TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO
ROZWOJU
miasta i gminy wiebodzin
Program rozwoju turystyki

Opracowa# zespó#:
dr in . Roman K. Sobczak
mgr Jan Stanis awczyk
mgr Halina Sobczak

Zielona Góra - )wiebodzin, maj 2001.

SPIS TRE)CI
1. DIAGNOZA STANU GMINY ............................................................................................................ 3
1.1. SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA GMINY .................................................................................. 3
1.2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA ........................................................................................................... 5
1.3. ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE ......................................................................................................... 6
1.4. TRADYCJE I 3RODOWISKO KULTUROWE .......................................................................................... 7
1.5. GOSPODARKA .................................................................................................................................. 7
1.5.1. Ogólna charakterystyka gospodarki................................................................................... 7
1.5.2. Podmioty gospodarcze........................................................................................................ 8
1.5.3. Dzia alno ! produkcyjna i us ugowa.................................................................................. 8
1.5.4. Budownictwo ...................................................................................................................... 9
1.5.5. Us ugi ................................................................................................................................. 9
1.5.6. Rolnictwo............................................................................................................................ 9
1.5.7. Turystyka .......................................................................................................................... 11
1.5.8. Bud,et Gminy.................................................................................................................... 11
1.6. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY ........................................................................................... 12
1.6.1. Sytuacja globalna – perspektywa przysz o ci................................................................... 12
1.6.2. Uwarunkowania zewn1trzne............................................................................................. 12
1.6.3. Uwarunkowania wewn1trzne............................................................................................ 13
1.7. ANALIZA SWOT............................................................................................................................ 14
1.8. WYZWANIA PRZYSZ8O3CI ............................................................................................................. 15
2. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI .......................................................................................... 17
2.1. WIZJA ROZWOJU GMINY................................................................................................................ 17
2.2. ZA8O9ENIA STRATEGII ROZWOJU .................................................................................................. 18
2.2.1. Misja miasta i gminy......................................................................................................... 18
2.2.2. Cele strategiczne programu.............................................................................................. 18
2.2.3. Szczegó owe zestawienie celów ........................................................................................ 20
2.3. PRIORYTETOWE PRZEDSI:WZI:CIA ............................................................................................... 24
2.4. INSTYTUCJA WSPIERAJ;CA ROZWÓJ PRZEDSI:BIORCZO3CI .......................................................... 25
2.5. OPIS WYBRANYCH PROJEKTÓW I PROGRAMÓW WDRO9ENIOWYCH ............................................ 26

Strategia zrównowa,onego rozwoju miasta i gminy 5wiebodzin. - Program rozwoju turystyki

str. 3

1. DIAGNOZA STANU GMINY
1.1. Syntetyczna charakterystyka Gminy
Po o enie miasta i gminy 3wiebodzin na szlakach tranzytowych z Niemiec i ze Skandynawii na
po udnie Europy, w Arodkowo-zachodniej czCAci Polski, jest istotnym czynnikiem determinujDcym jej
rozwój. Gmina graniczy z miastem i gminD Sulechów, gminD SkDpe, gminD Lubrza, miastem i gminD
MiCdzyrzecz, gminD Szczaniec oraz miastem i gminD ZbDszynek.
Po reformie samorzDdowej, z dniem 1.01.1999 r. Gmina 3wiebodzin znalaz a siC w powiecie
AwiebodziIskim.
Gmina 3wiebodzin le y na Pojezierzu Lubuskim, dok adniej prawie ca a gmina le y w granicach Pojezierza
8agowskiego a jedynie fragment po udniowo-zachodni (okolice wsi Chociule, KCpsko i tereny na zachód
od Rosina) po o one sD na terenie Równiny Torzymskiej.
Gmina posiada urozmaiconD rzeLbC terenu ukszta towanD przez dzia alnoAM lodowca skandynawskiego
i jego wód roztopowych. Jej ró norodnoAM wp ywa na atrakcyjnoAM turystycznD Gminy.
Gmina 3wiebodzin po o ona jest w ca oAci w dorzeczu Odry, na wododziale miCdzy rzekD OdrD
i WartD. CharakterystycznD cechD Gminy jest znaczna obfitoAM wód powierzchniowych. G ównD rzekD jest
Paklica, dop yw Odry. NajwiCkszym jeziorem gminy jest Jez. Nies ysz (Niesulickie) o powierzchni
zwierciad a wody 486,2 ha i wysp 10,4 ha. W znacznej czCAci jezioro znajduje siC na terenie sDsiedniej
gminy Lubrza a do gminy 3wiebodzin nale y jedynie brzegi po udniowo-wschodnie. Jezioro Nies ysz jest
drugim co do wielkoAci jeziorem w województwie i jednoczeAnie najczystszym (I kl. czystoAci po
wzglCdem fizykochemicznym i bakteriologicznym). Pozosta e jeziora to: Jez. Paklicko Wielkie
(196,0 ha), Jez. Wilkowskie (130,5 ha), Jez. Lubinieckie (79,4 ha).
Gmina posiada zasoby leAne obejmujDce obszar 6 326 ha co stanowi 28,2% powierzchni Gminy, przy
Aredniej dla powiatu 42,4 % , województwa 49,1 % i Polski 28,2%. Obszary te posiadajD wartoAM
gospodarczD (82,7 %) i wartoAM ochronnD (15,8 %) zaA grunty zwiDzane z gospodarkD leAnD obejmujD
2,5 % ogólnej powierzchni.
Najliczniejszym i najwa niejszym gospodarczo gatunkiem na terenie gminy jest sosna, która zajmuje blisko
85% powierzchni leAnej. W strukturze wiekowej zdecydowanie przewa ajD drzewostany m ode do 40 lat,
które zajmujD a 51,2 % powierzchni leAnej zalesionej. Drzewostany od 41 do 80 lat zajmujD
33,9 % tej powierzchni. PrzeciCtna zasobnoAM drzewostanów na terenie Gminy 3wiebodzin wynosi
210 m3/ha, przeciCtny wiek to tylko 43 lata, a przeciCtny przyrost 4,88 m3/ha.
Zasoby przyrodnicze Gminy podlegajD ró nym formom ochrony prawnej. Na terenie Gminy znajduje siC
rezerwat leAny (czCAciowy) „DCbowy Ostrów”, obszar chronionego krajobrazu (5 100 ha), 5 pomników
przyrody, dwa zespo y drzew bCdDce pomnikami przyrody oraz jeden u ytek ekologiczny (Jez. KsiC no).
Rezerwat „DCbowy Ostrów” zosta powo any w 1970 r., zajmuje powierzchniC 2,29 ha. Rezerwat po o ony
jest w NadleAnictwie 3wiebodzin, leAnictwo Nowy Dworek. Przedmiotem ochrony jest enklawa ponad 100
letniego starodrzewu.
Na terenie Gminy 3wiebodzin znajduje siC 5 parków, w wiCkszoAci po o onych na terenach wiejskich
i zarejestrowanych w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze.
Klimat Gminy nale y do umiarkowanych, z przewagD wiatrów zachodnich, pó nocno-zachodnich
i pó nocnych, e ze wzglCdu na wy sze po o enie od otaczajDcych jD pradolin posiada klimat nieco
ch odniejszy. Klimat cechujD zimy ciep e lub mroLne, a lata upalne lub zimne i mokre. Najbardziej zmienne
temperatury wystCpujD w lutym, szczególnie w dolinach rzek. Obok miesiCcy mroLnych ( Ar. temperatura –
6,70C) sD miesiDce ciep e (Ar. temperatura +4.20C). NajwiCksze wahania temperatury w ciDgu doby
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wystCpujD w czerwcu, szczególnie w dolinach, co wiD e siC z inwersjami temperatury tu wystCpujDcymi.
Zagro enia przez przymrozki na morenach jest mniejsze a w rynnach glacjalnych wiCksze.
Gmina 3wiebodzin jest uboga w surowce mineralne. Na terenie Gminy znane sD jedynie z o a kruszywa
mieszczDce siC w okolicach Jordanowa i GoAcikowa oraz z o e kredy jeziornej „SzumiDca”, po o one na
wschód od Jordanowa.
Ogólna powierzchnia Gminy 3wiebodzin wynosi 228, 7 km2, z czego 72 % gruntów nale y do Skarbu
PaIstwa. WiCkszoAM gruntów Skarbu PaIstwa jest administrowana przez AWRSP.
Gleby w Gminie sD doAM silnie zró nicowane, przy czym dominujD gleby kompleksu ytniego bardzo
dobrego i dobrego, stanowiDce ok. 60 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. SD to g ównie gleby
brunatne, wy ugowane i kwaAne oraz bielicowe, rzadziej brunatne w aAciwe i czarne ziemie.
Wymienione cechy wp ynC y na ukszta towanie siC sieci osadniczej i uk adu komunikacyjnego, tak e na
rodzaj i lokalizacjC przemys u i rolnictwa oraz na rozmieszczenie i charakter bazy wypoczynkoworekreacyjnej.
Gmina 3wiebodzin posiada korzystne warunki naturalne do rozwoju turystyki, na które sk adajD siC
po o enie i klimat, urozmaicona rzeLba terenu, jeziora i lasy, czyste Arodowisko oraz zabytki kultury.
Gmina 3wiebodzin nale y do Arednich gmin w województwie lubuskim. SieM osadniczD gminy tworzy
1 miasto i 26 innych miejscowoAci (wsie, osady, przysió ki, kolonie). Gmina jest znacznie zró nicowana
pod wzglCdem wielkoAci miejscowoAci i ich po o enia na obszarze Gminy. NajwiCkszymi miejscowoAciami
poza 3wiebodzinem sD: Wilkowo, Jordanowo, GoAcikowo, Rzeczyca, Chociule.
SieM osadnicza Gminy wyró nia siC:
- centralnym po o eniem 3wiebodzina liczDcego 22 500 mieszkaIców, pe niDcego jednoczeAnie funkcjC
siedziby powiatu,
- równomiernym rozmieszczeniem na ca ym obszarze Gminy wsi liczDcych 8 450 mieszkaIców,
- rozrzedzeniem sieci osadniczej w rejonach jezior i kompleksów leAnych.
Po o enie Gminy na skrzy owaniu dróg tranzytowych ma bezpoAredni wp yw na rozwój gospodarczy, co
ma z kolei wp yw na decyzje inwestycyjne przedsiCbiorców. Du e znaczenie posiadajD tak e przemys owe
tradycje 3wiebodzina, datujDce siC od poczDtku XIX w. (1818 r.). RozwinD siC przemys w ókienniczy,
piwowarski, farbiarski, produkcji Arodków czystoAci, spo ywczy, materia ów budowlanych. Ponadto
pracowa y wytwórnie cygar i papierosów, szczeciny, mDczki ziemniaczanej, trykota u, wyrobów
wikliniarskich, kapeluszy i wiele innych.
Niemal w centrum miasta pracowa m yn parowy, istnia a fabryka maszyn rodziny Balcke, farbiarnia firmy
Sawade. Rodziny Rendler (w ókiennictwo), Friemel (Arodki czystoAci), Fechner (budownictwo lDdowe),
Kirschbaum (Arodki spo ywcze), Stein i Löchel (materia y budowlane). Bardzo zas u ona dla promocji
miasta by a 3wiebodziIska Oficyna Wydawnicza Conrada Wagnera.
W koIcu XIX w. W 3wiebodzinie istnia y dwa browary. Najstarszym browarem AwiebodziIskim by
istniejDcy od 1641 roku zak ad warzelniczy Peschele i drugi - powsta y w po owie XIX w. - Browar
Zamkowy.
W 1870 r. 3wiebodzin otrzyma po Dczenie kolejowe na trasie Frankfurt nad OdrD - PoznaI. Równolegle
dokonano modernizacji zbudowanej oko o 1860 roku asfaltowej szosy z Poznania do Frankfurtu. Liczba
ludnoAci miasta w latach siedemdziesiDtych oscylowa a w granicach 7700-8000 mieszkaIców. Z tego te
okresu pochodzi AwiebodziIski dworzec kolejowy, gazownia, szko a podstawowa, gimnazjum, sDd
rejonowy, gmach poczty i kilka innych jeszcze obiektów u ytecznoAci publicznej.
PoczDtki AwiebodziIskiego przemys u wydobywczego wCgla brunatnego datujD siC na lata czterdzieste XIX
wieku, kiedy to w okolicy Lubrzy odkryto p ytko zalegajDce pok ady wCgla.
W 1842 r. uruchomiono eksploatacjC z ó ko o Lubrzy i Wilkowa. Powsta y 3wiebodziIskie Zjednoczone
Kopalnie WCgla Brunatnego z siedzibD w Wilkowie. ZaczC y powstawaM spó ki wCglowe. Wydobywany
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wCgiel odbiera y sulechowskie i AwiebodziIskie fabryki w ókiennicze, okoliczne gorzelnie i browary a
tak e cukrownie we Wschowie i G ogowie.
Intensywny rozwój gospodarczo - spo eczny 3wiebodzina zosta zahamowany, w wyniku majDcych miejsce
w drugiej po owie XIX wieku ruchów migracyjnych ludnoAci niemieckiej, znanych pod nazwD „Ostflucht” ucieczka ze wschodu. W latach 1871 - 1914 z obszaru dawnego powiatu AwiebodziIsko - sulechowskiego
wyjecha o w g Db Niemiec ponad 50 tys. ludzi. Mimo odp ywu ludnoAci i wynikajDcych z tego niema ych
trudnoAci, powsta o w tym okresie w 3wiebodzinie ponad 30 zak adów produkcyjnych, zatrudniajDcych
ogó em ponad cztery tysiDce ludzi. WiCkszoAM tych przedsiCbiorstw upad a w dobie wielkiego kryzysu lat
dwudziestych mijajDcego stulecia.
Po drugiej wojnie Awiatowej w 3wiebodzinie rozwinC y siC zupe nie nowe bran e: przemys meblowy,
elektrotechniczny, spo ywczy, odzie owy.

1.2. Sytuacja demograficzna
Miasto i gmina 3wiebodzin nale y do doAM dobrze zaludnionych gmin województwa. Gmina 3wiebodzin
liczy 30 975 mieszkaIców (dane z na 31.12.1999 r.). GCstoAM zaludnienia jest wysoka i wynosi 136 osób na
1 km2 (w województwie73 osoby na 1 km2). WystCpujD jednak du e dysproporcje miCdzy obszarem miasta,
gdzie gCstoAM zaludnienia osiDga 2050 osób/km2, a obszarami wiejskimi ze wskaLnikiem
39 osób/km2.
LudnoAM miejska stanowi 72,8 % (w województwie 64,7%), co lokuje GminC w grupie najbardziej
zurbanizowanych. Na tle innych gmin województwa Gmina wyró nia siC wysokim zaludnieniem, zw aszcza
w samym 3wiebodzinie. Odgrywa to istotnD rolC w procesach demograficznych, w dynamice
i kierunkach migracji.
Liczba ludnoAci w latach 1995-1999 nieznacznie wzros a, z 30 864 osób w na koniec 1995 r. do 30
975 osób na koniec 1999 r., przy czym w wiCkszym stopniu wzros a liczba ludnoAci na terenach wiejskich.
Jest to wynik niewysokiego przyrostu naturalnego, przy ujemnym, coraz wy szym saldzie migracji
zewnCtrznej. Przyrost naturalny wyniós 1,94 przy czym na obszarach wiejskich by znacznie wy szy i
wyniós 3,49.
W Gminie wystCpuje niskie zaludnienie na obszarach wiejskich, co Awiadczy o znacznych mo liwoAci
rozwoju sfery pozarolniczej i zatrzymania ludnoAci na miejscu.
WielkoAM ruchów migracyjnych w Gminie wynios a 458 osób w 1999 r. a odp yw 458 osób, podczas gdy w
1998 r. nap yw ludnoAci wyniós 358 a odp yw 501 osób. Od kilku lat wystCpuje ujemne saldo odp ywu
poza GminC. Saldo to w 1999 r. wynios o -43 osób.
Gmina 3wiebodzin posiada relatywnie m odD ludnoAM. Ni szy jest odsetek grupy poprodukcyjnej,
a wy szy grupy produkcyjnej. Od 1995 r. liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie roAnie, zaA w
wieku przedprodukcyjnym - spada. Liczba osób w wieku produkcyjnym wynios a 18 648 osób.
W 1999 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada o 66,1 osób w wieku nieprodukcyjnym.
NiepokojDcym zjawiskiem jest systematyczny spadek liczby urodzeI, a wiCc malejDca liczba roczników
najm odszych. W dalszej perspektywie grozi to starzeniem siC spo eczeIstwa i bezwzglCdnym spadkiem
jego liczebnoAci.
Najwa niejsze problemy spo eczne, wynikajDce z przemian struktury wieku, do 2015 r., uwidoczniD siC
w przebiegu nastCpujDcych procesów:
- wzrost liczby osób w grupie produkcyjnej przy istniejDcym bezrobociu mo e stworzyM powa ny
problem na rynku pracy;
- zatrudnienie jak najwiCkszej liczby osób bCdzie najwa niejszD sprawD do rozwiDzania w najbli szym
okresie,
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spadek liczby m odzie y w wieku szko y podstawowej i Aredniej wywo a problemy w systemie oAwiaty
i w systemu kszta cenia (zmiana sieci szkó , redukcja kadry nauczycielskiej itd.),
wiek emerytalny bCdD osiDga y liczne roczniki powojennego wy u demograficznego z lat 1950-tych, co
oznacza koniecznoAM zwiCkszenia zakresu opieki i us ug s u by zdrowia dla tej grupy wiekowej.

