROWEGO
5.1. Rys historyczny
wiebodzin jest jednym z najstarszych miast Ziemi Lubuskiej. Miasto leDy w miejscu, gdzie
prowadziK waDny szlak komunikacyjny z Pomorza na l?sk i krzyDowaK siM z drugim wiod?cym z !uDyc do
Wielkopolski. WNród bagien, na niewielkim wzniesieniu byK gród sKowiaPski. Z roku 1251 pochodzi
pierwszy zniemczony zapis SCHWIBUSSEN, podobnie w roku 1302 - SWEBOSIN i w roku 1329 SWIBOSIN. Na podstawie powyDszych zapisów Komisja UrzMdu Rady Ministrów do spraw Nazw
MiejscowoNci i obiektów fizjograficznych, dziaKaj?ca od 1946 roku pod kierownictwem naukowym prof.
StanisKawa Rosponda, zrekonstruowaKa nazwM WIEBODZIN, nazwM dzierDawcz? od nazwiska
wieboda.1)
Koniec panowania Piastów nad Nrodkow? Odr? - NmierQ Henryka XI gKogowsko-koDuchowskiego,
wojna o sukcesjM gKogowsk? - przyniosKy wiebodzinowi i jego okolicy powstanie enklawy, niezwykle
specyficznego i odrMbnego tworu, pozostaj?cego wprawdzie w dalszej K?cznoNci z ziemiami Nl?skimi, mimo
oddzielenia go od tej dzielnicy przez posiadKoNci brandenburskie.2) Powstanie owej odrMbnoNci wynikKo
przede wszystkim z przygranicznego poKoDenia pomiMdzy Ziemi? Lubusk?, Wielkopolsk? i l?skiem. St?d
teD polityczna strona rozwoju i przynaleDnoNci miasta na przestrzeni dziejów determinuje caKoNQ obrazu
ksztaKtowania siM miasta z gospodarczo - spoKeczn? problematyk? wK?cznie.
Pisze WKadysKaw Korcz w swoim studium o politycznym poKoDeniu miasta, co nastMpuje:
„Pierwszy okres przynale8no4ci politycznej grodów w okolicach wiebodzina do monarchii
wczesnopiastowskiej, zamknCG mo8na w po owie 13 wieku. Przej>cie Ziemi Lubuskiej przez margrabiów
brandenburskich i zbli8enie tym samym granic Marchii Brandenburskiej w pobli8e pó niejszego miasta
wiebodzina, sprowadzi o problem nadgraniczny wewn>trzny i mi>dzy dzielnicowy do rangi
ogólnopaKstwowej. W pobli8u grodów w okolicach wiebodzina przebiegaG b>dzie granica marchijska.
Prze om wieku 13-14 przyniós nowe zmiany. wiebodzin znalaz si> w zasi>gu ekspansji lCska i wszed w
granice Ksi>stwa G ogowskiego. Okres ten przynosi powstanie enklawy 4wiebodziKskiej”.3)
Po wymarciu królów czeskich i wMgierskich z rodu Jagiellonów, enklawa NwiebodziPska, podobnie
jak caKy l?sk, znalazKa siM w granicach monarchii habsburskiej. Wydarcie przez Fryderyka II Pruskiego
l?ska z r?k Habsburgów przes?dziKo takDe o losach wiebodzina. DwieNcie lat pozostawaKo miasto pod
wKadz? królów pruskich i niemieckich cesarzy. Ostateczn? zmianM polityczn? przyniósK rok 1945.
wiebodzin staK siM ponownie Polski.
Miasto ulokowane zostaKo w dolinie rzeki OKobok, lewego dopKywu Odry, we wschodniej czMNci
Wysoczyzny Lubuskiej. DziMki swemu poKoDeniu wiebodzin znalazK siM w Nrodku pewnego naturalnego
obszaru krajobrazowego, który w Dyciu gospodarczym miasta odegraK rolM bezpoNredniego zaplecza.
Naturaln? granicM tego okrMgu wyznacza na póKnocy linia jeziora Paklickiego i rzeka Paklica, na
póKnocnym wschodzie i wschodzie - GniKa Obra.
Na poKudniu obszar ten styka siM z okrMgiem sulechowskim, natomiast na zachodzie opiera siM o
wzniesienia terenowe w zwartym obszarze lasów lubuskich.4)
Przez te tereny przebiegaKy waPne trakty komunikacyjno-handlowe, bMd?ce jednoczeNnie
szlakami wypraw wojennych cesarzy niemieckich przeciwko Polsce. KsztaKtowanie siM szlaków
handlowych i ich rozwój zbiega siM nierozerwalnie z Dyciem osadniczym i powstawaniem staKych siedlisk.
Jest to prawidKowoNQ maj?ca nie tylko odniesienie do genezy wiebodzina. Badania wykazaKy, De
ksztaKtowanie siM dróg zK?czone byKo NciNle „z procesem budowy grodów stojCcych mi>dzy innymi na stra8y
bezpieczeKstwa dróg oraz rozwoju podgrodzi jako naturalnych o4rodków spo eczno - gospodarczych z
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dalszymi perspektywami przekszta cenia si> w miasto. (...) Miasta powsta e w 13 i 14 wieku sC w
przyt aczajCcej przewadze kontynuacjC osadniczC istniejCcych ju8 przedtem o4rodków gospodarczych na
podgrodziach”.5)
Jednym z najstarszych traktów przebiegaj?cych przez ZiemiM Lubusk? byK szlak na poKudnie od
MiMdzyrzecza przez GoNcikowo - wiebodzin - Krosno OdrzaPskie i dalej na !uDyce. Tym traktem szKy
miMdzy innymi cesarskie wojska w kierunku Poznania w roku 10056) oraz wyprawa Fryderyka I
Rudobrodego w roku 1157.7)
Dzisiejsza miMdzynarodowa droga zachód - wschód swoim pocz?tkiem siMga takDe 13 wieku: powstaKa z
traktu handlowego Frankfurt nad Odr? - PoznaP przez Torzym - wiebodzin. Przebieg i rozwój tych
szlaków wskazuje, De wiebodzin juD w 13 stuleciu byK waPnym wJzKem drogowym. Korzystne skutki
gospodarcze z tego faktu nie wymagaj? dodatkowych komentarzy. PodkreNliQ trzeba takDe to, De wszystkie
wymienione szlaki schodziKy siM w Poznaniu. Dowodzi to bezsprzecznie o K?cznoNci wiebodzina i okolic z
Wielkopolsk?. Nie jest wykluczone, De wchodziK w skKad kasztelanii miMdzyrzeckiej; natomiast pod
wzglMdem koNcielnym miasto do poKowy 17 wieku podporz?dkowane byKo diecezji poznaPskiej.
OddziaKywanie powstaKego w 1124 biskupstwa lubuskiego byKo na tym terenie minimalne.8)
W obrMbie dzielnicy Nl?skiej wiebodzin znalazK siM prawdopodobnie za czasów Henryka I
Brodatego. Realizuj?c ideM jednoNci paPstwa piastowskiego siMgn?K w 1234 po WielkopolskM. W wyniku
tej wyprawy przewaDaj?ce czMNci Wielkopolski zostaKy przyK?czone do ziem Nl?skiego ksiMcia.9)
Momentem zwrotnym dla wiebodzina - niewykluczone, De istniaK juD jako osada rolnicza - staKy siM lata
1249-1250, tj. oderwanie Ziemi Lubuskiej od Polski.
Nowy rysuj?cy siM ukKad polityczno-terytorialny w zasadniczy sposób zmieniK sytuacjM osady. wiebodzin
znalazK siM w bezpoNrednim styku z Marchi? Brandenbursk? i staK siM najdalej na zachód wysuniMtym
obszarem Wielkopolski, do której powróciK po rozpadzie KsiMstwa l?skiego. Marchia za wszelk? cenM
staraKa siM zawKadn?Q tym obszarem. W latach 1296 - 1319 margrabia Waldemar z askaPskiego domu staK
siM panem wiebodzina. Zaj?K ponadto MiMdzyrzecz, Santok i Drezdenko. ByK to jednak tylko okres
przejNciowy. Po Nmierci Waldemara wiebodzin znalazK siM ponownie pod rz?dami Nl?skich Piastów.10)
wiebodzin byK juD w drugiej dekadzie XIV wieku miastem ksi?DMcym.11) Wynika to miMdzy
innymi z dokumentu Jana Luksemburskiego z 1329, w którym jako zwierzchni ksi?DM l?ska, przekazaK
jako lenno miasta WschowM, SzprotawM, Zielon? GorM, Sulechów i wiebodzin ksiMciu gKogowskoDagaPskiemu Henrykowi V Ferreusowi.12) Ksi?DMta Nl?scy zKoDyli hoKd lenny Janowi. Panuj?cy wtedy w
Polsce Kazimierz Wielki przy ówczesnym ukKadzie siK nie byK w stanie temu przeciwdziaKaQ. ZrzekK siM
praw do tych ksiMstw Nl?skich, które zKoDyKy hoKd lenny Luksemburczykowi. wiebodzin, pozostaj?c w
granicach ksiMstwa gKogowskiego, znalazK siM poza oddziaKywaniem wpKywów królestwa polskiego.
Mimo takiej huNtawki politycznej przynaleDnoNci miasta wiek 14 nie naleDaK do straconych. W tym to
bowiem czasie rozpoczMto wznoszenie fortyfikacji miejskich, na przeKomie 14 i 15 wieku wzniesiono
ratusz. Pojawienie siM tego symbolu miejskiej samorz?dnoNci oznaczaKo równoczeNnie wyst?pienie rady
miejskiej z pierwszym XródKowo udokumentowanym burmistrzem w roku 1418.13)
WNród historyków nie ma jednoNci co do uzyskania praw miejskich. Nie zachowaK siM akt
lokacyjny. Nie wymienia go Daden ze znanych kodeksów dyplomatycznych. Czy miasto otrzymaKo
kiedykolwiek formaln? lokacjM? WedKug Gustava Zerndta, NwiebodziPskiego historyka, peKne prawa
miejskie, na wzór GKogowa, miasto otrzymaKo w roku 1469 za rz?dów ostatniego Piasta gKogowskiego
Henryka XI.14)
Miasto siM rozrastaKo i rozwijaKo gospodarczo. WaDn? gaKMzi? produkcyjn? staKo siM sukiennictwo,
garncarstwo i piwowarstwo. Handlowano na trzech dorocznych jarmarkach zboDem, skórami i weKn?.
Tymczasem w ramach wewnMtrznych walk Nl?skich Piastowiczów dochodziKo do licznych podziaKów i
zmian panuj?cych. Stabilizacja polityczna byKa bardzo krucha. TrwaKy wewnMtrzne walki o tron czeski i
wMgierski; uaktywnili siM joanici, do których w latach 1435 - 1467 naleDaK NwiebodziPski zamek.15)
W roku 1467 rz?dy w ksiMstwie gKogowskim obj?K Henryk XI, zniedoKMDniaKy, schorowany,
ulegaj?cy wpKywom brandenburskim. W sprawy Nl?skie wmieszaK siM wMgierski Maciej Korwin, zajmuj?c
duDe obszary l?ska. Henryk XI wspieraK Korwina w walce z czeskim Jerzym z Podiebradu. Korwin
TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 7783 e'mail
biuro@tekon.cpm.pl

Diagnoza miasta i gminy wiebodzin

str 72

planowaK przekazanie ksiMstwa gKogowskiego po Nmierci Henryka swemu synowi Janowi. ODenek Henryka
XI z mKodocian? Barbar?, córk? margrabiego brandenburskiego, Albrechta Achillesa, z któr? spodziewaK
siM spKodziQ wKasnego potomka, przekreNliKa plany Korwina. Ksi?DM potomstwa nie spKodziK. Jego NmierQ
wywoKaKa trwaj?c? 6 lat wojnM o tak zwan? „sukcesj> g ogowskC”, w której uczestniczyli Maciej Korwin,
król czeski WKadysKaw JagielloPczyk, margrabia Albrecht Achilles i Jan II DagaPsko - przewozki, krewniak
zmarKego. Wojna wprowadziKa ksiMstwo w ruinM gospodarcz?. W orbitM tej wojny wci?gniMty zostaK takDe
wiebodzin.16)
Wojna o sukcesjM gKogowsk? zakoPczyKa siM w roku 1482 podpisaniem ukKadu pokojowego w KamiePcu
Z?bkowickim. Los wiebodzina rozstrzygniMty zostaK w sposób niezwykKe charakterystyczny: powstaKa
enklawa otoczona posiadKoNciami brandenburskimi od póKnocy, zachodu i poKudnia; zajMty przez
Brandenburczyków okrMg sulechowski odcinaK wiebodzin od pozostaKych ziem ksiMstwa gKogowskiego, w
skKad którego nadal wchodziK. Taki stan rzeczy trwaK do poKowy 18 wieku, kiedy to caKy l?sk znalazK siM w
granicach korony pruskiej.
W roku 1490 umiera Maciej Korwin. KsiMstwo gKogowskie wraz z caKym l?skiem przeszKo pod
panowanie WKadysKawa JagielloPczyka, króla czeskiego i wMgierskiego. Pisze WKadysKaw Korcz: „Na
widowni 8ycia politycznego pojawili si> Jagiellonowie. WydawaG si> mog o, 8e z nowC si C upomnC si> o
swoje sprawy i przypomnC Europie o oderwanej starej dzielnicy piastowskiej - lCsk. Sytuacja wyglCda a
nader korzystnie: na tronie czeskim i w>gierskim zasiada przedstawiciel dynastii JagielloKskiej, nie
mówiCc o tym, 8e w sCsiadujCcej ze lCskiem Polsce pozycja seniora dynastii by a mocna i nic nie
wskazywa o zbli8ania si> jej zmierzchu”.17)
Od wschodu enklawa NwiebodziPska graniczyKa z ziemiami Rzeczypospolitej. Kontakty ludnoNci,
mieszkaj?cej po obu stronach granicy, byKy wszechstronne i siMgaKy od bardzo dawna, mimo czMstych
zmian politycznych. "ywym sprawdzianem oDywionych stosunków z Koron? byKy wyjazdy
NwiebodziPskiej mKodzieDy na studia do Krakowa, posKugiwanie siM monetami polskimi jako legalnego
Nrodka pKatniczego do poKowy 17 wieku.
Rz?dy czesko - wMgierskiego JagielloPczyka trwaKy na l?sku 44 lata. Jego panowanie nie
odznaczaKo siM niczym szczególnym. Nie rozumiaK spraw Nl?skich i chyba jedynym pozytywnym
poci?gniMciem WKadysKawa byKo to, De przekazaK w zarz?d ksiMstwo gKogowskie swoim braciom
Olbrachtowi i Zygmuntowi. Kronikarze gKogowscy szczególnie chwal? rz?dy Zygmunta, póXniejszego
króla polskiego Zygmunta I Starego. DbaK o miasta.
Istniej?ce juD przywileje miasta wiebodzina zatwierdziK w maju 1505 roku. Po objMciu tronu polskiego, w
roku 1506, po zmarKym Aleksandrze, Zygmunt zrzekK siM wszystkich dotychczasowych uprawnieP jako
zarz?dca ksiMstwa gKogowskiego. Król czeski WKadysKaw w tej sytuacji wcieliK l?sk bezpoNrednio do
Czech. W roku 1516 umiera WKadysKaw, dziesiMQ lat póXniej jego syn - Ludwik. Tron czesko - wMgierski
obejmuj? Habsburgowie.
Nowy wKadca, Ferdynand I, rozpocz?K swoje rz?dy od ograniczenia praw protestantom, albowiem nauki
Marcina Lutra rozprzestrzeniKy siM bardzo szybko i juD na pocz?tku lat dwudziestych 16 stulecia ogarnMKy
caKy
l?sk. TakDe w
wiebodzinie zawrzaKo. Tezy Lutra wzbudziKy wNród mieszczaPstwa
NwiebodziPskiego Dywe zainteresowanie. Wprawdzie ówczesny burmistrz miasta, BartKomiej Sauer, nie
naleDaK do zwolenników wittenberskiego reformatora, to jednak nie byK w stanie powstrzymaQ raz
puszczonego w ruch walca reformacji w mieNcie. Pierwszym pastorem NwiebodziPskim byK absolwent
wittenberskiego uniwersytetu Marcin Fechner.18)
Wypadki praskie 1618 roku zapocz?tkowaKy jedn? z najkrwawszych wojen religijnych na starym
kontynencie - wojnM 30-letni?. Swoimi dziaKaniami objMKa takDe l?sk. OkropnoNci wojny nawiedziKy
niemal wszystkie Nl?skie miasta, w tym takDe wiebodzin.
„Od 1620 do 1648 roku niemal bez przerwy snu y si> po ziemi 4lCskiej ró8ne pu ki, kompanie,
szwadrony, raz cesarskie, raz szwedzkie. Poszczególne miasta i wsie zmienia y ciCgle panów”.19) Wojna
wyludniaKa ludzkie siedziby. W wiebodzinie, gdzie przed wybuchem wojny mieszkaKo okoKo 3 tys.
mieszkaPców, liczba po zakoPczeniu dziaKaP bojowych w 1648 wynosiKa zaledwie okoKo 100. Zniszczenia
materialne byKy ogromne: spalone domy, sprofanowane koNcioKy, wytrzebione lasy, zniszczone pola.. Po
zawarciu pokoju (1648) przyst?piono do przywrócenia miastu jego pierwotnego stanu. Od tego czasu
miasto cieszyKo siM pokojowym stanem niemal przez caKy wiek.
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Pierwsza poKowa XVIII stulecia byKa okresem o nader doniosKych konsekwencjach politycznej
przynaleDnoNci wiebodzina. W roku 1740, zim?, król pruski Fryderyk II uderzyK na habsburski l?sk. W
niecaKy rok prawie caKy l?sk znalazK siM w rMkach Prusaków. Enklawa NwiebodziPska wcielona zostaKa do
paPstwa pruskiego. DziaKania bojowe bezpoNrednio miasta i okolic nie dotknMKy. wiebodzin nie posiadaK
austriackiego garnizonu. Przekazanie wKadzy odbyKo siM prawie bezboleNnie. Na ratuszu dwugKowego orKa
Habsburgów zamieniono na jednogKowego czarnego orKa Hohenzollernów. Dopiero skutki wojny
siedmioletniej (1756-1763) dotknMKy NwiebodziPskie opKotki i okolice. To miMdzy innymi w okolicach
wiebodzina wojska pruskie miaKy zatrzymaQ maszeruj?ce ku Odrze oddziaKy rosyjskie. Jan Gierowski w
swojej „Historii lCska” pisze: „Wojna ta stawa a si> coraz bardziej dotkliwszym ci>8arem. Przypomina y
si> najgorsze czasy wojny 30-letniej. Na ludno4G nak adano wysokie kontrybucje, rabowano 8ywno4G,
cz>ste bywa y przypadki maltretowania ludzi, puszczania z dymem ca ych wsi i miasteczek. Pod tym
wzgl>dem ani Prusacy, ani ich przeciwnicy nie ró8nili si> zbytnio... A gdy dzia ania wojenne przenosi y si>
w inne miejsce, na ludno4G spada y rzeszy urz>dników i poborców pruskich, austriackich czy rosyjskich,
którzy wybierali podatki, zak adali magazyny, nak adali rekruta, nie oglCdajCc si> ani na przyznane ulgi,
ani na zniszczenia. Do tego do Ccza y si> jeszcze represje, aresztowania, procesy i wi>zienia”.20) W drugim
roku wojny dziaKaj?ce w rejonie NwiebodziPskim wojska przywlokKy epidemiM ospy.
Natychmiast po pruskiej aneksji l?ska wprowadzono nowe porz?dki administracyjne wedKug
wzorów obowi?zuj?cych w krajach Hohenzollernów. Przede wszystkim ograniczono samorz?dnoNQ
miejsk?, a magistratowi nadano status królewskiego urzMdu. Na miejsce habsburskiego „naczelnika”
wprowadzono „landrata” - starostM; zarz?dzono drakoPski system podatkowy; ograniczono do minimum
wpKywy koNcioKa rzymsko - katolickiego; wynoszono koNcióK protestancki.
Do zakKóceP w funkcjonuj?cej dotychczas bez zakKóceP pruskiej machinie paPstwowej doszKo na przeKomie
18 i 19 stulecia. Wielka rewolucja francuska, wojny napoleoPskie zagroziKy starej, feudalnej Europie. W
Prusach przeprowadzono reformy miast, wojska, wprowadzono, jak na warunki pruskie, doNQ postMpowe
prawo krajowe, zniesiono poddaPstwo chKopów.
W roku 1817 utworzono nowy powiat NwiebodziPsko - sulechowski i przyK?czono powiat do
Brandenburgii. Dot?d bowiem .wiebodzin oficjalnie nalePaK do .lIska. Miasto rozpoczMKo swój
dziewiMtnastowieczny rozwój gospodarczy. Narodziny form kapitalistycznych przyniosKy dla miasta
i okolic odrodzenie gospodarcze i spoKeczne. WzrastaKa liczba ludnoNci. Pierwsze nowoczesne zakKady
przemysKowe miasta zwi?zane byKy z wytwórczoNci? tekstyln?, wKókiennicz?. Sukiennictwo, oparte
o rzemiosKo warsztatów mistrzów chyliKo siM ku upadkowi. PowstaKa w roku 1818 fabryka wKókiennicza
Marggraffów wzniesiona zostaKa wedKug wzorów angielskich z angielskimi maszynami, poruszanymi siK?
parow?. KilkanaNcie lat póXniej (1830) powstaKa fabryka wKókiennicza Rothe - Rimpler, pierwsza fabryka
w wiebodzinie oparta o kapitalistyczne zasady.
Obok wKókiennictwa siK? napMdow? NwiebodziPskiej industrializacji byKo piwowarstwo. I ta bardzo stara
w mieNcie funkcjonuj?ca dziaKalnoNQ gospodarcza zostaKa wK?czona w kierat rewolucji przemysKowej.
Najstarszym browarem NwiebodziPskim byK istniej?cy od 1641 roku zakKad warzelniczy Peschele.
W poKowie 19 wieku powstaK drugi duDy browar - Zamkowy.
Niemal w centrum miasta pracowaK mKyn parowy, istniaKa fabryka maszyn rodziny Balcke, farbiarnia firmy
Sawade. Rodziny Rendler (wKókiennictwo), Friemel (Nrodki czystoNci), Fechner (budownictwo l?dowe),
Kirschbaum (Nrodki spoDywcze), Stein i Löchel (materiaKy budowlane) naleDaKy do NcisKego establishmentu
miasta i niejedna charytatywna akcja mogKa siM odbyQ dziMki ich wsparciu. Wielce zasKuDona dla promocji
miasta byKa wiebodziPska Oficyna Wydawnicza Conrada Wagnera. Ponadto pracowaKy wytwórnie cygar
i papierosów, szczeciny, m?czki ziemniaczanej, trykotaDu, wyrobów wikliniarskich, kapeluszy i wiele
innych.
PoK?czenie kolejowe wiebodzin otrzymaK w roku 1870 na trasie Frankfurt nad Odr? - PoznaP. Równolegle
dokonano modernizacji zbudowanej okoKo 1860 roku asfaltowej szosy z Poznania do Frankfurtu. Liczba
ludnoNci miasta w latach siedemdziesi?tych oscylowaKa w granicach 7700-8000 mieszkaPców. Z tego teD
okresu pochodzi NwiebodziPski dworzec kolejowy, szkoKa podstawowa, gimnazjum, s?d rejonowy, gmach
poczty i kilka innych jeszcze obiektów uDytecznoNci publicznej. Miasto otrzymaKo gazowniM.
Pocz?tki NwiebodziPskiego przemysKu wydobywczego wMgla brunatnego datuj? siM na lata czterdzieste 19
wieku, kiedy to w okolicy Lubrzy niejaki Karl Schwennicke odkryK pKytko zalegaj?ce pokKady wMgla.
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Wkrótce odkryto pokKady wMgla w okolicy Wilkowa. wiebodziPski pastor, Adam Berthold, sprowadziK w
roku 1842 z WaKbrzycha sztygara górniczego Ferdynanda B., który zorganizowaK eksploatacjM zKóD koKo
Lubrzy i Wilkowa. NarodziKy siM wiebodziPskie Zjednoczone Kopalnie WMgla Brunatnego z siedzib? w
Wilkowie. ZaczMKy powstawaQ spóKki wMglowe. Wydobywany wMgiel odbieraKy sulechowskie
i NwiebodziPskie fabryki wKókiennicze, okoliczne gorzelnie i browary. Urobek wywoDono takDe do
wschowskiej i gKogowskiej cukrowni.
Intensywny rozwój gospodarczo - spoKeczny wiebodzina zostaK zahamowany w wyniku maj?cych miejsce
w drugiej poKowie XIX wieku ruchów migracyjnych ludnoNci niemieckiej, znanych pod nazw? „Ostflucht”
- ucieczka ze wschodu. Zjawisko to zaczMKo pod koniec 19 stulecia przybieraQ niepokoj?ce rozmiary, co
wywoKaKo okreNlony niepokój kóK politycznych Rzeszy Niemieckiej. Obawiano siM, De opuszczone przez
Niemców tereny ulegn? ponownemu zesKowiaPszczeniu. Apogeum tego ruchu nast?piKo w latach
siedemdziesi?tych - osiemdziesi?tych, kiedy to w wyniku duDych dotacji zacz?K siM rozbudowywaQ
wielkokapitalistyczny przemysK na zachodzie Niemiec. D?Denie do polepszenia warunków Dyciowych byKo
gKównym motywem opuszczania dotychczasowych miejsc. W latach 1871 - 1914 z obszaru dawnego
powiatu NwiebodziPsko - sulechowskiego wyjechaKo w gK?b Niemiec ponad 50 tys. ludzi.21)
Mimo odpKywu ludnoNci i wynikaj?cych z tego niemaKych trudnoNci, powstaKo w tym okresie
w wiebodzinie ponad 30 zakKadów produkcyjnych, zatrudniaj?cych ogóKem ponad cztery tysi?ce ludzi.
WiMkszoNQ tych przedsiMbiorstw padKa w dobie wielkiego kryzysu lat dwudziestych mijaj?cego stulecia.
Powstanie w 1918 roku w bliskim s?siedztwie niepodlegKego paPstwa polskiego nic w politycznym statusie
wiebodzina nie zmieniKo. Miasto nadal byKo czMNci? Niemiec. W dniu 28 marca 1945 roku powstaKa w
wiebodzinie polska administracja. Miesi?c póXniej na wiebodziPski dworzec przybyK pierwszy transport
repatriantów ze wschodu w liczbie 80 rodzin. W krótkich odstMpach czasu przybyKy dalsze.
Do 1950 roku powiat NwiebodziPski byK czMNci? województwa wielkopolskiego, po 1950 r. naleDaK do
województwa zielonogórskiego. Od powiatu odK?czony zostaK Sulechów.
Po drugiej wojnie Nwiatowej wiMkszoNQ NwiebodziPskiej gospodarki przestaKa istnieQ. Do przeszKoNci
odeszKy bezpowrotnie Nwietne tradycje browarniane. PrzemysK odzieDowy reprezentuje ZakKady PrzemysKu
OdzieDowego PARYS (obecnoe "PARYS" S.A.) wyrosKe z dawnego ZPO ROMEO. Pracuje nadal,
w okrojonej formie, niegdyN najwiMkszy NwiebodziPski zakKad - Lubuskie ZakKady Termotechniczne
ELTERMA. Meble tapicerskie wytwarza nadal Lubuska Fabryka Mebli. W roku 1985 powstaKy Lubuskie
ZakKady Drobiarskie ELDROB, znacz?cy do dziN producent wyrobów drobiowych. Minimaln? rolM
odgrywaj? przedsiMbiorstwa spóKdzielcze.
RozpoczMta w roku 1989 transformacja polskiej gospodarki, zmienia z kaDdym rokiem charakter
wKasnoNciowy firm i zakKadów równieD w skali lokalnej, NwiebodziPskiej. Zmienia siM ich zakres produkcji
i profil zatrudnienia. Rolnictwo nadal odgrywa niewielkie znaczenie. RoNnie natomiast walor turystyczny
miasta i powiatu.
Miasto, które w zasadzie nie ucierpiaKo podczas dziaKaP drugiej wojny Nwiatowej posiada szereg
interesuj?cych zabytków architektury wysokiej klasy, miMdzy innymi koNcióK farny pod wezwaniem Nw.
MichaKa ArchanioKa, póXnogotycki ratusz i nieXle zachowan? secesjM. PoKoDone wNród stosunkowo
czystych jezior i urozmaiconych kompleksów leNnych, przy miMdzynarodowych trasach zachód - wschód,
póKnoc - poKudnie moDe okazaQ siM silnym magnesem dla turystów nie tylko polskich. BliskoNQ fenomenu
architektury fortyfikacyjnej, jakim jest MiMdzyrzecki Rejon Umocniony, joanickiego !agowa i kompleksu
klasztornego w ParadyDu s? dodatkowym atutem atrakcyjnoNci NwiebodziPskiej krainy.

