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1. DIAGNOZA STANU GMINY
1.1. Syntetyczna charakterystyka Gminy
Po o enie miasta i gminy :wiebodzin na szlakach tranzytowych z Niemiec i ze Skandynawii na
po udnie Europy, w Brodkowo-zachodniej czDBci Polski, jest istotnym czynnikiem determinujEcym jej
rozwój. Gmina graniczy z miastem i gminE Sulechów, gminE SkEpe, gminE Lubrza, miastem i gminE
MiDdzyrzecz, gminE Szczaniec oraz miastem i gminE ZbEszynek.
Po reformie samorzEdowej, z dniem 1.01.1999 r. Gmina :wiebodzin znalaz a siD w powiecie
BwiebodziHskim.
Gmina :wiebodzin le y na Pojezierzu Lubuskim, dok adniej prawie ca a gmina le y w granicach
Pojezierza 9agowskiego a jedynie fragment po udniowo-zachodni (okolice wsi Chociule, KDpsko i tereny
na zachód od Rosina) po o one sE na terenie Równiny Torzymskiej.
Gmina posiada urozmaiconE rzeKbD terenu ukszta towanE przez dzia alnoBL lodowca skandynawskiego
i jego wód roztopowych. Jej ró norodnoBL wp ywa na atrakcyjnoBL turystycznE Gminy.
Gmina :wiebodzin po o ona jest w ca oBci w dorzeczu Odry, na wododziale miDdzy rzekE OdrE
i WartE. CharakterystycznE cechE Gminy jest znaczna obfitoBL wód powierzchniowych. G ównE rzekE jest
Paklica, dop yw Odry. NajwiDkszym jeziorem gminy jest Jez. Nies ysz (Niesulickie) o powierzchni
zwierciad a wody 486,2 ha i wysp 10,4 ha. W znacznej czDBci jezioro znajduje siD na terenie sEsiedniej
gminy Lubrza a do gminy :wiebodzin nale y jedynie brzegi po udniowo-wschodnie. Jezioro Nies ysz jest
drugim co do wielkoBci jeziorem w województwie i jednoczeBnie najczystszym (I kl. czystoBci po
wzglDdem 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 leBne obejmujEce obszar 6 326 ha co stanowi 28,2% powierzchni Gminy, przy
Bredniej dla powiatu 42,4 % , województwa 49,1 % i Polski 28,2%. Obszary te posiadajE wartoBL
gospodarczE (82,7 %) i wartoBL ochronnE (15,8 %) zaB grunty zwiEzane z gospodarkE leBnE obejmujE
2,5 % ogólnej powierzchni.
Najliczniejszym i najwa niejszym gospodarczo gatunkiem na terenie gminy jest sosna, która zajmuje
blisko 85% powierzchni leBnej. W strukturze wiekowej zdecydowanie przewa ajE drzewostany m ode do
40 lat, które zajmujE a 51,2 % powierzchni leBnej zalesionej. Drzewostany od 41 do 80 lat zajmujE
33,9 % tej powierzchni. PrzeciDtna zasobnoBL drzewostanów na terenie Gminy :wiebodzin wynosi
210 m3/ha, przeciDtny wiek to tylko 43 lata, a przeciDtny przyrost 4,88 m3/ha.
Zasoby przyrodnicze Gminy podlegajE ró nym formom ochrony prawnej. Na terenie Gminy znajduje siD
rezerwat leBny (czDBciowy) „DDbowy Ostrów”, obszar chronionego krajobrazu (5 100 ha), 5 pomników
przyrody, dwa zespo y drzew bDdEce pomnikami przyrody oraz jeden u ytek ekologiczny (Jez. KsiD no).
Rezerwat „DDbowy Ostrów” zosta powo any w 1970 r., zajmuje powierzchniD 2,29 ha. Rezerwat
po o ony jest w NadleBnictwie :wiebodzin, leBnictwo Nowy Dworek. Przedmiotem ochrony jest enklawa
ponad 100 letniego starodrzewu.
Na terenie Gminy :wiebodzin znajduje siD 5 parków, w wiDkszoBci po o onych na terenach wiejskich
i zarejestrowanych w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze.
Klimat Gminy nale y do umiarkowanych, z przewagE wiatrów zachodnich, pó nocno-zachodnich
i pó nocnych, e ze wzglDdu na wy sze po o enie od otaczajEcych jE pradolin posiada klimat nieco
ch odniejszy.
Klimat gminy cechujE zimy ciep e lub mroKne, a lata upalne lub zimne i mokre. Najbardziej zmienne
temperatury wystDpujE w lutym, szczególnie w dolinach rzek. Obok miesiDcy mroKnych ( Br. temperatura
–6,70C) sE miesiEce ciep e (Br. temperatura +4.20C). NajwiDksze wahania temperatury w ciEgu doby
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wystDpujE w czerwcu, szczególnie w dolinach, co wiE e siD z inwersjami temperatury tu wystDpujEcymi.
Zagro enia przez przymrozki na morenach jest mniejsze a w rynnach glacjalnych wiDksze.
Gmina :wiebodzin jest uboga w surowce mineralne. Na terenie Gminy znane sE jedynie z o a kruszywa
mieszczEce siD w okolicach Jordanowa i GoBcikowa oraz z o e kredy jeziornej „SzumiEca”, po o one na
wschód od Jordanowa.