D ugookresowa prognoza demograficzna do roku 2030 wskazuje na istotnD zmianC trendu po roku 2015.
Oko o roku 2015 r. liczba ludnoAci osiDgnie najwy szy poziom i zacznie spadaM. Podobne tendencje
wystDpiD na terenie ca ej Polski. Przewiduje siC, e liczba ludnoAci Polski osiDgnie najwy szy poziom w
2015 r. (ok. 39 milionów), a nastCpnie zacznie maleM.

1.3. Zatrudnienie i bezrobocie
W Gminie 3wiebodzin liczba pracujDcych w 1999 r. wzros a w stosunku do 1998 r. i wynios a 9293 osób, z
czego 967 osób - na obszarach wiejskich. Podstawowe prawid owoAci w kszta towaniu siC liczby
pracujDcych sD nastCpujDce:
- znaczny wzrost liczby zatrudnionych w rolnictwie, w przemyAle i w budownictwie,
- znaczny spadek liczby pracujDcych w handlu i us ugach i w transporcie,
- niewielki wzrost liczby pracujDcych w obs udze nieruchomoAci i firm,
- niewielki spadek liczby zatrudnionych w edukacji,
- znaczny spadek liczby pracujDcych w ochronie zdrowia.
Uzasadnione wydaje siC twierdzenie, e w najbli szych latach wystDpi zmiana struktury zatrudnienia na
korzyAM sektorów o charakterze us ugowym.
W Gminie, w porównaniu z sDsiednimi gminami wysoki udzia pracujDcych w przemyAle (ok. 47 %) oraz
znaczDcy udzia pracujDcych w rolnictwie. Pierwsze zjawisko Awiadczy dobrze rozwiniCtym przemyAle,
przy niewielkim aktualnie poziomie inwestowania, drugie zaA to wynik istnienia du ych, nowoczesnych
gospodarstw rolnych zatrudniajDcych si C najemnD.
WyraLnie za ama siC rynek pracy w handlu i ochronie zdrowia, przy czym pierwsze zjawisko wiD e siC
z likwidacjD wielu ma ych sklepów i hurtowni zaA drugie - z reformD s u by zdrowia w Polsce. WystDpi o
tak e zjawisko redukcji zatrudnienia w tradycyjnych bran ach przemys u.
Na podstawie szacunków przyjCto, e aktywnoAM zawodowa ludnoAci Gminy kszta tuje siC na poziomie ok.
15 000 osób. Liczba pracujDcych1 wynosi a 9 293 osób (na 30.09.1999 r.).
Na ró nicC miCdzy zasobami pracy a wielkoAciD zatrudnienia sk adajD siC bezrobotni zarejestrowani,
bezrobotni nie rejestrowani bDdL pracujDcy w tzw. szarej strefie, jak te osoby zatrudnione, nie ujCte
w bie Dcej sprawozdawczoAci statystycznej.
Liczba pracujDcych spad a z 9 476 w 1998 r. do 9293 osób w 1999 r. zaA liczba bezrobotnych wzros a
odpowiednio z 915 osób do 1506 osób. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych (w 1999 r. o 23 %) nie
wp ywa na spadek bezrobocia. PrzypuszczaM nale y, e szereg podmiotów gospodarczych zawiesza bDdL
koIczy dzia alnoAM, powodujDc wzrost bezrobocia, a statystyka nie nadD a z ujawnianiem tego faktu.
Nale y zwróciM uwagC, e liczba bezrobotnych na koniec 2000 r.po raz kolejny wzros a i wynios a 1905
osób, zaA stopa bezrobocia wynosi a 15,8% i kszta towa a siC na poziomie nieco wy szym od Aredniej
województwa (15,3%).
G ównym problemem rynku pracy w Gminie jest sprostanie w najbli szym piCcioleciu popytowi na
miejsca pracy, generowanemu przez wysokD stopC bezrobocia i wkraczaniem m odych ludzi na rynek pracy.
Nale y zwróciM uwagC, e najlepszym sposobem przeciwdzia#ania bezrobociu jest wspieranie
przedsi;biorczo<ci i prowadzenie polityki prozatrudnieniowej, gdy= aktywno<> zawodowa warunkuje
samowystarczalno<> rodzin, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na <wiadczenia z pomocy
spo#ecznej.
1

Liczba pracujDcych nie uwzglCdnia osób fizycznych prowadzDcych dzia alnoAM gospodarczD.
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1.4. Tradycje i <rodowisko kulturowe
3wiebodzin jest jednym z najstarszych miast Ziemi Lubuskiej. Miasto le y w miejscu, gdzie prowadzi
wa ny szlak komunikacyjny z Pomorza na 3lDsk i krzy owa siC z drugim wiodDcym z 8u yc do
Wielkopolski. WAród bagien, na niewielkim wzniesieniu by gród s owiaIski. Z roku 1251 pochodzi
pierwszy zniemczony zapis Schwibussen, podobnie w roku 1302 - Swebosin i w roku 1329 - Swibosin.
Dzisiejsza miCdzynarodowa droga zachód - wschód swoim poczDtkiem siCga tak e 13 wieku: powsta a
z traktu handlowego Frankfurt nad OdrD - PoznaI przez Torzym - 3wiebodzin. Przebieg i rozwój tych
szlaków wskazuje, e 3wiebodzin ju w 13 stuleciu by wa nym wCz em drogowym. Korzystne skutki
gospodarcze z tego faktu nie wymagajD dodatkowych komentarzy. PodkreAliM trzeba tak e to, e wszystkie
wymienione szlaki schodzi y siC w Poznaniu. Dowodzi to bezsprzecznie o DcznoAci 3wiebodzina i okolic z
WielkopolskD.
Najcenniejszym zespo em urbanistyczno-architektonicznym jest 3wiebodzin, zachowany bez wiCkszych
ubytków w starej zabudowie. Miasto posiada wartoAciowe zabytki u ytecznoAci publicznej (koAcio y,
ratusz, zamek, mury obronne) i mieszkalnej. KlasC ogólnopolskD reprezentuje równie zespó poklasztorny
w GoAcikowie, pod wzglCdem architektury i wyposa enia wnCtrz. Na terenie Gminy znajduje siC ponadto
14 koAcio ów, w tym 3 powsta e w XVI w. (przebudowane w latach póLniejszych),
2 w XVIII w. a 9 w XIX i XX w. SpoAród 13 budowli podworskich pa ac w Wilkowie z 1550 roku jest
architektonicznie najciekawszym. Pa ace w Lubieniecku i Rakowie, powsta e w XVIII wieku prezentujD
formy z okresu przebudowy dokonanej w 2 po owie XIX w. Pozosta ych 10 obiektów powsta o w XIX
i XX stuleciu. Z 17 zespo ów folwarcznych z zabudowD z XIX w. (poza jednym z XVIII-XIX w.) pewne
walory architektoniczne posiadajD folwarki w: Borowie, Chociulach, Lubienicku, Lubogórze, Kupieninie
i Rakowie.
Na 7 parków istniejDcych w gminie dobrze utrzymane sD w: 3wiebodzinie, GoAcikowie, Lubinicku,
Chociulach i Rakowie. Zabudowa mieszkalna pochodzi z II po owy XIX w. i I Mwierci XX w. Pewne
wartoAci kulturowe posiada zabudowa Grodziszcza, Jordanowa, KCpska i Kupienina.
W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajduje siC 9 zabytkowych uk adów urbanistycznych
w 3wiebodzinie i ok. 120 zabytkowych budynków oraz 13 obiektów po o onych na terenie gminy.
Do najbardziej charakterystycznych form decydujDcych o charakterze krajobrazu kulturowego Gminy
nale D:
- koAció , klasztor i zabudowania podworskie w GoAcikowie,
- uk ad urbanistyczny obszaru d. miasta Aredniowiecznego z zamkiem i parkiem miejskim
w 3wiebodzinie,
- ratusz, mury i baszty obronne w 3wiebodzinie.

1.5. Gospodarka
1.5.1. Ogólna charakterystyka gospodarki
GospodarkC Gminy 3wiebodzin cechuje zró nicowanie przestrzenne i funkcjonalne. WiCkszoAM
potencja u gospodarczego skupia siC w rejonie 3wiebodzina, w którym znajduje siC 50% potencja u
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie.
DominujDcD rolC odgrywa przemys i us ugi. Po o enie Gminy na skrzy owaniu dróg z pó nocy na po udnie
i z zachodu na wschód stwarza warunki do rozwoju sfery obs ugi ruchu tranzytowego towarów i osób.
Wyró nikiem 3wiebodzina - siedziby gminy i powiatu, jest funkcja administracyjna, przemys owa
i us ugowa. PowiDzania funkcjonalne 3wiebodzina z ZielonD GórD dominujD, choM mo na zauwa yM
powiDzania z Poznaniem.
Dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy Gminy i ca ego powiatu jest, ze wzglCdu na peryferyjne po o enie
Gorzowa Wlkp. i czCAciowo Zielonej Góry w województwie, warunkiem zrównowa onego rozwoju ca ego
województwa lubuskiego.
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Potencja rozwojowy tkwi w rozwoju ma ych i Arednich przedsiCbiorstw produkcyjno-us ugowych
i turystycznych. Po udniowo-zachodnia i pó nocna czCAM Gminy to obszary o dominujDcej funkcji rolniczej
i z mo liwoAciD rozwoju przemys u rolno–spo ywczego. Widoczna stagnacja gospodarcza obszarów
popegerowskich jest skutkiem przede wszystkim g Cbokiej restrukturyzacji gospodarki rolnej po 1990 r.

1.5.2. Podmioty gospodarcze
W Gminie 3wiebodzin dzia a o 2 875 podmiotów gospodarczych (wg stanu na 31.12.1999 r.) i ich liczba
stale roAnie. WiCkszoAM podmiotów by a zarejestrowana i dzia a a w samym 3wiebodzinie (ponad 90%).
WskaLnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkaIców wynoszDcy 928 podmiotów stawia
GminC na wiodDcym miejscu nie tylko w powiecie ale i w województwie.
ZdecydowanD wiCkszoAM podmiotów gospodarczych stanowiD jednostki sektora prywatnego (2811
podmiotów tj.99,6%), pozosta e nale D do sektora publicznego (przedsiCbiorstwa paIstwowe).
W sektorze prywatnym dominujD firmy prowadzone przez osoby fizyczne, stanowiDce ok. 85 % ogó u
podmiotów oraz spó ki cywilne stanowiDce ok. 10 % ogó u podmiotów.
Do dominujDcych dziedzin gospodarki nale D: produkcja i budownictwo skupiajDce ok. 20 % podmiotów i
jednoczeAnie ponad 70 % ogó u pracujDcych w sektorze prywatnym. Pozosta e znaczDce dziedziny obejmujD
handel, obs ugC nieruchomoAci i firm oraz transport. Prowadzenie dzia alnoAci gospodarczej sta o siC
alternatywD dla zmniejszajDcej siC liczby sta ych miejsc pracy w sektorze przedsiCbiorstw.
Udzia sektora prywatnego w ogólnej liczbie jednostek dominuje we wszystkich sekcjach EKD oprócz
administracji publicznej, edukacji i ochrony zdrowia. Udzia liczby pracujDcych w sektorze prywatnym w
ogólnej liczbie pracujDcych dominuje g ównie w dzia alnoAci produkcyjnej, w handlu, w rolnictwie, w
budownictwie, oraz w obs udze nieruchomoAci i firm.
W wyniku dziesiCciu lat trwajDcej restrukturyzacji gospodarki udzia sektora prywatnego w rynku pracy nie
ró ni siC w znaczDcy sposób od poziomu tych wskaLników w krajach o ustabilizowanej gospodarce
rynkowej. W Gminie 3wiebodzin sektor prywatny zatrudnia 60% ogó u pracujDcych2. BiorDc pod uwagC
udzia tego sektora w rynku pracy wydaje siC, e stworzenie warunków dla dalszego dynamicznego rozwoju
ma ych i Arednich przedsiCbiorstw stymulowaM bCdzie w najwiCkszym stopniu wzrost konkurencyjnoAci
Gminy.
W Gminie 3wiebodzin dzia a 108 spó ek prawa handlowego, w tym 90 spó ek z ograniczonD
odpowiedzialnoAciD oraz 28 - spó ek z udzia em zagranicznym.

1.5.3. Dzia alno!" produkcyjna i us ugowa
W Gminie 3wiebodzin w sektorze przedsiCbiorstw by o zatrudnionych 9293 osób (31.12 1999 r.). Liczba
pracujDcych spada w tempie kilku procent rocznie (w 1999 r. o 2%). DominujDcy udzia w rynku pracy
posiadajD: przemys (47% – 340 zatrudnionych), ochrona zdrowia (10,5% – 980 zatrudnionych), handel i
naprawy (9% – 826 zatrudnionych), edukacja (7% – 637 zatrudnionych), budownictwo (10,5% – 20 tys.
zatrudnionych), rolnictwo (6% – 563 zatrudnionych), administracja (4,5% – 414 zatrudnionych), transport,
sk adowanie i DcznoAM (3,4% – 321 zatrudnionych),
oraz poArednictwo finansowe (3% – 304
zatrudnionych).
Na potencja przemys owy Gminy sk adajD siC: przemys elektrotechniczny, przemys maszynowy,
przemys odzie owy, przemys meblarski oraz przemys spo ywczy. Pod wzglCdem wielkoAci produkcji i
zatrudnienia dominujD bran e takie jak produkcja maszyn i urzDdzeI, produkcja maszyn i aparatury
elektrycznej, produkcja wyrobów metalowych, produkcja mebli, produkcja odzie y i produkcja artyku ów
spo ywczych z udzia em Arednich przedsiCbiorstw.

2

Informacje dotyczDce liczby pracujDcych wg US w Zielonej Górze nie obejmujD osób prowadzDcych dzia alnoAM
rolniczD z produkcjD towarowD, nie rejestrowanD w ewidencji Gminy.
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Gmina 3wiebodzin posiada du e mo liwoAci rozwoju przemys u rolno-spo ywczego. WAród podmiotów
dzia ajDcych w tej bran y dominujD podmioty zajmujDce siC przetwórstwem miCsa, produkcjD chleba i
wyrobów piekarniczych oraz produkcjD napojów. Stosunkowo niewiele zak adów zajmuje siC
przetwórstwem owocowo-warzywnym, mimo e rynek ten charakteryzuje siC du ym popytem oraz sta D
dynamikD wzrostu.
Z uwagi na istniejDce w Gminie bazC produkcyjnD i wykwalifikowanD kadrC dobre warunki rozwoju
posiada przemys elektromaszynowy. Reprezentuje jD na terenie Gminy kilkanaAcie ma ych i Arednich
przedsiCbiorstw. Wiele z nich jak Seco-Warwick sp. z o. o. UrzDdzenia do Obróbki Cieplnej Metali w
3wiebodzinie produkujDca piece do obróbki cieplnej na Awiatowym poziomie, sprzedaje swoje wyroby na
ca ym Awiecie czy PrzedsiCbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PostCp” S.A. w 3wiebodzinie - zak ad pracy
chronionej (d. spó dzielnia pracy) produkujDca nie tylko odzie sportowD wysokiej klasy (ISO 9000),
wyroby przemys u elektrotechnicznego ale AwiadczDca tak e us ugi zdrowotne i rehabilitacyjne. W 2000
roku sytuacja w tradycyjnych bran ach przemys u pogorszy a siC, redukcji zatrudnienia dokona y lub
dokonujD m.in. Lubuskie Fabryki Mebli S.A. w 3wiebodzinie, Lubuskie Zak ady Drobiarskie "Eldrob” S.A.
w 3wiebodzinie, Lubuskie Zak ady Termotechniczne „Elterma” S.A. w 3wiebodzinie. Dalszy rozwój
gospodarczy Gminy powinien opieraM siC na rozwoju przemys ów i dziedzin opartych na wiedzy.