5.2. Ogólna charakterystyka osadnictwa
Zasiedlenie obszaru datuje siM od Nredniowiecza. Powierzchniowe badania archeologiczne ujawniKy w 19
miejscowoNciach gminy 160 stanowisk. W 15 miejscowoNciach s? to stanowiska wczesnodziejowe
i Nredniowieczne, w 2-óch wczesnodziejowe i w 2-óch Nredniowieczne. Miasto posiada rozplanowanie
geometryczne, wedKug Nl?skiego schematu, z prostok?tnym rynkiem, K?cz?cym siM z nim naroDnikowo
placem koNcielnym i regularn? siatk? ulic. W terenie przewaDa typ wsi owalnicy (10 wsi). Jest ponadto 8
ulicówek, w tym 3 z placem i 2 rzMdówki. CzMNQ miejscówki pozbawionych jest okreNlonego planu.
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Najcenniejszym zespoKem urbanistyczno-architektonicznym jest wiebodzin, zachowany bez wiMkszych
ubytków w starej zabudowie. Miasto posiada wartoNciowe zabytki uDytecznoNci publicznej (koNcioKy,
ratusz, zamek, mury obronne) i mieszkalnej. KlasM ogólnopolsk? reprezentuje równieD zespóK poklasztorny
w GoNcikowie, pod wzglMdem architektury i wyposaDenia wnMtrz.
Poza wymienionymi wyDej jest jeszcze na terenie gminy 14 koNcioKów, w tym 3 powstaKe w XVI
w. (przebudowane w latach póXniejszych), 2 w XVIII w. a 9 w XIX i XX w. SpoNród 13 budowli
podworskich paKac w Wilkowie z 1550 roku jest architektonicznie najciekawszym. PaKace w Lubieniecku
i Rakowie, powstaKe w XVIII wieku prezentuj? formy z okresu przebudowy dokonanej w 2 poKowie XIX
w. PozostaKych 10 obiektów powstaKo w XIX i XX stuleciu. Z 17 zespoKów folwarcznych z zabudow?
z XIX w. (poza jednym z XVIII-XIX w.) pewne walory architektoniczne posiadaj? folwarki w: Borowie,
Chociulach, Lubienicku, Lubogórze, Kupieninie i Rakowie.
Na 7 parków istniej?cych w gminie dobrze utrzymane s? w: wiebodzinie, GoNcikowie, Lubinicku,
Chociulach i Rakowie. Zabudowa mieszkalna pochodzi z II poKowy XIX w. i I Qwierci XX w. Pewne
wartoNci kulturowe posiada zabudowa Grodziszcza, Jordanowa, KMpska i Kupienina.

5.3. Charakterystyka jednostek osadniczych
Miasto wiebodzin
Miasto poKoDone przy skrzyDowaniu dróg miMdzynarodowych Berlin – PoznaP oraz Szczecin - WrocKaw,
a takDe linii kolejowej PoznaP – Berlin. Historyczna nazwa z 1302 r. – Swebosin.
Plan geometryczny miasta z XIII w., rozwiniMty w XV-XVIII w. (przedmieNcia) i XIX-XX w. (nowe
dzielnice). Plan centrum geometryczny z prostok?tnym rynkiem, rozbudowany w czasach nowszych
wzdKuD drogi okrMDnej i traktów wylotowych. Pierwotne rozplanowanie centrum jest zachowane czytelnie.
Dla wiebodzina jest wykonane studium historyczne z 1965 r. i wytyczne konserwatorskie. ZespóK
urbanistyczny jest wpisany do rejestru. Zabudowa zwarta pochodzi z II poKowy XIX w. i I Qwierci XX
wieku. KilkanaNcie starszych domów znajduje siM w staromiejskim centrum. Ogólnie stan zabudowy jest
doNQ dobry, ale wiele domów wymaga remontów. CzMNQ domów jest wpisana do rejestru, inne s? objMte
ewidencj?.
Najcenniejszym zabytkiem wiebodzina jest koNcióK parafialny p.w. w. MichaKa ArchanioKa. Pierwsza
wzmianka o koNciele pochodzi z 1311 r. Obecny budynek zostaK zbudowany
w XV w., a rozbudowany w XVI i XVII w. Przebudowano go w XIX w. KoNcióK jest utrzymany w dobrym
stanie, wpisano go do rejestru zabytków.
Drugi koNcióK parafialny p.w. Matki BoDej Królowej Polski pochodzi z 1905 roku (poewangelicki), stan
dobry, objMty zostaK ewidencj?.
Zamek zbudowany z XIV w., przebudowany XV i XVII w. Na przeKomie XIX-XX w. zostaK adoptowany
na szpital. Obecnie mieNci siM tu Lubuski ONrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny dla Dzieci i MKodzieDy.
Stan budynku jest doNQ dobry. Obiekt jest wpisany do rejestru i ma wykonan? dokumentacjM historyczn?.
Ratusz miejski pochodzi z XIV w., przebudowany okoKo poKowy XVI w. i w II poKowie XIX w. Stan
obiektu doNQ dobry, wpisany jest do rejestru zabytków.
SzkoKa parafialna przy koNciele w. MichaKa pochodzi z 1602 r., przebudowana w II poKowie XIX w. Stan
budynku doNQ dobry, wpisany do rejestru. Obecnie mieNci siM tu dom parafialny.
Park miejski im. F. Chopina pochodzi z przeKomu XIX-XX wieku, stan obiektu jest dobry, naleDy wykonaQ
kartM ewidencyjn?.
Mury obronne (fragmenty) pochodz? z XIV w., baszty przebudowano w XVI w. Mury zostaKy rozebrane
w 1750 r., zachowane s? fragmenty murów kamiennych i 3 baszty kamienno - ceglane, które
zabezpieczono przed niszczeniem, obiekt wpisany do rejestru.
Cmentarz miejski z kaplic? pochodzi z II poKowy XIX w. Zachowane s? nieliczne nagrobki z II
poKowy XIX w., drzewostan i kaplica w stanie dobrym. Dla cmentarza wykonana zostaKa karta
ewidencyjna. KaplicM planuje siM wpisaQ do rejestru. Cmentarz jest obecnie uDytkowany. Inne zabytki
objMte ewidencj? pochodz? z koPca XIX w. lub pocz?tku XX w. (do 1939 r.). S? to: szkoKa, poczta, s?d
rejonowy, dworzec kolejowy, remiza straDacka, bank, 2 wieDe ciNnieP, plebania. Na terenie miasta
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stwierdzono 13 stanowisk archeologicznych Nredniowiecznych i nowoDytnych. Wszelkie prace ziemne
winny byQ uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w Zielonej Górze.
Go)cikowo
WieN poKoDona przy szosie Zielona Góra – Gorzów, na póKnoc od rzeki Paklicy. PowstaKa ona w XII w. a
pierwsza o niej wzmianka pochodzi z 1230 r., kiedy to wieN nazywaKa siM Gostichowo. Pierwotny plan
zabudowy jest zatarty, a obecnie wieN jest wielodroDnic?. Zabudowa rozluXniona, szczytowa i kalenicowa
pochodzi z I QwierQwiecza XX w. Stan zabudowy doNQ dobry. Po 1945 r. powstaKy budowle, które
wprowadzaj? dysharmoniM do historycznej zabudowy (kotKownia i pawilon)
NajwaDniejszym zabytkiem gminy jest byKy klasztor cystersów z koNcioKem. BudowlM wykonano w latach
1234-1287 w stylu gotyckim, przebudowano w XVII-XVIII w. w stylu barokowym. Od 1834 r. byKo tu
seminarium nauczycielskie, a od 1960 r. mieNci siM tu seminarium duchowne Diecezji Zielonogórsko –
Gorzowskiej. Stan budynków dobry. Zabytek wpisany do rejestru. Obok klasztoru znajduje siM park
klasztorny z XVIII i XIX w., utrzymany bardzo dobrze.
Inne zabytki to: folwark klasztorny z II poKowy XIX w. (3 budynki gospodarcze), paKac z koPca XIX w.
(stan dobry), szkoKa (ok. 1920 rok), dworzec kolejowy (ok. 1920 r.) i mKyn wodny (nie uDytkowany jako
mKyn), z pocz?tku XIX w.
Na terenie GoNcikowa stwierdzono 8 stanowisk archeologicznych: wczesnodziejowe, Nredniowieczne
i nowoDytne.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ ekspozycjM wsi od strony poKudniowej;
2. ChroniQ gabaryt budynków i formM zabudowy;
3. ChroniQ otoczenie klasztoru (seminarium) przed zabudow?;
4. RozebraQ (przebudowaQ) kotKowniM i pawilon handlowy;
5. Prace ziemne uzgadniaQ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w
Zielonej Górze.
Jordanowo
WieN poKoDona na poKudnie rzeki Paklicy, przy szosie Zielona Góra – Gorzów. WieN powstaKa w XIV w.,
a jej historyczna nazwa to Jordan. Pierwotny plan zabudowy wsi ulicowo - placowy, obecnie wielodroDnica
z zachowanym pierwotnym zaKoDeniem (na wschód od drogi przelotowej).
MiejscowoNQ mocno rozbudowaKa siM w XIX w. i w latach 80-tych XX w., zabudowa w starej czMNci wsi,
z pocz?tku XX w., zwarta, szczytowa i kalenicowa. Stan zabudowy dobry, budynki okazaKe.
NajwaDniejszym zabytkiem jest koNcióK parafialny z pocz?tku XVI w. W 1697 r. dobudowano wieDM.
Zabytek wpisany jest do rejestru, jego stan jest dobry. Obok koNcioKa jest cmentarz istniej?cy od XV w.,
obecnie wyK?czony z uDytkowania. Wykonano kartM ewidencyjn? cmentarza z 1988 r.
Inne zabytki:
1. KoNcióK poewangelicki z II poKowy XIX w., obecnie uDytkowany jako magazyn. Przy koNciele
cmentarz ewangelicki z XIX w., wyK?czony z uDytkowania. Dla cmentarza wykonano w 1988
r. kartM ewidencyjn?;
2. Plebania z pocz?tku XX w., stan dobry;
3. Poczta z poczatku XX w., stan dobry;
4. Dom pomocy spoKecznej z I QwierQwiecza XX w. Stan budynku dobry, obok nowy obiekt;
5. Cmentarz wiejski z I poKowy XX wieku, obecnie uDytkowany;
Na terenie wsi i w jej s?siedztwie stwierdzono 15 stanowisk archeologicznych, wczesnodziejowych,
Nredniowiecznych i nowoDytnych.
Zalecenia konserwatorskie:
1. ChroniQ najstarsz? czMNQ rozplanowania wsi – ulicówka z placem;
2. ChroniQ gabaryt i panoramM zabudowy;
3. ChroniQ przed likwidacj? wyK?czone z uDytkowania przykoNcielne cmentarze – katolicki
i ewangelicki;
4. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
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Borów
WieN typu ulicówki, powstaKa w XII w. Nazwa historyczna miejscowoNci Borow (Brikholz), pierwsza
wzmianka o niej pochodzi z 1207 r. zabudowa zwarta, szczytowa i kalenicowa, pochodz?ca z IV
QwierQwiecza XIX w. i pocz?tku XX wieku, stan doNQ dobry. NajwaDniejszym zabytkiem jest koNcióK
filialny, powstaKy okoKo 1870 r., na miejscu starszego. Planuje siM teD wpisaQ go do rejestru zabytków.
Inne zabytki:
1. Folwark z II poKowy XIX w., wykonana karta ewidencyjna;
2. Remiza straDacka z koPca XIX w., stan doNQ dobry;
3. Plebania z II poKowy XIX w., obecnie dom ludowy;
4. Kapliczka przydroDna z pocz. XX wieku, stan dobry;
5. Cmentarz przykoNcielny z XIX w., obecnie uDytkowany;
6. Na terenie wsi stwierdzono 4 stanowiska archeologiczne: Nredniowieczne i nowoDytne.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ plan wsi (ulicówka);
2. ChroniQ skalM i formM zabudowy;
3. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Chociule
WieN ulicowo–placowa, powstaKa w XII wieku, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1207 r. Historyczna
nazwa miejscowoNci Chociule (1255 r.). W obecnej zabudowie czytelna jest pierwotna ulicówka z placem.
Zabudowa zwarta, kalenicowa i szczytowa pochodz?ca z IV QwierQwiecza XIX i I QwierQwiecza XX
wieku, stan doNQ dobry.
NajwaDniejszym zabytkiem, wpisanym do rejestru, jest koNcióK
w. Katarzyny z pocz?tku XVI w.,
przebudowany w 1790 r., wieDa z 1855 r. Obecnie koNcióK jest w póKruinie. NaleDy go zabezpieczyQ przed
dalsz? ruin? i d?DyQ do odbudowy.
Inne zabytki:
1. KoNcióK filialny z 1908 r., stan dobry;
2. PaKac z II poKowy XIX w., obecnie uDytkowany jako PaPstwowy Dom Dziecka;
3. Park dworski z XIX w., wokóK Domu Dziecka. Wykonana jest dla niego karta ewidencyjna;
4. Cmentarz przy koNciele w. Katarzyny, powstaK w XVI w. Obecnie nieczynny, bardzo
zaniedbany, wykonana zostaKa dla niego karta ewidencyjna w 1987 r.;
5. Cmentarz palny z XIX w., obecnie uDytkowany. Wykonano dla niego kartM ewidencyjn? w
1988 r.;
6. Na terenie wsi i w jej s?siedztwie stwierdzono 9 stanowisk archeologicznych:
wczesnodziejowych, Nredniowiecznych i nowoDytnych.
Zalecenia konserwatorskie:
1. ChroniQ plan historycznej ulicówki z placem;
2. ChroniQ skalM i formM zabudowy;
3. ZabezpieczyQ, a nastMpnie odbudowaQ koNcióK w. Katarzyny;
4. Uporz?dkowaQ cmentarz z XVI w.;
5. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Gli<sk
WieN o typie owalnicy, powstaKa w XII – XIII w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1232 r., wieN wówczas
nazywaKa siM GliPsko. Rozbudowa miejscowoNci nast?piKa w XIX w., ale w ukKadzie wsi widaQ dobrze
zachowan? owalnicM z koNcioKem. Zabudowa zwarta, kalenicowa i szczytowa z I QwierQwiecza XX wieku,
stan doNQ dobry. NajwaDniejszym zabytkiem jest koNcióK filialny z XVI w., rozbudowany i przebudowany
w 1876 r. Stan dobry. Przy koNciele znajduje siM cmentarz z XVI w., zamkniMty po 1945 r. Wykonano dla
niego kartM ewidencyjn?.
Inne zabytki:
1. PaKac z 1924 r., obecnie wykorzystywany jako Dom Opieki SpoKecznej. Po 1945 r. paKac zostaK
rozbudowany od póKnocy;
2. Folwark z II poKowy XIX w. Obecnie w posiadaniu wielu uDytkowników, zaniedbany;
3. SzkoKa z 1906 r., po 1945 r. dobudowano salM gimnastyczn?, która dysharmonizuje z czMNci?
zabytkow?, stan szkoKy dobry;
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4. Trafostacja z ok. 1925 r., stan dobry;
5. ZespoKy starodrzewia na terenie wsi;
6. Na terenie wsi i w jej s?siedztwie stwierdzono 18 stanowisk wczesnodziejowych,
Nredniowiecznych i nowoDytnych.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ skalM i formM zabudowy;
2. PoprawiQ dobudowan? paKacu i sali gimnastycznej;
3. ChroniQ starodrzew;
4. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Grodziszcze
WieN na planie owalnicy z I poKowy XIII w. Pierwsza wzmianka o miejscowoNci pochodzi z 1257 r., która
wtedy nazywaKa siM Grodzisk lub Grodzisze. Pierwotny plan wsi jest zachowany, ale plac doNQ mocno
zabudowany. Zabudowa zwarta szczytowa, z II poKowy XIX w. Po 1945 r. wybudowano pawilon
handlowy, który jest elementem dysharmonizuj?cym. NajwaDniejsze zabytki to: koNcióK filialny oraz dwór,
obydwa z II poKowy XIX w., stan dobry. RównieD folwark pochodzi z tego samego okresu, jest on
uDytkowany, stan dobry. Inne zabytki to dom ludowy z pocz?tku XX w. i trafostacja z ok. 1925 r.
Cmentarz palny z XIX w. zlikwidowano po 1945 r., ale zostaK zachowany drzewostan, dla którego
wykonano kartM ewidencyjn? w 1988 r. Z zabytków archeologicznych doNQ dobrze zachowane jest
grodzisko z XI-XII w. Ponadto znanych jest 10 dalszych stanowisk archeologicznych ze Nladami
osadnictwa wczesnodziejowego, Nredniowiecznego i nowoDytnego.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ historyczne rozplanowanie wsi, d?DyQ do wyeliminowania zabudowy istniej?cej z
placu;
2. ChroniQ skalM i formM zabudowy, d?DyQ do usuniMcia pawilonu handlowego;
3. ChroniQ drzewostan byKego cmentarza;
4. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Jeziory
WieN powstaKa w XIII w., historyczna nazwa Jeziory. Pierwotnie byKa zabudowana na planie owalnicy.
Wprowadzenie folwarku w XVI w. i jego rozbudowa w XIX-XX w. znacznie zatarKo pierwotny plan
zabudowy.
NajwaDniejszym zabytkiem jest koNcióK filialny z II poKowy XIX w. (na miejscu starego), w stanie dobrym.
PozostaKe zabytki z II poKowy XIX w. s? zaniedbane: dwór, park, folwark, remiza straDacka, cmentarz
przykoNcielny (nieczynny po 1945 r.). Na terenie wsi s? znane 4 stanowiska archeologiczne
wczesnodziejowe, Nredniowieczne i nowoDytne.
Wnioski konserwatorskie:
1. OdmuliQ staw i oczyNciQ otoczenie;
2. WyremontowaQ i zagospodarowaQ dwór i folwark;
3. Uporz?dkowaQ park i cmentarz przykoNcielny;
4. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
K4psko
WieN o typie ulicówki, powstaKa w XIII-XIV w., pierwsza wzmianka w dokumentach historycznych
pochodzi z 1320 r. ZostaK zachowany pierwotny plan wsi. Historyczna nazwa miejscowoNci Schönborn.
Obecna zabudowa rozluXniona, kalenicowa i szczytowa z okoKo poKowy XIX w. i pocz?tku XX wieku. Po
1945 r. powstaK oNrodek zdrowia. Stan zabudowy jest doNQ dobry, ale oNrodek zdrowia jest obiektem
dysharmonizuj?cym.
NajwaDniejszym zabytkiem jest koNcióK filialny z 1737 r., utrzymany w doNQ dobrym stanie i wpisany do
rejestru zabytków. Inne obiekty s? obiektami mniejszej rangi:
1. Folwark z ok. poKowy XIX w., zachowane 2 budynki, nieuDytkowane;
2. Trafostacja z ok. 1925 r.;
3. Kapliczka przydroDna z pocz?tku XX wieku;
4. Cmentarz przykoNcielny od XVIII w., po 1945 r. zamkniMty, uporz?dkowany;
Na terenie wsi ustalono 3 stanowiska archeologiczne wczesnodziejowe, Nredniowieczne i nowoDytne.
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Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ historyczne rozplanowanie wsi;
2. ChroniQ gabaryt i formM zabudowy, poprawiQ formM oNrodka zdrowia;
3. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Kupienino
WieN pochodz?ca z XIII w., zbudowana na planie owalnicy. Pierwsza wzmianka w dokumentach pochodzi
z 1285 r., historyczna nazwa Kupiein. Rozbudowa wsi nast?piKa w XIX i XX w. Plan owalnicy zostaK
zachowany, ale trochM znieksztaKcony m.in. przez zabudowM placu.
NajwiMkszym zabytkiem jest koNcióK filialny z 1832 r. (na miejscu starszego), wpisany do rejestru.
Inne zabytki:
1. KoNcióK poewangelicki z II poKowy XIX w., stan doNQ dobry;
2. Folwark z II poKowy XIX w., rozbudowany po 1945 r., uDytkowany nadal;
3. Cmentarz przykoNcielny z XIX w., zamkniMty po 1945 r. Zachowany zostaK drzewostan i
resztki nagrobków, wykonano dla niego kartM ewidencyjn? w 1987 r.;
4. Cmentarz palny z XIX w., uDytkowany nadal. Wykonano dla niego kartM ewidencyjn? w 1987
r.;
5. Na terenie wsi s? znane 4 stanowiska archeologiczne wczesnodziejowe, Nredniowieczne i
nowoDytne.
Wnioski konserwatorskie:
1. D?DyQ do usuniMcia elementów znieksztaKcaj?cych historyczny plan, szczególnie zabudowy
placu;
2. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Lubinicko
WieN powstaKa w I poKowie XIII w., na planie owalnicy, pierwsza wzmianka w dokumentach historycznych
pochodzi z 1241 r. Historyczna nazwa wsi Lubinytzko, Lubinisko. Rozbudowa wsi nast?piKa w XVIII-XIX
w., a plan pierwotny owalnicy zostaK znieksztaKcony przez budowM folwarku i zabudowM placu.
WieN posiada zabudowM zwart? kalenicow? i szczytow? pochodz?c? z koPca XIX i I QwierQwiecza XX w.
Po 1945 r. wybudowano kilka domów i bar, a na obrzeDu wsi bloki mieszkalne PGR. Stan zabudowy doNQ
dobry, elementem dysharmonizuj?cym jest bar. NajwiMkszym zabytkiem jest paKac zbudowany okoKo 1800
roku, a rozbudowany w 1886 r. PaKac jest uDytkowany, stan dobry, wpisany do rejestru.
Inne zabytki:
1. KoNcióK filialny z II poKowy XIX w., na miejscu starszego, stan dobry;
2. Folwark z II poKowy XIX w., rozbudowany po 1945 r., stan doNQ dobry;
3. Park dworski z wieD? widokow? z I poKowy XIX w., skKada siM z czMNci regularnej i leNnej,
uporz?dkowany, posiada kartM ewidencyjn?;
4. Aleja lipowa przy drodze do Jezior, dobrze utrzymana;
5. Cmentarz wiejski z XIX w., zlikwidowany po 1945 r. Zachowany zostaK drzewostan, dla
którego wykonano kartM ewidencyjn?;
W s?siedztwie wsi stwierdzono 13 stanowisk archeologicznych.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ historyczny plan zabudowy, d?DyQ do usuniMcia czMNci zabudowy placu;
2. ChroniQ skalM i formM zabudowy, usun?Q elementy dysharmonizuj?ce (bar);
3. ChroniQ drzewostan – alejM lipow? i cmentarz wiejski.
Lubogóra
WieN powstaKa w II poKowie XIX w. nad jeziorem Lubich jako folwark. Historyczna nazwa Wilhelmshöhe.
Folwark ma czworoboczne podwórze, w II poKowie XX wieku powstaKo osiedle mieszkaniowe zKoDone z
bloków mieszkalnych. Z historycznych obiektów zachowane s? folwark (9 obiektów) i dworek z II poKowy
XIX w., stan doNQ dobry, uDytkowany.
@ugów
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WieN powstaKa w XIII w. na planie owalnicy, pierwsza wzmianka w dokumentach historycznych pochodzi
z 1257 r. Historyczna nazwa wsi !aPsko (1259 r.), a póXniej Lugau. W XVI-XVII w. na terenie wsi
zaKoDono folwark. Mimo to, pierwotny plan wsi zostaK zachowany. Zabudowa wsi zwarta, szczytowa i
kalenicowa z IV QwierQwiecza i pocz?tku XX w. Po 1945 r. zbudowano bloki mieszkalne PGR,
w odlegKoNci 300 m na wschód od wsi.
Inne zabytki:
1. Folwark z XIX-XX w. uDytkowany, zaniedbany;
2. Park dworski z XIX w., zaniedbany;
3. KuXnia z XIX w., po 1945 r. uDytkowana jako obora.
Na terenie wsi znane s? 3 stanowiska archeologiczne Nredniowieczne i nowoDytne.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ istniej?cy plan i ukKad przestrzenny wsi;
2. ChroniQ skalM i formM zabudowy;
3. Uporz?dkowaQ park dworski;
4. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Nowy Dworek
WieN powstaKa w XV w., nazywana byKa Neuhöfchen. Rozbudowano osadM w XVIII-XIX w., która obecnie
stanowi wielodroDnicM, pierwotny plan nie jest znany. Zabudowa zwarta, szczytowa i kalenicowa z
pocz?tku XX w., stan doNQ dobry.
NajwaDniejszym zabytkiem jest paKac z II poKowy XIX w., w dobrym stanie, uDytkowany oraz park
przypaKacowy z tego samego okresu.
Inne zabytki to:
1. Remiza straDacka z koPca XIX w.;
2. Trafostacja z ok. 1925 r., w dobrym stanie;
3. Cmentarz z XIX w., zlikwidowany po 1945 r., posiada zachowany drzewostan.
Na terenie wsi znanych jest 26 stanowisk archeologicznych wczesnodziejowych, Nredniowiecznych i
nowoDytnych.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ gabaryt i formM zabudowy wsi;
2. ChroniQ drzewostan dawnego cmentarza;
3. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Nied8wiady
Osada powstaKa w XIX w. jako maKa rzMdówka z folwarkiem, o nazwie Beatefeld. Obecnie stanowi
przysióKek o zabudowie rozluXnionej z I QwierQwiecza XX wieku, w stanie doNQ dobrym. Folwark z koPca
XX w. uDytkowany.
Osogóra
WieN powstaKa w 1769 r., jako rzMdówka o nazwie Friedrichstabor. Zabudowa zwarta szczytowa i
kalenicowa z koPca XIX w. i I QwierQwiecza XX w., stan doNQ dobry. Obecnie przysióKek ma zachowany
pierwotny plan.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ plan wsi;
2. ZachowaQ gabaryt i formM zabudowy.
Podlesie
Kolonia powstaKa pod koniec XVIII w., na planie rzMdówki o nazwie Friedrichfelde. Obecnie jest
przysióKkiem o zabudowie zwartej kalenicowej i szczytowej z koPca XIX i I QwierQwiecza XX w., stan
doNQ dobry. Na terenie przysióKka znane jest 1 stanowisko archeologiczne wczesnodziejowe z osadnictwem
Nredniowiecznym i nowoDytnym.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ rozplanowanie wsi;
2. ZachowaQ gabaryt i formM zabudowy;
3. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
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Raków
WieN powstaKa w XVI w., zbudowana na planie owalnicy. Nazwa historyczna: Raków, Rackau.
Rozbudowa wsi nast?piKa w XVIII-XIX w., dawny plan zostaK zachowany, ale czMNciowo zatarty przez
zabudowM placu.
Obecnie zabudowa jest rozluXniona kalenicowa i szczytowa z IV QwierQwiecza XIX w. i pocz?tku XX w.
Po 1945 r. wybudowano na skraju wsi bloki 3 kondygnacyjne i pawilon handlowy, które s? elementem
dysharmonizuj?cym. NajwartoNciowszym zabytkiem jest paKac z I poKowy XVIII w., przebudowany
w II poKowie XIX w. i odbudowany po poDarze w 1983 r. Stan paKacu dobry, jest on uDytkowany i wpisany
do rejestru zabytków.
Inne zabytki:
1. KoNcióK filialny z 1727 r., na miejscu starszego;
2. Folwark z XVIII-XIX w. (najstarszy spichlerz);
3. Remiza straDacka z II poKowy XIX w.;
Stan wszystkich obiektów jest dobry.
Na terenie wsi znane s? 3 stanowiska archeologiczne Nredniowieczne i nowoDytne.
Wnioski konserwatorskie:
1. D?DyQ do odtworzenia dawnego planu przez eliminacjM zabudowy placu:
2. ChroniQ skalM i formM zabudowy;
3. W perspektywie rozebraQ bloki i pawilon handlowy (?);
4. Usun?Q blaszany pawilon (magazyn) obok paKacu;
5. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Roz ogi
WieN powstaKa w XVI w. na planie rzMdówki. NazywaKa siM Friedrichswerder. Pierwotne rozplanowanie
wsi zostaKo zachowane. Zabudowa rozluXniona, szczytowa i kalenicowa z IV QwierQwiecza XIX w. i
pocz?tku XX w., stan doNQ dobry. Na miejscu folwarku z XIX w., zburzonego po 1945 r., wybudowano
nowe obiekty gospodarcze PGR. Po cmentarzu wiejskim, zlikwidowanym po 1945 r., zachowaK siM
drzewostan.
Na terenie wsi znane s? 4 stanowiska archeologiczne z osadnictwem wczesnodziejowym, Nredniowiecznym
i nowoDytnym.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ tereny poKoDone na wschód od wsi, gdyD krajobraz jest otwarty, bogaty od wewn?trz
na wschód;
2. ChroniQ rozplanowanie wsi;
3. D?DyQ do usuniMcia nowych obiektów PGR;
4. ChroniQ drzewostan po zlikwidowanym cmentarzu;
5. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Rosin
WieN powstaKa w XIV wieku na planie ulicówki. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1384r., historyczna nazwa
Rosin. Plan wsi zostaK rozwiniMty w XIX wieku przez wydKuDenie ulicówki. Zabudowa rozrzedzona,
kalenicowa i szczytowa z lat 20 i 30 XX wieku, stan doNQ dobry. Do rejestru zabytków jest wpisany dwór z
koPca XVIII wieku, przebudowany ok. 1900r.,obecny stan dobry. Obok dworu park z przeKomu XVIII–
XIX w., dobrze utrzymany. KoNcióK filialny pochodzi z drugiej poKowy XIX w., stan dobry. Z terenu wsi s?
znane dwa stanowiska archeologiczne z osadnictwem z okresu wczesnodziejowego, Nredniowiecznego i
nowoDytnego.
Wnioski konserwatorskie:
1. ChroniQ historyczny plan wsi;
2. ChroniQ gabaryt i formM zabudowy;
3. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Rudgerzowice
TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 7783 e'mail
biuro@tekon.cpm.pl