Ogólna powierzchnia Gminy :wiebodzin wynosi 228, 7 km2, z czego 72 % gruntów nale y do Skarbu
PaHstwa. WiDkszoBL gruntów Skarbu PaHstwa jest administrowana przez AWRSP.
Gleby w Gminie sE doBL silnie zró nicowane, przy czym dominujE gleby kompleksu ytniego bardzo
dobrego i dobrego, stanowiEce ok. 60 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. SE to g ównie gleby
brunatne, wy ugowane i kwaBne oraz bielicowe, rzadziej brunatne w aBciwe i czarne ziemie.
Wymienione cechy wp ynD y na ukszta towanie siD sieci osadniczej i uk adu komunikacyjnego, tak e na
rodzaj i lokalizacjD przemys u i rolnictwa oraz na rozmieszczenie i charakter bazy wypoczynkoworekreacyjnej.
Gmina :wiebodzin nale y do Brednich gmin w województwie lubuskim. SieL osadniczE gminy tworzy
1 miasto i 26 innych miejscowoBci (wsie, osady, przysió ki, kolonie). Gmina jest znacznie zró nicowana
pod wzglDdem wielkoBci miejscowoBci i ich po o enia na obszarze Gminy. NajwiDkszymi
miejscowoBciami poza :wiebodzinem sE: Wilkowo, Jordanowo, GoBcikowo, Rzeczyca, Chociule.
SieL osadnicza Gminy wyró nia siD:
- centralnym po o eniem :wiebodzina liczEcego 22 500 mieszkaHców, pe niEcego jednoczeBnie
funkcjD siedziby powiatu,
- równomiernym rozmieszczeniem na ca ym obszarze Gminy wsi liczEcych 8 450 mieszkaHców,
- rozrzedzeniem sieci osadniczej w rejonach jezior i kompleksów leBnych.
Po o enie Gminy na skrzy owaniu dróg tranzytowych ma bezpoBredni wp yw na rozwój gospodarczy, co
ma z kolei wp yw na decyzje inwestycyjne przedsiDbiorców. Du e znaczenie posiadajE tak e
przemys owe tradycje :wiebodzina, datujEce siD od poczEtku XIX w. (1818 r.). RozwinE siD przemys
w ókienniczy, piwowarski, farbiarski, produkcji Brodków czystoBci, spo ywczy, materia ów
budowlanych. Ponadto pracowa y wytwórnie cygar i papierosów, szczeciny, mEczki 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 (Brodki czystoBci), Fechner (budownictwo
lEdowe), Kirschbaum (Brodki spo ywcze), Stein i Löchel (materia y budowlane). Bardzo zas u ona dla
promocji miasta by a :wiebodziHska Oficyna Wydawnicza Conrada Wagnera.
W koHcu XIX w. W :wiebodzinie istnia y dwa browary. Najstarszym browarem BwiebodziHskim by
istniejEcy od 1641 roku zak ad warzelniczy Peschele i drugi - powsta y w po owie XIX w. - Browar
Zamkowy.
W 1870 r. :wiebodzin otrzyma po Eczenie kolejowe na trasie Frankfurt nad OdrE - PoznaH. Równolegle
dokonano modernizacji zbudowanej oko o 1860 roku asfaltowej szosy z Poznania do Frankfurtu. Liczba
ludnoBci miasta w latach siedemdziesiEtych oscylowa a w granicach 7700-8000 mieszkaHców. Z tego te
okresu pochodzi BwiebodziHski dworzec kolejowy, gazownia, szko a podstawowa, gimnazjum, sEd
rejonowy, gmach poczty i kilka innych jeszcze obiektów u ytecznoBci publicznej.
PoczEtki BwiebodziHskiego przemys u wydobywczego wDgla brunatnego datujE siD na lata czterdzieste
XIX wieku, kiedy to w okolicy Lubrzy odkryto p ytko zalegajEce pok ady wDgla. Wkrótce odkryto
pok ady wDgla w okolicy Wilkowa. W 1842 r. uruchomiono eksploatacjD z ó ko o Lubrzy i Wilkowa.
Powsta y :wiebodziHskie Zjednoczone Kopalnie WDgla Brunatnego z siedzibE w Wilkowie. ZaczD y
powstawaL spó ki wDglowe. Wydobywany wDgiel odbiera y sulechowskie i BwiebodziHskie fabryki
w ókiennicze, okoliczne gorzelnie i browary a tak e cukrownie we Wschowie i G ogowie.
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Intensywny rozwój gospodarczo - spo eczny :wiebodzina zosta zahamowany, w wyniku majEcych
miejsce w drugiej po owie XIX wieku ruchów migracyjnych ludnoBci niemieckiej, znanych pod nazwE
„Ostflucht” - ucieczka ze wschodu. W latach 1871 - 1914 z obszaru dawnego powiatu BwiebodziHsko sulechowskiego wyjecha o w g Eb Niemiec ponad 50 tys. ludzi. Mimo odp ywu ludnoBci i wynikajEcych z
tego niema ych trudnoBci, powsta o w tym okresie w :wiebodzinie ponad 30 zak adów produkcyjnych,
zatrudniajEcych ogó em ponad cztery tysiEce ludzi. WiDkszoBL tych przedsiDbiorstw upad a w dobie
wielkiego kryzysu lat dwudziestych mijajEcego stulecia.