1.5.4. Budownictwo
Dzia alnoAM budowlana w Gminie charakteryzuje siC znacznym rozproszeniem kapita owym. WAród
przedsiCbiorstw tego sektora dominujD firmy prowadzone przez osoby fizyczne. SD to ma e zak ady,
zatrudniajDce niewiele osób i dysponujDce niewielkim majDtkiem.
Budownictwo mieszkaniowe oraz budownictwo przemys owe wykazuje spadek produkcji rzeczowej
i zatrudnienia. Brak znaczDcych inwestycji infrastrukturalnych w Gminie, stDd firmy budowlane
poszukiwaniu zleceI w innych gminach a nawet do województwach, gdzie czCsto dla utrzymania siC na
rynku zmuszone sD obni aM ceny i rezygnowaM z czCAci zysków.
Stan budownictwa mieszkaniowego unaocznia sta y spadek oddawanych mieszkaI w ciDgu ostatnich
dziesiCciu lat. PrzyczynD jest brak dostosowanych do potrzeb rynku rozwiDzaI systemu finansowania
budownictwa mieszkaniowego (przeniesienia czCAci kosztów budowy z inwestorów na instytucje bankowe).
Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego dzia ajDce w Gminie nie jest w stanie zmieniM negatywnego
obrazu stanu budownictwa. SzansD rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest budownictwo
jednorodzinne, które wymaga jednak wsparcia ze strony Gminy w zakresie uzbrojenia terenów i pomocy w
dostCpie do kredytów mieszkaniowych.

1.5.5. Us ugi
Sektor us ug rynkowych nale y do najbardziej dynamicznie rozwijajDcych siC dzia ów gospodarki.
W Gminie 3wiebodzin na tym polu dzia a ok. 2 200 podmiotów gospodarczych (na koniec 2000 r.)
W sektorze us ug dominujD handel i naprawy (ok. 1134 firm), obs uga nieruchomoAci i firm (336 firm) oraz
ochrona zdrowia (167 firm). Sektor us ug w znaczDcy, aczkolwiek niewystarczajDcy sposób, przejmuje
funkcjC regulatora rynku pracy w Gminie.
Zmiany struktury us ug powinny przebiegaM w kierunku wzbogacenia oferty, podniesienia poziomu,
dostCpnoAci oraz jakoAci us ug. Konieczny jest rozwój podmiotów AwiadczDcych us ugi w zakresie edukacji
oraz AwiadczDcych us ugi zdrowotno-rehabilitacyjne, w tym klientom spoza Gminy.

1.5.6. Rolnictwo
Gmina 3wiebodzin posiada korzystne, zró nicowane przestrzennie warunki naturalne do produkcji rolnej.
Zaznacza siC to przede wszystkim dobrej jakoAci gleb. DominujD gleby dobre (41 %) i Arednie (41%); gleb
bardzo dobrych (I i II klasy brak). Najlepsze gleby wystCpujD w po udniowo-zachodniej i pó nocnej czCAci
Gminy (rejon GliIska).
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3redni syntetyczny wskaLnik jakoAci u ytków rolnych w zachodniej czCAci Gminy wynosi 0,92, we
wschodniej czCAci Gminy 0,74. Syntetyczny wskaLnik jakoAci rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla Gminy
3wiebodzin (w skali 100-punktowej) jest nieco lepszy ni Arednia dla województwa i wynosi 65,7 (dla
województwa 61,3, dla kraju 66,6). Tak wiCc Gmina znajduje siC poni ej Aredniej krajowej. Ponad po owC
gleb w Gminie stanowiD gleby kwaAne i bardzo kwaAne Dcznie ok. 68,5% powierzchni. (stosunkowy
udzia gleb bardzo kwaAnych i kwaAnych do gleb bardzo kwaAnych dla gminy wynosi 68,5/26,9).
Powierzchnia u ytków rolnych w 1999 r. wynosi a ha (67,1 % ogólnej powierzchni gminy). Udzia
gruntów ornych w powierzchni u ytków rolnych wynosi 90 %. Na jednego mieszkaIca Gminy przypada o
0,61 ha u ytków rolnych, przy Aredniej krajowej 0,48 ha.
W Gminie 3wiebodzin w 2000 r. funkcjonowa o 679 gospodarstw, co oznacza wzrost ich liczby o ok.
22 % w okresie ostatnich 5 lat. Z ogólnej liczby gospodarstw a 451 gospodarstw w gminie tj. ok. 66 %
stanowi y gospodarstwa o powierzchni do 10 ha, prowadzDce produkcjC rolnD mieszanD, ekstensywnD,
najczCAciej tylko na w asne potrzeby. Gospodarstwa te nie gwarantujD dochodów na utrzymanie rodziny
rolnika. SzansD dla czCAci z nich by aby zmiana kierunku produkcji na bardziej pracoch onnD ale
i dochodowD np. uprawD warzyw, zió , krzewów jagodowych. Innym rozwiDzaniem mo e byM rozpoczCcie
dodatkowej dzia alnoAci pozarolniczej.
W porównaniu z danymi z Powszechnego Spisu Rolnego w 1996 r. znacznie wzros a liczba gospodarstw
rolnych w przedziale 1-2 i 2-5 ha. Mo na przypuszczaM, e ma e gospodarstwa powstajD z myAlD
o dzia alnoAci pozarolniczej i stanowiD lokatC kapita u ludzi z zewnDtrz. Zakup budynków na wsi wraz
z u ytkami rolnymi stanowi tak e formC ucieczki od p atnoAci wysokiego podatku od nieruchomoAci na
rzecz podatku rolnego.
Wa nym atutem rolnictwa jest struktura obszarowa gospodarstw. 3rednia wielkoAM indywidualnego
gospodarstwa rolnego wynosi ok. 28 ha, podczas gdy w kraju ok. 8 ha.
Gospodarstw du ych 20-50 ha jest 21 % zaA gospodarstw bardzo du ych, powy ej 50 ha, jest 5,4%, co
nale y uznaM za wysoki odsetek.
Przekszta cenie struktury w asnoAciowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które dokona o siC w latach
1990-tych, zdeterminowa o kondycjC rolnictwa AwiebodziIskiego, a co za tym idzie warunki ycia ludnoAci
wiejskiej. Przed rokiem 1990 dominowa tu sektor rolnictwa uspo ecznionego, g ównie paIstwowe
gospodarstwa rolne (PGR), które w wyniku przekszta ceI w asnoAciowych uleg y likwidacji, a ich majDtek
przekazano do Zasobu W asnoAci Rolnej Skarbu PaIstwa. WiCkszoAM zasobów AWRSP zosta a
wydzier awiona osobom prywatnym i spó kom. Nie prowadzi to do trwa ego rozdysponowania zasobów a
tym samym trwa ej poprawy struktury agrarnej w Gminie.
Proces przekszta ceI w asnoAciowych w rolnictwie zwiDzany jest z drastycznym pogorszeniem sytuacji
yciowej ludnoAci wiejskiej, szczególnie na tych obszarach, gdzie dominowa o rolnictwo uspo ecznione.
Pojawi o siC zjawisko wysokiego bezrobocia strukturalnego wAród pracowników niegdyA zatrudnionych w
PGR. Na o y siC na to równie ogólnie niski poziom wykszta cenia osób pracujDcych w rolnictwie
uspo ecznionym i jego obs udze, niska dochodowoAM gospodarstw rolnych i brak kapita u inwestycyjnego.
Wszystkie te czynniki sprawiajD, e obszary wiejskie pozostajD obszarami g Cbokiej depresji ekonomicznej i
spo ecznej.
Wysoka produktywnoAM pracy pozwala przypuszczaM, e w rolnictwie AwiebodziIskim nie wystCpuje
zjawisko przerostów zatrudnienia a w konsekwencji nie ma koniecznoAci jego obni ania.
W rolnictwie zatrudnionych jest Dcznie ok. 6% ogó u pracujDcych w Gminie.
Struktura rolniczej przestrzeni produkcyjnej (18 996 ha), zw aszcza znaczny gruntów ornych, wskazuje na
du e potencjalne mo liwoAci rozwoju produkcji roAlinnej. Zwraca uwagC znaczna powierzchnia sadów (435
ha). Ogólna powierzchnia upraw zbó podstawowych z mieszankami zbo owymi w 2000 r. wynosi a
10214 ha, przy 11957 ha w 1996 r., co oznacza spadek o 15 %.
W gospodarstwach rolnych dominuje uprawa zbó . Zmniejsza siC znacznie uprawa buraków cukrowych
(ograniczenia w kontraktacji), zwiCksza powierzchnia uprawy rzepaku.
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W gospodarstwach indywidualnych zaznacza siC spadkowa tendencja w iloAci utrzymywanych
zwierzDt, zmniejsza siC stado podstawowe zarówno macior jaki krów mlecznych. Natomiast pog owie
zwierzDt utrzymywanych w spó kach (dzier awa z AWRSP) jest stabilna, przy sta ym wzroAcie wydajnoAci
i jakoAci produkcji.
W Gminie 3wiebodzin rozwiniCta jest produkcja drobiarska. IstniejD farmy prowadzDce chów
indyka, kurczaka, a tak e kur-niosek (stado 30 tyA. sztuk). Produkcja jest du a, ok. 450 tyA. sztuk brojlerów
indyczych i ok. 75 tyA sztuk brojlerów kurzych. SD to farmy zmodernizowane, stabilne w produkcji,
spe niajDce wymogi UE.

1.5.7. Turystyka
Warunki naturalne Gminy 3wiebodzin stwarzajD szczególne mo liwoAci rozwoju funkcji
turystycznej. Na atrakcyjnoAM turystycznD województwa wp ywajD: po o enie i klimat, urozmaicona rzeLba
terenu, jeziora i lasy oraz czyste Arodowisko.
AtrakcyjnoAM turystycznD Gminy podnoszD interesujDce zabytki architektury i obiekty AwiadczDce o
bogatym dziedzictwie kulturowym. Nie sD one jednak nale ycie eksponowane, eksploatowane i
promowane. Na terenach wiejskich du e znaczenie powinna mieM agroturystyka, traktowana nie tylko jako
mo liwoAM aktywizacji gospodarczej wsi, lecz równie jako jedna z popularnych form turystyki. Oferta
agroturystyczna obejmuje oko o zaledwie kilka gospodarstw.
Du y potencja rozwojowy przedstawia turystyka rehabilitacyjna na bazie dotychczasowych tradycji
w zakresie us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych.
Wed ug danych z 1999 r. Gmina oferowa a 354, w tym 180 ca orocznych miejsc noclegowych
w 5 obiektach. Na 100 mieszkaIców przypada o 1,14 miejsc noclegowych, podczas gdy w Polsce wskaLnik
ten wynosi ok. 2.
GminC odwiedzi o w 1999 r. 3867 turystów korzystajDcych z 5768 noclegów, w tym 1419 zagranicznych.
W Gminie dominuje dotychczas turystyka tranzytowa, biznesowa i pobytowa. Liczba obiektów i miejsc
noclegowych systematycznie wzrasta w ostatnich latach. Liczba miejsc ca orocznych wzrasta szybciej, zaA
ich odsetek wynosi 50 % na koniec 1999 r. W Gminie brakuje obiektów przystosowanych do ca orocznego
u ytkowania, nowoczesnych, zapewniajDcych rozrywkC niezale nie od stanu pogody.
Na terenie Gminy 3wiebodzin istnieje dotychczas jeden szlak pieszy (zielony) o d ugoAci 90,5 km biegnDcy
ze 3wiebodzina (dworzec PKP i PKS ) przez Roz ogi (4km)- Wilkowo, kemping nad jeziorem (5,5 km) Tyczyno leAniczówka (12km) -Grodzisko nad jeziorem Nies ysz (15,0km)-O obok (18,0km)-Niesulice
(20km)-Prze azy (24 km)- Mostki –Bucze- 8agów (39km)- Sieniawa- Staropole-Nowy Dworek (50km)GoAcikowo (58km)-SzumiDca Babowicko-Lubikowo ko o Rokitna. Na terenie Gminy znajduje siC tak e
Acie ka przyrodnicza o d ugoAci 6 km o nastCpujDcym przebiegu trasy: Niesulice wschodnim brzegiem
jeziora Nies ysz, przez Grodzisko do leAniczówki Tyczyno (Krzeczkowo). Dotychczas brak na terenie
Gminy 3wiebodzin oznakowanych tras rowerowych.
NiezbCdne jest wytyczenie i wybudowanie nowych Acie ek rowerowych oraz tras turystycznych.
Konieczne jest opracowanie tzw. pakietów us ug turystycznych, traktowanych jako zestawy us ug
turystycznych s u Dcych zaspokojeniu kompleksowych potrzeb oraz wykreowanie produktu turystycznego
Gminy.

1.5.8. Bud-et Gminy
W 1999 r. Gmina dysponowa a bud etem w wysokoAci 32 667,8 tys. z otych, co stanowi o 3,6 % dochodów
wszystkich jednostek samorzDdu terytorialnego w województwie lubuskim. Udzia dotacji
w dochodach wyniós 17,3 zaA udzia dochodów w asnych w dochodach - 55,6 %. %.
Na jednego mieszkaIca przypada o 1055 z przy Arednio 1174,9 z w województwie lubuskim.
Wydatki Gminy wynios y 34 139,4 tys. w tym udzia wydatków na inwestycje wynosi 20,6 %. Wydatki
Gminy na 1 mieszkaIca wynios y 1102 z , w tym udzia wydatków majDtkowych stanowi 20,6 %.
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1.6. Uwarunkowania rozwoju gminy
1.6.1. Sytuacja globalna – perspektywa przysz o!ci
Nowe jakoAciowo wyzwania, jakie niesie ze sobD XXI wiek, stawiajD przed wspólnotD lokalnD trudne
zadania kreowania rozwoju ukierunkowanego na dynamiczne przeobra enia gospodarki, poprawC jej
jakoAci i konkurencyjnoAci poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej, spo ecznej oraz
jednoczesne traktowanie ochrony Arodowiska jako nieroz Dcznej czCAci wszystkich procesów rozwojowych.
Wa nD przes ankD do podjCcia prac nad strategiD gminy sD dzia ania dostosowawcze, zwiDzane
z przewidywanym rozszerzeniem Unii Europejskiej. Polska nale y do grupy krajów objCtych programem
PHARE, a od 2000 roku - równie program ISPA i SAPARD.
Polityka lokalna i regionalna Polski w najbli szych latach bCdzie opieraM siC na dostCpie do tych funduszy,
uzupe nionych w asnym wk adem - pochodzDcym z bud etu paIstwa oraz bud etów lokalnych i
regionalnych w tym gminnych.
Z tego wzglCdu podstawD wszelkich prac o charakterze strategicznym musi byM dokument Unii Europejskiej
„AGENDA 2000”, okreAlajDcy charakter, wielkoAM oraz zasady wsparcia rozwoju regionalnego krajów
cz onkowskich i kandydujDcych (w tym Polski) w latach 2000-2006.
WejAcie Polski do Unii Europejskiej i likwidacja granicy z Niemcami przyczyni siC do integracji ca ego
województwa lubuskiego, w tym Gminy 3wiebodzin z sDsiedniD BrandenburgiD i do powstania
miCdzyregionalnego rynku pracy i us ug, na wzór wielu obszarów przygranicznych w Europie Zachodniej.
W procesach tych nale y upatrywaM zupe nie nowych, bardzo korzystnych uwarunkowaI rozwoju regionu
a w szczególnoAci miasta i gminy 3wiebodzin.