Diagnoza miasta i gminy wiebodzin

str 82

WieN powstaKa w XII w. Pierwsza wzmianka w dokumentach pochodzi z 1207 r., kiedy to wieN nazywaKa
siM Rudgerzowicze. Pierwotna zabudowa ulicowo-placowa, w XVII–XIX w., nast?piKo zabudowanie placu
co czMNciowo zatarKo pierwotny ukKad. Zabudowa zwarta kalenicowo szczytowa pochodz?ca z czwartego
QwierQwiecza XIX w. i pocz?tku XX w., stan doNQ dobry. Do zabytków zaliczono koNcióK filialny z 1914 r.,
stan dobry. Na terenie wsi s? trzy stanowiska archeologiczne z osadnictwem wczesnodziejowym,
Nredniowiecznym i nowoDytnym.
Wnioski konserwatorskie:
1. D?DyQ do pierwotnego planu poprzez wyeliminowanie zabudowy placu;
2. ZachowaQ skale i formM zabudowy;
3. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Rusinów
WieN powstaKa w XII-XII w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1236 r. Nazwa historyczna Rusinowo. WieN
zbudowana na planie owalnicy, rozbudowa nast?piKa w XIX-XX w., w wyniku czego zabudowano dawny
plac. Obecnie zabudowa zwarta kalenicowa i szczytowa z koPca XIX i pocz?tków XX w., pierwotny plan
dobrze zachowany. Po 1945 r. wybudowano m.in. salM gimnastyczn?, pawilon handlowy, bazM kóKek
rolniczych, które s? elementami dysharmonizuj?cymi. Najciekawsze zabytki to koNcióK filialny z okoKo
1860 r. (na miejscu starszego) oraz dwór z IV QwierQwiecza XIX w. (uDytkowany) oraz szkoKa z 1930 r.,
salM gimnastyczn? dobudowano w 1945 r. Cmentarz przykoNcielny istniej?cy od XII w., zamkniMty po 1945
r. posiada kartM wykonan? w 1988 r.
Wnioski konserwatorskie:
1. D?DyQ do usuniMcia zabudowy z historycznego placu;
2. D?DyQ do usuniMcia elementów dysharmonizuj?cych;
3. PoprawiQ bryKM sali gimnastycznej;
Rzeczyca
WieN powstaKa w XIV w., historyczna nazwa Rzeczyca. Pierwotny plan miaK charakter owalnicy z
szerokim rowem wzdKuD placu. W XIX i XX w., nast?piKa rozbudowa, w wyniku czego zabudowano plac i
plan pierwotny zostaK czMNciowo zatarty. Obecnie zabudowa jest zwarta kalenicowa i szczytowa,
pochodz?ca z drugiej poKowy XIX w., i pocz?tków XX w., stan doNQ dobry. Do rejestru zabytków jest
wpisany koNcióK filialny z 1834 r. zbudowany na miejscu starszego, stan dobry. Przy koNciele dzwonnica z
XIX w. Z folwarku powstaKego w drugiej poKowie XIX w. zachowaK siM jeden budynek. Po 1945
r.wybudowano szereg bloków mieszkalnych. Remiza straDacka pochodzi z pocz?tków XX w. Na terenie
wsi s? dwa cmentarze. Jeden powstaKy XIX w. zostaK zlikwidowany po 1945 r. ZachowaKy siM resztki
nagrobków i drzewostan. Drugi cmentarz równieD powstaKy w XIX w. jest uDytkowany wspóKczeNnie. Dla
obu cmentarzy wykonano w 1987 r. karty ewidencyjne. W obrMbie wsi znane jest jedno stanowisko
archeologiczne z osadnictwem wczesnodziejowym, Nredniowiecznym i nowoDytnym.
Wnioski konserwatorskie.
1. D?DyQ do usuniMcia czMNci zabudowy z placu i jego uporz?dkowania;
2. ChroniQ skalM i formM zabudowy;
3. W perspektywie d?DyQ do likwidacji bloków;
4. Prace ziemne uzgadniaQ z W.K.Z.A.
Wilkowo
WieN powstaKa w XIII w., pierwsza wzmianka pochodz?ca z 1314 r. wymienia wieN Wilkow. Pierwotnie
byKa zabudowana na planie owalnicy. Korekta planu przez zaKoDenie folwarku nast?piKo w XVI – XVII w.,
a dalsze rozwiniMcie planu w XIX w. W obecnym rozplanowaniu czytelna pierwotna owalnica. Obecnie
zabudowa zwarta, szczytowa i kalenicowa z koPca XIX i pierwszego QwierQwiecza XX w. Po 1945 r.
powstaKy bloki mieszkalne na zachód od wsi, obiekty handlowe i usKugowe. Nowe bloki s?
dysharmonizuj?ce ze star? zabudow?.
Do rejestru zabytków wpisany jest paKac zbudowany w 1550 r. , a w 1840 r. powiMkszony i przeksztaKcony.
Wykonana zostaKa dla niego dokumentacja historyczna w 1972 r. W paKacu znajduje siM Archiwum
PaPstwowe. KoNcióK filialny powstaK na pocz?tku XX w., na miejscu starszego. Folwark z drugiej poKowy
XIX w., uDytkowany, zachowaKo siM 13 obiektów. W obrMbie wsi znane jedno stanowisko archeologiczne z
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osadnictwem wczesnodziejowym, Nredniowiecznym i nowoDytnym. Cmentarz wiejski z XIX w. jest nadal
uDytkowany. Cmentarz i folwark posiadaj? karty ewidencyjne.
Wnioski konserwatorskie.
1. ChroniQ historyczn? czMNQ planu;
2. ChroniQ skalM i formM zabudowy, budowle dysharmonizuj?ce poprawiQ lub rozebraQ;
3. Prace ziemne uzgadniaQ z W. K. Z. A

Witos aw
Osada powstaKa w XIX w., jako folwark z cegielni? o nazwie Wittig Zigielei. Zabudowa nowe (bloki i
domki) powstaKa po 1945 r.
Wity<
WieN powstaKa w XIII w., jako osiedle bez okreNlonego planu. Nazwa osady Vitin pochodzi z 1236 r.
ZaKoDenie folwarku i jego rozbudowa w XV–XIX w. Obecnie jest zabudowa rozproszona z pocz?tków XX
w. Na terenie osady znajduje siM dwór z koPca XIX w. i folwark z koPca XIX w. i pocz?tków XX w. W
obrMbie osady znanych jest 10 stanowisk archeologicznych z osadnictwem wczesnodziejowym,
Nredniowiecznym i nowoDytnym.
Wniosek konserwatorski: prace ziemne uzgadniaQ z W. K. Z. A.
PODSUMOWANIE
Miasto i wsie gminy posiadaj? intersuj?c? historiM, liczne zabytkowe budowle mog? byQ atrakcj? dla
turystyki wMdrownej ( np. rowerowej).
WyróDniaj?c? formM atrakcyjn? turystycznie posiada zespóK klasztorny w GoNcikowie.
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
6.1. Zaopatrzenie w wodJ
6.1.1 Miasto wiebodzin
System wodoci?gowy miasta zapewnia dostawM wody odpowiedniej iloNci i jakoNci dla obecnych
odbiorców. UjMcie wody zlokalizowane jest w póKnocno-zachodniej czMNci miasta (oznaczenie na mapie
WZ-1) Obejmuje ono 11 studni wierconych o zatwierdzonych zasobach w wielkoNci
Q=450,0 m3/godz. tj. 10 800,0 m3/dobM. UjMcie posiada strefM ochrony poNredniej, nie zatwierdzon?
dotychczas przez WydziaK Ochrony rodowiska Lubuskiego UrzMdu Wojewódzkiego. Stacja uzdatniania,
ostatnio zmodernizowana posiada wydajnoNQ Q=7632,0 m3/dobM. Zbiorniki wyrównawcze posiadaj?
pojemnoNQ 1000 m3 i 4200 m3 (2 x 2100) (oznaczenie na mapie odpowiednio: WZ-2 i WZ-3).
OgóKem dKugoNQ sieci wodoci?gowej wynosi 56,54 km, w tym 20,2 km przyK?czy wodoci?gowych.
rednice sieci wodoci?gowej wahaj? siM od Ø300 mm do Ø80 mm. Ogólna liczba przyK?czy do budynków
wynosi 1342 szt., w tym 126 szt. stanowi? K?cza do budynków niemieszkalnych.
rednia iloNQ wody pobrana z ujMcia w 1998 r. wyniosKa 3525,0 m3/dobM. WydajnoNQ wodoci?gu
zabezpiecza w peKni potrzeby odbiorców. W czasie letnim wystMpuj? okresowe problemy z wKaNciwym
zaopatrzeniem w wodM odbiorców na os. Kopernika oraz w rejonie ul. PoznaPskiej i ul. PóKnocnej.
Przyczyn? jest nieodpowiedni stan sieci wodoci?gowej rozdzielczej (zbyt maKe Nrednice).
EksploatacjM wodoci?gu miejskiego prowadzi ZakKad Wodoci?gów i Kanalizacji oraz Urz?dzeP
Komunalnych Sp. z.o.o. w wiebodzinie.
Na terenie miasta znajduj? siM takDe ujMcia zakKadowe:
- ujMcie Lubuskich ZakKadów Termotechnicznych „Elterma” (oznaczone na mapie jako WZ–25) o
zatwierdzonych zasobach w iloNci Q = 135,0 m3/godzinM i trzech studniach o gKMbokoNci 81,3 m; 78,0 i
48,0 mb,
- ujMcie Lubuskiej Fabryki Mebli (oznaczone WZ–26) o zatwierdzonych zasobach Q = 28,0 m3/godzinM
i 1 studni o gKMbokoNci równej 48,0 mb,
- ujMcie na terenie ogródków dziaKkowych (oznaczone WZ–27) o zatwierdzonych zasobach
Q = 35,0 m3/godzinM i 1 studni o gKMbokoNci równej 24,0 mb ,
- ujMcie na terenie byKego ZakKadu Mleczarskiego (oznaczone WZ–28) o zatwierdzonych zasobach
Q = 40,0 m3/godzinM i 1 studni o gKMbokoNci równej 52,0 mb,
- ujMcie na terenie Lubuskiego ONrodka Rehabilitacji Ortopedycznej (oznaczone WZ – 29)o zasobach
Q = 77,0m3/godzinM i 1 studni o gKMbokoNci równej 86,0mb,
- ujMcie na terenie byKej RzeXni (oznaczone WZ–30) o zasobach Q = 18,0 m3/godzinM i 1 studni o
gKMbokoNci 32,0 mb,
- ujMcie przy ul. PoznaPskiej (oznaczone WZ–31) o zasobach Q = 30,5 m3/godzinM i 1 studni o
gKMbokoNci równej 44,2 mb,
- ujMcie na terenie Technikum przy ul. "aków (oznaczone WZ–32) o zasobach Q = 14,8 m3/godzinM i 1
studni o gKMbokoNci 86,0 mb,
- ujMcie na terenie ogródków dziaKkowych 1000-lecia (oznaczone WZ–33) o zatwierdzonych zasobach Q
= 46,0 m3/godzinM i 1 studni o gKMbokoNci 58,5 mb,
- ujMcie na terenie ogrodów dziaKkowych „Pokój” (oznaczone WZ–34) o zasobach zatwierdzonych
Q = 39,0 m3/godzinM i 1 studni o gKMbokoNci 66,0 mb.
- ujMcie przy ul. SKonecznej (oznaczone WZ-35)o zasobach Q=30,0 m3/godzinM i 1 studni o gKMbokoNci
101,3 mb.
- ujMcie POSTI (oznaczone WZ-36) o zasobach Q=22,0 m3/godzinM i 1 studni o gKMbokoNci 44,0 mb.
- ujMcie b. POM-u – oznaczone WZ-37 – o zasobach Q=29,1 m3/godzinM i 1 studni o gKMbokoNci
91,1 mb.
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6.1.2 Teren gminy
PoKowa wsi z ogólnej liczby 28 wsi licz?c wraz z osadami posiada wodoci?g. Wszystkie wodoci?gi oprócz
wodoci?gu Lubinicku, pracuj? w systemie jednostopniowym, bez zbiorników wyrównawczych.
Eksploatacj? wodoci?gów wiejskich (z wyj?tkiem wsi WitosKaw) zajmuje siM ZakKad Wodoci?gów i
Kanalizacji oraz Urz?dzeP Komunalnych Sp. z.o.o. w wiebodzinie.
"adne z ujMQ wiejskich nie ma ustalonych stref ochrony poNredniej zgodnie z rozporz?dzeniem MOSZNiL
z dnia 5 listopada 1991 r.
Oprócz wodoci?gów wiejskich na terenie gminy znajduj? siM ujMcia o charakterze zakKadowym, których
podstawow? charakterystykM podano poniDej:
- kolonia GoNcikowo – oznaczony WZ – 4. UjMcie skKada siM z 2 studni o gKMbokoNci 44,0 mb i 66,0 mb o
zatwierdzonych zasobach w wielkoNci Q = 51,0 m3/godzinM. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q =
135,0m3/dobM. SieQ wodoci?gowa o dKugoNci 2,3 km. Wodoci?g zaopatruje w wodM 11 gospodarstw.
UjMcie ma znaczn? rezerwM wydajnoNci.
- Rusinów – oznaczony WZ – 5. UjMcie skKadaj?ce siM z 2 studni o gKMbokoNci 81,5 mb i 87,0 mb.
Zatwierdzone zasoby w iloNci Q = 44,0 m3/godzinM. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q = 230,0
m3/dobM. SieQ wodoci?gowa o dKugoNci okoKo 3,2 km.
- WitosKaw – oznaczony WZ – 6. UjMcie w postaci 2 studni o gKMbokoNciach 49,0 mb i 90,0 mb i
zatwierdzonych zasobach w iloNci Q = 50,0 m3/godzinM. SieQ wodoci?gowa o dKugoNci 0,7 km. Stacja
uzdatniania o nieznanych parametrach. Wodoci?g eksploatowany przez zarz?dcM byKego PGR-u.
- !ugów- oznaczony WZ – 7. UjMcie skKadaj?ce siM z 2 studni o gKMbokoNci 149,0 mb i 155,0 mb. Zasoby
zatwierdzone w iloNci Q = 15,0 m3/godzinM. Stacja uzdatniania o wydajnoNci 240,0 m3/godzinM. SieQ
wodoci?gowa o dKugoNci 1,8 km.
- Grodziszcze- oznaczony WZ-8. UjMcie w postaci dwóch studni o gKMbokoNci 70,0 mb kazda.
Zatwierdzone zasoby w iloNci Q=65,0 m3/godz. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q=240,0 m3/dobM. SieQ
wodoci?gowa o dKugoNci 2,6 km.
- Wilkowo- oznaczony WZ-9. UjMcie skKadaj?ce siM z dwóch studni o gKMbokoNci 90,0 i 107,5 mb i
zatwierdzonych zasobach w iloNci Q=50,0 m3/godz. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q=140,0 m3/dobM.
SieQ wodoci?gowa o dKugoNci okoKo 4,4 km.
- Lubinicko- wieN zaopatrywana w wodM z systemu wodoci?gowego miasta wiebodzina poprzez sieQ
magistraln? z rur PCV o Nrednicy Ø110 mm i dKugoNci okoKo 750,0 mb, poprowadzon? od zbiorników
wyrównawczych o V=4200 m3 (WZ-3) do zbiornika wyrównawczego, wieDowego – oznaczonego WZ10. DKugoNQ rozdzielczej sieci wodoci?gowej wynosi okoKo 5,5 km.
- Borów – oznaczony WZ-11. UjMcie skKadaj?ce siM z dwóch studni o gKMbokoNci 68,5 i 69,0 mb i
zatwierdzonych zasobach w iloNci Q=67,0 m3/godz. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q=150,0 m3/dobM.
SieQ wodoci?gowa o dKugoNci 2,8 km.
- Lubogóra – oznaczony WZ-12. UjMcie w postaci 2 szt. Studni o gKMbokoNciach 78,8 i 82,0 mb i o
zatwierdzonych zasobach w iloNci Q=62,85 m3/godz. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q=480,0
m3/dobM. SieQ wodoci?gowa o dKugoNci 1,5 km.
- Chociule- oznaczony WZ-13. UjMcie skKadaj?ce siM z dwóch studni o gKMbokoNciach 77,0 i 75,0 mb.
Zatwierdzone zasoby w iloNci Q=53,0 m3/dobM. SieQ wodoci?gowa o dKugoNci 3,0 km.
- Jeziory- oznaczony . UjMcie w postaci 2 szt. studni o gKMbokoNciach 71,0 i 68,0 mb i o zatwierdzonych
zasobach w iloNci Q=45,0 m3/godz. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q=360,0 m3/dobM. SieQ
wodoci?gowa o dKugoNci l=1,7 mb i doprowadzenie wody do wysypiska sieci? o Nrednicy Ø90 mm i
dKugoNci okoKo 1,5 km.
- Raków- oznaczony WZ-15. UjMcie skKadaj?ce siM z dwóch studni o gKMbokoNciach 73,0 i 69,0 mb.
Zatwierdzone zasoby w iloNci Q=23,75 m3/godz. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q=150,0 m3/dobM.
SieQ wodoci?gowa o dKugoNci – 1,5 km.
- Rosin – oznaczony WZ-16. UjMcie w postaci 2 szt. studni o gKMbokoNci 34,0 i 33,5 mb i o
zatwierdzonych zasobach w iloNci Q=30,0 m3/godz. Stacja uzdatniania o wydajnoNci Q=360,0 m3/dobM.
Wodoci?g grupowy zaopatruj?cy w wodM takDe wieN Podlesie. !?czna dKugoNQ sieci wodoci?gowej =
okoKo 2,0 km.
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UjMcia zakKadowe.
- ujMcie Ubojni Drobiu – oznaczone WZ-17 – o zatwierdzonych zasobach Q=240,0 m3/godz, skKadaj?ce
siM z 4 studni o gKMbokoNci 65,0; 58,0;125,0i 69,0 mb. Woda wykorzystywana wyK?cznie dla potrzeb
ZakKadu.
- UjMcie WyDszego Seminarium Duchownego w GoNcikowie – oznaczone WZ-18 – o zatwierdzonych
zasobach Q=18,0 m3/godz i studni o gKMbokoNci 30,0 mb.
- UjMcie Fermy Kur w Rosinie – oznaczone WZ-19 – o zatwierdzonych zasobach w iloNci Q=21,0
m3/godz i trzech studniach o gKMbokoNciach 33,0; 32,0 i 38,0 mb.
- UjMcie Folwarku NiedXwiady – oznaczone WZ-25 – o zatwierdzonych zasobach Q=29,0 m3/godz i
dwóch studniach o gKMbokoNci 77,0 i 78,0 mb.
- UjMcie Fermy RzMczyca – oznaczone WZ-20 – o zatwierdzonych zasobach Q=75,0 m3/godz i dwóch
studniach o gKMbokoNci 52,0 mb kaDda.
- UjMcie byKego PGR-u WityP – oznaczone WZ-21 –o zatwierdzonych zasobach w iloNci Q = 27,3
m3/godz i dwóch studniach o gKMbokoNci 30,0 i 33,0 mb.
- UjMcie byKego PGR-u Kupienino - oznaczone WZ-22 – o zatwierdzonych zasobach Q=18,0 m3/godz i
jednej studni o gKMbokoNci 37,0 mb.
- UjMcie ZakKadu Ogrodniczego Lubogóra – oznaczone WZ-23 – o zatwierdzonych zasobach w iloNci
Q=34,5 m3/godz i dwóch studniach o gKMbokoNci 79,0 i 76,9 mb
- UjMcie Lubuskiej Fabryki Mebli (skKad tarcicy) – oznaczone WZ-24 – o zasobach Q=18,0 m3/godz i
jednej studni o gKMbokoNci 31,4 mb.
6.1.3