Po drugiej wojnie Bwiatowej w :wiebodzinie rozwinD y siD zupe nie nowe bran e: przemys meblowy,
elektrotechniczny, spo ywczy, odzie owy.

1.2. Sytuacja demograficzna
Miasto i gmina :wiebodzin nale y do doBL dobrze zaludnionych gmin województwa. Gmina :wiebodzin
liczy 30 975 mieszkaHców (dane z na 31.12.1999 r.). GDstoBL zaludnienia jest wysoka i wynosi 136 osób
na 1 km2 (w województwie73 osoby na 1 km2). WystDpujE jednak du e dysproporcje miDdzy obszarem
miasta, gdzie gDstoBL zaludnienia osiEga 2050 osób/km2, a obszarami wiejskimi ze wskaKnikiem
39 osób/km2.
LudnoBL miejska stanowi 72,8 % (w województwie 64,7%), co lokuje GminD w grupie najbardziej
zurbanizowanych. Na tle innych gmin województwa Gmina wyró nia siD wysokim zaludnieniem,
zw aszcza w samym :wiebodzinie. Odgrywa to istotnE rolD w procesach demograficznych, w dynamice
i kierunkach migracji.
Liczba ludnoBci 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 wiDkszym stopniu wzros a liczba ludnoBci na terenach
wiejskich. Jest to wynik niewysokiego przyrostu naturalnego, przy ujemnym, coraz wy szym saldzie
migracji zewnDtrznej. Przyrost naturalny wyniós 1,94 przy czym na obszarach wiejskich by znacznie
wy szy i wyniós 3,49.
W Gminie wystDpuje niskie zaludnienie na obszarach wiejskich, co Bwiadczy o znacznych mo liwoBci
rozwoju sfery pozarolniczej i zatrzymania ludnoBci na miejscu.
WielkoBL ruchów migracyjnych w Gminie wynios a 458 osób w 1999 r. a odp yw 458 osób, podczas gdy
w 1998 r. nap yw ludnoBci wyniós 358 a odp yw 501 osób. Od kilku lat wystDpuje ujemne saldo
odp ywu poza GminD. Saldo to w 1999 r. wynios o -43 osób.
Gmina :wiebodzin posiada relatywnie m odE ludnoBL. Ni szy jest odsetek grupy poprodukcyjnej,
a wy szy grupy produkcyjnej. Od 1995 r. liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie roBnie, zaB
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.
NiepokojEcym zjawiskiem jest systematyczny spadek liczby urodzeH, a wiDc malejEca liczba roczników
najm odszych. W dalszej perspektywie grozi to starzeniem siD spo eczeHstwa i bezwzglDdnym spadkiem
jego liczebnoBci.
Najwa niejsze problemy spo eczne, wynikajEce z przemian struktury wieku, do 2015 r., uwidoczniE siD
w przebiegu nastDpujEcych procesów:
- wzrost liczby osób w grupie produkcyjnej przy istniejEcym bezrobociu mo e stworzyL powa ny
problem na rynku pracy;
- zatrudnienie jak najwiDkszej liczby osób bDdzie najwa niejszE sprawE do rozwiEzania w najbli szym
okresie,
- spadek liczby m odzie y w wieku szko y podstawowej i Bredniej wywo a problemy w systemie
oBwiaty i w systemu kszta cenia (zmiana sieci szkó , redukcja kadry nauczycielskiej itd.),
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wiek emerytalny bDdE osiEga y liczne roczniki powojennego wy u demograficznego z lat 1950-tych,
co oznacza koniecznoBL zwiDkszenia zakresu opieki i us ug s u by zdrowia dla tej grupy wiekowej.

D ugookresowa prognoza demograficzna do roku 2030 wskazuje na istotnE zmianD trendu po roku 2015.
Oko o roku 2015 r. liczba ludnoBci osiEgnie najwy szy poziom i zacznie spadaL. Podobne tendencje
wystEpiE na terenie ca ej Polski. Przewiduje siD, e liczba ludnoBci Polski osiEgnie najwy szy poziom w
2015 r. (ok. 39 milionów), a nastDpnie zacznie maleL.

1.3. Zatrudnienie i bezrobocie
W Gminie :wiebodzin liczba pracujEcych w 1999 r. wzros a w stosunku do 1998 r. i wynios a 9293 osób,
z czego 967 osób - na obszarach wiejskich. Podstawowe prawid owoBci w kszta towaniu siD liczby
pracujEcych sE nastDpujEce:
- znaczny wzrost liczby zatrudnionych w rolnictwie, w przemyBle i w budownictwie,
- znaczny spadek liczby pracujEcych w handlu i us ugach i w transporcie,
- niewielki wzrost liczby pracujEcych w obs udze nieruchomoBci i firm,
- niewielki spadek liczby zatrudnionych w edukacji,
- znaczny spadek liczby pracujEcych w ochronie zdrowia.
Uzasadnione wydaje siD twierdzenie, e w najbli szych latach wystEpi zmiana struktury zatrudnienia na
korzyBL sektorów o charakterze us ugowym.