1.6.2. Uwarunkowania zewn1trzne
Rozwój miasta i gminy 3wiebodzin, z racji po o enia geograficznego w województwie, Polsce
i w Europie, podlega silnym uwarunkowaniom zewnCtrznym o charakterze gospodarczym, politycznym,
spo ecznym i przestrzennym. Nale y zwróciM uwagC na wysokD ocenC atrakcyjnoAci 3wiebodzina
w rankingu miast powiatowych (1998 r.).
Na zewnCtrzne uwarunkowania rozwoju Gminy sk adajD siC:
- uchwalenie Strategii rozwoju województwa lubuskiego (marzec 2000 r.) przyjmujDcej, e g ównymi
celami rozwoju województwa lubuskiego sD:
- zapewnienie spójnoAci województwa lubuskiego, w którego sk ad wesz y gminy b. województwa
zielonogórskiego i b. województwa gorzowskiego,
- podniesienie poziomu wykszta cenia ludnoAci i potencja u naukowego,
- rozwój przedsiCbiorczoAci i pomoc dla ma ych i Arednich przedsiCbiorstw
- wykorzystanie zasobów Arodowiska naturalnego i kulturowego, pomoc w rozwoju turystyki.
- dzia alnoAM Euroregionu Odra-Nysa -Bóbr,
- geograficzna bliskoAM du ych rynków zbytu, krajowych i europejskich,
- koniecznoAM przebudowy struktury gospodarki i podniesienia jej konkurencyjnoAci,
- nap yw kapita u zagranicznego do Polski i inwestycje zagraniczne,
- peryferyjne po o enie z punktu widzenia polskiego rynku,
- plany modernizacji i rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich
- prace Polsko-Niemieckiej grupy roboczej ds. transgranicznej gospodarki przestrzennej.
Dla rozwoju Gminy 3wiebodzin jak i ca ego województwa lubuskiego ogromne znaczenie posiada bliskoAM
Berlina, który staje siC du D metropoliD o znaczeniu europejskim. Oddzia ywanie Berlina bCdzie ros o wraz
z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód. Berlin zajmuje wa ne miejsce w tak zwanym „europejskim
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bumerangu” - osi rozwoju od Budapesztu przez WiedeI, Bratys awC, PragC, Drezno, Wroc aw, Berlin,
PoznaI do Szczecina i Trójmiasta.
Aglomeracja Berlina bCdzie dla mieszkaIców gminy i województwa lubuskiego nie tylko atrakcyjnym
centrum kulturalnym, naukowym i oArodkiem komunikacji miCdzynarodowej (lotniska, wCze kolejowy) ale
tak e wa nym obszarem ekspansji firm produkcyjnych (w tym rolniczych oferujDcych ywnoAM wysokiej
jakoAci), handlowych i us ugowych oraz wa nym rynkiem pracy. BliskoAM Berlina jest tak e szansD w
wykorzystaniu walorów Arodowiska dla rozwoju ró norodnych form turystyki i wypoczynku.
Wa nym oArodkiem dla Gminy 3wiebodzin bCdzie w najbli szych latach PoznaI wraz z aglomeracjD.

1.6.3. Uwarunkowania wewn1trzne
Uwarunkowania gospodarcze
Miasto i gmina 3wiebodzin sD zlokalizowane na skrzy owaniu dróg: z zachodu na wschodu i z pó nocy na
po udnie. Droga nr 2 z zachodu na wschód DczDca Berlin z Poznaniem i WarszawD ma znaczenie dla
ca ego regionu charakter drogi tranzytowej. Po wybudowaniu autostrady A2 w gminie 3wiebodzin znajdzie
siC zjazd w rejonie Jordanowa.
Droga nr 3, w najbli szej przysz oAci droga szybkiego ruchu, biegnDca z pó nocy na po udnie DczDca
Szczecin, Gorzów Wlkp., ZielonD GórC z granicD czeskD posiada tak e du e znaczenie dla ca ego
województwa lubuskiego. Droga nr 3 odgrywa szczególnD rolC, gdy Dczy obie stolice województwa:
Gorzów (siedziba w adz rzDdowych) i ZielonD GórC (siedziba w adz samorzDdowych). Planowana
autostrada A3 bCdzie realizowana dopiero po roku 2020.
Na wewnCtrzne uwarunkowania gospodarcze poza atrakcyjnym po o eniem na skrzy owaniu dróg nale y
zaliczyM:
- przestrzenne rozmieszczenie bazy gospodarczej (ok. 85 % firm jest zlokalizowanych
w 3wiebodzinie),
- aktywnoAM, wielkoAM i strukturC bran owD firm prywatnych,
- przedsiCbiorczoAM mieszkaIców,
- poziom i jakoAM konsumpcji oraz mo liwoAci jej zaspokojenia,
- zasoby pracy skupione w 3wiebodzinie i okolicznych wsiach,
- tradycje przemys owe 3wiebodzina,
- du y udzia sektora prywatnego w rolnictwie,
- wysokD kulturC rolnD du ych gospodarstw prywatnych,
- upadek PGR-ów i dzia alnoAM AWRSP,
- stosunkowo dobry stan infrastruktury technicznej,
- dobry stan Arodowiska,
- zainteresowanie inwestorów zewnCtrznych,
- aktywnoAM w adz Gminy w poszukiwaniu zewnCtrznych Lróde finansowania.
Uwarunkowania spo eczne
Analiza uwarunkowaI wskazuje na znacznie wy szD gCstoAM zaludnienia w stosunku do okolicznych gmin,
korzystniejszD strukturC wiekowD ludnoAci (ok. 53 % ludnoAci w wieku produkcyjnym) oraz znaczne
zró nicowanie zjawisk spo ecznych na terenach wiejskich i w samym 3wiebodzinie:
- skupienie wiCkszoAci mieszkaIców w samym 3wiebodzinie
- zjawisko bezrobocia i nCdzy na wsi, szczególnie we wsiach popeegerowskich , przy niskiej stosunkowo
stopie bezrobocia w 3wiebodzinie,
- niedorozwój obszarów wiejskich.
Rozwijana w 3wiebodzinie po II wojnie dzia alnoAM produkcyjna (m.in. w Eltermie) wykszta ci a sporD
grupC wysokiej klasy specjalistów, z których wielu utworzy o i prowadzi z du ym sukcesem firmy
prywatne.
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Uwarunkowania rodowiskowo-przestrzenne
Obszarem koncentracji aktywnoAci gospodarczej by i nadal pozostanie 3wiebodzin, w którym
zlokalizowana jest wiCkszoAM podmiotów prowadzDcych dzia alnoAM us ugowo-produkcyjnD.
Mimo, i wielkoAci ruchów migracyjnych nie sD znaczDce, obszarami dodatniego salda migracji pozostajD
tereny wiejskie (+58), zaA miasto cechuje ujemne saldo migracji (-68).
Obszarami inwestowania (g ównie budownictwo mieszkaniowe) pozostaje 3wiebodzin oraz Jordanowo
i Wilkowo. Obszarem inwestycji produkcyjno-us ugowych pozostaje nadal 3wiebodzin oraz tereny
po o one w sDsiedztwie miasta, na skrzy owaniu dróg komunikacyjnych.
Specyfika obszarów:
- tereny rolnicze skupione g ównie w po udniowej czCAci gminy, cechuje wystCpowanie jak i w ca ym
mikroregionie AwiebodziIskim, kompleksów dobrej jakoAci gleb; mo liwa jest dalsza intensyfikacja
produkcji rolnej poprzez zwiCkszenie upraw pszenicy, jCczmienia i buraków cukrowych; mo liwe jest
zwiCkszenie plantacji upraw roAlin jagodowych, sadów oraz upraw specjalnych; dla rozwoju tych
terenów niezbCdne jest inwestowanie w wyposa enie infrastrukturalne, podnoszenie kwalifikacji
pracowników rolnych oraz przyciDgniCcie inwestorów zainteresowanych uruchomieniem
w istniejDcych obiektach przedsiCwziCM oko orolniczych ew. ma ej przedsiCbiorczoAci (dzia alnoAci
pozarolniczej) ;
-

tereny turystyczne wokó jezior Nies ysz, Paklicko Wielkie i Wilkowskie cechuje du a przydatnoAM dla
rozwoju kwalifikowanej turystyki pobytowej, wCdkowania i rekreacji; na uwarunkowania te sk adajD siC
obszary krajobrazu chronionego, du a iloAM zró nicowanych zbiorników wodnych, du y udzia terenów
leAnych, interesujDce formy przyrody (fauna, flora); atrakcjD turystycznD jest zespó barokowy w
GoAcikowie, bliskoAM 8agowa i MiCdzyrzeckiego Rejonu UmocnieI; tereny turystyczne gminy cechuje
obecnie sezonowoAM ruchu turystycznego, ma o zró nicowana oferta turystyczna, s abe wyposa enie
infrastrukturalne, niskiej jakoAci po Dczenia komunikacyjne (drogi gminne),

-

tereny okolic miasta 3wiebodzina (i okolicznych wsi) pozostanD nadal obszarem intensywnego
osadnictwa; miasto jest i pozostanie
obszarem rozwoju intensywnej dzia alnoAci us ugowoprodukcyjnej, pe niDcym jednoczeAnie wiodDcD funkcjC administracyjnD, oAwiatowD, zdrowotnD,
sportowD i kulturalnD oArodka ponadlokalnego (powiatowego).

1.7. Analiza SWOT
1. Mocne strony
- atrakcyjne po o enie na skrzy owaniu szlaków komunikacyjnych,
- dobrze rozwiniCta baza produkcyjno-us ugowa w 3wiebodzinie,
- stosunkowo m ode spo eczeIstwo,
- znaczna powierzchnia obszarów leAnych,
- stosunkowo dobrze rozwiniCta baza szkolnictwa Aredniego,
- stosunkowo dobrze rozwiniCta baza lecznictwa i rehabilitacji,
- znaczny potencja istniejDcych przedsiCbiorstw produkcyjnych,
- dynamiczny rozwój firm prywatnych,
- korzystne warunki do rozwoju ró norodnych form turystyki,
- otwartoAM w adz Gminy na inicjatywy gospodarcze (tereny inwestycyjne),
- umiejCtnoAM rozwiDzywania problemów infrastrukturalnych na szczeblu ponadgminnym,
- dobra infrastruktura komunalna,
- du e rezerwy terenów inwestycyjnych (us ugi, nieuciD liwa produkcja, sk ady, logistyka),
- znaczne rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacjC,
- dobre gleby, agodny klimat.
2. S#abe strony
- brak dogodnych zjazdów w pobli u 3wiebodzina z planowanej autostrady A2,
- brak wieloletniego programu inwestycji w Gminie,
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brak mo liwoAci kszta cenia w zakresie turystyki, hotelarstwa, gastronomii,
brak systemu wspierania rozwoju turystyki,
brak systemu obs ugi inwestorów w gminie,
brak systemu gospodarki odpadami sta ymi w Gminie,
niewystarczajDca promocja gminy i brak systemu promocji,
jakoAM po DczeI drogowych wewnDtrz gminy i w mieAcie,
brak komunikacji lokalnej,
pogarszajDca siC sytuacja demograficzna Gminy,
brak organizacji wspierania rozwoju biznesu,
zjawisko bezrobocia na wsi, szczególnie we wsiach popegeerowskich,
brak pomocy doradczej dla osób zamieszka ych na wsi,
niski poziom wykszta cenia i brak mo liwoAci przekwalifikowania osób zamieszka ych na wsi,
niska dochodowoAM gospodarstw rolniczych,
s aba baza przetwórstwa rolno-spo ywczego,
s abo zorganizowany rynek, rozproszenie produkcji.

3. Szanse rozwoju
- po o enie w korytarzu transeuropejskim,
- zakwalifikowanie 3wiebodzina do grona najbardziej atrakcyjnych miast powiatowych,
- mo liwoAM aktywizacji gospodarczej terenów po o onych wzd u szlaków komunikacyjnych,
- budowa autostrady drogi szybkiego ruchu nr 3,
- sDsiedztwo rynku berliIskiego,
- wejAcie Polski do Unii Europejskiej i wymuszenie dzia aI w zakresie wspierania rozwoju lokalnego,
- promocja Gminy,
- rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych,
- wzrost zapotrzebowania i rozwój us ug leczniczo-rehabilitacyjnych,
- kszta cenie m odzie y na poziomie Arednim i wy szym,
- stworzenie nowych obszarów inwestowania,
- wykorzystanie walorów naturalnych dla rozwoju wybranych form turystyki i agroturystyki,
- wspieranie rozwoju ma ych i Arednich firm.
4. Zagro=enia rozwoju
- os abienie tempa rozwoju kraju,
- wzrost inflacji,
- odp yw wykszta conych kadr poza GminC,
- brak Arodków na promocjC,
- brak nap ywu znaczDcego kapita u inwestycyjnego,
- brak Arodków na finansowanie inwestycji w asnych Gminy,
- zbyt powolna restrukturyzacja rolnictwa,
- rozwój 3wiebodzina kosztem wsi,
- utrudniony dostCp do kapita u dla osób rozpoczynajDcych dzia alnoAM gospodarczD.