Wnioski

1. Dla komunalnego ujMcia miejskiego oraz dla ujMQ wiejskich naleDy opracowaQ operaty wodnoprawne okreNlaj?ce granice stref ochrony poNredniej, zgodnie z Rozporz?dzeniem MOSZNiL z dnia
5 listopada 1991 r.
2. Podstawowe elementy ukKadu wodoci?gowego miasta wiebodzina tj. ujMcie, stacja uzdatniania
i zbiorniki wyrównawcze, zapewniaj? dostawM odpowiedniej iloNci i jakoNci wody odbiorcom
obecnym oraz na perspektywM. Modernizacji (wymiany) wymagaj? niektóre odcinki sieci
rozdzielczej.
3. Wodoci?gi wiejskie posiadaj? znaczne rezerwy w udokumentowanych zasobach wód podziemnych.
Wskazane byKoby uporz?dkowanie spraw formalnych tj. uzyskanie pozwoleP wodno-prawnych na
pobór wód podziemnych (6 ujMQ) a takDe przeprowadzenie inwentaryzacji istniej?cych sieci
wodoci?gowych w zasadzie we wszystkich 13 wsiach.
4. Obecnie gmina charakteryzuje siM tym, De kilka wsi ma lub bMdzie miaKo zbiorowe systemy
odprowadzania Ncieków sanitarnych, nie maj?c zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodM.
Dotyczy to Jordanowa, GoNcikowa i GliPska. MiejscowoNci te proponuje siM w pierwszej kolejnoNci
do budowy wodoci?gów.
5. DostawM wody dla miejscowoNci posiadaj?cych wodoci?gów proponuje siM w sposób nastMpuj?cy
i w proponowanej kolejnoNci:
a) budowM grupowego wodoci?gu dla GoNcikowa, Jordanowa i Nowego Dworku
z wykorzystaniem istniej?cego ujMcia w Kolonii GoNcikowo (WZ-4),
b) dla miejscowoNci GliPsk dostawM wody z wodoci?gu w Rusinowie,
c) dla miejscowoNci RozKogi – dostawa wody z ukKadu wodoci?gowego miasta,
d) budowM wodoci?gu grupowego dla miejscowoNci Rzeczyca, WityP i Kupienino
z wykorzystaniem np. udokumentowanych zasobów wody
dla PGR-u w Rzeczycy
w wysokoNci Q=75,0 m3/godz,
e) dla miejscowoNci Rudgierzowice i Osogóra dostawa wody z istniej?cego wodoci?gu we wsi
Chociule,
6. KMpsko – budowa lokalnego wodoci?gu po udokumentowaniu zasobów wód podziemnych lub
alternatywnie doprowadzenie wody z wodoci?gu ONrodka Szkolenia Rolniczego w Kalsku, gmina
Sulechów, który ma zatwierdzone zasoby w wysokoNci Q=60,0 m3/godz
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6.2. Gospodarka Gciekowa
6.2.1
Miasto wiebodzin
Miasto wiebodzin posiada uporz?dkowane systemy odprowadzania i oczyszczania Ncieków sanitarnych.
Miasto posiada kanalizacjM typu rozdzielczego. Kanalizacja sanitarna obejmuje caKy teren miasta a dKugoNQ
kanaKów wynosi ogóKem 30,1 km. o Ø 0,4 m. KanaKy s? w dobrym stanie technicznym.
Przy ul. Sobieskiego usytuowana jest pompownia Ncieków (P-2) przetKaczaj?ca Ncieki z poKudniowozachodniej czMNci miasta ruroci?giem tKocznym o Ø150 mm. W rejonie ul. MKyPskiej znajduje siM
pompownia (P-1) przetKaczaj?ca caK? iloNQ Ncieków miejskich na oczyszczalniM, dwoma ruroci?gami
tKocznymi o Nrednicy Ø250 mm kaDdy i dKugoNci okoKo 1,5 km.
Oczyszczalnia Ncieków zlokalizowana jest poza granicami miasta na terenach wsi Grodziszcze. Jest to
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowoNci Q=14000,0 m3/dobM. Odbiornikiem Ncieków
oczyszczonych jest ciek podstawowy Struga wiebodziPska. StrefM ochrony sanitarnej ustalono przy
projektowaniu oczyszczalni w latach 70-tych o promieniu 300,0 mb od granic terenu oczyszczalni. Obecnie
dopKywa do oczyszczalni Nrednio 4340,0 m3/dobM Ncieków z terenu miasta, wsi Grodziszcze oraz ZakKadów
Drobiarskich.
Kanalizacja deszczowa o K?cznej dKugoNci 19,8km, z siedmioma wylotami (bez podczyszczania) do jeziora
Zamkowego (Zameckiego, 2 wyloty) i do Strugi wiebodziPskiej (5 wylotów). rednica kanaKów od Ø0,25
do Ø1,0 m .Stan techniczny kanaKów deszczowych, szczególnie w centrum miasta, jest bardzo zKy.
6.2.2 Teren gminy
Z ogólnej liczby 28 wsi licz?c wraz z osadami siedem wsi posiada uporz?dkowane systemy odprowadzania
i oczyszczania Ncieków sanitarnych. W poszczególnych wsiach wystMpuj? róDne rozwi?zania w zakresie
systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczania Ncieków:
Dla piMciu miejscowoNci w póKnocnej czMNci gminy realizowany jest system doprowadzenia Ncieków
sposobem grawitacyjno - pompowym do oczyszczalni Ncieków dla miasta wiebodzina.
- w GoNcikowie i Joranowie budowana jest grawitacyjna kanalizacja sanitarna, sprowadzona do
pompowni P-3, od której ruroci?giem tKocznym o Nrednicy Ø180 mm i dKugoNci l=3747,0 mb Ncieki
bMd? tKoczone do oczyszczalni.
- w GliPsku jest 2,4 km. kanaKów sanitarnych, z których Ncieki poprzez pompowniM P – 4 i ruroci?g
tKoczny o Nrednicy Ø 225 mm i dKugoNci L = 6357,0 mb tKoczone s? do oczyszczalni. WieN WitosKaw
posiada kanalizacjM grawitacyjn? sprowadzon? do pompowni P – 5, która przetKacza Ncieki do RT –
Ø 225 mm. Dla wsi Rusinów zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna i pompownia P – 6 z
ruroci?giem tKocznym o Nrednicy Ø 100 mm, podK?czonym RT – Ø 225 mm.
- wieN Grodziszcze zostaKa skanalizowana w roku 1998. cieki sanitarne poprzez pompowniM P –7
i ruroci?g tKoczny o Nrednicy Ø 100 mm przekazywane s? bezpoNrednio do miejskiej oczyszczalni
Ncieków.
- Ncieki sanitarne ze wsi Lubogóra poprzez pompownie P- 8 i P – 9 przetKaczane s? do systemu
kanalizacji sanitarnej wiebodzina.
- w Chociulach jest 2,9 km kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej sprowadzonej do oczyszczalni Ncieków
(NO – 3) o przepustowoNci Q = 200,0 m3/dobM (2xBioblok 100). cieki oczyszczone rowami
melioracyjnymi odprowadzane s? do rzeki Lisicy.
- w Wilkowie istnieje lokalna oczyszczalni typu Bioblok 100 (NO – 2) oczyszczaj?ca Ncieki
z budynków mieszkalnych SpóKdzielni Mieszkaniowej.
6.2.3 Wnioski
1. System kanalizacji sanitarnej miasta wiebodzina zapewnia odbiór Ncieków z terenu caKego miasta.
2. Miejska oczyszczalnia Ncieków posiada znaczn? rezerwM przepustowoNci, pozwalaj?c? na przejMcie
i odpowiednie oczyszczenie Ncieków takDe z miejscowoNci wiejskich.
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3. Kanalizacja deszczowa na terenie miasta z uwagi na zKy stan techniczny wymaga modernizacji i
przebudowy. Wskazane byKoby opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej z
rozwaDeniem zasadnoNci budowy podoczyszczalni wód opadowych, ku czemu istniej? warunki
terenowe.
4. Porz?dkowanie gospodarki Nciekowej na terenach wiejskich proponuje siM rozpocz?Q od miejscowoNci
posiadaj?cych wodoci?g a nastMpnie przewidzianych do zwodoci?gowania.
5. Proponuje siM nastMpuj?c? kolejnoNQ i sposób skanalizowania miejscowoNci wiejskich:
a) !ugów, Wilkowo i RozKogi – budowa kanalizacji grawitacyjno - pompowej i przerzut Ncieków do
systemu kanalizacyjnego miasta. W Wilkowie przepustowoNQ obiektów kanalizacyjnych powinna
uwzglMdniaQ iloNci Ncieków z miejscowoNci w gminie Lubrza, to jest Zagórza, PrzeKaz i Mostków.
b) Lubinicko – budowa kanalizacji sanitarnej i przerzut Ncieków do istniej?cego systemu
kanalizacyjnego Lubuskich ZakKadów Drobiarskich Eldrob S.A. Alternatywnie – przerzut
bezpoNrednio do miejskiej oczyszczalni Ncieków.
c) Jeziory – budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przerzutem Ncieków do systemu kanalizacyjnego
wsi Lubinicko.
d) Raków, Rosin, Podlesie – zbiorowa kanalizacja sanitarna z oczyszczalni? Ncieków w rejonie
Rosina. Odbiornikiem Ncieków oczyszczonych, ciek podstawowy rzeka SKomka. Alternatywnieprzerzut Ncieków do istniej?cego systemu kanalizacji w Chociulach poprzez Rudgierzowice.
e) Rudgierzowice i Osogóra – budowa kanalizacji sanitarnej z przekazaniem Ncieków do istniej?cego
systemu w Chociulach.
f) Borów – budowa systemu kanalizacji sanitarnej z lokaln? oczyszczalni? Ncieków. Odbiornikiem –
ciek podstawowy rzeka Borowianka. Alternatywnie- przerzut Ncieków do Wilkowa.
g) RzMczyca, WityP i Kupienino – budowa zbiorowgo systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni?
Ncieków w rejonie Witynia. Odbiornikiem Ncieków – ciek podstawowy Struga wiebodziPska.
Alternatywnie – przerzut Ncieków do istniej?cego systemu kanalizacyjnego wsi Grodziszcze.
h) Chociule – zwiMkszenie przepustowoNci istniej?cej oczyszczalni Ncieków z uwagi na propozycje
zawarte w punktach 5d i 5e. Alternatywnie – likwidacja oczyszczalni Ncieków i przekazanie ich do
systemu kanalizacyjnego miasta wiebodzina.
i) Nowy Dworek – budowa systemu kanalizacji i przekazanie Ncieków do ukKadu kanalizacyjnego w
Jordanowie.
j) KMpsko – budowa kanalizacji sanitarnej z lokaln? oczyszczalni? Ncieków. Odbiornikiem Ncieków –
ciek podstawowy rzeka SKomka.

6.3. NieczystoGci staKe
6.3.1 Charakterystyka ogólna
Miasto i gmina posiada uregulowan? gospodarkM odpadami staKymi. NieczystoNci staKe s? gromadzone
zarówno przez mieszkaPców jak i jednostki usKugowo-przemysKowe w typowych pojemnikach ,
usytuowanych w mieNcie jak i w niektórych wsiach przy poszczególnych posesjach.
W szeNciu miejscowoNciach wiejskich tj. w Lubogórze, Chociulach, GliPsku, Rusinowie, WitosKawiu,
i czMNciowo w RozKogach ustawione s? kontenery typu KP – 7. W pozostaKych miejscowoNci wiejskich
ustawione s? pojemniki o V = 120 l.
Wywozem nieczystoNci staKych z terenu miasta jak i z wiMkszoNci wsi zajmuje siM przedsiMbiorstwo TEW –
Gospodarowanie Odpadami Sp. z.o.o. z siedzib? w wiebodzinie. TEW nie odbiera odpadów staKych
z Koloni GoNcikowo, GoNcikowa, Jordanowa, Nowego Dworku, KMpska i Podlesia. Wywozem nieczystoNci
staKych z tych miejscowoNci zajmuj? siM specjalistyczne przedsiMbiorstwa z s?siednich gmin tj. gminy
MiMdzyrzecz i Sulechów.
NieczystoNci staKe skKadowane s? obecnie na nowo wybudowanym wysypisku w rejonie wsi Jeziory
(1 kwatera). Do koPca 1999 r. odpady skKadowano na wysypisku w Grodziszczu, planowana jest
rekultywacja terenu w kierunku leNnym.
Przewiduje siM, De wysypisko w rejonie wsi Jeziory bMdzie posiadaKo K?czn? powierzchniM 16,2 ha, w tym
9,82 ha powierzchni skKadowania (4 kwatery i kompostownia z sortowni?). Kolejny etap budowy obejmuje
TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 7783 e'mail
biuro@tekon.cpm.pl

Diagnoza miasta i gminy wiebodzin

str 89

budowM 2 kwatery wraz z kompostowni? i sortowni?. Obecnie trwaj? prace projektowe. Ponadto
w bezpoNrednim s?siedztwie nowego wysypiska zarezerwowano teren o K?cznej powierzchni 35,56 ha –
oznaczony NU- 3 – na budowM kolejnego skKadowiska odpadów staKych.
6.3.2 Wnioski
1. W gospodarce odpadami gKównym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich
iloNci i szkodliwoNci.
2. Konieczne jest opracowanie programu selektywnego gromadzenia nieczystoNci staKych, ze
szczególnym uwzglMdnieniem terenu miasta i miejscowoNci wiejskich.
3. NaleDy d?DyQ do jak najwyDszego stopnia odzysku lub usuwania odpadów w sposób nie zagraDaj?cy
Dyciu ludzkiemu i nie powoduj?cy szkód w Nrodowisku.

6.4. CiepKownictwo
Systemy grzewcze wystMpuj? gKównie na terenie miasta. W miejscowoNciach wiejskich jedynie
poszczególne obiekty usKugowe ogrzewane s? z lokalnych kotKowni.
6.4.1 Miasto wiebodzin
W mieNcie wystMpuj? dwa podstawowe systemy ogrzewania z dala czynne: na os. !uDyckim i na os.
Widok. Os. !uDyckie ogrzewane jest z kotKowni (oznaczenie na mapie K–1) o zainstalowanej mocy = 14,5
MW. SieQ cieplna od 2 x Ø 250 mm do 2 x Ø 100 mm i K?cznej dKugoNci L = 4,9 km. Moc kotKowni
wykorzystywana jest obecnie w okoKo 70%. KotKownia i sieQ cieplna eksploatowana jest przez ZakKad
Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o.
Os. Widok i wielorodzinne budynki mieszkalne w rejonie osiedla "aków, ogrzewane s? z zakKadowej
kotKowni Lubuskich ZakKadów Termotechnicznych „Elterma” o mocy zainstalowanej = 49,0 MW –
(oznaczenie na mapie K–3). SieQ cieplna o Nrednicach od 2x Ø 250 mm do 2x Ø 100 mm o K?cznej dKugoNci
okoKo 2,8 km (bez terenu zakKadu).
Na terenie miasta funkcjonuje ponadto ok. 60 kotKowni lokalnych ogrzewaj?cych zakKady pracy, obiekty
uDytecznoNci publicznej i budynki mieszkalne. NajwiMksz? z kotKowni lokalnych jest kotKownia poKoDona
przy ul. Sobieskiego (oznaczona na mapie jako K- 2) oraz na osiedlu SKonecznym.
Z ogólnej liczby 60 lokalnych kotKowni ponad poKowa (32) kotKowni wykorzystuje gaz ziemny do celów
grzewczych. EksploatacjM 21 kotKowni lokalnych (w tym 15 kotKowni na gaz) prowadzi ZakKad Energetyki
Cieplnej Sp. z.o.o. PozostaKe kotKownie eksploatowane s? przez poszczególnych wKaNcicieli lub
uDytkowników obiektów. Szczególne znaczenie ma kotKownia przy LORO poKoDona w centrum miasta i
mog?ca byQ znacz?cym XródKem ciepKa w tej czMNci miasta.
Konieczne jest podjMcie dziaKaP w zakresie poprawy jakoNci powietrza w mieNcie poprzez wyeliminowanie
emisji niskich. Oznacza to rezygnacjM z wykorzystania w przyszKoNci jako paliwa wMgla kamiennego lub
koksu
6.4.2 Teren gminy
NajwiMksz? kotKowni? na terenie gminy jest kotKownia Lubuskich ZakKadów Drobiarskich "Eldrob" S.A.
(oznaczona na mapie jako K-4) o mocy zainstalowanej 29,0 MW, z czego 5,8 MW pochodzi z dwóch
kotKów parowych. Potrzeby zakKadów na wodM grzewcz? wynosz? okoKo 35,0% zainstalowanej mocy.
WystMpuje zatem znaczna rezerwa mocy w wodzie grzewczej.
PozostaKe kotKownie w iloNci okoKo 16 sztuk ogrzewaj? obiekty uDytecznoNci publicznej (szkoKy,
przedszkola, domy pomocy spoKecznej), obiekty zakKadowe i budynki mieszkalne SpóKdzielni
Mieszkaniowej w Wilkowie.
6.4.3 Wnioski.
1. Istniej?ce w mieNcie z dala czynne systemy grzewcze w peKni zabezpieczaj? obecne potrzeby cieplne
i posiadaj? rezerwM mocy.
2. Wskazane byKoby kontynuowanie w mieNcie zasady modernizacji istniej?cych kotKowni opalanych
opaKem staKym na obiekty wykorzystuj?ce gaz ziemny do celów grzewczych.
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3. Proponuje siM rozwaDenie moDliwoNci podK?czenia do niektórych istniej?cych kotKowni (po ich
uprzedniej modernizacji w zakresie zmiany rodzaju paliwa) obiektów ogrzewanych z lokalnych
kotKowni. UmoDliwi to zmniejszenie iloNci kotKowni w mieNcie.
4. Nowe lub modernizowane obiekty mieszkaniowe, usKugowe lub przemysKowe powinny byQ ogrzewane
z kotKowni nie korzystaj?cych z paliwa staKego.
5. Istniej? moDliwoNci wykorzystania istniej?cych nadwyDek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzglMdnieniem skojarzonego wytwarzania ciepKa i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepKa
odpadowego z instalacji odpadowych.
6. NajwaDniejszym przedsiMwziMciem w wiebodzinie jest modernizacja systemów ogrzewania i
termorenowacja budynków.
7. Na terenach wiejskich, docelowo systemy ogrzewania powinny wyK?cznie korzystaQ
z takich XródeK energii jak gaz sieciowy, gaz propan-butan, olej opaKowy, energia elektryczna oraz, po
analizie opKacalnoNci, z alternatywnych XródeK energii.

6.5. Gazownictwo
6.5.1 Charakterystyka ogólna
System dostawy gazu sieciowego funkcjonuje jedynie w samym wiebodzinie i zapewnia wKaNciwe
zaopatrzenie w gaz dla celów komunalno-bytowych oraz grzewczych.
1. -ródKem gazu ziemnego zaazotowanego w wiebodzinie jest gazoci?g wysokiego ciNnienia relacji
Grodzisk – Rakoniewice –Sulechów – wiebodzin o Nrednicy Ø 150mm oznaczony jako GA – 1. W
rejonie Osogóry od tegoD gazoci?gu jest odgaKMzienie sieci gazowej wysokiego ciNnienia – oznaczony
jako
GA – 2 – o Nrednicy Ø 100 mm w kierunku gminy Sk?pe. Przed obwodnic? wiebodzina
GA – 1 zmienia NrednicM na Ø 100 mm, która jest doprowadzona do stacji redukcyjno – pomiarowej I0
przy ul. Sulechowskiej o wydajnoNci Q = 3000,0 m3/ godzinM – oznaczona
EG – 1. Do koPca roku
1999 przewiduje siM zwiMkszenie wydajnoNci tej stacji do wielkoNci Q = 6000,0 m3/godz.
2. Od stacji redukcyjnej EG – 1 uKoDony jest wzdKuD ul. Sulechowskiej gazoci?g Nredniego ciNnienia
o Nrednicy Ø 100 mm do stacji redukcyjno – pomiarowej II0 przy ul. Sulechowskiej (EG – 2)
o wydajnoNci Q = 600,0 m3/godz i dalej do stacji redukcyjno – pomiarowej II0 przy ul. Kolejowej (EG
– 3) o wydajnoNci Q = 1500,0 m3/godz.
3. WzdKuD poKudniowo – zachodniej granicy miasta uKoDony jest gazoci?g Nredniego ciNnienia o Nrednicy
Ø 125 mm do stacji redukcyjno – pomiarowej II0 na os. Widok (EG – 5) o wydajnoNci Q = 2000,0
m3/godz. Od tego gazoci?gu poprowadzone jest w rejonie Eltermy odgaKMzienie o Nrednicy Ø 90 mm do
zakKadowej stacji redukcyjno – pomiarowej II0 (EG – 6) o wydajnoNci Q = 600,0 m3/godz. Od EG – 5
uKoDony jest gazoci?g Nredniego ciNnienia o Nrednicy Ø 160 mm zasilaj?cy kotKownie Technikum przy
ul. "aków.
4. Ponadto od EG – 1 w kierunku wschodnim uKoDony jest gazoci?g Nredniego ciNnienia o Nrednicy Ø 225
mm do stacji redukcyjno – pomiarowej II0 o wydajnoNci Q = 300,0 m3/godz (EG – 4) przy kotKowni na
os. SKonecznym.
5. Zdecydowana wiMkszoNQ odbiorców gazu korzysta z sieci gazowych niskiego ciNnienia. Jedynie
odbiorcy na osiedlu PoKudniowym, czMNci os. SKonecznego i w rejonie ul. Skrajnej korzystaj? z gazu
z sieci Nredniego ciNnienia.
6. !?czna dKugoNQ sieci gazowej niskiego ciNnienia wynosi 30.048 mb o Nrednicach od
Ø 400 do Ø
100 mm. DKugoNQ sieci gazowych Nredniego ciNnienia wynosi 7,5 km. !?czna iloNQ odbiorców (iloNQ
gazomierzy) wynosi 7 121 szt w tym 1 517 korzystaj?cych z gazu na cele grzewcze.
7. Obecnie nie wystMpuj? problemy z wKaNciwym zaopatrzeniem w gaz odbiorców w mieNcie za
wyj?tkiem rejonu ul. PoznaPskiej gdzie w okresie zimowym s? kKopoty z ciNnieniem gazu.
6.5.2 Wnioski
1. Dla poprawy zaopatrzenia w gaz wschodniej czMNci miasta naleDaKoby zamkn?Q pierNcieP sieci
Nredniego ciNnienia poprzez uKoDenie sieci gazowej od Technikum przy ul. "aków do stacji EG – 4 na
os. SKonecznym.
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2. Istniej?cy ukKad sieci gazowej wysokiego ciNnienia umoDliwia dostawM gazu do miejscowoNci: Raków,
Rosin, Osogóra, Rudgierzowice, Jeziory i Lubinicko poprzez budowM stacji redukcyjno – pomiarowej
I0 i sieci gazowych Nredniego ciNnienia.
3. Opracowane w 1994 roku „Program gazyfikacji Województwa Zielonogórskiego” przewiduje budowM
gazoci?gu wysokiego ciNnienia o Nrednicy Ø 150 mm od GA – 1 poprzez rejony ZakKadu Drobiarskiego
i oczyszczalni Ncieków i dalej w kierunku zachodnim w pobliDu !agowa do Lubrzy i !agowa.
4. Realizacja tego programu umoDliwi gazyfikacje miejscowoNci Grodziszcze, !ugów i Wilkowo.