W Gminie, w porównaniu z sEsiednimi gminami wysoki udzia pracujEcych w przemyBle (ok. 47 %) oraz
znaczEcy udzia pracujEcych w rolnictwie. Pierwsze zjawisko Bwiadczy dobrze rozwiniDtym przemyBle,
przy niewielkim aktualnie poziomie inwestowania, drugie zaB to wynik istnienia du ych, nowoczesnych
gospodarstw rolnych zatrudniajEcych si D najemnE.
WyraKnie za ama siD rynek pracy w handlu i ochronie zdrowia, przy czym pierwsze zjawisko wiE e siD
z likwidacjE wielu ma ych sklepów i hurtowni zaB drugie - z reformE s u by zdrowia w Polsce. WystEpi o
tak e zjawisko redukcji zatrudnienia w tradycyjnych bran ach przemys u.
Na podstawie szacunków przyjDto, e aktywnoBL zawodowa ludnoBci Gminy kszta tuje siD na poziomie
ok. 15 000 osób. Liczba pracujEcych1 wynosi a 9 293 osób (na 30.09.1999 r.).
Na ró nicD miDdzy zasobami pracy a wielkoBciE zatrudnienia sk adajE siD bezrobotni zarejestrowani,
bezrobotni nie rejestrowani bEdK pracujEcy w tzw. szarej strefie, jak te osoby zatrudnione, nie ujDte
w bie Ecej sprawozdawczoBci statystycznej.
Liczba pracujEcych spad a z 9 476 w 1998 r. do 9293 osób w 1999 r. zaB 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. PrzypuszczaL nale y, e szereg podmiotów gospodarczych zawiesza bEdK
koHczy dzia alnoBL, powodujEc wzrost bezrobocia, a statystyka nie nadE a z ujawnianiem tego faktu.
Nale y zwróciL uwagD, e liczba bezrobotnych na koniec 2000 r.po raz kolejny wzros a i wynios a 1905
osób, zaB stopa bezrobocia wynosi a 15,8% i kszta towa a siD na poziomie nieco wy szym od Bredniej
województwa (15,3%).
G ównym problemem rynku pracy w Gminie jest sprostanie w najbli szym piDcioleciu popytowi na
miejsca pracy, generowanemu przez wysokE stopD bezrobocia i wkraczaniem m odych ludzi na rynek
pracy.
Nale y zwróciL uwagD, 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 pracujEcych nie uwzglDdnia osób fizycznych prowadzEcych dzia alnoBL gospodarczE.
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1.4. Gospodarka
1.4.1. Ogólna charakterystyka gospodarki
GospodarkD Gminy :wiebodzin cechuje zró nicowanie przestrzenne i funkcjonalne. WiDkszoBL
potencja u gospodarczego skupia siD w rejonie :wiebodzina, w którym znajduje siD 50% potencja u
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie.
DominujEcE rolD 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 :wiebodzina - siedziby gminy i powiatu, jest funkcja administracyjna, przemys owa
i us ugowa. PowiEzania funkcjonalne :wiebodzina z ZielonE GórE dominujE, choL mo na zauwa yL
powiEzania z Poznaniem.
Dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy Gminy i ca ego powiatu jest, ze wzglDdu na peryferyjne
po o enie Gorzowa Wlkp. i czDBciowo Zielonej Góry w województwie, warunkiem zrównowa onego
rozwoju ca ego województwa lubuskiego.
Potencja rozwojowy tkwi w rozwoju ma ych i Brednich przedsiDbiorstw produkcyjno-us ugowych
i turystycznych. Po udniowo-zachodnia i pó nocna czDBL Gminy to obszary o dominujEcej funkcji
rolniczej i z mo liwoBciE rozwoju przemys u rolno–spo ywczego. Widoczna stagnacja gospodarcza
obszarów popegerowskich jest skutkiem przede wszystkim g Dbokiej restrukturyzacji gospodarki rolnej
po 1990 r.

1.4.2. Podmioty gospodarcze
W Gminie :wiebodzin dzia a o 2 875 podmiotów gospodarczych (wg stanu na 31.12.1999 r.) i ich liczba
stale roBnie. WiDkszoBL podmiotów by a zarejestrowana i dzia a a w samym :wiebodzinie (ponad 90%).
WskaKnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkaHców wynoszEcy 928 podmiotów stawia
GminD na wiodEcym miejscu nie tylko w powiecie ale i w województwie.
ZdecydowanE wiDkszoBL podmiotów gospodarczych stanowiE jednostki sektora prywatnego (2811
podmiotów tj.99,6%), pozosta e nale E do sektora publicznego (przedsiDbiorstwa paHstwowe).
W sektorze prywatnym dominujE firmy prowadzone przez osoby fizyczne, stanowiEce ok. 85 % ogó u
podmiotów oraz spó ki cywilne stanowiEce ok. 10 % ogó u podmiotów.
Do dominujEcych dziedzin gospodarki nale E: produkcja i budownictwo skupiajEce ok. 20 % podmiotów
i jednoczeBnie ponad 70 % ogó u pracujEcych w sektorze prywatnym. Pozosta e znaczEce dziedziny
obejmujE handel, obs ugD nieruchomoBci i firm oraz transport. Prowadzenie dzia alnoBci gospodarczej
sta o siD alternatywE dla zmniejszajEcej siD liczby sta ych miejsc pracy w sektorze przedsiDbiorstw.