1.8. Wyzwania przysz#o<ci
Formu ujDc strategiC rozwoju miasta i gminy 3wiebodzin uwzglCdniono wyzwania, przed którymi Gmina
stanie w niedalekiej przysz oAci, jeAli chce odnieAM sukces w warunkach otwartej europejskiej gospodarki:
Ekorozwój - trwale zrównowa ony rozwój jako podstawowy kierunek programów rozwoju; rozwój
zrównowa ony rozumiany jako system spo eczny w którym wszelkie procesy wewnCtrzne sD
zharmonizowane z procesami zachodzDcymi w systemie przyrodniczym; dziCki temu miCdzy obiema
sferami utrzymuje siC stan równowagi, który zapewnia trwa oAM istnienia obu systemów. RosnDca rola
aspektów ochrony Arodowiska wp ynie na wzrost zapotrzebowania na produkty i opakowania nieszkodliwe
dla Arodowiska, na wzrost roli recyklingu oraz racjonalnD gospodarkC bogactwami naturalnymi.
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System spo eczny, na który sk adajD siC sfera nauki, techniki, gospodarki, polityki, kultury materialnej,
kultury duchowej, oddzia ywuje na system przyrodniczy. Podstawowa zasada ekorozwoju zak ada, e
potrzeby wynikajDce z istnienia poszczególnych sfer systemu spo ecznego mogD byM zaspokajane stosownie
do mo liwoAci produkcyjnych i asymilacyjnych Arodowiska przyrodniczego.
Wiedza - region konkurencyjny to taki region, w którym poziom wiedzy ludzkiej – rozumiany jako
zdolnoAM do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniejDcych lub nowych
zasobów rzeczowych – pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie wytworów
gminy, regionu.
Konkurencyjno<> - Gmina 3wiebodzin bCdzie konkurowa a z innymi gminami regionu, w tym
z gminami Brandeburgii. w przyciDganiu inwestorów, tworzeniu atrakcyjnych produktów, tworzeniu
dobrych jakoAciowo miejsc pracy dla mieszkaIców Gminy oraz pozosta ych gmin powiatu.
Warunki osiDgniCcia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych gmin oparte bCdD na:
- dostCpnoAci komunikacyjnej obszarów,
- ofercie terenów inwestycyjnych,
- osiDgniCtym poziomie wiedzy,
- innowacyjnoAci mieszkaIców gminy.
RosnCce znaczenie kapita#u ludzkiego i warto<ci niematerialnych w gospodarce - kapita intelektualny
(wykszta cone kadry), posiadane licencje, patenty, znaki towarowe (marki), know-how, wypracowane
procedury bCdD mia y decydujDce znaczenie w walce konkurencyjnej gmin, regionów, firm.
Innowacyjno<>
rozumiana jako zdolnoAM podejmowania twórczych rozwiDzaI, której istotnym
sk adnikiem sD uwarunkowania spo#eczno-kulturowe, które przenikajD do ca ego instytucjonalnego
i produkcyjnego uk adu gminy. MobilnoAM spo eczna, zdolnoAM i mo liwoAM nieograniczonej komunikacji,
udzia
w
wymianie
globalnej
sD
warunkami
rozwoju
Arodowiska
innowacyjnego
Komunikacja - dostCpnoAM: stan infrastruktury technicznej zapewniajDcy maksymalnD zdolnoAM udzia u w
wymianie produktów materialnych oraz niematerialnych jest podstawowym warunkiem atrakcyjnoAci dla
inwestorów oraz warunkiem uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeIstwa; dotyczy to zarówno
komunikacji drogowej jak i komunikacji w zakresie przekazywania informacji ( znajomoAM jCzyków
obcych, dostCp do infostrad); swoboda przep#ywu informacji gospodarczych, handlowych, naukowych, w
tym szczególnie przy wykorzystaniu Internetu
Zmniejszenie znaczenia systemów zcentralizowanych – os abione zostanie zdecentralizowanie systemów
zasilania (sieci energetycznych, gazowych, telekomunikacji) - powstanD lokalne Lród a energii dla potrzeb
ma ych i Arednich odbiorców.
Wzrost znaczenia dzia#alno<ci us#ugowo-handlowej, w tym szeroko rozumianych us ug niematerialnych,
przy umiarkowanym rozwoju dzia alnoAci produkcyjnej nie naruszajDcej równowagi Arodowiska; spadek
znaczenia rolnictwa tradycyjnego, rozwinie siC wysoko specjalistyczne rolnictwo, w tym rolnictwo
ekologiczne i przetwórstwo rolno-spo ywcze warzyw i owoców.
Wzrost zapotrzebowania na us ugi niematerialne w tym rehabilitacyjno - lecznicze, rozwój us ug
medycznych i paramedycznych, us ug umo liwiajDcych utrzymanie dobrego stanu zdrowia (fizycznego
i psychicznego), profilaktyki zdrowotnej.
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2. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI
2.1. Wizja rozwoju Gminy3
Wizja miasta i gminy 3wiebodzin w zakresie ma ej i Aredniej przedsiCbiorczoAci w okresie najbli szych 15
lat wiD e siC ze zrównowa onym rozwojem gospodarczym i nowD jakoAciD ycia i pracy poprzez
ukszta towanie Gminy jako obszaru atrakcyjnego dla mieszkaIców gminy, dla osób odwiedzajDcych
gminC, dla firm dzia ajDcych na jej terenie oraz dla przysz ych inwestorów poprzez budowC zró nicowanej,
konkurencyjnej gospodarki, przyjaznej Arodowisku opartej na ró norodnoAci bran oraz aktywnoAci ma ych
i Arednich firm.
Miasto 3wiebodzin dziCki swojemu korzystnemu po o eniu nadal bCdzie pe niM rolC oArodka
administracyjnego dla ca ego powiatu oraz oArodka realizujDcego na rzecz ca ego subregionu us ugi
mieszkalnictwa, dzia alnoAci us ugowo-produkcyjnej, edukacyjnej, zdrowotno-rehabilitacyjnej, sportoworekreacyjnej i kulturalnej.
W 2015 r. Gmina bCdzie obszarem o doskona ej dostCpnoAci komunikacyjnej. DziCki wybudowaniu
autostrady A2 rozwinD siC tereny po o one wzd u szlaków komunikacyjnych, gdzie powstanD obiekty
obs ugi tranzytowej, bazy i sk ady, obiekty gastronomiczno-hotelarskie oraz obiekty handlowo-us ugowe i
produkcyjne, nieuciD liwe dla Arodowiska.
Ma e i Arednie firmy4 bCdD podstawD rozwoju gospodarki Gminy, w których powstanD nowe miejsca pracy
nie naruszajDc równowagi Arodowiska naturalnego. RozwijaM siC bCdD nadal tradycyjne bran e - przemys
odzie owy, meblarski, maszynowy, elektromaszynowy, spo ywczy oraz bran e „wysokiej szansy” i
szeroko rozumiane us ugi.
W uk#adzie bran=owym du=C rol; b;dC odgrywa> us#ugi turystyczne, rekreacyjne i sportowe –
miasto pe#ni> b;dzie rol; stolicy subregionu. Powstanie, dzi;ki dotychczasowym tradycjom i
posiadaniu do<wiadczonej kadry, silny o<rodek us#ug zdrowotnych i rehabilitacyjnych obs#ugujCcy
rynek lokalny, rynek krajowy (wielkopolski, <lCski i in.) jak i zagraniczny, g#ównie berliGski.
Najwa niejszym oArodkiem pozostanie nadal 3wiebodzin, stanowiDc oArodek administracyjny (siedziba
powiatu i wielu instytucji), oArodek produkcyjno-us ugowo-handlowy, turystyczny, edukacyjny, us ug
zdrowotnych i kulturalnych, w którym dzia aM bCdzie wiCkszoAM jednostek prowadzDcych dzia alnoAM
gospodarczD. Dzia alnoAM produkcyjno-us ugowa rozwinie siC tak e w takich miejscowoAciach jak:
Jordanowo, Wilkowo, Chociule, WityI, Lubinicko, Roz ogi. Dzia alnoAM us ugowo- turystyczna nadal
rozwijaM siC bCdzie g ównie w GoAcikowie, w rejonie Nowego Dworku i Borowa oraz wzd u szlaków
komunikacyjnych (us ugi obs ugi tranzytu). PodjCte zostanD dzia ania zmniejszenia dysproporcji pomiCdzy
miastem a terenami wiejskimi.
Miasto bCdzie AwiadczyM us ugi dla gmin powiatu i ca ego subregionu, obejmujDce us ugi wy szego rzCdu –
edukacji, kultury, sportu, wypoczynku dla wszystkich grup spo ecznych, szczególnie dzieci
i m odzie y.

3

W formu owaniu wizji i kierunków rozwoju miasta i gminy 3wiebodzin uwzglCdniono wyniki konsultacji
spo ecznych
4
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2.2. Za#o=enia strategii rozwoju
2.2.1. Misja miasta i gminy
MisjC miasta i gminy )wiebodzin jest tworzenie i wykorzystywanie przewagi konkurencyjnej
w celu uzyskania i utrwalania wysokiej jako<ci =ycia, z zachowaniem zasad
zrównowa=onego rozwoju spo#ecznego, gospodarczego i przestrzennego oraz poszanowaniem
warto<ci przyrodniczych.
Przez przewagC konkurencyjnD rozumie siC zdolnoAM do produkowania i oferowania dóbr i us ug o takich
parametrach technicznych, cenowych i jakoAciowych, e znajdD one nabywców na rynkach
ponadregionalnych.
Przez postulat zrównowa onego rozwoju rozumie siC:
- aktywizacjC gospodarczD Gminy z zachowaniem zasad zrównowa onego wzrostu z uwzglCdnieniem
czynników spo ecznych, gospodarczych, ekologicznych i przestrzennych z wykorzystaniem
atrakcyjnoAci po o enia, walorów naturalnych i tradycji,
- dzia ania na rzecz poprawy spo ecznych warunków ycia w zakresie edukacji, ochrony zdrowia,
bezpieczeIstwa, kultury i kultury fizycznej,
- poprawC dostCpnoAci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej Gminy,
- aktywizacjC obszarów wiejskich,
- wspieranie rozwoju ma ej i Aredniej przedsiCbiorczoAci,
- podejmowanie inicjatyw poszukiwania Arodków zewnCtrznych wspierajDcych zrównowa ony rozwój
Gminy,
- wspieranie rozwoju demokracji lokalnej.
Standardy Unii Europejskiej, w znaczeniu u ytym w misji Gminy, dotyczD wielu obszarów aktywnoAci. W
dziedzinie kontaktów miCdzyludzkich, w postCpowaniu administracyjnym czy w gospodarce tego typu
standardy okreAla dorobek prawny Unii Europejskiej. Ponadto wystCpujD standardy funkcjonalne, których
niedotrzymanie uprawnia do uzyskiwania subwencji unijnych (np. poziom umieralnoAci niemowlDt, stopieI
zró nicowania wewnCtrznego, poziom dochodu narodowego w odniesieniu do Aredniej krajów Unii itd.).
Oddzielnym
zagadnieniem
sD
standardy
stanowiDce
normy
techniczne
i
u ytkowe
w odniesieniu do grup produktów lub poszczególnych przedmiotów pozostajDcych w miCdzynarodowym
obrocie towarowym.
Strategia rozwoju oparta o powy szD deklaracjC misji powinna przyczyniM siC do zwiCkszenia
konkurencyjnoAci Gminy w skali województwa oraz w skali krajowej i miCdzynarodowej, a w dalszej
perspektywie do wzmocnienia jej strategicznej pozycji.

2.2.2. Cele strategiczne programu
Priorytetowy cel strategiczny sformu owano nastCpujDco:
Konkurencyjna i zró=nicowana gospodarka
Za najwa niejsze cele czDstkowe uznano: tworzenie warunków do równowa enia rozwoju gospodarki,
aktywizacjC obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywnoAci rolnictwa oraz rozwoju
wielofunkcyjnego, rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej i zdrowotno-rehabilitacyjnej oraz rozwój
3wiebodzina jako oArodka subregionalnego.
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Produkcja, handel, us ugi – program wspierania ma ych i rednich przedsi1biorstw
Sektor produkcji, handel i us ugi wp ywajD decydujDco na stan gospodarki nie tylko Gminy ale i ca ego
powiatu. W dobie transformacji gospodarczej przedsiCbiorstwa poszukujD swojej szansy, swojego miejsca
na mapie gospodarczej kraju i Europy wykorzystujDc bliskie sDsiedztwo z Niemcami.
Dotychczasowe bran e: przemys meblarski, odzie owy, maszynowy stojD przed ogromnymi wyzwaniami.
PrzedsiCbiorstwa dzia ajDce w tych bran ach dostosowujD siC do zmian rynkowych i mimo okresowych
trudnoAci, posiadajD du e szanse dalszego rozwoju i zachowania swego miejsca w gospodarce nie tylko
Gminy ale ca ego powiatu i regionu.
Du ego dynamizmu oczekiwaM mo na jednak w rozwoju ma ej i Aredniej przedsiCbiorczoAci, elastycznie
reagujDcej na wyzwania gospodarki rynkowej. Sektor ten cechuje wysoka efektywnoAM, poszanowanie
Arodowiska naturalnego i aktywnoAM w wype nianiu nisz rynkowych.
Wspieranie przedsiCbiorczoAci i prowadzenie polityki prozatrudnieniowej, umo liwia jednoczeAnie
przeciwdzia aniu bezrobociu
poprzez
aktywnoAM zawodowD. AktywnoAM zawodowa zapewnia
samowystarczalnoAM rodzin, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na Awiadczenia z pomocy spo ecznej.
Zdecydowanym priorytetem w dziedzinie produkcji, handlu i us ug jest wiCc wspieranie ma ych
i Arednich przedsiCbiorstw, co nie wyklucza podejmowania dzia#aG zmierzajCcych do <ciCgni;cia
wi;kszych inwestorów z zewnCtrz.
W ramach prac nad strategiD zrównowa onego rozwoju zosta opracowany projekt programu wspierania
ma ych i Arednich przedsiCbiorstw.
Celem programu wspierania przedsiCbiorczoAci bCdzie:
- stworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnoAci firm;
- tworzenie klimatu do rozwoju przedsiCbiorczoAci w Gminie;
- tworzenie warunków do pe nego wykorzystania oferty krajowych programów horyzontalnych.
Docelowo bCdzie to zintegrowany, samofinansujDcy siC system funkcjonujDcy w ramach ca ego powiatu
AwiebodziIskiego. Istotnym efektem programu bCdzie rozwój organizacji i instytucji wspierajDcych rozwój
subregionalny i lokalny, a przede wszystkim przygotowanie gospodarki powiatu i jej otoczenia do pe nego
wykorzystania dostCpnych funduszy przedakcesyjnych i planowanych, po akcesji, funduszy strukturalnych.
Turystyka
Walory naturalne Gminy 3wiebodzin jak i pozosta ych gmin powiatu umo liwiajD rozwój funkcji
turystyczno - rekreacyjnej. Zasadniczym spodziewanym efektem realizacji celów operacyjnych jest przede
wszystkim aktywizacja Gminy i ca ego powiatu poprzez rozwój turystyki. Podstawowymi strategicznymi
celami rozwoju turystyki jest zwiCkszenie
stopnia konkurencyjnoAci obszaru gminy
i ca ego powiatu w stosunku do pozosta ych terenów turystycznych województwa, spadek bezrobocia lub
uzyskanie dodatkowych dochodów poprzez rozwój us ug i inwestycji turystycznych oraz tworzenie nowych
miejsc pracy.
Dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej niezbCdny jest rozwój infrastruktury turystycznej
i oko oturystycznej, szczególnie w zakresie budowy bazy o odpowiednim standardzie, poprawie dostCpnoAci
komunikacyjnej oraz obszarów o koncentracji zasobów turystycznych, na bazie których mo na bCdzie
rozwijaM ju istniejDce bDdL kreowaM nowe produkty turystyczne, które jednoczeAnie powinny pozostawaM w
Acis ym zwiDzku z ochronD zasobów Arodowiska naturalnego i kulturowego.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej wymaga tak e podjCcia przedsiCwziCM majDcych na celu rozwój
zasobów ludzkich, poczDwszy od dzia aI zmierzajDcych do wzbudzenia wAród m odego pokolenia poczucia
potrzeby poznawania w asnego regionu a do wypracowania sprawnie funkcjonujDcego systemu kszta cenia
i doskonalenia zawodowych i spo ecznych kadr turystyki, które w przysz oAci tworzy yby silne lobby
turystyczne, jak równie zaistnia y jako wykwalifikowane kadry zarzDdzajDce turystykD.
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Rozwój us ug leczniczo-rehabilitacyjnych
Dotychczasowe tradycje 3wiebodzina wskazujD na mo liwoAM Awiadczenia kompleksowych us ug
rehabilitacyjnych dla mieszkaIców ca ego powiatu oraz uruchomienie bazy komercyjnego Awiadczenia
us ug dla klientów z zewnDtrz.
Szeroki zakres profesjonalnych us ug pozwoli najlepiej realizowaM cel strategiczny jakim jest poprawa
stanu zdrowotnego mieszkaIców a równoczeAnie wzmocni nowD funkcjC gminy jakD by by rozwój sektora
us ug najbardziej perspektywicznych i rokujDcych nie tylko szanse tworzenia nowych miejsc pracy, lecz w
przysz oAci wzmocnienia dochodów bud etowych gminy.
Rozwojem us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych mogD byM zainteresowani potencjalni inwestorzy, zaA
powstanie centrum tych us ug na terenie 3wiebodzina mo e stanowiM znaczDcD si C przetargowD
w procesie przyciDgania inwestorów zewnCtrznych, równie zagranicznych.
Rozwój us ug informatycznych i internetowych
Rozwój infrastruktury informatycznej i Internetu AciAle wiD e siC z „nowD” gospodarkD wspó czesnej
cywilizacji .
Przemys informatyczny jest jednD z najbardziej op acalnych, ekologicznie neutralnych ga Czi gospodarki.
Jest przemys em o bardzo dobrych perspektywach przysz oAciowych. Jako przemys bazujDcy g ownie na
wiedzy, nie wymagajDcy kosztownych inwestycji powinien byM wa nym elementem strategii.
Technologie internetowe stanowiD przysz oAM w dziedzinie biznesu. PozwalajD optymalnie prowadziM
kontakty biznes-biznes i biznes-klient. Stanowi to podstawC konkurencyjnoAci lokalnego przemys u oraz
koniecznoAM w postCpujDcej globalizacji gospodarki. MogD stanowiM motor rozwoju lokalnej gospodarki.

2.2.3. Szczegó owe zestawienie celów
Cele

Dzia ania w asne Gminy

Dzia ania stymulowane przez Gmin1

Cel priorytetowy: Konkurencyjna i zró=nicowana gospodarka
Cel po<redni: Tworzenie warunków do równowa=enia rozwoju gospodarki
Wspieranie rozwoju ma ej i
Aredniej przedsiCbiorczoAci

Dzia ania na rzecz zmiany
struktury gospodarki w kierunku
zwiCkszania udzia u sektorów
charakteryzujDcych siC wysokD
stopD wzrostu
Promowanie dzia aI
sprzyjajDcych postawom
proinnowacyjnym

Stworzenie warunków do rozwoju
ma ych i Arednich przedsiCbiorstw:
a/ Wspó udzia w stworzeniu systemu
wspierania ma ej i Aredniej
przedsiCbiorczoAci w powiecie
b/ Wspó udzia w utworzeniu instytucji
wspomagania rozwoju M3P.
c/ Wdro enie systemu ulg podatkowych
firm tworzDcych miejsca pracy.
UdostCpnienie i uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
Promocja terenów inwestycyjnych
Sprawna obs uga klientów w UM
Wzrost udzia u zaawansowanych
technologii i produktów wysokiej
jakoAci w produkcji Gminy.
Wspó udzia w utworzeniu systemu
edukacji proinnowacyjnej.