6.6. Elektroenergetyka
6.6.1 Charakterystyka ogólna
Teren miasta i gminy wiebodzin obsKugiwany jest przez Rejon Energetyczny wiebodzin, podlegaj?cy
ZZE S.A. w Zielonej Górze.
Miasto wiebodzin oraz jednostki osadnicze (wsie i przysióKki) zasilane s? w energiM elektryczn?
w ukKadzie podstawowym i rezerwowym, sieci? linii elektroenergetycznych napowietrznych oraz
kablowych o napiMciu roboczym 15kV.
Linie gKówne wyprowadzone s? z dwóch stacji elektroenergetycznych 110/15kV zlokalizowanych w
wiebodzinie („Sobieskiego” i „ Miedzyrzecka”).
Na terenie gminy w Wilkowie znajduje siM podstacja trakcyjna PKP, która zasilana jest dwoma liniami
kablowymi 15kV-AL. 240 mm2 ze stacji elektroenergetycznej 110/15kV w wiebodzinie.
W kaDdej miejscowoNci gminy zlokalizowane s? stacje transformatorowe 15/0,4 kV typu sKupowego lub
wieDowego, zasilane z linii napowietrznych o napiMciu 15kV.
Linie te posadowione s? na konstrukcjach Delbetowych w niewielkim zakresie stalowych lub drewnianych.
Ponadto przez teren gminy przebiegaj? linie o napiMciu110kV (system dystrybucji i rozdziaKu energii).
Zasilanie w energiM elektryczn? przy obecnych potrzebach miasta i gminy jest wystarczaj?ce.
Stan techniczny sieci energetycznej WN, SN i NN moDna oceniQ jako dobry.
Infrastruktura energetyczna NN we wszystkich miejscowoNciach gminy jest dobrze rozwiniMta, zapewniona
jest ci?gKa dostawa energii elektrycznej do gospodarstw domowych, oNrodków administracji paPstwowej
i samorz?dowej oraz na potrzeby zakKadów wytwórczych i usKugowych.
Wszystkie jednostki osadnicze gminy posiadaj? oNwietlenie w systemie energooszczMdnym
( 50-60% oszczMdnoNci).
Szczytowe zapotrzebowanie na energiM elektryczn? dla miasta i gminy jest w peKni pokrywane.
Perspektywiczne zapotrzebowanie na energiM elektryczn? po zrealizowaniu inwestycji zatwierdzonych
w planach zagospodarowania przestrzennego bMdzie w caKoNci pokryte.
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 roku Nr 54,
poz. 348 z póXn. zm.) PrzedsiMbiorstwo Energetyczne ZZE S.A. w Zielonej Górze jest w trakcie
sporz?dzania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszKego zapotrzebowania na paliwa
gazowe i energiM elektryczn?.
6.6.2
6.6.2.1

Infrastruktura elektroenergetyczna
Linie energetyczne napowietrzne o napi>ciu 110kV

Tabela 75. Linie energetyczne napowietrzne o napiJciu 110kV
Lp.
1
2
3

Relacja linii
wiebodzin ( GPZ „MiMdzyrzecka”) – GPZ Zb?szynek
wiebodzin (GPZ „ Sobieskiego ”) - GPZ LeNniów Wlk.
.wiebodzin (GPZ „ MiJdzyrzecka”) – GPZ „Sobieskiego”

DKugoGH odcinka na terenie
gminy (m)
6000
5500
6700

RAZEM:
18 200
Linie WN o napiMciu 110kV rozprowadzaj? wysokie napiMcie miedzy poszczególnymi GPZ.
TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 7783 e'mail
biuro@tekon.cpm.pl

Diagnoza miasta i gminy wiebodzin

str 92

6.6.2.2 Linie energetyczne napowietrzne o napi>ciu 15kV
Linie te rozprowadzaj? Nrednie napiMcie napiMcie (SN) od GPZ do transformatorów 15/04kV ma terenie
miasta i poszczególnych miejscowoNci gminy.
6.6.2.3 Linie energetyczne kablowe
CzMNQ linii energetycznych SN wykonanych jest jako doziemne – kablowe. W mieNcie wiMkszoNQ linii
wykonana jest jako kablowe.
6.6.3
6.6.3.1

Plany rozwojowe elektroenergetyki
Planowane przez Zak ad Energetyczny S.A. w Zielonej Górze inwestycje z zakresu
elektroenergetyki

Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie miasta i gminy bMdzie planowana i realizowana
zgodnie z zapotrzebowaniem na moc elektryczn?.
6.6.3.2 Inwestycje elektroenergetyczne wynikajCce z perspektywicznych planów rozwoju miasta i gminy
Inwestycje elektroenergetyczne konieczne do realizacji w zwi?zku z wprowadzonymi zmianami
w ustaleniach planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy polegaj?ce na
przeznaczeniu nowych terenów pod zabudowM mieszkaniow?, rzemieNlnicz? i usKugow? na terenie miasta
i gminy (na podstawie UchwaK Rady Miasta i Gminy, zmian w ustaleniach planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy)
odbiorcy komunalni zasilani bMd? ze stacji transformatorowych kablowych typu miejskiego
liniami napowietrzno – kablowymi niskiego napiMcia.
lokalizacja i budowa stacji oraz sposób powi?zania po stronie Nredniego napiMcia z istniej?c?
sieci? energetyczn?, zostan? okreNlone w warunkach technicznych, które wyda ZakKad
Energetyczny w Zielonej Górze po uprzednim wyst?pieniu inwestorów realizuj?cych inwestycje
w ramach przeprowadzanych zmian w planie ogólnym.
oNwietlenie uliczne – oprawy rtMciowe typu ORU 250, mocowane na sKupach linii napowietrznej
lub latarniach oNwietlenia ulicznego.
zasilanie oNwietlenia z rozdzielnicy oNwietleniowej usytuowanej w stacji transformatorowej, lub
z szafki oNwietlenia ulicznego
Warunki techniczne tych inwestycji okreNli Rejon Energetyczny Zielona Góra.

6.7. Telekomunikacja
6.7.1

@ czno)D przewodowa

6.7.1.1 Stan Cczno4ci przewodowej
Na telefoniczn? sieQ miejscow? w mieNcie i gminie wiebodzin skKadaj? siM: automatyczne centrale
telefoniczne wraz z towarzysz?c? sieci? miejscow? i przyK?czami, do których przyK?czonych byKo na
31.12. 1999 r. 7 100 abonentów telefonicznych3, co daje gMstoNQ 229 abonentów telefonicznych na 1000
mieszkaPców. WskaXnik ksztaKtuje siM na poziomie wskaXnika województwa lubuskiego.
Abonenci podK?czeni do central telefonicznych usytuowanych na terenie miasta i gminy wiebodzin maj?
moDliwoNQ poK?czeP w ruchu automatycznym z wszystkimi abonentami w kraju i za granic?.

3

dotyczy standardowych Cczy g ównych
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Abonenci korzystaj?cy z publicznych aparatów telefonicznych zainstalowanych na terenie miasta i gminy
wiebodzin, maj? moDliwoNQ poK?czeP w ruchu automatycznym ze wszystkimi abonentami w kraju i za
granic?.
SieQ telefoniczna w gminie jak i w caKym województwie lubuskim jest sieci? analogow?, tak
w przedmiocie centralowym (komutacyjnym) jak i w przedmiocie liniowym (transportu informacji). Stan
techniczny sieci oceniQ naleDy jako dobry, napowietrzne linie telefoniczne s? w wiMkszoNci okablowane, co
zwiMksza niezawodnoNQ oraz zapewnia wyDsze parametry techniczne.
Istniej?ca infrastruktura telekomunikacyjna nie zapewnia telefonicznej K?cznoNci na terenie gminy
w zakresie podstawowym, gdyD s? osady i przysióKki, gdzie nie na Dadnej stacji telefonicznej ani telefonu
publicznego.
6.7.1.2

Centrale telefoniczne

Tabela 76. Lokalizacja central telefonicznych i obszar obsKugi
MiejscowoGH
Typ centrali
Obszar obsKugi
(miejscowoGHi)
wiebodzin –
ródmieNcie

Automatyczna centrala
telefoniczna typu 32 AB

wiebodzin – ON
!uDyckie

Automatyczna centrala
telefoniczna typu PC 1000

Jordanowo

Automatyczna centrala
telefoniczna typu AG – 50

Rosin

Automatyczna centrala
telefoniczna typu AG – 50

Wilkowo

Automatyczna centrala
telefoniczna typu AG – 50

wiebodzin
wiebodzin-Osiedle !uD.
Chociule
GliPsk
GliPsk – Witoslaw
Grodziszcze
Jeziory
Jeziory – Wygon
Kupienino
Lubinicko
Lubogora
!ugów
RozKogi
Rusinów
Rzeczyca
Rzeczyca – WityP
Jordanowo
GoNcikowo
Nowy Dworek
Rosin
KMpsko
Rakow
Rosin – Podlesie
Rudgierzowice
Rudgierzowice – Osogóra
Wilkowo
Borów

RAZEM:

PojemnoGH
(nn)

ZajJtoGH
(%)

4000

99

1500

94,3

50

98

50

98

50

98

5650

Tabela 77. Wykaz miejscowoGci objJtych telefonizacjI, stan w zakresie telefonizacji gminy
MiejscowoGH
Liczba
IloGH
IloGH abonentów
Liczba zalegKych
mieszka&ców
abonentów
na 1000
wniosków o instal.
mieszka&ców
telef.
wiebodzin –
ródmieNcie
wiebodzin –
Osiedle !uDyckie
Wilkowo

22872

3937

17,21

555

5320

1431

26,90

569

990

54

5,45

34
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Rosin
Jordanowo
Chociule
GliPsk
GliPsk – WitosKaw
Grodziszcze
Jezioryhjjjj Jeziory
Jeziory-Wygon
Kupienno
Lubinicko
Lubogóra
!ugów
RozKogi
Rusinów
Rzeczyca
Rzeczyca – WityP
Borów
GoNcikowo
Nowy Dworek
KMpsko
Raków
Rosin – Podlesie
Rudgierzowice
Rudgierzowice –
Osogóra

RAZEM:
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217
673
544
537
252
302
321
7
248
534
385
246
152
444
491
57
262
537
237
138
347
42
139
41

28
36
36
4
2
32
3
1
15
38
18
39
9
8
15
6
3
10
5
12
3
1
3
3

12,90
5,35
6,62
0,74
0,79
10,60
0,93
14,29
6,05
7,12
4,68
15,85
5,92
1,80
3,05
10,53
1,15
1,86
2,11
8,70
0,86
2,38
2,16
7,32

6
34
37
15
17
9
9
1
7
21
17
6
8
5
22
5
7
13
8
6
27
6
1

36335

5752

15,83

1445

WskaXnik telefonizacji dla miasta wiebodzin wynosi 289,3 abonentów telefonii przewodowej na 1000
ludnoNci, natomiast wskaXnik telefonizacji dla wsi gminy wiebodzin wynosi 68,5 abonentów/1000
ludnoNci.
6.7.1.3

Plany rozwoju i modernizacji Cczno4ci przewodowej

Tabela 78. Planowany rozwój iloGci abonentów telefonicznych
MiejscowoGH
Na koniec 1999r
wiebodzin – ródmieNcie
wiebodzin ON. !uDyckie
Wilkowo
Rosin
Jordanowo
Chociule
GliPsko
GliPsko – WitosKaw
Grodziszcze
Jeziory
Jeziory –Wygon
Kupienino
Lubinicko
Lubogóra
!ugów
RozKogi
Rusinów
Rzeczyca

Ilo4G telefonów
4720
1907
100
34
98
73
58
27
41
35
2
28
69
51
45
19
45
64

Wska nik
20,64
35,85
10,10
15,67
14,56
13,42
10,80
10,71
13,58
10,90
28,57
11,29
12,92
13,25
18,29
12,50
10,14
13,03

Docelowo
Ilo4G telefonów
10000
2200
235
50
155
130
125
60
70
76
3
58
125
90
58
36
105
115
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43,72
41,35
23,74
23,04
23,03
23,90
23,28
23,81
23,18
23,68
42,86
23,39
23,41
23,38
23,68
23,68
23,65
23,42
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Rzeczyca – WityP
Borów
GoNcikowo
Nowy Dworek
KMpsko
Raków
Rosin – Podlesie
Rudgierzowice
Rudgierzowice – Osogóra

RAZEM:
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11
27
70
31
18
35
5
16
6

19,30
10,31
13,04
13,08
13,04
10,09
11,90
11,51
14,63

13
62
125
55
32
80
10
32
10

22,81
23,66
23,28
23,21
23,19
23,05
23,81
23,02
24,39

7635

21,01

14110

38,83

W latach 1999 – 2000 przewidziane s?:
likwidacja centrali telefonicznej typu AG – 50 w Wilkowie, abonenci istniej?cy i nowi
przyK?czeni bMd? do RSM wiebodzin
likwidacja centrali typu AG-50 w miejscowoNciach Jordanowo, Rosin, i budowa obiektów
radiowego dostMpu do PSTN
WedKug planów Telekomunikacji Polskiej S.A. ZakKad w Zielonej Górze, aktualnie nie planuje siM
rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, sieQ na terenie gminy jest po rozbudowie.
W zwi?zku z maKym dostMpem telekomunikacyjnym na terenie gminy i przewidywanym rozwojem tego
obszaru konieczne s? jednak wiMksze inwestycje w dziedzinie telekomunikacji.
W najbliPszej perspektywie powinno nastIpiH unowoczeNnienie systemu K?cznoNci przewodowej
poprzez:
wymianM istniej?cych central telefonicznych analogowych na nowoczesne w systemie cyfrowym,
budowM cyfrowych czKonów centralowych ( moduKów abonenckich) w kilku miejscowoNciach
gminy,
budowM optotelekomunikacyjnych linii z systemami transmisji cyfrowej miMdzy centralami
a czKonami centralowymi,
zwiMkszenie wskaXnika gMstoNci abonentów telefonicznych poprzez instalacjM kolejnych stacji
telefonicznych,
instalacjM wiMkszej iloNci telefonicznych aparatów publicznych,
W dalszej perspektywie, w zwi?zku z planowanym perspektywicznym rozwojem gminy, konieczna jest
znaczna rozbudowa sieci telefonicznej miejscowej oraz instalacja urz?dzeP komutacyjnych jak i budowa
linii optotelekomunikacyjnych w rejonach o przewidywanym rozwoju.
StwierdziQ naleDy De mimo doNQ wysokiego wskaXnika iloNci abonentów na 1000 mieszkaPców nie jest to
standard nawet zbliDony do standardów Unii Europejskiej i konieczne s? duDe nakKady na rozwój
telekomunikacji.
Parametry infrastruktury telekomunikacyjnej musz? speKniaQ warunki techniczne Unii Europejskiej oraz
zapewniaQ warunek kompatybilnoNci systemów K?cznoNci.
Wydaje siM, De szans? na poprawM dostMpnoNci telekomunikacyjnej jest wejNcie na rynek usKug
telekomunikacyjnych konkurencyjnych w stosunku do T.P. S.A. podmiotów zajmuj?cych siM rozbudow?
i eksploatacj? systemów i urz?dzeP telekomunikacyjnych.
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@ czno)D bezprzewodowa

6.7.2.1 FCczno4G w systemie telefonii komórkowej
Na terenie gminy zainstalowane s? stacje bazowe telefonii komórkowej wszystkich operatorów telefonii
komórkowej. MoDliwe jest nawi?zanie K?cznoNci wykorzystuj?c komórkowe sieci telefoniczne „ERA” –
GSM, „Plus” – GSM oraz PTK „Centertel”.
Ze wzglMdu na uksztaKtowanie terenu moDliwe jest wystMpowanie miejsc, z których nawi?zanie K?cznoNci
przy wykorzystaniu telefonów komórkowych moDe byQ utrudnione, lecz s? to miejsca nieliczne.
6.7.2.2 FCczno4G w sieci przywo awczej
Na terenie gminy istnieje moDliwoNQ korzystania z sieci przywoKawczej “ POLPAGER”, która poprzez
wykorzystanie radiowych nadajników UKF obejmuje swoim zasiMgiem prawie caKy kraj.
6.7.2.3 FCczno4G radiotelefoniczna
Inne moDliwoNci nawi?zania K?cznoNci drog? radiow? to sieQ radiotelefoniczna uDytku publicznego
w paNmie 160 MHz, której operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A.
Na terenie gminy istniej? równieD systemy radiotelefonicznej K?cznoNci niepubliczne miMdzy in. MSWiA,
Administracji Lasów PaPstwowych, Kolei PaPstwowych i inne)
6.7.2.4 Plany rozwoju i modernizacji Cczno4ci bezprzewodowej.
Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli operatorów telefonii komórkowych przewidywany jest dalszy
rozwój sieci, iloNci i jakoNci Nwiadczonych usKug.
6.7.3

Odbiór programów radiowych i telewizyjnych

6.7.3.1 Odbiór programów ze stacji naziemnych.
Na terenie gminy istnieje moDliwoNQ odbierania programów radiowych i telewizyjnych emitowanych przez
Radiowo -Telewizyjne Centrum Nadawczym w JemioKowie (woj. lubuskie) Radiowo-Telewizyjne Centrum
Nadawcze na nieDnych KotKach (woj. dolnoNl?skie)
Poziomy sygnaKów uDytecznych nadawanych z wymienionych stacji nadawczych
odpowiadaj?
minimalnym poziomom, niezbMdnym dla zapewnienia prawidKowego odbioru programów radiofonicznych
i telewizyjnych.
Tabela 79,. Programy telewizyjne odbierane na terenie gminy
Nazwa programu
Pierwszy program TVP
Drugi program TVP
„Telewizja 51”
„Polsat”
PoznaPska Telewizja Regionalna PTV

Numer kanaKu

29, 30, 32, 35
29, 30, 32, 35
51
10
49

Tabela 80. Programy radiowe odbierane na terenie gminy w zakresie UKF
Nazwa programu
CzJstotliwoGH emisji programu w zakresie
dolnym i górnym UKF (MHz)
Pierwszy publiczny program Polskiego Radia
Drugi publiczny program Polskiego Radia
Trzeci publiczny program Polskiego Radia
Regionalny program publicznego Radia „Zachód”
Program komercyjny radio „ZET”

72,50, 71,72, 70,67, 87,67, 68,24, 69,56, 91,50,
99,00, 89,90, 94,10

69,14, 103,00
89,40, 88,30
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93,80, 106,40
90,30
95,30
89,90
96,00

6.7.3.2 Odbiór programów satelitarnych
Na terenie gminy bez problemów moDna odbieraQ satelitarne programy radiowe i telewizyjne.
IloNQ instalacji anten satelitarnych ocenia siM na kilkaset.
6.7.4

Organizacja urz4dów pocztowych Poczty Polskiej

6.7.4.1 Obszar dzia ania urz>dów pocztowych
Na terenie miasta i gminy istnieje sieQ UrzMdów Pocztowych, podlegKych Obwodowemu UrzMdowi Poczty
w wiebodzinie.
Tabela 81. Wykaz obszarów dziaKania UrzJdów Pocztowych
Nazwa UrzJdu Poczty
Numer kodu
pocztowego
Urz?d Pocztowy wiebodzin 1 Plac WolnoNci 5

66 – 200

Urz?d Pocztowy wiebodzin 3 Osiedle Widok 9

66 –201

Urz?d Pocztowy Jordanowo

66 – 203

Agencja Kupienino Ajent nr dziaKalnoNci
gospodarczej 4448/99 Kupienino

66 –231

OddziaK Rosin

66 – 205

wiebodzin Osiedle !uDyckie

Wykaz obsKugiwanych
miejscowoGci
(Rejonów dor>czeK)
wiebodzin
Grodziszcze
Jeziory
Jeziory – Wygon
Lubinicko
Lubogora
Chociule
GliPsko
GliPsko – WitosKaw
!ugów
RozKogi
Rusinów
Wilkowo
NiedXwiady
Jordanowo
GoNcikowo
Nowy Dworek
Kupienino
Rzeczyca
Rzeczyca – WityP
Rosin
Rosin – Podlesie
Rudgerzowice
Rudgerzowice – Osogóra
Raków
wiebodzin

MiejscowoNci:
Borów, obsKuga przez UP OKobok,
KMpsko, obsKuga przez UP Niekarzyn
6.7.4.2 Zakres dzia ania urz>dów Poczty Polskiej
Zakres dziaKania urzMdów poczty obejmuje obsKugM w zakresie:
przyjmowania przesyKek zwykKych i poleconych,
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przyjmowania i wydawanie paczek,
sprzedaDy znaczków i druków pKatnych,
przyjmowania wpKat za RTV, energiM elektryczn?, i innych opKat,
przyjmowania wpKat, dokonywanie wypKat w obrocie przekazowym i banków na zasadzie
umowy,
przyjmowania telegramów i zamówieP na rozmowy miMdzymiastowe,
prowadzenia dziaKalnoNci handlowej,
obsKugi powierzonych rejonów dorMczeP przez listonoszy w zakresie oddawczo – nadawczym.

6.7.5 Wnioski.
Przedstawiona diagnoza wskazuje, De na terenie gminy wystMpuj? opóXnienia w rozwoju infrastruktury
telekomunikacyjnej, szczególnie w porównaniu z dostMpnoNci? technik infomedialnych w krajach UE.