Udzia sektora prywatnego w ogólnej liczbie jednostek dominuje we wszystkich sekcjach EKD oprócz
administracji publicznej, edukacji i ochrony zdrowia. Udzia liczby pracujEcych w sektorze prywatnym w
ogólnej liczbie pracujEcych dominuje g ównie w dzia alnoBci produkcyjnej, w handlu, w rolnictwie, w
budownictwie, oraz w obs udze nieruchomoBci i firm.
W wyniku dziesiDciu lat trwajEcej restrukturyzacji gospodarki udzia sektora prywatnego w rynku pracy
nie ró ni siD w znaczEcy sposób od poziomu tych wskaKników w krajach o ustabilizowanej gospodarce
rynkowej. W Gminie :wiebodzin sektor prywatny zatrudnia 60% ogó u pracujEcych2. BiorEc pod uwagD
udzia tego sektora w rynku pracy wydaje siD, e stworzenie warunków dla dalszego dynamicznego
rozwoju ma ych i Brednich przedsiDbiorstw stymulowaL bDdzie w najwiDkszym stopniu wzrost
konkurencyjnoBci Gminy.
W Gminie :wiebodzin dzia a 108 spó ek prawa handlowego, w tym 90 spó ek z ograniczonE
odpowiedzialnoBciE oraz 28 - spó ek z udzia em zagranicznym.
2

Informacje dotyczEce liczby pracujEcych wg US w Zielonej Górze nie obejmujE osób prowadzEcych dzia alnoBL
rolniczE z produkcjE towarowE, nie rejestrowanE w ewidencji Gminy.
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1.4.3. Dzia alno!" produkcyjna i us ugowa
W Gminie :wiebodzin w sektorze przedsiDbiorstw by o zatrudnionych 9293 osób (31.12 1999 r.). Liczba
pracujEcych spada w tempie kilku procent rocznie (w 1999 r. o 2%). DominujEcy udzia w rynku pracy
posiadajE: 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 EcznoBL (3,4% – 321 zatrudnionych), oraz poBrednictwo finansowe (3% – 304
zatrudnionych).
Na potencja przemys owy Gminy sk adajE siD: przemys elektrotechniczny, przemys maszynowy,
przemys odzie owy, przemys meblarski oraz przemys spo ywczy. Pod wzglDdem wielkoBci produkcji i
zatrudnienia dominujE bran e takie jak produkcja maszyn i urzEdzeH, produkcja maszyn i aparatury
elektrycznej, produkcja wyrobów metalowych, produkcja mebli, produkcja odzie y i produkcja artyku ów
spo ywczych z udzia em Brednich przedsiDbiorstw.
Gmina :wiebodzin posiada du e mo liwoBci rozwoju przemys u rolno-spo ywczego. WBród podmiotów
dzia ajEcych w tej bran y dominujE podmioty zajmujEce siD przetwórstwem miDsa, produkcjE chleba i
wyrobów piekarniczych oraz produkcjE napojów. Stosunkowo niewiele zak adów zajmuje siD
przetwórstwem owocowo-warzywnym, mimo e rynek ten charakteryzuje siD du ym popytem oraz sta E
dynamikE wzrostu.
Z uwagi na istniejEce w Gminie bazD produkcyjnE i wykwalifikowanE kadrD dobre warunki rozwoju
posiada przemys elektromaszynowy. Reprezentuje jE na terenie Gminy kilkanaBcie ma ych i Brednich
przedsiDbiorstw. Wiele z nich jak Seco-Warwick sp. z o. o. UrzEdzenia do Obróbki Cieplnej Metali w
:wiebodzinie produkujEca piece do obróbki cieplnej na Bwiatowym poziomie, sprzedaje swoje wyroby na
ca ym Bwiecie czy PrzedsiDbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PostDp” S.A. w :wiebodzinie - zak ad
pracy chronionej (d. spó dzielnia pracy) produkujEca nie tylko odzie sportowE wysokiej klasy (ISO
9000), wyroby przemys u elektrotechnicznego ale BwiadczEca tak e us ugi zdrowotne i rehabilitacyjne. W
2000 roku sytuacja w tradycyjnych bran ach przemys u pogorszy a siD, redukcji zatrudnienia dokona y
lub dokonujE m.in. Lubuskie Fabryki Mebli S.A. w :wiebodzinie, Lubuskie Zak ady Drobiarskie
"Eldrob” S.A. w :wiebodzinie, Lubuskie Zak ady Termotechniczne „Elterma” S.A. w :wiebodzinie.
Dalszy rozwój gospodarczy Gminy powinien opieraL siD na rozwoju przemys ów i dziedzin opartych na
wiedzy.

1.4.4. Budownictwo
Dzia alnoBL budowlana w Gminie charakteryzuje siD znacznym rozproszeniem kapita owym. WBród
przedsiDbiorstw tego sektora dominujE firmy prowadzone przez osoby fizyczne. SE to ma e zak ady,
zatrudniajEce niewiele osób i dysponujEce niewielkim majEtkiem.