Wspieranie tworzenia instytucji
oko obiznesowych.
Wspieranie dostCpu przedsiCbiorców
do kapita u, informacji i wiedzy.

Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
zwiCkszaniu udzia u zaawansowanych
technologii i produktów wysokiej
jakoAci
Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
tworzeniu systemu edukacji
proinnowacyjnej.
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Cel po<redni: Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej i zdrowotno-rehabilitacyjnej
Wspomaganie rozwoju
infrastruktury turystycznej i
agroturystycznej

OkreAlenie i rozwój produktu
turystycznego Gminy
Stworzenie mechanizmów
kreowania rozwoju turystyki

Kszta towanie postaw
proturystycznych,
upowszechnienie wiedzy
turystyczno-krajoznawczej o
ziemi AwiebodziIskiej
Rozwój turystyki w sposób nie
naruszajDcy równowagi
Arodowiska naturalnego

Stworzenie systemu powiDzaI
infrastruktury turystycznej ze
zdrowotno- rehabilitacyjnD dla
potrzeb stworzenia oferty
turystycznej

Modernizacja i rozbudowa istniejDcej
infrastruktury turystycznej oraz
dostosowanie do standardów
europejskich.
Restauracja i przystosowanie dla potrzeb
turystyki obiektów zabytkowych.
Priorytetowa realizacja wniosków
o przekwalifikowanie gruntów.
Wykreowanie i rozwój produktu
turystycznego.

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym

Wspó udzia w stworzeniu
zintegrowanego systemu informacji
turystycznej i rezerwacji miejsc
noclegowych.

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w
opracowaniu i wdra aniu programu
rozwoju i promocji turystyki.

Edukacja turystyczna dzieci i
m odzie y.

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w zakresie
edukacji turystycznej dzieci i
m odzie y

Racjonalne gospodarowanie i
wykorzystanie dla celów turystycznych
zasobów naturalnych Gminy poprzez:
- zrównowa ony rozwój turystyki na
terenach cennych przyrodniczo
- poprawC jakoAci Arodowiska na
terenach o znacznej koncentracji
ruchu turystycznego
- tworzenie leAnych kompleksów
promocyjnych, Acie ek
dydaktycznych.
UdostCpnianie obiektów komunalnych
na cele zdrowotno-rehabilitacyjne i
turystyczne

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w zakresie
rozwoju turystyki w sposób nie
naruszajDcy równowagi Arodowiska
naturalnego.

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym.

Wspó praca z gminami powiatu
starostwem powiatowym w zakresie
oferty stworzenia oferty turystycznej
skierowanej do klientów
zewnCtrznych.

Cel po<redni: Aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywno<ci rolnictwa oraz
rozwoju wielofunkcyjnego
Rozwój dzia alnoAci pozarolniczej
na wsi

Poprawa warunków ycia i pracy
ludnoAci wiejskiej ze szczególnym
uwzglCdnieniem obszarów
popegeerowskich

Dzia ania zmierzajDce do tworzenia
nowych miejsc pracy na obszarach
wiejskich.
Rozwój i utrwalanie postaw
przedsiCbiorczych, szczególnie wAród
m odzie y.
Rozwój ró norodnych form kszta cenia
i dokszta cania, w tym na odleg oAM.
Modernizacja i rozwój infrastruktury
technicznej na obszarach wiejskich
Wspieranie dzia aI na rzecz poprawy
infrastruktury spo ecznej na obszarach
wiejskich

Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
podejmowaniu dzia aI w zakresie
modernizacji i rozwoju infrastruktury
technicznej na obszarach wiejskich

Cel po<redni: Rozwój )wiebodzina jako o<rodka subregionalnego
3wiebodzin - centrum edukacyjne Stworzenie warunków do rozwoju
dla subregionu
3wiebodzina jako oArodka kszta cenia
dla potrzeb „nowej gospodarki”
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Stworzenie warunków do ulokowania w
3wiebodzinie instytucji wspierajDcych
rozwój lokalny i subregionalny.
Stworzenie warunków do
przeprowadzania imprez gospodarczych
o znaczeniu regionalnym i
subregionalnym.

Cel priorytetowy: Atrakcyjne <rodowisko i wysoka jako<> przestrzeni
Cel po<redni: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
1.1. Kompleksowe
uporzDdkowanie gospodarki
odpadami

1.2. Kompleksowe
uporzDdkowanie gospodarki
Aciekowej
1.3. Zabezpieczenie w wodC
konsumpcyjnD o odpowiedniej
jakoAci i iloAci obszaru ca ej
Gminy.
1.4. Zaopatrzenie w energiC (ee,
ec,gaz) zgodnie ze standardami

Budowa, wspólnie z gminami powiatu,
sk adowiska odpadów w Jeziorach
Opracowanie i wdro enie jednolitego
systemu gromadzenia i wywozu
odpadów.
Opracowanie i wdro enie systemu
selekcji i recyklingu odpadów.
Opracowanie programu likwidacji
dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacji terenów
Kontynuacja budowy sieci
kanalizacyjnej w gminie.
Renowacja i budowa sieci kanalizacji
deszczowej w mieAcie.
Budowa nowych i modernizacja
istniejDcych ujCM wody, stacji
uzdatniania i magistrali przesy owych.

Lobbing na rzecz pozyskania Arodków
z funduszy celowych i pomocowych.
Wspó praca z sDsiednimi gminami i
UrzCdem Marsza kowskim.

Gazyfikacja Gminy, w tym:
opracowanie koncepcji gazyfikacji
3wiebodzina i okolicznych
miejscowoAci.
Ocieplanie budynków mieszkalnych i
u ytecznoAci publicznej
(termorenowacja)
Modernizacja i rozwój sieci
energetycznej zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Wspieranie rozwoju
niekonwencjonalnych Lróde energii.

Wspó praca z Zak adem
Gazowniczym, Zak adem
Energetycznym, UrzCdem
Marsza kowskim i Lubuskim UrzCdem
Wojewódzkim oraz sDsiednimi
gminami.

Lobbing na rzecz pozyskania Arodków
z bud etu paIstwa i funduszy
pomocowych.
Wspó praca z sDsiednimi gminami.
Lobbing na rzecz pozyskania Arodków
z bud etu paIstwa i funduszy
pomocowych.

Cel po<redni: Poprawa dost;pno<ci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej
1.5. Opracowanie i realizacja
wieloletniego programu
remontów, modernizacji i rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej
Gminy oraz systemu
transportowego.
1.6. Rozwój wysokiej jakoAci
po DczeI telefonicznych i
teleinformatycznych.

Opracowanie wieloletniego programu
remontów dróg i ulic.
Realizacja remontów dróg i ulic.
Poprawa stanu chodników i wiat na
przystankach autobusowych.
Opracowanie i wdro enie systemu
parkowania w mieAcie oraz na terenach
turystyczno- rekreacyjnych.

Wspieranie dzia aI majDcych na celu
uruchomienie lokalnych po DczeI
komunikacyjnych w ramach
przedsiCwziCM prywatno-publicznych.

Wspieranie dzia aI umo liwiajDcych
poprawC przewodowych po DczeI
telefonicznych oraz
rozwój telefonii komórkowej.
Wspieranie dzia aI majDcych na celu
stworzenie struktury Internetu
optycznego.
Wspieranie dzia aI majDcych na celu
budowC miejskiej sieci
teleinformatycznej.
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Cel po<redni: Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów <rodowiska naturalnego
Wspieranie technologii ma o i
Zapobieganie procesom degradacji
bezodpadowych, wdra anie technologii gleb.
utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.
Rekultywacja i zagospodarowanie
gruntów zdegradowanych, m.in.
wyrobisk.
Sukcesywna likwidacja punktów
sk adowania substancji
niebezpiecznych.
1.8. Ochrona zasobów wód
Maksymalne ograniczenie zrzutu
powierzchniowych i podziemnych Acieków nieoczyszczonych.
oraz poprawa ich jakoAci.
Poprawa jakoAci wód podziemnych.
Wspieranie budowy oczyszczalni
przyzagrodowych na terenach o
rozproszonej zabudowie.
Ochrona czystoAci wód jezior oraz ich
rekultywacja.
Zmniejszenie zanieczyszczenia
1.9. Poprawa jakoAci atmosfery.
powietrza w mieAcie.
Proekologiczna modernizacja systemów
grzewczych.
Ograniczenie emisji do atmosfery py ów
i szkodliwych gazów przemys owych.
1.7. Ochrona gleby.

Cel po<redni: Kszta#towanie i utrzymanie #adu przestrzennego
Podniesienie efektywnoAci zarzDdzania
przestrzeniD poprzez:
- utworzenie bazy danych do katastru
nieruchomoAci,
- utworzenie zasobu map,
- stworzenie systemu informacji
planistycznej,
- integracja istniejDcych systemów i
baz danych bran owych.
1.11. Przeciwdzia anie degradacji Opracowanie efektywnych metod
przestrzeni przez
wykorzystania terenu w zale noAci od
nieskoordynowanD dzia alnoAM
jego po o enia w gminie i warunków
inwestycyjnD
fizjograficznych
Ochrona krajobrazu naturalnego i
kulturowego.
1.12. Racjonalizacja
Rewaloryzacja, rewitalizacja i
wykorzystania przestrzeni
humanizacja zabytkowego centrum
zagospodarowanej i
3wiebodzina.
przekszta canej
Odbudowa zaniedbanych obszarów
miasta.
1.13. Zintegrowane zarzDdzanie
Tworzenie i wdra anie planów
przestrzeniD.
zintegrowanego zarzDdzania
przestrzeniD w Gminie.
1.14. Podniesienie AwiadomoAci o Wykorzystanie planowania
wartoAci przestrzeni i procedurach miejscowego do wspomagania rozwoju
prawnych w zakresie
gospodarczego gminy.
gospodarowania przestrzeniD
Krajobrazowe kszta towanie przestrzeni
zurbanizowanej.
1.10. Stworzenie gminnego
systemu informacji przestrzennej

Oddzia ywanie na mieszkaIców w
zakresie poprawy estetyki posesji i
utrzymania czystoAci w miejscach
publicznych
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2.3. Priorytetowe przedsi;wzi;cia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Zestawienie priorytetowych przedsi;wzi;>
Wspomaganie tworzenia i rozwoju infrastruktury instytucjonalnej.
Wspó udzia w opracowaniu i wdra aniu programu rozwoju i promocji turystyki.
Aktywne wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki.
Wspomaganie rozwoju us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych
Prowadzenie rejestru nieruchomoAci do zagospodarowania.
Wspó udzia w organizacji Powiatowej Organizacji Turystycznej.
Zawarcie porozumienia o wspó pracy z AWRP.
Wydawanie materia ów promocyjnych wspólnie z gminami powiatu
Udzia w imprezach turystycznych, targowych i wystawienniczych, wspólnie z
gminami powiatu.
Systematyczna aktualizacja ofert inwestycyjnych w Internecie.
Utworzenie i aktualizacja bazy danych turystycznych Gminy
Uruchomienie punktu informacji turystycznej w 3wiebodzinie
Rozwój ró norodnych form kszta cenia i dokszta cania w zakresie turystyki.
Wspieranie budowy nowych obiektów turystycznych i modernizacji istniejDcych.
Wytyczenie szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych).
Budowa turystycznych Acie ek rowerowych na terenie Gminy.
Budowa w 3wiebodzinie centrum konferencyjno-wystawienniczego
Budowa w 3wiebodzinie centrum logistycznego.
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej
Budowa krytego basenu w mieAcie
Budowa parku na Dkach z amfiteatrem i infrastrukturD
Budowa AwiebodziIskiego szlaku kajakowego z infrastrukturD
Opracowanie i realizacja programu ochrony obiektów zabytkowych, parków
podworskich i starych cmentarzy
Budowa sieci wodociDgowo-kanalizacyjnej w ca ej Gminie
Ochrona wód Jez. Nies ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki
Opracowanie i wdro enie zintegrowanego systemu gromadzenia i sk adowania
odpadów sta ych w Gminie
Opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacji terenów
Wprowadzenie adu przestrzennego i poprawa estetyki gminy
Ochrona wartoAci kulturowych gminy
Ochrona przyrody w gminie
Program podniesienia wiedzy i AwiadomoAci ekologicznej
Poprawa bezpieczeIstwa w Gminie
Wspó praca z gminami powiatu oraz partnerami zagranicznymi

Termin
realizacji
dzia ania ciDg e
2002-2005
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
2002-2003
2001
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
2001-2003
2002
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
2001-2005
2001-2005
2004-2008
2002-2005
2002-2015
2001-2002
2007-2010
2010-2015
2004-2005
2001-2010
2000-2010
2001-2002
2001-2006
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
dzia ania ciDg e
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2.4. Instytucja wspierajCca rozwój przedsi;biorczo<ci
Utworzenie w gminie lokalnej instytucji wspomagajDcej i inspirujDcej rozwój przedsiCbiorczoAci a tak e
wspomagajDcej i koordynujDcej realizacjC strategii jest projektem szczególnym, najwa niejszym dla
strategii. Za formC dzia ania mo liwD do realizacji w najbli szej przysz oAci uznano stowarzyszenie.
Wskazane by oby powo anie stowarzyszenia ewentualnie fundacji lub spó ki prawa handlowego jako
instytucji non profit, która dzia a aby w oparciu o statut uwzglCdniajDcy cele, dla których instytucja zosta a
powo ana.
Bardzo wa ne jest by do stowarzyszenia (fundacji/spó ki) przystDpi a Gmina po przyjCciu przez RadC
MiejskD odpowiedniej uchwa y. Bardzo wskazane by oby, aby Gmina wnios a aport w postaci pomieszczeI,
w których powsta a agencja mog aby funkcjonowaM i w których mog aby rozwijaM dzia alnoAM.
Jednostkami wyspecjalizowanymi stowarzyszenia (fundacji/spó ki) by yby:
1. Centrum informacji i promocji obs ugujDce lokalnD bazC danych, prowadzDce monitoring gospodarki
gminy oraz promocjC, w tym opracowujDcej informacje i analizy w ró nych przekrojach oraz oferty dla
potencjalnych inwestorów.
2. O!rodek wspierania ma ej przedsi1biorczo!ci , w którego ramach mogD funkcjonowaM dwa-trzy zespo y
zadaniowe (w sumie docelowo oko o 5- 6 osób); celem dzia alnoAci OArodka bCdzie:
- popularyzowanie idei przedsiCbiorczoAci,
- aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej spo ecznoAci w zakresie tworzenia i rozwijania firm,
- rozwiDzywanie problemów zwiDzanych z ich powstawaniem.
- wspó praca z innymi organizacjami w celu tworzenia wspólnej p aszczyzny do dzia alnoAci na rzecz
rozwoju gospodarczego i spo ecznego gminy.
3. Centrum szkoleniowe - organizujDce i prowadzDce dzia alnoAM szkoleniowD,
Klub Pracy - gromadzDcy i propagujDcy wAród bezrobotnych i poszukujDcych pracy oferty zebrane na
lokalnym rynku pracy (aktywna wspó praca z Powiatowym UrzCdem Pracy)
Zespó Doradców - zapewniajDcy bie Dce wsparcie merytoryczne osobom prowadzDcym i
podejmujDcym dzia alnoAM gospodarczD, poprzez prowadzenie uproszczonych funkcji konsultingowych
lub pomoc w pozyskaniu w aAciwych profesjonalnych doradców w wymaganym zakresie.
4. Fundusz rozwoju przedsi1biorczo!ci - celem dzia ania funduszu bCdzie wspieranie wszelkich inicjatyw
gospodarczych ze szczególnym nastawieniem na finansowanie ich realizacji.
Mo liwe by oby tak e prowadzenie w ramach stowarzyszenia (fundacji/spó ki):
- Funduszu Wspierania Przedsi1biorczo!ci oferujDcego poczDtkujDcym przedsiCbiorcom
wsparcie kapita owe w formie po yczek i gwarancji
-

Inkubatora Przedsi1biorczo!ci oferujDcego powstajDcym jednostkom przede wszystkim
powierzchniC o okreAlonych parametrach (prDd, gaz, woda) niezbCdnD do prowadzenia
dzia alnoAci gospodarczej na warunkach preferencyjnych w porównaniu do stawek rynkowych;
inkubator mo e w przysz oAci dzia aM na terenie Parku Gospodarczego.