PODSUMOWANIE
Gospodarka Gciekowa
1. Gmina charakteryzuje siM tym, De kilka wsi ma lub bMdzie miaKo zbiorowe systemy odprowadzania
Ncieków sanitarnych, nie maj?c zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodM. Dotyczy to Jordanowa,
GoNcikowa i GliPska. MiejscowoNci te proponuje siM w pierwszej kolejnoNci do budowy wodoci?gów.
2. W wiebodzinie stan techniczny kanaKów deszczowych, szczególnie w centrum miasta, jest bardzo zKy
– wymaga kompleksowego rozwi?zania.
3. Proponuje siM nastMpuj?c? kolejnoNQ i sposób skanalizowania miejscowoNci wiejskich:
• !ugów, Wilkowo i RozKogi – budowa kanalizacji grawitacyjno - pompowej i przerzut Ncieków do
systemu kanalizacyjnego miasta. W Wilkowie przepustowoNQ obiektów kanalizacyjnych powinna
uwzglMdniaQ iloNci Ncieków z miejscowoNci w gminie Lubrza, to jest Zagórza, PrzeKaz i Mostków.
• Lubinicko – budowa kanalizacji sanitarnej i przerzut Ncieków do istniej?cego systemu
kanalizacyjnego ZakKadów Drobiarskich. Alternatywnie – przerzut bezpoNrednio do miejskiej
oczyszczalni Ncieków.
• Jeziory – budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przerzutem Ncieków do systemu kanalizacyjnego
wsi Lubinicko.
• Raków, Rosin, Podlesie – zbiorowa kanalizacja sanitarna z oczyszczalni? Ncieków w rejonie Rosina.
Odbiornikiem Ncieków oczyszczonych, ciek podstawowy rzeka SKomka. Alternatywnie- przerzut
Ncieków do istniej?cego systemu kanalizacji w Chociulach poprzez Rudgierzowice.
• Rudgierzowice i Osogóra – budowa kanalizacji sanitarnej z przekazaniem Ncieków do istniej?cego
systemu w Chociulach.
• Borów – budowa systemu kanalizacji sanitarnej z lokaln? oczyszczalni? Ncieków. Odbiornikiem –
ciek podstawowy rzeka Borowianka. Alternatywnie- przerzut Ncieków do Wilkowa.
• RzMczyca, WityP i Kupienino – budowa zbiorowgo systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni?
Ncieków w rejonie Witynia. Odbiornikiem Ncieków – ciek podstawowy Struga wiebodziPska.
Alternatywnie – przerzut Ncieków do istniej?cego systemu kanalizacyjnego wsi Grodziszcze.
• Chociule – zwiMkszenie przepustowoNci istniej?cej oczyszczalni Ncieków z uwagi na propozycje z
punktów „o” i „n”. Alternatywnie – likwidacja oczyszczalni Ncieków
i przekazanie ich do systemu kanalizacyjnego miasta wiebodzina.
• Nowy Dworek – budowa systemu kanalizacji i przekazanie Ncieków do ukKadu kanalizacyjnego w
Jordanowie.
• KMpsko – budowa kanalizacji sanitarnej z lokaln? oczyszczalni? Ncieków. Odbiornikiem Ncieków –
ciek podstawowy rzeka SKomka.
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Do dziaKaP priorytetowych w najbliDszych latach w zakresie gospodarki wodno-Gciekowej bMd? naleDeQ
przede wszystkim dziaKania obejmuj?ce kontynuacjM budowy sieci kanalizacyjnej, zaopatrzenie wsi w
wodM oraz renowacjM i budowM sieci kanalizacji deszczowej w mieNcie.
Gospodarka odpadami staKymi
Do dziaKaP priorytetowych w najbliDszych latach w zakresie gospodarowania odpadami naleDeQ bMd?
przede wszystkim dziaKania obejmuj?ce stworzenie systemu bezpiecznej likwidacji b?dX unieszkodliwiania
odpadów, wdroDenie systemu selekcji i recyklingu odpadów oraz wdroDenie jednolitego systemu
gromadzenia
i
wywozu
odpadów
na
terenie
miasta
i
na
terenach
wiejskich.
W gospodarce odpadami waDnym zadaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich
iloNci i szkodliwoNci, d?Denie do jak najwyDszego odzysku oraz usuwania odpadów w sposób nie
zagraDaj?cy Dyciu ludzkiemu i nie powoduj?cy szkód w Nrodowisku.
CiepKownictwo i ogrzewanie
1. Z ogólnej liczby 60 lokalnych kotKowni w mieNcie wiebodzin, ponad poKowa (32) kotKowni
wykorzystuje gaz ziemny do celów grzewczych.
2. EksploatacjM 21 kotKowni lokalnych (w tym 17 kotKowni na gaz) prowadzi ZakKad Energetyki Cieplnej
Sp. z.o.o. PozostaKe kotKownie eksploatowane s? przez poszczególnych wKaNcicieli lub uDytkowników
obiektów. Szczególne znaczenie ma kotKownia przy LORO poKoDona w centrum miasta mog?ca byQ
znacz?cym XródKem ciepKa w tej czMNci miasta zastMpuj?c maKe paleniska wMglowe, stanowi?ce XrodKa
szkodliwej emisji niskiej.
3. Na terenach wiejskich, docelowo systemy ogrzewania powinny wyK?cznie korzystaQ
z alternatywnych XródeK energii tj. gazu sieciowego, gazu propan-butan, oleju opaKowego lub energii
elektrycznej.
Gazownictwo
1. System dostawy gazu sieciowego funkcjonuje jedynie w samym wiebodzinie i zapewnia wKaNciwe
zaopatrzenie w gaz dla celów komunalno-bytowych oraz grzewczych.
2. Dla poprawy zaopatrzenia w gaz wschodniej czMNci miasta naleDaKoby zamkn?Q pierNcieP sieci
Nredniego ciNnienia poprzez uKoDenie sieci gazowej od Technikum przy ul. "aków do stacji EG – 4 na
os. SKonecznym.
3. Istniej?cy ukKad sieci gazowej wysokiego ciNnienia umoDliwia dostawM gazu do miejscowoNci: Raków,
Rosin, Osogóra, Rudgierzowice, Jeziory i Lubinicko poprzez budowM stacji redukcyjno – pomiarowej
I0 i sieci gazowych Nredniego ciNnienia.
4. Opracowane w 1994 roku „Program gazyfikacji Województwa Zielonogórskiego” przewiduje budowM
gazoci?gu wysokiego ciNnienia o Nrednicy Ø 150 mm od GA – 1 poprzez rejony ZakKadu Drobiarskiego
i oczyszczalni Ncieków i dalej w kierunku zachodnim do Lubrzy i !agowa. Realizacja tego programu
umoDliwi gazyfikacjM miejscowoNci Grodziszcze, !ugów i Wilkowo.
9IcznoGH
1. Na terenie gminy wystMpuje znaczne opóXnienie w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej,
w porównaniu z regionami kraju o wyDszych wskaXnikach..
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2. W najbliDszej perspektywie powinno nast?piQ unowoczeNnienie systemu K?cznoNci przewodowej
poprzez:
• wymianM istniej?cych central telefonicznych analogowych na nowoczesne w systemie cyfrowym,
• budowM cyfrowych czKonów centralowych ( moduKów abonenckich) w kilku miejscowoNciach
gminy,
• budowM optotelekomunikacyjnych linii z systemami transmisji cyfrowej miMdzy centralami
a czKonami centralowymi,
• zwiMkszenie wskaXnika gMstoNci abonentów telefonicznych poprzez instalacjM kolejnych stacji
telefonicznych,
• instalacjM wiMkszej iloNci telefonicznych aparatów publicznych.

7. KOMUNIKACJA
7.1. WstJp
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw okreNlaj?cych kompetencje organów
administracji publicznej – w zwi?zku z reforma ustrojow? paPstwa ( Dz. U. Nr 106, poz. 668) wprowadziKa
bardzo istotne zmiany m. in. w ustroju i strukturze organizacyjnej administracji drogowej oraz w
zarz?dzaniu drogami publicznymi. Kolejne istotne zmiany w funkcjonowaniu drogownictwa wynikaj? z
ustawy z dnia 13 paXdziernika 1998 roku – przepisy wprowadzaj?ce ustawy reformuj?ce administracjM
publiczn? (Dz. U. Nr 133, poz. 872). Od 1 stycznia 1999 r. wprowadzono m.in. zmiany polegaj?ce na:
• nowym podziale dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne). PowyDsze spowodowaKo potrzebM
dostosowania nowych kategorii dróg do ich rzeczywistego przebiegu w terenie. PrzyjMto, De z byKych
dróg krajowych w tej wKaNnie kategorii pozostaKy autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leD?ce w ich
ci?gach, drogi miMdzynarodowe, drogi stanowi?ce inne poK?czenia zapewniaj?ce spójnoNQ sieci dróg
krajowych, drogi dojazdowe do ogólnodostMpnych przejNQ granicznych, drogi alternatywne dla autostrad
pKatnych, drogi stanowi?ce ci?gi duDych aglomeracji miejskich. PowyDsze kryteria spowodowaKy, De z
caKej sieci byKych dróg krajowych pozostaKo obecnie tylko 30%. PozostaKe 70% sieci byKych dróg
krajowych zakwalifikowano do dróg wojewódzkich. Drogi powiatowe utworzone zostaKy ze wszystkich
byKych dróg wojewódzkich. Nie ulegKa natomiast zmianie kwalifikacja i dKugoNQ dróg gminnych, z tym
De drogi lokalne miejskie uzyskaKy status równieD dróg gminnych.
• Systemie zarz?dzania i finansowania dróg. Ustalono, De dla dróg krajowych zarz?dc? jest Generalny
Dyrektor Dróg Publicznych, dla wojewódzkich – Zarz?d Województwa, dla powiatowych – Zarz?d
Powiatu, a dla gminnych – Zarz?d Gminy. -ródKa finansowania i budowy, modernizacji, utrzymania
i ochrony dróg samorz?dowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) stanowi dotacja budDetu
paPstwa oraz Nrodki wKasne samorz?dów. MoDliwy jest równieD udziaK Nrodków pomocowych np.
PHARE, ISPA i innych funduszy strukturalnych.

7.2. Komunikacja drogowa
Miasto i gmina wiebodzin posiada wyj?tkowo korzystny, prawdopodobnie najkorzystniejszy
w województwie lubuskim ukKad transportowy w zakresie rodzajowym i kierunkowym. Przez ten teren
przebiegaj? dwie najwaDniejsze drogi krajowe Nr 2 (E 30) wiecko – PoznaP i Nr 3 (E 65) Szczecin –
Lubawka, tworz?c w okolicach wiebodzina skrzyDowanie.
W docelowym rozwi?zaniu program rz?dowy przewiduje te dwie drogi jako autostrady pKatne, z tym De w
pierwszej kolejnoNci do budowy wskazywana jest autostrada A – 2. RównieD pozostaKa sieQ dróg na terenie
gminy jest równomiernie i funkcjonalnie rozmieszczona. WskaXnik gMstoNci dróg na 100 km2 powierzchni
przekracza Nredni w województwie i wynosi okoKo 51 km. Przez wiebodzin oraz gminM przebiega bardzo
waDny szlak kolejowy oznaczony wyróDnikiem kolejowym E –20 Warszawa Zachodnia – Kunowice –
granica paPstwa – Berlin. Magistrala ta w systemie UE oznaczona jest w umowie Europejskiej o GKównych
MiMdzynarodowych Liniach Kolejowych jako AGC (waDna linia).
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Ponadto wiebodzin posiada dogodny dostMp do Portu Lotniczego w BabimoNcie – odlegKoNQ wynosi
15 km oraz Portu Rzecznego w Cigacicach – odlegKoNQ 25 km.
WyDej wymienione „korytarze transportowe” z pewnoNci? sprawi? w niedalekiej przyszKoNci, De
zainteresowanie przedsiMbiorców krajowych i zagranicznych oraz podmiotów gospodarczych dziaKaj?cych
w województwie lubuskim tym terenem znacznie wzroNnie, tym bardziej, De gmina dysponuje terenami
inwestycyjnymi.
DostMpnoNQ wewnMtrzna obszaru gminy jest jednolita z tej racji, De ukKad osadniczy umiejscowiony jest
w miarM równomiernie. Istniej?cy ukKad drogowy z punktu widzenia obecnych potrzeb jest wystarczaj?cy.
Do wszystkich jednostek osadniczych jest dojazd poprzez drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe.
Problemem jest natomiast stan techniczny dróg, zwKaszcza gminnych. Niska ocena jakoGci dróg
dotyczy stanu ich nawierzchni a takPe innych parametrów uPytkowych (szerokoGH, geometria).
DuDe natMDenie ruchu drogowego w zwi?zku ze zwiMkszaj?c? siM wymian? towarow? i turystyk?
z paPstwami Unii Europejskiej, stawia problem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej jako zadania
pierwszoplanowego. NaleDy przewidywaQ, De na rozwój dróg bMd? przeznaczane Nrodki finansowe
z wyspecjalizowanych instytucji UE.
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawi niezwykle waDny wskaXnik - dostMpnoNQ komunikacyjn?,
co stanowi podstawowy warunek rozwoju gospodarczego gminy.
7.2.1 Drogi krajowe
Przez teren gminy wiebodzin przebiegaj? dwie drogi krajowe:
• droga krajowa nr 2 o wyróDniku miMdzynarodowym E – 30 relacji (Berlin) – wiecko – PoznaP –
Warszawa – Terespol – (MiPsk), dKugoNQ odcinka na terenie gminy 19 km. Jest to droga
w parametrach III klasy technicznej o szerokoNci nawierzchni bitumicznej 11m w tym utwardzone
pobocza 2*2m na caKej dKugoNci z wyj?tkiem przejNcia przez Wilkowo (szerokoNQ 9m), przystosowana
do przyjMcia obci?DeP 10ton na oN (norma UE 11,5 t/oN).
NatMDenie ruchu
w okolicach wiebodzina wynosi okoKo 13 tysiMcy pojazdów na dobM. W strukturze ruchu notuje siM
znaczny udziaK samochodów ciMDarowych. W poK?czeniach pomiMdzy miejscowoNciami gminy nie
przedstawia istotnego znaczenia z uwagi na wyj?tkowo tranzytowy charakter tej drogi
w kierunku zachodnim daje moDliwoNQ dojazdu do gmin Lubrza, !agów, Torzym, Rzepin, SKubice,
natomiast w kierunku wschodnim do SzczaPca oraz Poznania.
• droga krajowa nr 3 o wyróDniku miMdzynarodowym E – 65 relacji Szczecin – Zielona Góra – Legnica –
Bolków – Lubawka (Praha), dKugoNQ odcinka na terenie gminy 31km. Jest to droga
w parametrach III klasy technicznej o szerokoNci 11m w tym utwardzone pobocza 2*2m
z wyj?tkiem 2km odcinka przed wiebodzinem (z kierunku poKudniowego), 2km w okolicach
Jordanowa oraz w przejeXdzie przez Rosin, przystosowana do przejMcia obci?Denia 10ton/os. NatMDenie
ruchu w okolicach wiebodzina wynosi ok. 12 tyN. pojazdów na dobM. W strukturze ruchu notuje siM
znaczny udziaK samochodów ciMDarowych. Przedstawia istotne znaczenie dla gminy, gdyD K?czy
wiebodzin z miejscowoNciami GoNcikowo, Jordanowo, Rusinów, GliPsk, Rudgerzowice i Rosin,
ponadto w kierunku póKnocnym stanowi dojazd do s?siedniej gminy MiMdzyrzecz i dalej do Gorzowa i
Szczecina, natomiast w kierunku poKudniowym zapewnia korzystny dojazd do Sulechowa i Zielonej
Góry.
Administrowaniem dróg nr 2 i nr 3 zajmuje siM w imieniu Dyrektora Generalnego Dróg Publicznych,
OddziaK PoKudniowo – Zachodni GDDP we WrocKawiu – Biuro w Zielonej Górze.
Tabela 82. Wykaz dróg krajowych na terenie gminy
Lp.
Numer
Relacja drogi
drogi
1
2

DKugoGH odcinka drogi
na terenie gminy ( km)

Nr 2 (E –30) (Berlin) – wiecko – PoznaP – Warszawa – Terespol –
(MiPsk)
Nr 3 (E – 65) Szczecin – Zielona Góra – Legnica – Bolków –
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Lubawka (Praha)

RAZEM:

50

!?czna dKugoNQ dróg krajowych na terenie gminy wynosi 50 km z czego wszystkie odcinki dróg posiadaj?
nawierzchnie bitumiczn?.
Droga nr 2 i nr 3 mieszcz? siM w parametrach klasy III przy Nredniej szerokoNci jezdni 11m i poboczy
utwardzonych 2 * 2m. Drogi te posiadaj? nawierzchniM bitumiczn?, stan techniczny dobry.
7.2.1.1 Ulice krajowe
UkKad komunikacyjny miasta wiebodzion nie posiada ci?gów ulic krajowych z uwagi na wybudowane
obwodnice dla drogi krajowej nr 3 Szczecin – Lubawka i dla drogi krajowej nr 2 wiecko – PoznaP.
7.2.1.2 Zadania w zakresie rozwoju oraz zmian przebiegu i parametrów sieci dróg krajowych
WedKug planów OddziaKu PoKudniowo – Zachodniego GDDP we WrocKawiu przewidziane s? nastMpuj?ce
inwestycje:
• budowa drogi krajowej – autostrady A – 2 relacji wiecko – PoznaP, odcinek na terenie gminy ok. 9,5
km. Projekt opracowuje PoznaPskie Biuro Projektów Dróg i Mostów.
W ci?gu autostrady A 2 przewidziane s? wMzKy autostradowe:
wMzeK !agów, poza terenem gminy, ze zjazdami do drogi krajowej nr 2
wMzeK MyszMcin, poza terenem gminy, ze zjazdami do drogi krajowej nr 2,
wMzeK Jordanowo na terenie gminy,ze zjazdami do planowanej autostrady (drogi szybkiego
ruchu) nr 3,
• budowa drogi krajowej – autostrady A – 3 (ew. drogi szybkiego ruchu) relacji Szczecin – Lubawka,
odcinek na terenie gminy ok.25 km.
W ci?gu tej drogi przewidziane s? wMzKy komunikacyjne:
wMzeK Jordanowo na terenie gminy, ze zjazdami do planowanej autostrady nr 2,
MOP Rosin
• budowa obejNQ w ci?gu drogi krajowej nr 3 na odcinkach:
obejNcia Jordanowa, w tym budowa mostu i wiaduktu, caKy odcinek dKugoNci 3,1km na terenie
gminy,
obejNcia wiebodzina od drogi krajowej nr 3 do drogi krajowej nr 2 dK.ok.2,5km
obejNcia Rosina, odcinek dKugoNci 3,0km,
• modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinkach:
od obejNcia Jordanowa do Rusinowa dK. 4,0km
od WMzKa wiebodzin do drogi nr 3 dK. 3,068km
• wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 3 na odcinkach:
Rusinów do drogi krajowej nr 2
od zjazdu z WMzKa wiebodzin (planowana autostrada A – 3) do Rosina
od Rosina do Kalska
Na poczCtku roku 2000 Resort Transportu i Gospodarki Morskiej wniós o zmian> rozporzCdzenia
"O kierunkowym uk adzie autostard i dróg ekspresowych" w ktorym droga krajowa nr 3 nie wystapi
ju8 w wykazie autostrad, a zostanie przniesiona do dróg ekspresowych. ( termin tej zmiany jest jeszcze
niekre4lony)
Dyrekcja Genralna Dróg Publicznych , Oddzia Po udniowo Zachodni biurow Zielonej Górze
opracowa a program modernizacji drogi krajowej nr 3 jako drogi ekspresowej.
7.2.2 Drogi wojewódzkie
Przez teren gminy wiebodzin przebiegaj? dwie drogi wojewódzkie:
droga wojewódzka Nr 276 relacji Krosno OdrzaPskie – wiebodzin, dKugoNQ odcinka na terenie
gminy 11km, jezdnia posiada nawierzchniM bitumiczn? o szerokoNci 7m. Droga zaliczona do III
klasy technicznej. NatMDenie ruchu okoKo 800pojazdów na dobM. Stanowi dojazd tylko do jednej
miejscowoNci gminy – Chociule. !?czy z s?siedni? gmin? Sk?pe i dalej z Krosnem OdrzaPskim.
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W m. wiebodzin ulice wojewódzkie w ci?gu tej drogi to: !uDycka (1,9km), PiKsudskiego
(1,2km) i PoznaPska (0,9km). Droga po kompleksowej modernizacji wykonanej w 1988roku.
droga wojewódzka Nr 303 relacji wiebodzin - Babimost, dKugoNQ odcinka na terenie gminy
12km w tym na terenie miasta 0,6km, zaliczona do IV klasy technicznej, posiada róDne
szerokoNci nawierzchni od 3,5m – 5m. NatMDenie ruchu wynosi okoKo 300pojazdów na dobM.
Nawierzchnia odcinkami brukowcowa w wyj?tkowo zKym stanie, praktycznie nie przejezdna dla
samochodów osobowych z uwagi na zawyDony bruk w osi jezdni, miejscami nawet do 25cm
w stosunku do krawMdzi jezdni. W tych przypadkach samochody osobowe korzystaj?
z szerokiego pobocza tzw. latówki. Stanowi ona poK?czenie wiebodzina z miejscowoNci?
Lubinicko i Jeziory oraz s?siedni? gmin? Babimost. Po uruchomieniu Portu Lotniczego
w BabimoNcie, które przewidziane jest jeszcze w bieD?cym roku bMdzie speKniaKa bardzo wazn?
rolM komunikacyjn?, gdyD dla pasaDerów z obszaru Gorzowa, MiMdzyrzecza i innych
miejscowoNci z póKnocy województwa lubuskiego jest to najkorzystniejsze poK?czenie.
Organem zarz?dzaj?cym drogami wojewódzkimi jest Wojewódzki Zarz?d Dróg w Zielonej Górze.
Tabela 83. Wykaz dróg wojewódzkich na terenie gminy
Lp.
Numer
Relacja drogi
drogi
1
2

Nr 276
Nr 303

DKugoGH drogi na terenie gminy ( km)

Krosno OdrzaPskie – wiebodzin
wiebodzin – Babimost

RAZEM:
!?czna dKugoNQ dróg wojewódzkich na terenie gminy – 23 km.
7.2.2.1

11
12

23

Ulice wojewódzkie na terenie miasta wiebodzin w ciCgu drogi nr 276 i nr 303

Tabela 84. Ulice wojewódzkie na terenie miasta .wiebodzin w ciIgu drogi nr 276 i nr 303
Lp.
Nazwa ulicy
Nr drogi wojewódzkiej
DKugoGH ulicy (km)
1
2
3

!uDycka
PiKsudskiego
PoznaPska

267
267
303

RAZEM:

1,9
1,2
0,9

4,0

•

W ci?gu drogi wojewódzkiej nr 276 wiebodzin – Krosno Odrz. na terenie miejskim wiebodzina
wystMpuj? ulice !uDycka i PiKsudskiego o K?cznej dKugoNci 3,1 km. W ci?gu tych ulic znajduj? siM
nastMpuj?ce elementy infrastruktury drogowej:
chodnik na dKugoNci 2,707 km dwustronny, a na niektórych odcinkach jednostronny, z pKyt
prefabrykowanych,
nawierzchnia bitumiczna (asfaltowa) na dKugoNci 1,8 km, szerokoNci 7,0m,
szer. korony drogi 10,0m, a na odcinku 271m – 12,0 m (dwie jezdnie),
w koronie 22,0m. Nawierzchnia z regularnej kostki dKugoNci na 1,3km o szerokoNci 6,0m w
koronie drogi 9,0m,
jedno skrzyDowanie z lini? kolejow? w poziomie,
trzy parkingi o pojemnoNci 15 stanowisk dla samochodów osobowych i dwa dla ciMDarowych,
dwa wiadukty nad drog?, z tym De jeden na ulicy !uDyckiej posiada ograniczon? skrajniM
wysokoNci 3,8m,
dwa przepusty,
noNnoNQ nawierzchni 10 ton na oN.

•

W ci?gu drogi wojewódzkiej nr 303 wiebodzin – Babimost na terenie miasta - ulica PoznaPska
dKugoNci 0,9 km. Posiada nastMpuj?c? infrastrukturM drogow?:
nawierzchnia bitumiczna typu lekkiego (powierzchniowe utwardzenie) szerokoNci 6,0m,
szerokoNci korony 9,0m,
szerokoNQ pobocza 2,0m, noNnoNQ nawierzchni 8ton na oN,
wiadukt kolejowy w ci?gu drogi dKugoNci 12,0m, szerokoNQ jezdni 7,0m
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dwustronny chodnik szerokoNci 2,0m.