Budownictwo mieszkaniowe oraz budownictwo przemys owe wykazuje spadek produkcji rzeczowej
i zatrudnienia. Brak znaczEcych inwestycji infrastrukturalnych w Gminie, stEd firmy budowlane
poszukiwaniu zleceH w innych gminach a nawet do województwach, gdzie czDsto dla utrzymania siD na
rynku zmuszone sE obni aL ceny i rezygnowaL z czDBci zysków.
Stan budownictwa mieszkaniowego unaocznia sta y spadek oddawanych mieszkaH w ciEgu ostatnich
dziesiDciu lat. PrzyczynE jest brak dostosowanych do potrzeb rynku rozwiEzaH systemu finansowania
budownictwa mieszkaniowego (przeniesienia czDBci kosztów budowy z inwestorów na instytucje
bankowe). Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego dzia ajEce w Gminie nie jest w stanie zmieniL
negatywnego obrazu stanu budownictwa. SzansE rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest
budownictwo jednorodzinne, które wymaga jednak wsparcia ze strony Gminy w zakresie uzbrojenia
terenów i pomocy w dostDpie do kredytów mieszkaniowych.
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1.4.5. Us ugi
Sektor us ug rynkowych nale y do najbardziej dynamicznie rozwijajEcych siD dzia ów gospodarki.
W Gminie :wiebodzin na tym polu dzia a ok. 2 200 podmiotów gospodarczych (na koniec 2000 r.)
W sektorze us ug dominujE handel i naprawy (ok. 1134 firm), obs uga nieruchomoBci i firm (336 firm)
oraz ochrona zdrowia (167 firm). Sektor us ug w znaczEcy, aczkolwiek niewystarczajEcy sposób,
przejmuje funkcjD regulatora rynku pracy w Gminie.
Zmiany struktury us ug powinny przebiegaL w kierunku wzbogacenia oferty, podniesienia poziomu,
dostDpnoBci oraz jakoBci us ug. Konieczny jest rozwój podmiotów BwiadczEcych us ugi w zakresie
edukacji oraz BwiadczEcych us ugi zdrowotno-rehabilitacyjne, w tym klientom spoza Gminy.

1.4.6. Rolnictwo
Gmina :wiebodzin posiada korzystne, zró nicowane przestrzennie warunki naturalne do produkcji rolnej.
Zaznacza siD to przede wszystkim dobrej jakoBci gleb. DominujE gleby dobre (41 %) i Brednie (41%); gleb
bardzo dobrych (I i II klasy brak). Najlepsze gleby wystDpujE w po udniowo-zachodniej i pó nocnej czDBci
Gminy (rejon GliHska).
:redni syntetyczny wskaKnik jakoBci u ytków rolnych w zachodniej czDBci Gminy wynosi 0,92, we
wschodniej czDBci Gminy 0,74. Syntetyczny wskaKnik jakoBci rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla
Gminy :wiebodzin (w skali 100-punktowej) jest nieco lepszy ni Brednia dla województwa i wynosi 65,7
(dla województwa 61,3, dla kraju 66,6). Tak wiDc Gmina znajduje siD poni ej Bredniej krajowej. Ponad
po owD gleb w Gminie stanowiE gleby kwaBne i bardzo kwaBne Ecznie ok. 68,5% powierzchni.
(stosunkowy udzia gleb bardzo kwaBnych i kwaBnych do gleb bardzo kwaBnych 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 mieszkaHca Gminy
przypada o 0,61 ha u ytków rolnych, przy Bredniej krajowej 0,48 ha.
W Gminie :wiebodzin 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, prowadzEce produkcjD rolnE mieszanE, ekstensywnE,
najczDBciej tylko na w asne potrzeby. Gospodarstwa te nie gwarantujE dochodów na utrzymanie rodziny
rolnika. SzansE dla czDBci z nich by aby zmiana kierunku produkcji na bardziej pracoch onnE ale
i dochodowE np. uprawE warzyw, zió , krzewów jagodowych. Innym rozwiEzaniem mo e byL
rozpoczDcie dodatkowej dzia alnoBci 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 przypuszczaL, e ma e gospodarstwa powstajE z myBlE
o dzia alnoBci pozarolniczej i stanowiE lokatD kapita u ludzi z zewnEtrz. Zakup budynków na wsi wraz
z u ytkami rolnymi stanowi tak e formD ucieczki od p atnoBci wysokiego podatku od nieruchomoBci na
rzecz podatku rolnego.
Wa nym atutem rolnictwa jest struktura obszarowa gospodarstw. :rednia wielkoBL indywidualnego
gospodarstwa rolnego wynosi ok. 28 ha, podczas gdy w kraju ok. 8 ha.
Gospodarstw du ych 20-50 ha jest 21 % zaB gospodarstw bardzo du ych, powy ej 50 ha, jest 5,4%, co
nale y uznaL za wysoki odsetek.
Przekszta cenie struktury w asnoBciowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które dokona o siD w latach
1990-tych, zdeterminowa o kondycjD rolnictwa BwiebodziHskiego, a co za tym idzie warunki ycia
ludnoBci wiejskiej. Przed rokiem 1990 dominowa tu sektor rolnictwa uspo ecznionego, g ównie
paHstwowe gospodarstwa rolne (PGR), które w wyniku przekszta ceH w asnoBciowych uleg y likwidacji,
a ich majEtek przekazano do Zasobu W asnoBci Rolnej Skarbu PaHstwa. WiDkszoBL 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.