5. Centrum Informacji Europejskiej – zajmujDce siC problemami integracji europejskiej oraz
koordynacjD programów dostosowawczych i pomocowych.
Nazwy instytucji oraz podzia ról miCdzy utworzonymi jednostkami mo e byM zupe nie inny.
Powy sze propozycje wymagajD skonkretyzowania poprzez przeprowadzenie dyskusji nad oczekiwanym
kszta tem instytucji, zgodnym z preferencjami w adz i spo ecznoAci, a nastCpnie przygotowania
szczegó owego planu dzia ania, który - po zatwierdzeniu - by by podstawD dzia ania w horyzoncie
czasowym 2-5 lat.
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2.5. Opis wybranych projektów i programów wdro=eniowych
1. Nazwa projektu:

UTWORZENIE STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN POWIATU
WIEBODZI>SKIEGO

2. Cel projektu:
Celem powo ania instytucji w formie stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiCbiorczoAci,
gromadzenie i udzielanie informacji, udzielanie pomocy doradczej, poArednictwo finansowe,
prowadzenie szkoleI, poszukiwanie Lróde finansowania przedsiCwziCM, sprawowanie merytorycznej
opieki nad realizacjD pozainwestycyjnych projektów wdro eniowych.
3. Uzasadnienie:
W gminie (powiecie) brak jest dotychczas instytucji wspierajDcych lokalne inicjatywy rozwoju
gospodarczego obejmujDcych wspomaganie rozwoju M3P, rozwój infrastruktury spo ecznoekonomicznej, tworzenie lokalnych funduszy, kreowanie wspólnych przedsiCwziCM gospodarczych,
wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, Awiadczenie us ug na rzecz biznesu.
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Na obecnym etapie dzia ania proponuje siC utworzenie instytucji stowarzyszenia jako najbardziej
odpowiedniej formy organizacyjnej. Cele, zadania i zasady dzia ania stowarzyszenia przedstawiono w
projekcie statutu (Aneks ). Istnieje tak e mo liwoAM uruchomienia w formie fundacji, spó ki z
ograniczonD odpowiedzialnoAciD/spó ki akcyjnej.
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001
- utworzenie komitetu za o ycielskiego,
- okreAlenie zakresu dzia ania i opracowanie projektu statutu,
- przygotowanie wniosku podpisanego przez wszystkich cz onków komitetu za o ycielskiego
zawierajDcego nazwC stowarzyszenia oraz informacjC o tymczasowej siedzibie (dok adny adres oraz
w miarC mo liwoAci numer telefonu),
- sporzDdzenie listy za o ycieli - minimum 15 osób (imiona i nazwiska cz onków, data i miejsce
urodzenia, miejsce zamieszkania oraz w asnorCczny podpis),
- protokó z wyboru komitetu za o ycielskiego oraz przyjCcia uchwa y dotyczDcej statutu.
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Arednie firmy – 1.1. Tworzenie warunków do równowa,enia rozwoju
gospodarki . Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego: Rozwój przedsiCbiorczoAci 3.3. Rozwój instytucjonalnego i kapita owego otoczenia biznesu
7. Koszty: ok. 1000 z
8. Uczestnicy projektu: Gmina 3wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, organizacje
pozarzDdowe, osoby prywatne
9. Kród#a finansowania:
3rodki gmin, firm, osób prywatnych, dotacje celowe: samorzDdowe, instytucji wspomagajDcych rozwój
przedsiCbiorczoAci, subwencje, darowizny, dochody z prowadzonej dzia alnoAci gospodarczej, odsetki od
lokat bankowych, Arodki pomocowe (PHARE CBC i in.)
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ROZWÓJ USAUG TURYSTYCZNYCH I AGROTURYSTYCZNYCH

2. Cel projektu:
Celem programu jest wspieranie rozwoju us ug turystycznych i agroturystycznych jako uzupe niajDcego
Lród a dochodów ludnoAci poprzez:
- zwiCkszenie liczby obiektów zwiDzanych z obs ugD turystów
- rozwój liczby gospodarstw agroturystycznych
- zainicjowanie budowy nowych obiektów
- opracowanie tras turystycznych i wytyczenie Acie ek rowerowych
- marketing us ug turystycznych
- opracowanie przewodnika (wspólnie z gminami powiatu).
3. Uzasadnienie programu:
Baza turystyczna gminy jest s abo rozwiniCta, uboga jest baza noclegowa i gastronomiczna; uruchomienie
ma ych pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych g ównie dla turystów krajowych umo liwi
uzyskanie dodatkowych dochodów przez mieszkaIców terenów wiejskich. Konieczne jest wspó dzia anie
wszystkich gmin powiatu.
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- inwentaryzacja istniejDcej bazy turystycznej i agroturystycznej
- opracowanie powiatowego programu rozwoju rozwoju ekoturystyki
- zorganizowanie szkoleI dla mieszkaIców terenów wiejskich (wspólnie ze ODR i Stowarzyszeniem
Agroturystyki)
- zwiCkszenie liczby oraz podniesienie standardu obiektów gastronomicznych
- wyznaczenie terenów pod nowe obiekty turystyczne
- prowadzenie polityki wspierania rozwoju sieci bazy noclegowej o odpowiednim standardzie
- opracowanie systemu preferencji podatkowych.
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Arednie firmy 1.1. Tworzenie warunków do równowa,enia rozwoju gospodarki
cel: Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci cel: Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
i zdrowotno-rehabilitacyjnej
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3. Rozwój
przedsiCbiorczoAci cel: Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich. Cel 4. Efektywne wykorzystanie
Arodowiska naturalnego i kulturowego cel: Wykorzystanie walorów rodowiska i dziedzictwa kulturowego
dla rozwoju turystyki; cel: Skuteczna promocja walorów turystycznych i system informacji turystycznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001-2003

8. Koszty: b/d
9. Uczestnicy programu:
prywatni inwestorzy, w aAciciele obiektów turystycznych i gastronomicznych, gminy, Starostwo
Powiatowe, ODR w Kalsku, Lubuski UrzDd Marsza kowski
10. Spodziewane efekty realizacji programu:
- powstanie nowych obiektów turystycznych, w tym gospodarstw agroturystycznych
- utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich
- wzrost zamo noAci i standardu ycia na terenach wiejskich.
11. Kród#a finansowania:
kapita w asny inwestorów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacja Rolnicza ,
Banki (BGZ, WBK, PKO BP S.A.), SAPARD i inne fundusze.
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ROZWÓJ USAUG ZDROWOTNO-REHABILITACYJNYCH

2. Cel programu:
Poprawa jakoAci ycia i wzrost dochodów mieszkaIców Gminy
Wzrost wp ywów do bud etu Gminy
Wzrost atrakcyjnoAci Gminy dla obecnych i potencjalnych inwestorów i turystów
3. Uzasadnienie:
Rozwój us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych wiD e siC g ównie z rozszerzeniem bazy komercyjnego
Awiadczenia us ug dla ca ego subregionu a tak e dla klientów z kraju i z zagranicy. Szeroki zakres us ug
pozwoli najlepiej realizowaM cel strategiczny jakim rozwój sektora us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych, co
umo liwi nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy ale wzrost dochodów bud etowych gminy. Rozwój
us ug leczniczo-rehabilitacyjnych wiD e siC tak e z mo liwoAciD uruchomienia mechanizmu
mno nikowego (popyt na inne us ugi np. hotelarsko-gastronomiczne, popyt na zdrowD ywnoAM
produkowanD przez miejscowych rolników). Rozwój us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych mo e stanowiM
znaczDcD si C przetargowD w procesie przyciDgania inwestorów zewnCtrznych, równie zagranicznych.
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Projekt obejmuje nastCpujDce zadania:
- zainicjowanie opracowania programu rozwoju us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych
- wspomaganie rozwoju us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych poprzez udostCpnianie bazy lokalowej/
terenów po budowC nowych obiektów
- wspó dzia anie ze starostwem w zakresie programowania rozwoju us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych.
Rozwój kompleksu zdrowotno-rehabilitacyjnego powinien byM po Dczony us ugami rekreacyjnymi m.in.
w zakresie odnowy biologicznej.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2005
- powo anie komitetu sterujDcego rozwojem us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych, ocena popytu na us ugi
- opracowanie oferty komercyjnych us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych i ew. rekreacyjnych
- opracowanie projektu zorganizowania kompleksowego centrum zdrowia i rehabilitacji (lokalizacja,
rozwiDzania techniczne, czas realizacji) przy wykorzystaniu najnowszych standardów
- wybór formy organizacyjnej, znalezienie Lróde finansowania przedsiCwziCcia
- opracowanie systemu preferencji dla inwestorów
- opracowanie i realizacja programu promocji.
6. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Arednie firmy 1.1. Tworzenie warunków do równowa,enia rozwoju gospodarki
cel: Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci cel: Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
i zdrowotno-rehabilitacyjnej
7. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3. Rozwój
przedsiCbiorczoAci cel: Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich. Cel 4. Efektywne wykorzystanie
Arodowiska naturalnego i kulturowego cel: Wykorzystanie walorów rodowiska i dziedzictwa kulturowego
dla rozwoju turystyki; cel: Skuteczna promocja walorów turystycznych i system informacji turystycznej
7. Koszty:
Wspó udzia w kosztach zwiDzanych z opracowaniem koncepcji i promocjD projektu.
7. Uczestnicy programu:
inwestorzy, Gmina 3wiebodzin, Starostwo Powiatowe
8. Kród#a finansowania:
osoby prywatne, inwestorzy, instytucje finansowe, sponsorzy, Arodki pomocowe, Arodki PFRON
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ROZWÓJ BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ I WYPOCZYNKOWEJ

2. Cel programu:
Poprawa stanu zdrowotnego dzieci i m odzie y
Stworzenie mo liwoAci zdrowego wypoczynku dzieci i m odzie y
Poprawa jakoAci ycia mieszkaIców Gminy
Wzrost atrakcyjnoAci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Uzasadnienie:
Braki w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej uniemo liwia y dzieciom i m odzie y oraz mieszkaIcom
Gminy uprawianie sportu o ka dej porze roku i aktywnego wypoczynku.
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- budowa krytego basenu w mieAcie
- modernizacja wiejskich obiektów sportowych
- wytyczenie i budowa w Gminie Acie ek turystycznych na terenie Gminy w powiDzaniu z gminami
powiatu, województwa oraz powiatami niemieckimi
- budowa parku na Dkach z amfiteatrem i infrastrukturD
- budowa AwiebodziIskiego szlaku kajakowego z infrastrukturD
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Arednie firmy 1.1. Tworzenie warunków do równowa,enia rozwoju gospodarki
cel: Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci cel: Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
i zdrowotno-rehabilitacyjnej
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3. Rozwój
przedsiCbiorczoAci cel: Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich. Cel 4. Efektywne wykorzystanie
Arodowiska naturalnego i kulturowego cel: Wykorzystanie walorów rodowiska i dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju turystyki
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:
budowa krytego basenu 2000-2003
wytyczenie i budowa Acie ek turystycznych 2001-2002
budowa AwiebodziIskiego szlaku kajakowego z infrastrukturD - 2010-2015
8. Koszty:
Koszty realizacji programu:
budowa krytego basenu.........9 936 tys. z
budowa parku na Dkach .........800 tys. z
9. Uczestnicy programu:
Gmina 3wiebodzin, przedsiCbiorcy, Kuratorium OAwiaty, dyrektorzy szkó , Euroregion „Sprewa-NysaBóbr”
10. Kród#a finansowania:
Arodki w asne gminy, Arodki Lubuskiego UrzCdu Wojewódzkiego, Arodki WFOSiGW, Arodki pomocowe
(PHARE, ISPA i in.)
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1. Nazwa projektu:

BUDOWA KRYTEGO BASENU W
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WIEBODZINIE

2. Cel projektu:
Poprawa stanu zdrowotnego dzieci i m odzie y
Stworzenie mo liwoAci zdrowego wypoczynku dzieci i m odzie y
Poprawa jakoAci ycia mieszkaIców Gminy
Wzrost atrakcyjnoAci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Uzasadnienie:
Przewidziana od wielu lat budowa krytego basenu w 3wiebodzinie jest traktowana priorytetowo przez
w adze miasta, g ównie z uwagi na dotychczasowy brak mo liwoAci zaspokojenia potrzeb dzieci i
m odzie y w zakresie nauki p ywania a tak e korygowania wad postawy. Basen umo liwi aktywny
wypoczynek o ka dej porze roku dzieciom i m odzie y a tak e mieszkaIcom ca ego powiatu.
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- wyznaczenie lokalizacji basenu
- przeprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie projektu technicznego
- uzyskanie pozwolenia na budowC
- opracowanie biznes planu
- zabezpieczenie niezbCdnych Arodków finansowych w bud ecie
- poszukiwanie zewnCtrznych Lróde finansowania
- budowa basenu.
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Arednie firmy 1.1. Tworzenie warunków do równowa,enia rozwoju gospodarki
cel: Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci cel: Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
i zdrowotno-rehabilitacyjnej celu strategicznego 2. Wysoka jakoAM ycia spo eczeIstwa;
cel : Kreowanie zdrowego stylu ,ycia
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 1 Zapewnienie
przestrzennej, gospodarczej i spo ecznej spójnoAci regionu cel: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej Cel 4. Efektywne wykorzystanie Arodowiska naturalnego i
kulturowego cel: Wykorzystanie walorów rodowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki
7. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2000-2002
8. Koszt: 9 936 tys. z
9. Uczestnicy projektu:
Gmina 3wiebodzin, przedsiCbiorcy, Kuratorium OAwiaty, dyrektorzy szkó , Euroregion „Sprewa-NysaBóbr”
10. Kród#a finansowania:
Arodki w asne gminy , PFRON, Arodki Lubuskiego UrzCdu Wojewódzkiego, Arodki WFOSiGW, Arodki
pomocowe (PHARE, ISPA i in.)
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KOMPLEKSOWE UPORZEDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

2. Cel programu:
Poprawa warunków ycia mieszkaIców Gminy
Ochrona Arodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjnoAci Gminy dla inwestorów
Modyfikacja systemu organizacji i zarzDdzania gospodarkD odpadami
3. Uzasadnienie:
UporzDdkowanie gospodarki odpadami sta ymi jest czCAciD sk adowD ogólnego celu jakim powinna byM
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiDzanie gospodarki wodno-Aciekowej i usuwania odpadów w sposób
nie zagra ajDcy Arodowisku.
Gminny system gospodarki odpadami powinien byM systemem zintegrowanym i kompleksowym tj.
obejmowaM wszystkie odpady powstajDce na terenie miasta i gminy (odpady komunalne, u ytkowe i
produkcyjne).
Podsystem gromadzenia i transportu odpadów musi byM uzupe niony podsystemem utylizacji (m.in.
kompostowana) i sk adowania odpadów. Na etapie gromadzenia odpadów konieczne bCdzie wdro enie
systemu selektywnego sk adowania (w specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemnikach) a nastCpnie
na etapie utylizacji - ich przerobu (makulatura, opakowania i worki plastikowe, szk o).
W odniesieniu do odpadów produkcyjnych, zale nie od ich charakteru, stosuje siC zró nicowany sposób
utylizacji np. przeterminowane leki spala siC (najbli sza spalarnia znajduje siC w Gorzowie).
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- budowC sk adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach
- likwidacjC dzikich wysypisk: przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie programu i
przeprowadzenie rekultywacja terenów
- wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów w Gminie
- wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Arodowisko i wysoka
jakoAM przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoAci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2000 - 2005

8. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji bCdD okreAlane w corocznych bud etach gminy.
9. Uczestnicy programu:
Gmina 3wiebodzin, pozosta e gminy powiatu, ZWKiUK sp. z o.o. , TEW sp. z o. o.
10. Kród#a finansowania:
Arodki w asne gminy, Arodki z NFO3iGW, Ekofundusz, Arodki w asne inwestorów, dotacje, Arodki
pomocowe (m.in. PHARE CBC).
11. Uwagi dodatkowe:
WielkoAM Arodków finansowych w kolejnych latach zdeterminuje zakres prowadzonych inwestycji.
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KOMPLEKSOWE UPORZEDKOWANIE GOSPODARKI CIEKOWEJ