7.2.2.2 Parametry techniczne dróg wojewódzkich
Droga wojewódzka nr 276 posiada parametry drogi III klasy technicznej. NajczMNciej wystMpuj?ca
szerokoNci to 7 m. Ocenia siM De droga posiada dobry stan techniczny.
Droga wojewódzka nr 303 posiada parametry drogi IV klasy technicznej. WystMpuj? róDne szerokoNci
nawierzchni od 3,5m – 5m. Odcinki nawierzchni brukowcowej w wyj?tkowo zKym stanie, odcinkami
praktycznie nie przejezdna dla samochodów osobowych z uwagi na zawyDony bruk w osi jezdni,
miejscami nawet do 25cm w stosunku do krawMdzi jezdni.
7.2.2.3 Zadania w zakresie rozwoju oraz zmian przebiegu i parametrów sieci dróg i ulic wojewódzkich
Na drodze wojewódzkiej nr 303 naleDy zaplanowaQ wykonanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych
w zakresie modernizacji nawierzchni, poboczy oraz infrastruktury towarzysz?cej. Znaczenie tej drogi
wyraXnie wzroNnie w zwi?zku z planowanym uruchomieniem Portu Lotniczego w BabimoNcie.
W celu poprawy bezpieczePstwa ruch pieszych naleDy wykonaQ brakuj?ce odcinki chodnika w ci?gu ul.
PoznaPskiej, !uDyckiej i PiKsudskiego.
Z uwagi na ograniczon? skrajniM wiaduktu na ul. !uDyckiej oraz potrzeby ominiMcia centrum miasta
powinno byQ wykonane poK?czenie (obwodnica) od ul. !uDyckiej do Sulechowskiej a docelowo wiadukt
lub droga pod wiaduktem powinna byQ przebudowana.
Odcinek ul . PiKsudskiego i !uDyckiej o nawierzchni kostkowej wymagaj? uKoDenia nawierzchni
bitumicznej i poprawy odwodnienia tych dróg.
Ulica PoznaPska z uwagi na ograniczon? wytrzymaKoNQ nawierzchni oraz inne parametry kwalifikuje siM
w caKoNci do przebudowy.
W celu poprawy ukKadu komunikacyjnego miasta wiebodzin planuje siM wybudowanie:
Obwodnicy poKudniowej K?cz?c? ulicM Sulechowsk? z ulic? !uDyck? i dalej w kierunku
zachodnim do m. Wilkowo Obwodnica ta ma za zadanie ograniczyQ ruch pojazdów ciMDarowych
i osobowych przez miasto z kierunku Zielonej Góry do Krosna Odrz. i wiecka
Obwodnicy póKnocno – wschodniej K?cz?cej ulicM MKyPsk? z ulic? Wojska Polskiego i ulic?
wierczewskiego Obwodnica tzw. wewnMtrzna miasta ma za zadanie odci?DyQ ruch pojazdów
poruszaj?cych siM ulic? "ymierskiego i ulic? MKyPsk?.
7.2.3 Drogi powiatowe
Wszystkie byKe do roku 1998 drogi wojewódzkie na terenie miasta i gminy zakwalifikowane zostaKy od
pocz?tku bieD?cego roku, na mocy ustawy tzw. kompetencyjnej do dróg powiatowych, które s? zarz?dzane
przez Zarz?d Powiatu w wiebodzinie. Funkcja ta zostaKa przekazana do powoKanego Zarz?du Dróg
Powiatowych. Na terenie gminy znajduje siM siedemnaNcie odcinków dróg powiatowych o K?cznej dKugoNci
80,4 km z tego 15,3km stanowi? ulice poKoDone na terenie miasta. Wszystkie drogi powiatowe s? w V
klasie technicznej, posiadaj? nawierzchnie o szerokoNci od 3,5 do 5,5m oraz róDne rodzaje nawierzchni, w
tym:
asfaltobetonowej
– 41,6km
kostkowej i brukowcowej
– 11,8km
utrwalonej powierzchniowo – 14,9km
gruntowej
– 12,1km
Zasadnicz? wad? tych dróg to zbyt sKaba konstrukcja nawierzchni, wynoszaca czMsto 6 ton np. droga
Radoszyn – Rudgerzowice – Ojerzyce – Jeziory – Rosin – Raków – Szczaniec – Jordanowo – Lubrza.
Przebieg dwóch waDnych dróg krajowych i wojewódzkich sprawia, De pojazdy ciMDarowe korzystaj? czMsto
z drog powiatowych niszcz?c nawierzchniM typu lekkiego tych drog co przejawia siMM w postaci kolein,
deformacji, zaKamaP krawMdzi jezdni a w efekcie przedwczesnym ich wyeksploatowaniem.
Wykaz dróg powiatowych:
Nr 49304 wiebodzin – OKobok - Rokitnica, dKugoNci 2,300km,
Nr 49307 wiebodzin - Lubrza - Staropole - granica województwa,dK.2,3km,
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Nr 49323 Jordanowo - Lubrza, dKugoNci 3,915 km,
Nr 49325 Jordanowo – Staropole – Sieniawa – granica województwa, dK. 4,915km,
Nr 49330 Sk?pe – !?ki – Chociule - Rudgerzowice, dKugoNci 3,560km,
Nr 49331 Rudgierzowice – Lubinicko , dKugoNci 3,470km,
Nr 49332 Wilkowo – Borów – OKobok , dKugoNci 5,270km,
Nr 49334 Sk?pe – Darnawa – Rosin , dKugoNci 1,640km,
Nr 49335 Rosin – Raków – KieKcze – Szczaniec, dKugoNci 5,895km,
Nr 49336 Lubrza – Rusinów - GliPsko, dKugoNci 5,270km,
Nr 49337 Jordanowo – GliPsk - Rzeczyca, dKugoNci 8,825km,
Nr 49338 WityP – Ojerzyce – Jeziory – Raków – Buków dK. 2,190km,
Nr 49342 Jordanowo – WilePko - Szczaniec , dKugoNci 5,495km,
Nr 49344 Pomorsko – Brzezie – PaKck – Niekarzyn – KMpsko dK.3,140km,
Nr 49352 Wilkowo – !ugów , dKugoNci 2,665km,
Nr 49353 Mostki – Wilczyno – Wilkowo, dKugoNci 1,290km,
Nr 49355 Radoszyn – Rudgerzowice, dKugoNci 1,493km.

Drogi powiatowe zarz?dzane s? przez Zarz?d Powiatu wiebodzin. Zarz?d Powiatu powoKaK
specjalistyczn? jednostkM wykonawcz? – Zarz?d Dróg Powiatowych.
Tabela 85. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy
Lp. Numer
Relacja drogi
drogi
1
2
3
4

49304
49307
49323
49325

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

49330
49331
49332
49334
49335
49336
49337
49338
49342
49344
49352
49353
49355

DKugoGH drogi na terenie
gminy ( km)

wiebodzin – OKobok – Rokietnica
wiebodzin – Lubrza – Staropole – granica województwa
Jordanowo – Lubrza
Jordanowo – Staropole – Sieniawa – granica
wojewodztwa
Sk?pe – !?ki – Chociule – Rudgerzowice
Rudgerzowice – Lubinicko
Wilkowo – Borów – OKobok
Sk?pe – Darnawa – Rosin
Rosin – Raków – KieKcze – Szczaniec
Lubrza – Rusinów – GliPsko
Jordanowo – GliPsko – Rzeczyca
WityP – Ojerzyce – Jeziory – Raków – Buków
Jordanowo – WilePko – Szczaniec
Pomorsko – Brzezie – PaKck – Niekarzyn – KMpsko
Wilkowo – !ugów
Mostki – Tyczyno – Wilkowo
Radoszyn – Rudgerzowice

2,300
3,735
3,915
4,915
3,560
3,470
5,270
1,640
5,895
5,270
8,825
2,190
5,495
3,140
2,665
1,290
1,493

RAZEM:
Tabela 86. Ulice powiatowe na terenie miasta .wiebodzin
Lp.
Nazwa ulicy

65,068

DKugoGH (km)

1
Wojska Polskiego
2
"ymierskiego
3
GKogowska
4
Grottgera
5
Kawaleryjska
6
Konarskiego
7
!?ki Zamkowe
8
!Mgowska
9
Matejki
10 MKyPska
11 WaKowa
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0,800
0,400
0,200
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0,600
0,500
1,000
0,500
1,346
0,600

Diagnoza miasta i gminy wiebodzin
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

str 106

Parkowa
1 Maja
Plac Browarniany
Plac WolnoNci
Sikorskiego
Sobieskiego
Sulechowska
wierczewskiego
Szpitalna
30 Stycznia
Zamkowa

0,100
0,100
0,100
0,400
0,400
2,100
1,400
2,600
0,300
0,200
0,300

RAZEM:
15,346
!?czna dKugoNQ dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy wynosi 80,414km.
7.2.3.1 Parametry techniczne dróg powiatowych
Wszystkie drogi nie mieszcz? siM w parametrach V klasy technicznej z uwagi na ograniczona szerokoNQ
oraz wyj?tkowo nisk? wytrzymaKoNQ nawierzchni. rednia szerokoNQ jezdni dróg powiatowych wynosi od
3,5 do 5,5m.
7.2.3.2 Zadania w zakresie rozwoju oraz zmian przebiegu i parametrów sieci dróg powiatowych
Ocenia siM, De 80% nawierzchni bitumicznej wymaga pilnej odnowy a wszystkie nawierzchnie brukowe,
zwKaszcza w miejscowoNciach wymagaj? profilowania. Z bieD?cego utrzymania pilne do wykonania s?
prace zwi?zane z odwodnieniem, profilowaniem poboczy, uzupeKnieniem ubytków nawierzchni,
oczyszczeniem rowów przydroDnych, wycinka drzew i krzewów ograniczaj?cych widocznoNQ.
7.2.4 Drogi gminne
Drogi gminne speKniaj? rolM uzupeKniaj?c? lub gospodarcz? poprzez dodatkowe i uproszczone poK?czenie
miejscowoNci.
SieQ dróg gminnych rozlokowana jest równomiernie na terenie caKej gminy. SpeKniaj? rolM zbiorczorozprowadzaj?c? i dojazdow?, obsKuguj?c gKównie funkcje wewnMtrzne gminy oraz powi?zania
miMdzygminne. Stanowi? one powi?zania poszczególnych jednostek osadniczych miMdzy sob? oraz
powi?zania z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.
Tabela 87. Wykaz dróg gminnych
Lp.

Numer
drogi

Relacja drogi

DKugoGH drogi
(km)

1
4938001 Rusinów – Rzeczyca
4,1
2
4928002 !ugów – Rusinow
3,2
3
4938003 Nowy Dworek – Zacisze
1,7
4
4938004 Lubinicko – do drogi krajowej nr 3
1,7
5
4938005 Jeziory – Wolmierzyce
0,5
6
4938006 Jordanowo – Zakole
3,7
7
4938007 GliPsko – Zakole
5,5
8
4938008 Od drogi 06 do (Jordanowo – Zakole) do granicy gminy
1,0
9
4938009 GliPsko – do drogi krajowej nr 3
1,5
10
4938010 Od drogi krajowej nr 3 Rudgerzowice – Darnawa
3,0
11
4938011 KieKcze – Jeziory
1,8
12
4928012
wiebodzin – Ojerzyce
3,0
13
4938013 Od drogi krajowej nr 2 – Lubieniecko
1,2
14
4938014 Lubieniecko – do drogi wiebodzin – Ojerzyce
2,0
15
4938015 Ojerzyce – MyszMcin
1,0
16
4938016 GoNcikowo – granica gminy
1,4
17
4938017 Rzeczyca – Grodziszcze do drogi krajowej nr 2
7,1
18
4938018 Kupienino – droga krajowa nr 2
1,0
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Obiekty
mostowe
(szt/m)

1/3,5

1/3,5
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4938019
4938020
4938021
4938022
4938023
4938024
4938025
4938026
4938027
4938028
4938029
4938030
4938031
4938032
4938033
4938034
4938035
4938036
4938037
4938038
4938039
4938040
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RozKogi – wiebodzin
wiebodzin – Grodziszcze – GliPsko
Borów – RozKogi – wiebodzin
Wilkowo – do drogi powiatowej nr 307
Nowy Dworek – KaKawa
Od drogi krajowej nr 3 – Chociule
KieKcze – Chociule
Osogóra – Jeziory – Kupienno
Buków – KMpsko
KieKcze – Przegubiel – Raków
Rudgerzowice – Osogóra – Raków
Rosin – Podlesie – Raków
Podlesie – do drogi krajowej nr 3
Kalsk – Niekarzyn
Kije – Niekarzyn
GoNcikowo – do granicy gminy
Tyczyno – OKobok
Borów – do drogi Tyczyno – OKobok
Lubogóra – NiedXwiady
Wilkowo – Nowa Wioska
Od drogo gminnej nr 38 – !ugowo
Wilkowo – Chociule

1,3
5,4
4,9
4,9
2,1
2,6
4,9
8,7
0,8
2,0
3,8
1,9
1,7
1,6
0,3
2,5
3,7
1,8
3,4
1,9
3,0
5,6

RAZEM:

1/8,0

113,2

!?czna dKugoNQ dróg gminnych wynosi 113,2 km, w tym o nawierzchni twardej 38,1km, z tego nie
ulepszonej 20,1km, ulepszonej 18,0 km, o nawierzchni gruntowej 75,1km.
Tabela 88. Wykaz parametrów dróg gminnych
Lp. Numer
drogi
1
2
3
4
5
6
7
8

4938001
4928002
4938003
4938004
4938005
4938006
4938007
4938008

9
10

4938009
4938010

11
12
13

4938011
4928012
4938013

14

4938014

15
16
17

4938015
4938016
4938017

18
19

4938018
4938019

Relacja drogi
Rusinów – Rzeczyca
!ugów – Rusinow
Nowy Dworek – Zacisze
Lubinicko – do drogi krajowej nr 3
Jeziory – Wolmierzyce
Jordanowo – Zakole
GliPsko – Zakole
Od drogi 06 do (Jordanowo –
Zakole) do granicy gminy
GliPsko – do drogi krajowej nr 3
Od drogi krajowej nr 3
Rudgerzowice – Darnawa
KieKcze – Jeziory
wiebodzin – Ojerzyce
Od drogi krajowej nr 2
- Lubieniecko
Lubieniecko – do drogi
wiebodzin – Ojerzyce
Ojerzyce – MyszMcin
GoNcikowo – granica gminy
Rzeczyca – Grodziszcze do drogi
krajowej nr 2
Kupienino – droga krajowa nr 2
RozKogi – wiebodzin

Szer.
jezdni
(m)
3,0
3,5
3,0
6,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Rodzaj nawierzchni (km)
Ulepszona
bitumiczna,
betonowa

0,2

Nie
Ulepszona
t uczniowa,
brukowa

Grun-towa

0,2
0,8
0,4

3,9
2,2
1,3
1,6
0,5
3,7
4,9
1,0

0,1

0,6

4,5
3,5

5/3,9
1/1,0
1/1,0
2/1,2

1,5
3,0

3,5
2,3
3,0

0,3

3,0

1,8
2,7
1,2

1/0,9

2,0

2,3

0,1
1,4
1,4

2,5
3,2
3,8

Przepusty
(szt/m)

1,0
1,3
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1/0,9

5,7

2/1,2
3/1,6
1/0,5
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4938020 wiebodzin-Grodziszcze-GliPsko
4938021 Borów – RozKogi – wiebodzin
4938022 Wilkowo-do drogi powiatowej
Nr 307
4938023 Nowy Dworek – KaKawa
4938024 Od drogi krajowej nr 3 – Chociule
4938025 KieKcze – Chociule
4938026 Osogóra – Jeziory – Kupienno
4938027 Bukow – KMpsko
4938028 KieKcze – Przegubiel – Raków
4938029 Rudgerzowice-Osogóra- Raków
4938030 Rosin – Podlesie – Raków
4938031 Podlesie – do drogi krajowej nr 3
4938032 Kalsk – Niekarzyn
4938033 Kije – Niekarzyn
4938034 GoNcikowo – do granicy gminy
4938035 Tyczyno – OKobok
4938036 Borów - do drogi Tyczyno-OKobok
4938037 Lubogóra – NiedXwiady
4938038 Wilkowo – Nowa Wioska
4938039 Od drogi gminnej nr 38 – !ugowo
4938040 Wilkowo – Chociule

5,0
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
4,0
2,5
2,5
3,5
3,0
3,0
3,0
4,5
3,0
3,7
3,3
3,5
2,5
3,5

RAZEM:
Tabela 89. Ulice gminne na terenie miasta .wiebodzin
Szer.
DKugoGH
Lp.
Nazwa ulicy
jezdni
odcinka (km)
(m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Strzelecka
PóKnocna
Partyzancka
UKaPska
"aków
Polna
Jeziorowa
Marynarska
Moniuszki
Bramkowa
Garbarska
Górna
Grzybowa
MaKomKyPska
OkrMDna
Zwi?zkowa
Dworska
GKowackiego
KiliPskiego
!?kowa
Rynkowa
SKowackiego
Studencka
Wiejska
Wodoci?gowa
Walki MKodych
3 Maja
Cegielniana

0,766
0,200
0,730
0,165
0,527
0,408
0,533
0,150
0,155
0,044
0,136
0,081
0,659
0,078
0,355
0,161
0,055
0,072
0,161
0,200
0,077
0,172
0,147
0,074
0,574
0,082
0,227
0,925

4,0
6,5
4,0
4,5
5,0
4,5
6,0
3,0
4,0
3,0
4,0
4,5
6,0
4,0
4,5
7,0
3,5
4,0
6,0
6,0
3,7
5,0
3,5
3,5
4,0
4,0
7,5
6,0

4,4
1,0
4,7

1,0
3,9
0,2

3/0,6
2/1,0

0,8
2,8
0,5

1,3
2,6
1,8
7,6

0,3
0,6
0,8
0,9
0,1
0,6

2,4

1,4
0,8
0,5

0,5

0,4
0,5

1,1
3,7
1,3
1,7
1,6
0,3
1,9
1,7
1,0
0,5
1,9
2,6
4,6

20,1

18,0

75,1

0,6
0,6

1/0,3

1/0,5
1/0,6
1/0,4
1/1,0

Rodzaj nawierzchni (km)
Ulepszona
(bitumiczna,
betonowa)

nie
ulepszona

0,434

gruntowa

0,332
0,200

0,730
0,165
0,527
0,408
0,533
0,043
0,155
0,044
0,136
0,081
0,052
0,355

0,107

0,047
0,026

0,612

0,161
0,055
0,072
0,161
0,077
0,172
0,147
0,074
0,105
0,082
0,227
0,453
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0,423

0,046

0,090

0,382
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56
57

KrMta
Krótka
Nowa
Ogrodowa
Poprzeczna
SKoneczna
Topolowa
Zielona
rednia
Kamienna
Kopernika
KoNciuszki
KrasiPskiego
Mickiewicza
Paderewskiego
Za grobl?
PuKaskiego
Skrajna
Kozia
MaKa
Osiedlowa
Szkolna
Od ul wierczewskiego do
budynku nr 4 na ON. Widok
Od ul wierczewskiego do
budynku nr 19 na ON. Widok
Od ul wierczewskiego do
budynku nr 22 na ON. Widok
Drogi osiedlowe, Osiedle
"aków
Plac ObroPców Pokoju
ON. SKoneczne

58

ON. PoKudniowe

1,442

5,0

59

ON. Kopernika

0,930

5,0

52
53
54

RAZEM

0,142
0,118
0,235
0,280
0,425
1,012
0,575
0,130
0,058
0,355
0,487
0,217
0,327
0,378
0,290
1,400
0,349
0,577
0,609
0,224
0,368
0,415
0,186

5,0
5,0
5,5
6,0
5,5
6,0
5,0
3,5
6,0
4,5
5,5
5,0
4,5
5,0
5,0
6,5
6,0
5,0
7,0
6,5
6,0
5,0
5,0

0,142

0,178

5,0

0,178

0,072

5,0

0,072

1,610

5,0

0,140

0,5456 ha
0,975

5,0

0,118
0,235
0,280
0,425
0,584
0,050
0,130
0,058
0,355
0,487

0,428
0,525

0,217
0,327
0,378
0,290
0,375
0,349
0,577
0,609
0,224
0,368
0,415
0,186

0,720 polbruk
0,690
(4499,6m2pol
bruk

1,442
(4694m2)
mineralnoasfaltowa
0,400
(2400m2)
mineralno –
asfaltowa

0,285
(1590m2
DuDlowa

0,530
(4740m2
DuDlowa

22,278 km +0,5456 ha

!?czna dKugoNQ dróg i ulic gminnych wynosi 135,478 km oraz 0,546 ha (Plac ObroPców Pokoju).
Podstaw? prawn? zaliczenia drogi do danej kategorii jest UchwaKa W R N w Zielonej Górze Nr XIII/91/86
z dnia 28.04.1986 r.
7.2.4.1 Parametry techniczne dróg gminnych
Parametry dróg gminnych w wiMkszoNci odbiegaj? od wymagaP normatywnych klasy V, stan ich
utrzymania jest dalece nie zadawalaj?cy. W stanie aktualnym charakteryzuj? siM maKo pKynnym
przebiegiem sytuacyjnym, szerokoNci? jezdni w granicach 2,5-3,5 m szerokoNci? korony 4,0-7,0 m.
WiMkszoNQ s? to drogi gruntowe, miejscami trudno przejezdne, zwKaszcza po wyst?pieniu intensywnych
opadów.
CzMNQ dróg utwardzona jest nawierzchni? w postaci kostki brukowej (zwKaszcza na terenach
zabudowanych), czMNQ posiada nawierzchniM bitumiczn? o stosunkowo dobrym stanie utrzymania.
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Remonty dróg wykonywane s? w maKym zakresie, w zaleDnoNci od potrzeb. Nowych inwestycji drogowych
w ostatnich latach nie realizowano.
Stan utrzymania poboczy dróg w 80% zKy. Oznakowanie znakami drogowymi w maKym zakresie, znaków
na jezdni brak. Parkingów przy drogach gminnych brak. Nie wykonywano pomiarów natMDenia ruchu,
przyj?Q jednak moDna, na podstawie obserwacji i analizy De wielkoNQ ruchu na tej sieci dróg nie przekracza
kilkunastu pojazdów umownych na dobM.
7.2.4.2 Zadania w zakresie rozwoju oraz zmian przebiegu i parametrów sieci dróg gminnych
Dla wszystkich dróg gminnych naleDy zaplanowaQ wykonanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych
w zakresie modernizacji nawierzchni (poprzez poKoDenie nawierzchni bitumicznej), poboczy oraz
infrastruktury towarzysz?cej. Z bieD?cego utrzymania pilne do wykonania s? prace zwi?zane
z odwodnieniem, profilowaniem poboczy, uzupeKnieniem ubytków nawierzchni, oczyszczeniem rowów
przydroDnych, wycinka drzew i krzewów ograniczaj?cych widocznoNQ.
7.3. Komunikacja kolejowa
Przez teren i gminy przebiegaj? nastMpuj?ce linie kolejowe:
magistrala E – 20 Warszawa Zachodnia - Kunowice (granica paPstwa) – Berlin, dwutorowa,
zelektryfikowana, przebiega na terenie gminy na dKugoNci 15km, zostaKa zaliczona do systemu UE
jako magistrala oznaczona AGC (waDna). Szlak torowy na terenie gminy zostaK przebudowany i
dostosowany do rozwijania prMdkoNci do 160km/godz. Nie zostaKy natomiast przebudowane dwie
stacje z ukKadem sterowniczo – torowym w wiebodzinie i Wilkowie. Ruch pasaDerski to 12 par
poci?gów dalekobieDnych na dobM.
linia kolejowa jednotorowa, oznaczona wg wykazu D – 29 nr 384 normalnotorowa relacji
wiebodzin – Sulechów, na terenie gminy na dKugoNci 7km, od 1 lipca 1999roku jest nieczynna dla
ruchu pasaDerskiego, przewiduje siM pozostawiQ dla ruchu towarowego. Linia ta byKa wykorzystywana
przez wytwornie mas bitumicznych Zarz?du Dróg w wiebodzinie, wytwórnie mas bitumicznych
w Chociuli, oraz przez elewatory zboDowe. Ze wzglMdu na zKy stan torów notowane byKy liczne
przypadki wykolejenia poci?gów.
linia kolejowa jednotorowa, oznaczona wg wykazu D - 29 nr 375 normalnotorowa, relacji
MiMdzyrzecz – !agów – Toporów, nieczynna od paXdziernika 1994 r.. ZamkniMcie linii nast?piKo ze
wzglMdu na zKy stan torów oraz brak zainteresowania przewoXnika oraz pasaDerów. Po wykonaniu
napraw oraz zgKoszeniu potrzeb przewozowych jest moDliwoNQ wK?czenia tego szlaku do eksploatacji.
Linie kolejowe podlegaj? Zachodniej DOKP w Poznaniu. WedKug klasyfikacji PKP D -29 linia kolejowa E
- 20 zostaKa zakwalifikowana do pierwszorzMdowych i w planach Zachodniej DOKP w Poznaniu
planowana jest w perspektywie do modernizacji. Zamierzenia modernizacyjne przewidziane przez
DyrekcjM OkrMgu Infrastruktury Kolejowej w Poznaniu – WydziaK Inwestycji i Rozwoju, zostaKy zKoDone
przez Biuro Projektów kolejowych w Poznaniu we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Decyzja w powyDszej sprawie zostaKa wydana przez Urz?d Miejski
w wiebodzinie (decyzja Nr 11/1/99 z dnia 12.03.1999 roku)
7.4. Komunikacja zbiorowa - Pa&stwowa Komunikacja Samochodowa
Ruch osobowy obsKugiwany jest przez PKS, które pokrywa swoj? sieci? caK? gminM. WiMkszoNQ
miejscowoNci posiada co najmniej jeden przystanek autobusowy. Podstawowe kierunki komunikacji PKS
to Zielona Góra – Gorzów Wlkp. przez wiebodzin dla ruchu dalekobieDnego i Nredniodystansowego oraz
wiebodzin – miejscowoNci na terenie gminy i gmin s?siednich dla ruchu lokalnego.
W wiebodzinie przy ul. Grottgera (w pobliDu dworca PKP) usytuowany jest dworzec PKS.
Liczba przewoDonych pasaDerów w komunikacji poNpiesznej i zwykKej obsKugiwanej przez placówkM
w wiebodzinie wynosi ok. 75 – 80 tysiMcy miesiMcznie.
7.4.1

Komunikacja dalekobie na

Tabela 90. Wykaz linii komunikacji dalekobiePnej przebiegajIcej przez .wiebodzin (1998 )
Lp.
Relacja linii
IloGH kursów na dobJ
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Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – Stargard SzczeciPski
Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – KoKobrzeg
"ary – Zielona Góra – Gorzów Wlkp.
GKogów – Zielona Góra – Gorzów Wlkp.
Jelenia Góra – Zielona Góra – Koszalin
Jelenia Góra – Zielona Góra – Szczecin
Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Kudowa Zdrój
Legnica – Zielona Góra – Gorzów Wlkp.

RAZEM
7.4.2

1
1
1
1
1
1
1
1

8

Komunikacja )redniodystansowa.