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Proces przekszta ceH w asnoBciowych w rolnictwie zwiEzany jest z drastycznym pogorszeniem sytuacji
yciowej ludnoBci wiejskiej, szczególnie na tych obszarach, gdzie dominowa o rolnictwo uspo ecznione.
Pojawi o siD zjawisko wysokiego bezrobocia strukturalnego wBród pracowników niegdyB zatrudnionych
w PGR. Na o y siD na to równie ogólnie niski poziom wykszta cenia osób pracujEcych w rolnictwie
uspo ecznionym i jego obs udze, niska dochodowoBL gospodarstw rolnych i brak kapita u inwestycyjnego.
Wszystkie te czynniki sprawiajE, e obszary wiejskie pozostajE obszarami g Dbokiej depresji
ekonomicznej i spo ecznej.
Wysoka produktywnoBL pracy pozwala przypuszczaL, e w rolnictwie BwiebodziHskim nie wystDpuje
zjawisko przerostów zatrudnienia a w konsekwencji nie ma koniecznoBci jego obni ania.
W rolnictwie zatrudnionych jest Ecznie ok. 6% ogó u pracujEcych w Gminie.
Struktura rolniczej przestrzeni produkcyjnej (18 996 ha), zw aszcza znaczny gruntów ornych, wskazuje
na du e potencjalne mo liwoBci rozwoju produkcji roBlinnej. Zwraca uwagD 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 siD znacznie uprawa buraków cukrowych
(ograniczenia w kontraktacji), zwiDksza powierzchnia uprawy rzepaku.
W gospodarstwach indywidualnych zaznacza siD spadkowa tendencja w iloBci utrzymywanych
zwierzEt, zmniejsza siD stado podstawowe zarówno macior jaki krów mlecznych. Natomiast pog owie
zwierzEt utrzymywanych w spó kach (dzier awa z AWRSP) jest stabilna, przy sta ym wzroBcie
wydajnoBci i jakoBci produkcji.
W Gminie :wiebodzin rozwiniDta jest produkcja drobiarska. IstniejE farmy prowadzEce chów
indyka, kurczaka, a tak e kur-niosek (stado 30 tyB. sztuk). Produkcja jest du a, ok. 450 tyB. sztuk
brojlerów indyczych i ok. 75 tyB sztuk brojlerów kurzych. SE to farmy zmodernizowane, stabilne w
produkcji, spe niajEce wymogi UE.

1.4.7. Bud+et Gminy
W 1999 r. Gmina dysponowa a bud etem w wysokoBci 32 667,8 tys. z otych, co stanowi o 3,6 %
dochodów wszystkich jednostek samorzEdu terytorialnego w województwie lubuskim. Udzia dotacji
w dochodach wyniós 17,3 zaB udzia dochodów w asnych w dochodach - 55,6 %. %.
Na jednego mieszkaHca przypada o 1055 z przy Brednio 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 mieszkaHca wynios y 1102 z , w tym udzia wydatków majEtkowych stanowi 20,6 %.

1.5. Uwarunkowania rozwoju gminy
1.5.1. Sytuacja globalna – perspektywa przysz o!ci
Nowe jakoBciowo wyzwania, jakie niesie ze sobE XXI wiek, stawiajE przed wspólnotE lokalnE trudne
zadania kreowania rozwoju ukierunkowanego na dynamiczne przeobra enia gospodarki, poprawD jej
jakoBci i konkurencyjnoBci poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej, spo ecznej oraz
jednoczesne traktowanie ochrony Brodowiska jako nieroz Ecznej czDBci wszystkich procesów
rozwojowych.
Wa nE przes ankE do podjDcia prac nad strategiE gminy sE dzia ania dostosowawcze, zwiEzane
z przewidywanym rozszerzeniem Unii Europejskiej. Polska nale y do grupy krajów objDtych programem
PHARE, a od 2000 roku - równie program ISPA i SAPARD.
Polityka lokalna i regionalna Polski w najbli szych latach bDdzie opieraL siD na dostDpie do tych
funduszy, uzupe nionych w asnym wk adem - pochodzEcym z bud etu paHstwa oraz bud etów lokalnych
i regionalnych w tym gminnych.
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Z tego wzglDdu podstawE wszelkich prac o charakterze strategicznym musi byL dokument Unii
Europejskiej „AGENDA 2000”, okreBlajEcy charakter, wielkoBL oraz zasady wsparcia rozwoju
regionalnego krajów cz onkowskich i kandydujEcych (w tym Polski) w latach 2000-2006.
WejBcie Polski do Unii Europejskiej i likwidacja granicy z Niemcami przyczyni siD do integracji ca ego
województwa lubuskiego, w tym Gminy :wiebodzin z sEsiedniE BrandenburgiE i do powstania
miDdzyregionalnego rynku pracy i us ug, na wzór wielu obszarów przygranicznych w Europie
Zachodniej. W procesach tych nale y upatrywaL zupe nie nowych, bardzo korzystnych uwarunkowaH
rozwoju regionu a w szczególnoBci miasta i gminy :wiebodzin.