2. Cel programu:
UporzDdkowanie gospodarki Aciekowej Gminy 3wiebodzin
Poprawa warunków ycia mieszkaIców Gminy 3wiebodzin i gmin sDsiednich (gmina SkDpe, Lubrza,
8agów)
Ochrona Arodowiska naturalnego gmin
Wzrost atrakcyjnoAci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
UporzDdkowanie gospodarki wodno-Aciekowej jest czCAciD sk adowD ogólnego celu jakim powinna byM
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiDzanie gospodarki wodno-Aciekowej i usuwania odpadów w sposób
nie zagra ajDcy Arodowisku.
Czynnikiem sprzyjajDcym jest AwiadomoAM nieuchronnoAci realizacji przedsiCwziCM zwiDzanych z
gospodarkD AciekowD.
Czynnikiem utrudniajDcym sD wysokie koszty budowy oraz ograniczonoAM w asnych Arodków Gminy.
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- DokoIczenie kanalizacji 3wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó nocna, Strzelecka)
- Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w 3wiebodzinie (Os. 9aków II etap, ul. 8DkowaZwiDzkowa, ul. Cegielniana)
- Budowa sieci kanalizacyjnej w po udniowej i po udniowo-zachodniej czCAci Gminy.
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Arodowisko i wysoka
jakoAM przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoAci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2000 - 2010

8. Koszty:
Ogó em 23 054,6 tys.z , w tym kwota 20 630 tys. z obejmuje wspó udzia Gminy w projekcie „Ochrona
wód Jez. Nies ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki”, z czego 5 510 tys. z bCdzie pochodziM ze
Arodków w asnych Gminy 3wiebodzin
9. Uczestnicy programu:
Gmina 3wiebodzin, Gminy: Lubrza, 8agów i SkDpe, UrzDd Marsza kowski w Zielonej Górze
10. Spodziewane efekty realizacji programu:
Ca kowite uporzDdkowanie gospodarki Aciekowej w Gminie, co jest zgodne z zawartD we WstCpnym
Narodowym Planie Rozwoju osiD rozwojowD nr 4 „Tworzenie warunków trwa ego zrównowa onego
rozwoju infrastruktury ochrony Arodowiska” oraz osiD rozwojowD nr 6 „Wzmocnienie potencja u
regionów i przeciwdzia ania marginalizacji niektórych obszarów”.
9. Kród#a finansowania:
Arodki w asne gmin, Arodki z NFO3iGW, dotacje, Arodki pomocowe, (ISPA, Phare)
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WPROWADZENIE AADU PRZESTRZENNEGO I POPRAWA ESTETYKI
GMINY

2. Cel programu:
UporzDdkowanie przestrzeni na wsi i w mieAcie
Podniesienie ogólnego stanu estetycznego gminy
Poprawa jakoAci ycia mieszkaIców Gminy 3wiebodzin
Wzrost atrakcyjnoAci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- poprawa estetyki i czystoAci miejsc publicznych
- uporzDdkowanie przestrzeni na wsi i w mieAcie
- rewitalizacja i humanizacja zabytkowego centrum miasta
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta
- eliminacja ruchu samochodowego z centrum miasta
- modernizacja nawierzchni „deptaka” (II i III etap)
- realizacja dzia aI ratowania budynku ratusza
- modernizacja Parku Chopina (II i III etap)
4. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 2005, 2005 - 2010
- poprawa estetyki i czystoAci miejsc publicznych - praca ciDg a
- uporzDdkowanie przestrzeni na wsi i w mieAcie - praca ciDg a
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta: 2001
- modernizacja nawierzchni „deptaka” (II i III etap): 2000-2003
- modernizacja Parku Chopina (II i III etap): 2000-2010
- remont budynku ratusza: 2001-2002
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Arodowisko i wysoka
jakoAM przestrzeni. cel: Kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoAci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7 Koszty:
Koszty realizacji programu bCdD okreAlane w corocznych bud etach gminy
8. Uczestnicy programu:
Gmina 3wiebodzin
9. Kród#a finansowania:
Arodki w asne gminy, Arodki pomocowe
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OCHRONA WARTO CI KULTUROWYCH GMINY

2. Cel programu:
Ochrona i rehabilitacja historycznie ukszta towanych zespo ów zabytkowych lub pojedynczych obiektów
Utrwalenie to samoAci i odrCbnoAci kulturowej Gminy
Rewitalizacja zabytkowego centrum 3wiebodzina oraz przywrócenie wysokiej wartoAci walorów architektoniczno urbanistycznych uk adowi zabudowy na terenie by ego klasztoru cysterskiego w GoAcikowie (Parady u)
Poprawa jakoAci ycia mieszkaIców Gminy
Wzrost atrakcyjnoAci Gminy dla inwestorów i turystów

3. Uzasadnienie:
Utrzymanie wysokich walorów Arodowiska kulturowego wymaga szerokiego wspó dzia ania mieszkaIców Gminy i
samorzDdu lokalnego.
KoniecznoAM ochrony pojedynczych obiektów i zespo ów obiektów zabytkowych, objCtych wykazem PaIstwowej
S u by Ochrony Zabytków, historycznie ukszta towanego uk adu AródmieAcia 3wiebodzina, zabudowy wiejskiej
oraz stanowisk archeologicznych. Dla ochrony wartoAciowych dóbr kultury Gminy, zespo ów zabytkowych lub
pojedynczych obiektów wartoAci ustalono nastCpujDce zasady:
- ochronC historycznie ukszta towanych uk adów zabudowy wiejskiej oraz utrzymywanie wyznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego granic urbanistycznego rozwoju miejscowoAci.
- ochronC historycznie ukszta towanego krajobrazu kulturowego centrum 3wiebodzina z jego Aredniowiecznym
uk adem urbanistycznym i przywrócenie wysokiej wartoAci walorów architektoniczno - urbanistycznych
zabudowy terenów po o onych w historycznym centrum miasta oraz w jego otoczeniu,
- Dczne rozwiDzywanie problemów i sposobów ochrony oraz odnowy zabytkowych za o eI parkowych oraz
towarzyszDcych im zabytkowych uk adów zabudowy

4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- inwentaryzacjC dziedzictwa kulturowego Gminy i opracowanie programu jego odnawiania i propagowania
- aktualizacjC rejestru zabytków wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- dba oAM o parki podworskie i stare cmentarze oraz ochrona stanowisk archeologicznych.
- rewitalizacjC b. klasztoru cysterskiego w GoAcikowie
- rewitalizacjC i humanizacjC zabytkowego centrum miasta wspólnie z w aAcicielami nieruchomoAci
- humanizacjC istniejDcych zespo ów zuniformizowanej zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta (osiedli
Widok, 9aków) oraz na terenach wiejskich
- wprowadzenie do programów nauczania historii 3wiebodzina

5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 2010
- aktualizacja rejestru zabytków wspólnie - 2001
- dba oAM o parki podworskie i stare cmentarze - praca ciDg a
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta: 2001
- przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego centrum miasta : 2001-2010
6. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Arodowisko i wysoka
jakoAM przestrzeni. cel: Zachowanie warto ci rodowiska przyrodniczego i kulturowego
7. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego 4. Efektywne wykorzystanie
Arodowiska naturalnego i kulturowego; cel: Rozwijanie wiadomo ci proekologicznej cel: Wykorzystanie
walorów rodowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki.
6. Koszty:
Koszty realizacji programu bCdD okreAlane w corocznych bud etach gminy
Koszty rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta zostanD oszacowane oddzielnie
7. Uczestnicy programu:
Gmina 3wiebodzin, dyrektorzy szkó , mieszkaIcy, Kuratorium OAwiaty, Woj. Konserwator Zabytków
8. Kród#a finansowania: Arodki w asne gminy, Arodki pomocowe
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OCHRONA PRZYRODY W GMINIE

2. Cel programu:
Ochrona i w aAciwe wykorzystanie istniejDcych zasobów przyrody
Rozbudowa istniejDcego systemu ochrony przyrody i krajobrazu terenów gminy oraz poprawa stanu
Arodowiska przyrodniczego Gminy
Podniesienie AwiadomoAci ekologicznej mieszkaIców Gminy
Poprawa jakoAci ycia mieszkaIców Gminy
Wzrost atrakcyjnoAci Gminy dla mieszkaIców i turystów
3. Uzasadnienie:
Zgodnie z przyjCtD strategiD zrównowa onego rozwoju i kierunkami zagospodarowania przestrzennego
przyjCto, e system ochrony przyrody powinien obejmowaM: zasoby wodne, ekosystemy leAne,
ekosystemów nieleAne, flory i fauny, istniejDce formy geomorfologiczne i gleby, tereny zieleni urzDdzonej
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- wdro enie systemu ochrony przyrody w Gminie
- likwidacja istniejDcych Lróde zanieczyszczeI wody
- likwidacjC wyrobisk
- wytyczenie i budowa szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) we wspó pracy z
sDsiednimi gminami
- rozpropagowanie Acie ki przyrodniczej nad brzegiem jeziora Nies ysz
- dba oAM o parki podworskie (Chociule, Lubinicko, Rosin)
- wprowadzenie edukacji ekologicznej w szko ach Gminy 3wiebodzin, gmin powiatu i powiatu
- utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, poszukiwanie mo liwoAci sfinansowania
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 2001
- wdro enie systemu ochrony przyrody w Gminie - 2001
- dba oAM o parki podworskie - praca ciDg a
- wprowadzenie edukacji ekologicznej w szko ach - 2001
- utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej 2001
6. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Arodowisko i wysoka
jakoAM przestrzeni. cel: Zachowanie warto ci rodowiska przyrodniczego i kulturowego
7. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego 4. Efektywne wykorzystanie
Arodowiska naturalnego i kulturowego; cel operacyjny: Rozwijanie wiadomo ci proekologicznej
6. Koszty:
Koszty realizacji programu bCdD okreAlane w corocznych bud etach gminy
7. Uczestnicy programu:
Gmina 3wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Konserwator Przyrody,
Kuratorium OAwiaty, dyrektorzy szkó , mieszkaIcy Gminy, Instytucje ochrony przyrody (m.in. Lubuski
Klub Przyrodników w 3wiebodzinie)
8. Kród#a finansowania:
Arodki w asne gmin i Starostwa Powiatowego, Arodki pomocowe
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PROGRAM PODNIESIENIA WIEDZY I WIADOMO CI
EKOLOGICZNEJ

2. Cel programu:
NadrzCdnym celem rozwoju Gminy jest utrzymanie wysokich walorów Arodowiska naturalnego
wymagajDce szerokiego, Awiadomego wspó udzia u mieszkaIców Gminy na rzecz ochrony Arodowiska.
W tym celu konieczne jest podnoszenie wiedzy i AwiadomoAci ekologicznej oraz upowszechnianie
wzorców zachowaI proekologicznych poprzez:
- wybór instrumentów podniesienia wiedzy i AwiadomoAci ekologicznej
- dzia alnoAM edukacyjnD, g ównie dzieci i m odzie y
- dzia alnoAM promocyjnD.
Wa nym zadaniem jest zabezpieczenie Lróde finansowania przedsiCwziCM proekologicznych.
3. Uzasadnienie:
Obecny stan AwiadomoAci ekologicznej mieszkaIców Gminy oraz AwiadomoAM zagro eI dla cz owieka
mo na uznaM za wystarczajDcy. Powoduje on nawet chCM udzia u w dzia aniach na rzecz ochrony
Arodowiska ale zdecydowanie brak jest inicjatorów takich dzia aI. PrzyjCto za o enie, e Gmina
3wiebodzin, wspólnie z gminami powiatu i starostwem bCdD inicjatorem i jednoczeAnie organizatorem
dzia alnoAci edukacyjnej w zakresie ekologii, kierowanej g ównie do dzieci i m odzie y.
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- wspó udzia w realizacji programu rozwoju wiedzy i AwiadomoAci ekologicznej
- powo anie Powiatowego OArodka Edukacji Ekologicznej
- kszta cenie i dokszta canie nauczycieli jako multiplikatorów edukacji ekologicznej
- organizowanie konkursów wiedzy o Arodowisku dla dzieci i m odzie y
- wspólnD dzia alnoAM edukacyjnD Powiatowego OArodka Edukacji Ekologicznej i szkó
- tworzenie autorskich programów szkolnych i ich upowszechnienie w szko ach
- promowanie proekologicznego modelu ycia
- dostarczanie wiedzy nt. zagro eI Arodowiska na poziomie gospodarstwa domowego
- przekazywanie wiedzy rolnikom jako producentom ywnoAci.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2005
- powo anie komitetu sterujDcego rozwojem wiedzy i edukacji ekologicznej
- opracowanie programów edukacyjnych i podzia zadaI
- utworzenie centrum edukacji ekologicznej (lokalizacja, rozwiDzania techniczne, czas realizacji) przy
wykorzystaniu dotychczasowych doAwiadczeI (oArodki edukacji ekologicznej Lasów PaIstwowych,
OArodek Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze i in.)
- wybór formy organizacyjnej, znalezienie Lróde finansowania przedsiCwziCcia.
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Arodowisko i wysoka
jakoAM przestrzeni. cel: Zachowanie warto ci rodowiska przyrodniczego i kulturowego
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego 4. Efektywne wykorzystanie
Arodowiska naturalnego i kulturowego; cel operacyjny: Rozwijanie wiadomo ci proekologicznej
7. Uczestnicy programu:
Gmina 3wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, szko y, Lasy PaIstwowe, Kuratorium
OAwiaty, Lubuski Klub Przyrodników, organizacje ekologiczne
8. Kród#a finansowania:
Gmina 3wiebodzin, Starostwo Powiatowe, Lasy PaIstwowe, instytucje finansowe, fundusze pomocowe,
sponsorzy
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WDROFENIE PROGRAMU AKTYWNEJ PROMOCJI GMINY

2. Cel programu:
Promocja gminy ma na celu stworzenie zewnCtrznego obrazu gminy atrakcyjnej dla osób
przyje d ajDcych do gminy w celach turystycznych oraz informowaM o atrakcyjnych produktach gminy.
3. Uzasadnienie programu:
Aktywna promocja jest warunkiem osiDgniCcia sukcesu w warunkach konkurencji innych gmin
dysponujDcych podobnymi warunkami, produktami oraz w AciDgniCciu inwestorów do Gminy.
4. Opis przedsi;wzi;cia:
Program obejmuje nastCpujDce zadania:
- opracowanie d ugookresowego programu promocji gminy uwzglCdniajDcego grupy odbiorców
informacji, zakres ich zainteresowaI, dobór optymalnych noAników informacji oraz sposobu czasu
i miejsca jej przekazywania
- wspó praca z UrzCdem Powiatowym oraz Marsza kowskim i wspó udzia w promocjach regionalnych
- wprowadzenie sta ego etatu ds. public relation's dla realizacji Acis ej wspó pracy UrzCdu z mediami
- stworzenie specjalnego programu promocji miasta 3wiebodzin poprzez udzia w yciu sportowym,
kulturalnym i spo ecznym regionu,
- zastrze enie nazwy miasta jako znaku towarowego oraz gospodarowanie tym znakiem.
5. PowiCzania ze strategiC Gminy: realizacja celu strategicznego 4. Sprawnie i efektywnie zarzDdzana
gmina cel : Rozwijanie systemu promocji
6. PowiCzania ze strategiC województwa: realizacja celu g ównego 3. Rozwój przedsiCbiorczoAci cel:
Aktywna promocja gospodarcza i pozyskiwanie inwestorów oraz celu 4. Efektywne wykorzystanie
Arodowiska naturalnego i kulturowego cel: Skuteczna promocja walorów turystycznych i system
informacji turystycznej
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2003
Koszty: ok. 30 tys. z rocznie
7. Uczestnicy programu:
Gmina 3wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, przedsiCbiorstwa dzia ajDce w gminie
8. Kród#a finansowania:
3rodki w asne Gminy, Arodki w asne gmin powiatu, Arodki w asne starostwa, Arodki pomocowe, Arodki
Euroregionu
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