Tabela 91. Wykaz linii komunikacji Gredniodystansowej przebiegajIcej przez .wiebodzin
Lp.
Relacja linii
1
2
3

7.4.3

Zielona Góra – wiebodzin – Gorzów Wlkp.
"ary – wiebiodzin
Gubin – wiebodzin – SulMcin

Komunikacja lokalna

Tabela 92. Wykaz linii komunikacji lokalnej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Relacja linii

Zielona Góra – wiebodzin – !agów Lubuski
Lubrza – wiebodzin – Zielona Góra
wiebodzin – Zielona Góra
wiebodzin – Sulechów
wiebodzin – Przetocznica
wiebodzin – !agów Lubuski
wiebodzin – JemioKów
wiebodzin – Lubrza
wiebodzin – Kosobudz
wiebodzin – NiedzwiedX
wiebodzin – PrzeKazy
wiebodzin – Zagaje
wiebodzin – ZarzyP
wiebodzin – Wysoka
wiebodzin – Boruszyn
wiebodzin – MiMdzyrzecz
wiebodzin – GoNcikowo
wiebodzin – Nowy Dworek
wiebodzin – GliPsk
wiebodzin – Trzciel
wiebodzin – Brójce
wiebodzin – Kargowa
wiebodzin – KMpsko
wiebodzin – Kalinowo
wiebodzin – WMgrzyPce
wiebodzin – Zawisze
wiebodzin – MiMdzylesie
wiebodzin – PodKa Góra
wiebodzin – Cibórz
wiebodzin – Niesulice
wiebodzin – Sk?pe
wiebodzin – Krosno OdrzaPskie

Tabela 93. Wykaz przystanków PKS w poszczególnych miejscowoGciach gminy
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MiejscowoGH
Borów
Chociule
GliPsko
GoNcikowo
Grodziszcze
Jeziory
Jordanowo
KMpsko
Kupienino
Lubinicko
!ugów
Nowy Dworek
Osogóra nD.
Raków
Rosin
RozKogi
Rudgerzowice
Rusinow
Rzeczyca
wiebodzin
Wilkowo

RAZEM:
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IloGH przystanków
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

24

Do miejscowoNci poKoDonych na terenie gminy, nie objMtych komunikacj? PKS naleD?: Czworaki, Kolonia
GoNcikowo, PGR Kamionka, PGR Lubogóra, PGR Rzeczyca, Podlesie, GliPsko PGR, Osa Góra,
Niedzwiadów, Milków.
7.4.4 Stan i potrzeby komunikacji zbiorowej
Istniej?ca, zorganizowana sieQ poK?czeP komunikacyjnych PKS zapewnia podstawowe potrzeby
mieszkaPców gminy. ObsKuga pasaDerów jest realizowana w miarM istniej?cych potrzeb zgKaszanych przez
zakKady pracy, organizacje lub osoby fizyczne.

PODSUMOWANIE
Drogownictwo
• Miasto i gmina wiebodzin posiada wyj?tkowo korzystny, prawdopodobnie najkorzystniejszy
w województwie lubuskim ukKad transportowy.
• Problemem jest zKy stan techniczny dróg, zwKaszcza gminnych. Niska ocena jakoNci dróg dotyczy stanu
ich nawierzchni a takDe innych parametrów uDytkowych (szerokoNQ, geometria). Dla wszystkich dróg
gminnych naleDy zaplanowaQ wykonanie prac modernizacyjnych
i konserwacyjnych w zakresie modernizacji nawierzchni (poprzez poKoDenie nawierzchni bitumicznej),
poboczy oraz infrastruktury towarzysz?cej.
• Z bieD?cego dróg gminnych utrzymania pilne do wykonania s? prace zwi?zane z odwodnieniem,
profilowaniem poboczy, uzupeKnieniem ubytków nawierzchni, oczyszczeniem rowów przydroDnych,
wycinka drzew i krzewów ograniczaj?cych widocznoNQ.
Kolejnictwo oraz transport zbiorowy ( PKS)
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• Przez teren i gminy przebiegaja magistrala E – 20 Warszawa Zachodnia - Kunowice (granica paPstwa)
– Berlin, dwutorowa, zelektryfikowana, przebiega na terenie gminy na dKugoNci 15km, zostaKa zaliczona
do systemu UE jako magistrala oznaczona AGC (waDna). Szlak torowy na terenie gminy zostaK
przebudowany i dostosowany do rozwijania prMdkoNci do 160km/godz.
• Nie zostaKy natomiast przebudowane dwie stacje z ukKadem sterowniczo – torowym w wiebodzinie i
Wilkowie.
• Do miejscowoNci poKoDonych na terenie gminy, nie objMtych komunikacj? PKS naleD?: Czworaki,
Kolonia GoNcikowo, PGR Kamionka, PGR Lubogóra, PGR Rzeczyca, Podlesie, GliPsko PGR, Osa
Góra, Niedzwiadów, Milków.

CZ6.7 II
DIAGNOZA SPO9ECZNA
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Uczestnicy spotkaP warsztatowych- wspóKautorzy strategii:
Krzysztof Tomalak – ZastMpca Burmistrza Miasta wiebodzin
Ryszard SzafiPski – ZastMpca Starosty Powiatu wiebodziPskiego
Wiktor Koperkiewicz – czKonek Zarz?du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
Tomasz Olesiak – czKonek Zarz?du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
Marian Pietrzak – czKonek Zarz?du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
Tadeusz TreczyPski – czKonek Zarz?du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
WacKaw "urakowski – czKonek Zarz?du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
StanisKaw DydyP - prywatny przedsiMbiorca, radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
Andrzej Gajdka- prywatny przedsiMbiorca, radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
Roman Gwizd – prywatny przedsiMbiorca, radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
Mariusz Hanysz – prywatny przedsiMbiorca, radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
StanisKaw Kubiak – prywatny przedsiMbiorca, radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
Barbara !yszczyk - radna Rady Miejskiej w wiebodzinie
Jan Melnik - radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
Zbigniew Mlonek – radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
Gracjan Wrembel - Sekretarz Miasta wiebodzin
Wojciech Sucharzewski - kierownik WydziaKu Budownictwa UrzMdu Miasta w wiebodzinie
Maria Kurczewska – kierownik Biura Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w wiebodzinie
Leszek Cenin - kierownik WydziaKu Ochrony rodowiska Starostwa Powiatowego w wiebodzinie
Marek Arabczyk – inD. budownictwa, handlowiec
Zbigniew Bekier - wKaNciciel firmy PRO-DACH, inD. elektryk
GraDyna KKos – Rejon Energetyczny wiebodzin
Krzysztof Michalski- ZakKad Gospodarki Odpadami sp. z o. o.
ElDbieta Primus- Prezes Zarz?du Intermarche,
Jerzy Prokopowicz – LZT Elterma S.A.
Janusz R mer- Polski Zwi?zek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Anna Tesza – WBK, ekonomista
Józef WKosek – inDynier komunikacji
Renata Zdanowicz – Tygodnik „DzieP”
Grzegorz Zdziennicki- Dyrektor Publicznej SzkoKy Podstawowej nr 7
Dodatkowo odbyKy siM dwa spotkania robocze z uczniami klas maturalnych w Liceum OgólnoksztaKc?cym
oraz w Zespole SzkóK Zawodowych, z ok. 50 uczniami, wNród których przeprowadzono badania
kwestionariuszowe.
Ponadto w indywidualnych rozmowach uczestniczyli:
PeKnomocnik Starosty do spraw osób niepeKnosprawnych - Zofia Koszela
Redaktor czasopisma lokalnego „Okolice” - Gustaw !apszyPski
Prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury „Formaty” - Stefan JaDdDewski
GKówny inDynier Seco-Warwick sp. z o. o. w Swiebodzinie - Józef Olejnik
Dyrektor ZespoKu SzkóK Zawodowych - Józef Obacz
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8. ORGANIZACJA PROCESU DIAGNOZY SPO9ECZNEJ
Spotkania
Spotkania przedstawicieli firmy „TEKON” i Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania sp. z o. o.
z Zarz?dem miasta (odbyKo siM 5 spotkaP).
Warsztaty z liderami lokalnymi i przedstawicielami urzMdów – 4 spotkania.
Spotkania z uczniami szkóK Nrednich: Liceum OgólnoksztaKc?cego i ZespoKu SzkóK Zawodowych – 2
spotkania.
Wys anie materia y
- wysKano 40 ankiet do najwaDniejszych firm i instytucji ; otrzymano dwie odpowiedzi.
- wysKano 30 egzemplarzy wstMpnej wizji strategii rozwoju miasta i gminy (materiaKy wysKane zostaKy z
UrzMdu Miasta i Gminy)
- wysKano 36 egzemplarzy materiaKów dotycz?cych okreNlenia warunków jakoNci Dycia mieszkaPców i
listy problemów strategicznych ; otrzymano dwie odpowiedzi.
Do kaDdego z wysyKanych materiaKów informacyjnych doK?czane byKy zaproszenia na warsztaty
strategiczne.
Rozmowy z lokalnymi liderami 4rodowiskowymi
Przeprowadzenie wywiadów –rozmów sondaDowych z przedstawicielami róDnych Nrodowisk lokalnych:
- PeKnomocnikiem Starosty do spraw osób niepeKnosprawnych Zofi? Koszel?
- Redaktorem Czasopisma lokalnego „Okolice” Gustawem !apszyPskim,
- Prezesem Stowarzyszenia Twórców Kultury „Formaty” Stefanem JarzdDewskim
- GKównym InDynierem SECO WARWICK inD. Józefem Olejnikiem
Spotkania warsztatowe odbywaKy siM od 22.12.1999 roku do 11.02.2000 roku
• Warsztaty I 22.12.1999.
• Warsztaty II 12.01.2000.
• Warsztaty III 31.01.2000.
• Warsztaty IV 11.02.2000.
Miejsce warsztatów: Sala Ratuszowa UrzMdu miasta w wiebodzinie.
Koordynacja prac ze strony UrzMdu Miejskiego: mgr inD. Wojciech Sucharzewski
Przygotowanie spotkaP i prace eksperckie: TEKON s.c. Biuro Doradztwa i Ekspertyz oraz JBPP sp. z o. o.
Warsztaty I Groda 22.12.99.
Przebieg spotkania:
1. Janusz KorzeP- wprowadzenie
- kierunki rozwoju przestrzennego miasta,
- problematyka strategii rozwoju miasta i gminy
- przedstawienie roli spoKecznoNci lokalnej w tworzeniu strategii
2. Przedstawienie uczestników warsztatów.
3. Roman Sobczak – przedstawiciel ,TEKON:
przedstawienie cech charakterystycznych gminy, walorów,
podkreNlenie roli gminy wynikaj?cych z jej poKoDenia, koniecznoNQ podjMcia wspóKpracy
z s?siednimi gminami.
4. Uczestnikom spotkania podobaKa siM charakterystyka gminy - nie mieli szczególnych uwag.
5. ZastMpca Burmistrza Gminy wiebodzin: przedstawienie dotychczasowej wspóKpracy z nimi gminami i
plany dziaKaP w przyszKoNci.
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Uczestnicy spotkania chMtnie podejmowali dyskusjM. GKównym w?tkiem dyskusji byK temat koniecznoNci
wspóKpracy z gminami s?siednimi i ukazywanie korzyNci, które st?d wynikaj?.
Warsztaty II 12.01.2000.
Przebieg spotkania
1. Wojciech Sucharzewski – wprowadzenie.
2. Dr inD. Roman Sobczak:
-Problem dokonania wyboru wariantu strategii
-Przedstawienie wyników ankiet z warsztatów I
-Wizja rozwoju gminy na tle rozwoju globalnego,
-Przedstawienie diagnozy gminy w 7 punktach.
3. Dyskusja uczestników warsztatów – tematy:
- Brak przetwórstwa warzyw i owoców w gminie
- Atuty poKoDenia
- Problem degradacji drobiarstwa
- OdpKyw ludnoNci ze wzglMdu na brak mieszkaP
- Brak promocji gminy.
Uczestnicy chMtnie podejmowali dyskusje ukazuj?c wiele nurtuj?cych problemów.
Warsztaty III 31.01.2000
Dr inD. Roman Sobczak – wprowadzenie
Przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych na warsztatach I i II. Oraz w w szkoKach
Dyskusja uczestników warsztatów:
Brak ci?gKoNci w nauczaniu miMdzy szkolnictwem podstawowym i Nrednim
Problemy dzieci i mKodzieDy
Problemy perspektyw dla ludzi mKodych
Warsztaty IV 11.02.2000.
Dr inD. Roman Sobczak- przedstawienie celów strategicznych dla miasta i gminy wiebodzin.
1. Dyskusja uczestników- tematy:
-moDliwoNci realizacji przedstawionego planu.
-koniecznoNQ wK?czenie strategii gminy do strategii województwa
-uci?DliwoNQ wyziewów gazowych z gminy Sk?pe
-potrzeba komunikacji miejskiej
Posumowanie
Dyskusja podczas warsztatów miaKa swobodny charakter dziMki czemu uczestnicy chMtnie wysuwali swoje
pomysKy i uwagi. KaDde ze spotkaP warsztatowych zakoPczone byKo wypeKnianiem ankiet dotycz?cych
strategii.
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9. WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH W.RÓD UCZESTNIKÓW
WARSZTATÓW
9.1. Oczekiwania spoKeczne, opinie mieszka&ców
Warsztaty I
Opinie uczestników na temat róDnych sfer Dycia Gminy :
I RODOWISKO
Propozycje wiMkszoNci
• Potrzeba edukacji ekologicznej
• Zapobieganie degradacji Nrodowiska
Propozycje indywidualne
• Likwidacja kot owni w>glowych
• Segregacja 4mieci i odpadów
• Zadbanie o czysto4G kompleksów wodnych
• Poprawa stanu budynków
II SPO!ECZE)STWO
Propozycje wiMkszoNci
• Usprawnienie funkcjonowania infrastruktury spoKecznej, szczególnie:
• sKuDby zdrowia,
• policji
• ZwiMkszenie oferty rekreacyjnej
Propozycje indywidualne
• Zadbanie o dobre kontakty mi>dzy SamorzCdem Lokalnym i mieszkaKcami
• Rozszerzenie dzia alno4ci o4rodka rehabilitacyjnego
• Rozwój szkolnictwa
III GOSPODARKA
Propozycje wiMkszoNci
• Rozwój turystyki
• Rozwój przemysKu meblowego
• Rozwój rolnictwa
Propozycje indywidualne
• Tworzenie ma ych, specjalistycznych gospodarstw rolnych
• Agro-turystyka
• Potrzeba stworzenia organizacji ma ych sklepikarzy przeciw marketom
• Rozwój us ug i handlu
• Rozwój przemys u
• Budowa nad jeziorami o4rodków rekreacyjno - rehabilitacyjnych
• Utrzymanie, dzi>ki poparciu spo ecznemu, polskiego kapita u
• Stworzenie lepszych warunków do powstawania i rozwoju firm
IV PRZESTRZE)
Propozycje wiMkszoNci
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• ZwiMkszenie dbaKoNci o stan i rozwój sieci komunikacyjnej
• ZwiMkszenie dbaKoNci o stan budynków komunalnych
• Poprawa w rozdysponowaniu przestrzeni (inwestycje, rekreacja, mieszkalnictwo)
Propozycje indywidualne
• Potrzeba kanalizacji gminy
• Budowa 4cie8ek rowerowych
• Wi>ksza dba o4G o zabytki
• Wi>ksza dba o4G o rozwój wsi w stosunku do miasta
V ZARZ0DZANIE
Propozycje wiMkszoNci
• KoniecznoNQ wspóKpracy z innymi gminami
Propozycje indywidualne
• Wybory Burmistrza i Starosty systemem bezpo4rednim lub na zasadach kontraktu
• Zwi>kszenie zakresu kompetencji w adz Gminy
• Wspó praca instytucji na rzecz mieszkaKców

Warsztaty 2
Podsumowanie pisemnych wypowiedzi uczestników warsztatów II.
GKówne przyczyny zamieszkania w wiebodzinie:
1.
2.
3.
4.

Swoisty mikroklimat spoKeczny przyjazny dla mieszkaPców,
Miejsce urodzenia,
Miejsce poznania wspóKmaKDonka,
Atuty poKoDenia:
- bliskoNQ jezior i lasów,
- bliskoNQ waDnych szlaków komunikacyjnych
5. MoDliwoNci rozwoju:
- turystyki,
- rolnictwa,
- przedsiMbiorstw.
Podsumowanie wypowiedzi na temat ,,ChcJ mieszkaH w gminie która...”
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zapewnia warunki do rozwoju przedsiMbiorczoNci,
Zapewnia bezpieczePstwo mieszkaPcom,
Dba o dobr? edukacje dzieci
Dba o ekologiM poprzez:
- edukacjM obywateli,
- zapobieganie tworzenia zakKadów mog?cych zatruwaQ Nrodowisko,
- likwidacjM kotKowni wMglowych,
- egzekwowanie kar za zatruwanie Nrodowiska.
Zapewnia pracM mieszkaPcom,
Ma szeroko pojMte perspektywy rozwojowe,
Sprawnie funkcjonuj?c? sKuDbM zdrowia,
WKadze potrafi?ce wykorzystaQ atuty poKoDenia gminy,
Sprawnie funkcjonuj?cy system demokratyczny,
Zapewnia mieszkaPcom wiele moDliwoNci spMdzenia wolnego czasu,
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• Dba o wKaNciw? politykM zagospodarowania przestrzeni miasta.
G ówne cele rozwoju:
• Edukacja mKodzieDy,
• Rozwój budownictwa,
• Rozwój maKych i Nrednich przedsiMbiorstw,
• Rozwój rolnictwa,
• Rozwój przetwórstwa rolnego,
• Wykorzystanie poKoDenia gminy:
• Rozwój turystyki,
• ci?gniMcie inwestorów,
• Stworzenie systemu wspierania rozwoju przedsiMbiorczoNci,
• Stworzenie przejrzystego planu zagospodarowania przestrzennego
Opinie uczestników wyraDone podczas spotkania w 12.01.2000 na temat róDnych sfer Dycia Gminy
( skKad zebranych róDniK siM w porównaniu do warsztatów I)
I RODOWISKO
• Potrzeba edukacji ekologicznej
• WiMksza dbaKoNQ o ochronM Nrodowiska
• Likwidacja kotKowni wMglowych
• Egzekwowanie kar od podmiotów zanieczyszczaj?cych Nrodowisko.
II SPO!ECZE)STWO
• Poprawa edukacji mKodzieDy
- równy dostMp do edukacji
- wprowadzenie nowych systemów nauczania
- powstanie nowych oNrodków edukacyjnych.
• Usprawnienie funkcjonowania infrastruktury spoKecznej, szczególnie:
- sKuDby zdrowia
- policji
• Rozszerzenie oferty rekreacyjnej
• Zmniejszenie bezrobocia
III GOSPODARKA
• Rozwój turystyki
• Rozwój oNrodka rehabilitacji
• Rozwój przetwórstwa
• Rozwój rolnictwa:
- agro-turystyka
- gospodarstwa specjalistyczne
• Rozwój przedsiMbiorstw:
- rodzinnych
- przemysKowo-usKugowych
• Stworzenie sektora przetwórczego
• Potrzeba obniDenia podatków
IV PRZESTRZE)
• ZwiMkszenie dbaKoNci rozwój sieci komunikacyjnej
• Poprawa stanu budynków mieszkaniowych i budowa nowych
• Poprawa rozdysponowania przestrzeni (inwestycje, rekreacja, mieszkalnictwo)
• DokoPczenie kanalizacji gminy
• Zadbanie o niwelacje róDnic rozwojowych miMdzy wsi? a miastem
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V ZARZ0DZANIE
• Sprawne funkcjonowanie systemu demokratycznego.

9.2. Wyniki ankiet przeprowadzonych w szkoKach
Ankiety przeprowadzane byKy w dniach 20.01.2000 i 21.01.2000. w dwóch szkoKach Nrednich,
,,Liceum OgólnoksztaKc?cym” i ,, Zespole SzkóK Zawodowych”.
OgóKem w ankietach wziMKo udziaK 47 respondentów( 25 L.O, 22 Z.S.Z).
Pytania na które odpowiadali ankietowani:
1.Jakie warunki powinno speKniaQ miejsce, w którym po skoPczeniu szkoKy (szkóK) chciaKbyN (chciaKabyN)
zamieszkaQ na dKuDej ?
ZAPEWNIENIE EDUKACJI
• MoDliwoNQ rozwoju intelektualnego
• DostMpnoNQ internetu
• Wysoki poziom nauczania
• WyDsze uczelnie lub ich filie
• DuDy wybór kierunków w szkoKach Nrednich
• Zapewnienie moDliwoNci ksztaKcenia dla dzieci
• Bezstresowy system nauczania
PRACA
• PewnoNQ pracy
• ZróDnicowane oferty
• Praca dobrze pKatna
• BliskoNQ od miejsca zamieszkania
BEZPIECZE)STWO
• Niska przestMpczoNQ
• Sprawnie dziaKaj?ce sKuDby bezpieczePstwa
• DuDa liczba patroli
• DuDa wykrywalnoNQ
• Konkretne i zdecydowane dziaKania policji
REKREACJA
• Baseny, korty, boiska, hale sportowe, stadniny koni, siKownie.
KULTURA
• Kina, teatry, opera, galerie,
• Imprezy: koncerty, festiwale, promocje,.
BUDOWNICTWO
• Domki jednorodzinne
• MoDliwoNQ kupna mieszkania
• MoDliwoNQ budowy domu
• Dostosowanie stylu budowanych budynków do istniej?cej architektury.
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KOMUNIKACJA
• RozwiniMta komunikacja miejska
• RozwiniMta komunikacja miMdzy innymi miastami.
2. Co ci siM nie podoba w mieNcie wiebodzin ?
ESTETYKA MIASTA
• ZKy stan dworców PKP i PKS
• Nieestetyczny deptak
• Szare budynki
• Brud na ulicach
• Brak parkingów
• Brak podjazdów dla inwalidów w starych budynkach
• MaKo terenów zielonych
• ZKy stan chodników
• Zbyt duDa liczba koNcioKów
Z!Y STAN DRÓG
• Woda pod wiaduktem
• Ci?gKe remonty
• Wystaj?ce studzienki
• Brak NcieDek rowerowych
BRAKI
• Promocji miasta
• Pracy
• BezpieczePstwa
• MieszkaP
• Komunikacji miejskiej
• Rozrywki dla mKodzieDy
O WIATA
• Zbyt maKy wybór szkóK Nrednich
• Potrzeba powstania wyDszej uczelni
KULTURA
• MaKa liczba kin
• MaKa liczba imprez
• SKaba dziaKalnoNQ domu kultury
• MaKy wybór ksi?Dek w bibliotece miejskiej
SPORT
• Zbyt maKa liczba imprez
• Zbyt maKy liczba obiektów sportowych
• Potrzeba powstania nowych obiektów sportowych
- Stadionów
- Basenu
- Lodowiska
LOKALE ROZRYWKOWE
• Zbyt maKa liczba
• Zbyt wczesne zamykanie
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MaKa atrakcyjnoNQ

Co Ci siM nie podoba w miejscu zamieszkania ?
- ZKe zarz?dzanie
- SKabo rozwiniMte Dycie kulturalne
- Brak oferty rekreacyjnej
- Brak pracy
- Brak rozwiniMtej sieci telekomunikacyjnej , kanalizacji
- TrudnoNci w poK?czeniach komunikacyjnych z miastem
- Wycinanie lasów
- Zanieczyszczenie wody i lasów, powietrza
- Alkoholizm
Co jest najwiMksz? szans? – zalet? miasta oraz gminy wiebodzin ?
• PoKoDenie
- blisko granicy – 20 gKosów
- bliskoNQ gKównych szlaków komunikacyjnych trasy A2 i A 3 -8 osób
• Walory turystyczne – 19 gKosów
• Hala sportowa –14 gKosów
• Rozwój ekonomiczno – gospodarczy miasta - 6 osób
• Dom kultury – 2 gKosów
• Promocja w kraju i za granic? - 2 gKosy
Zaproponuj slogan promocyjny – hasKo dla Gminy wiebodzin ?
• Gmina rz?dzi, gmina radzi, gmina nigdy ci nie zdradzi.
• Gdziekolwiek byN nie byK chciaKbyN byQ tutaj.
•
wiebodzin - miasto XXI wieku.
• Doskonalmy nasze otoczenie.
• Masz ??? Zrealizuj je... w wiebodzinie.
• Spokojny dojazd – miKy wypoczynek- wiebodzin.
•
wiebodzin – otwiera przed tob? wiele nowych moDliwoNci na szczMNliw? przyszKoNQ.
• .wiebodzin – miasto na skrzyPowaniu szlaków transeuropejskich: wschód-zachód, póKnocpoKudnie
•
wiebodzin - gmina przyszKoNci.
• TO my wiebodzin miasto rozwojowe i dla tego przyszKoNciowe.

9.3. Uwagi ko&cowe
W toku prac prowadzonych nad strategi? stwierdzono niewystarczaj?ce zaangaDowanie mieszkaPców
w tworzenie tego dokumentu. Mimo licznych osobistych zaproszeP, frekwencja byKa niezadowalaj?ca.
Tendencja ta jest jednak prawidKowoNci? wystMpuj?c? ci?gle jeszcze na terenie niemalDe caKego kraju. Jest
to oczywiNcie bardzo zKoDone zjawisko, ale jednej z jego gKównych przyczyn naleDy dopatrywaQ w ci?gle
jeszcze istniej?cych uwarunkowaniach mentalnych mieszkaPców, które powoduj? niewiarM w moDliwoNci
wpKywu zwykKego czKowieka na to, co dzieje siM w jego gminie.
NiezbJdny jest specjalny program aktywizacji Grodowiska lokalnego i dbaKoGH o dialog miJdzy
wKadzami samorzIdowymi a spoKecznoGciI gminy.
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