1.5.2. Uwarunkowania zewn/trzne
Rozwój miasta i gminy :wiebodzin, z racji po o enia geograficznego w województwie, Polsce
i w Europie, podlega silnym uwarunkowaniom zewnDtrznym o charakterze gospodarczym, politycznym,
spo ecznym i przestrzennym. Nale y zwróciL uwagD na wysokE ocenD atrakcyjnoBci :wiebodzina
w rankingu miast powiatowych (1998 r.).
Na zewnDtrzne uwarunkowania rozwoju Gminy sk adajE siD:
- uchwalenie Strategii rozwoju województwa lubuskiego (marzec 2000 r.) przyjmujEcej, e g ównymi
celami rozwoju województwa lubuskiego sE:
- zapewnienie spójnoBci województwa lubuskiego, w którego sk ad wesz y gminy b.
województwa zielonogórskiego i b. województwa gorzowskiego,
- podniesienie poziomu wykszta cenia ludnoBci i potencja u naukowego,
- rozwój przedsiDbiorczoBci i pomoc dla ma ych i Brednich przedsiDbiorstw
- wykorzystanie zasobów Brodowiska naturalnego i kulturowego, pomoc w rozwoju turystyki.
- dzia alnoBL Euroregionu Odra-Nysa -Bóbr,
- geograficzna bliskoBL du ych rynków zbytu, krajowych i europejskich,
- koniecznoBL przebudowy struktury gospodarki i podniesienia jej konkurencyjnoBci,
- 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 :wiebodzin jak i ca ego województwa lubuskiego ogromne znaczenie posiada
bliskoBL Berlina, który staje siD du E metropoliE o znaczeniu europejskim. Oddzia ywanie Berlina bDdzie
ros o wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód. Berlin zajmuje wa ne miejsce w tak zwanym
„europejskim bumerangu” - osi rozwoju od Budapesztu przez WiedeH, Bratys awD, PragD, Drezno,
Wroc aw, Berlin, PoznaH do Szczecina i Trójmiasta.
Aglomeracja Berlina bDdzie dla mieszkaHców gminy i województwa lubuskiego nie tylko atrakcyjnym
centrum kulturalnym, naukowym i oBrodkiem komunikacji miDdzynarodowej (lotniska, wDze kolejowy)
ale tak e wa nym obszarem ekspansji firm produkcyjnych (w tym rolniczych oferujEcych ywnoBL
wysokiej jakoBci), handlowych i us ugowych oraz wa nym rynkiem pracy. BliskoBL Berlina jest tak e
szansE w wykorzystaniu walorów Brodowiska dla rozwoju ró norodnych form turystyki i wypoczynku.
Wa nym oBrodkiem dla Gminy :wiebodzin bDdzie w najbli szych latach PoznaH wraz z aglomeracjE.

1.5.3. Uwarunkowania wewn/trzne
Uwarunkowania gospodarcze
Miasto i gmina :wiebodzin sE zlokalizowane na skrzy owaniu dróg: z zachodu na wschodu i z pó nocy
na po udnie. Droga nr 2 z zachodu na wschód EczEca Berlin z Poznaniem i WarszawE ma znaczenie dla
ca ego regionu charakter drogi tranzytowej. Po wybudowaniu autostrady A2 w gminie :wiebodzin
znajdzie siD zjazd w rejonie Jordanowa.
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Droga nr 3, w najbli szej przysz oBci droga szybkiego ruchu, biegnEca z pó nocy na po udnie EczEca
Szczecin, Gorzów Wlkp., ZielonE GórD z granicE czeskE posiada tak e du e znaczenie dla ca ego
województwa lubuskiego. Droga nr 3 odgrywa szczególnE rolD, gdy Eczy obie stolice województwa:
Gorzów (siedziba w adz rzEdowych) i ZielonE GórD (siedziba w adz samorzEdowych). Planowana
autostrada A3 bDdzie realizowana dopiero po roku 2020.
Na wewnDtrzne uwarunkowania gospodarcze poza atrakcyjnym po o eniem na skrzy owaniu dróg nale y
zaliczyL:
- przestrzenne rozmieszczenie bazy gospodarczej (ok. 85 % firm jest zlokalizowanych
w :wiebodzinie),
- aktywnoBL, wielkoBL i strukturD bran owE firm prywatnych,
- przedsiDbiorczoBL mieszkaHców,
- poziom i jakoBL konsumpcji oraz mo liwoBci jej zaspokojenia,
- zasoby pracy skupione w :wiebodzinie i okolicznych wsiach,
- tradycje przemys owe :wiebodzina,
- du y udzia sektora prywatnego w rolnictwie,
- wysokE kulturD rolnE du ych gospodarstw prywatnych,
- upadek PGR-ów i dzia alnoBL AWRSP,
- stosunkowo dobry stan infrastruktury technicznej,
- dobry stan Brodowiska,
- zainteresowanie inwestorów zewnDtrznych,
- aktywnoBL w adz Gminy w poszukiwaniu zewnDtrznych Króde finansowania.
Uwarunkowania spo eczne
Analiza uwarunkowaH wskazuje na znacznie wy szE gDstoBL zaludnienia w stosunku do okolicznych
gmin, korzystniejszE strukturD wiekowE ludnoBci (ok. 53 % ludnoBci w wieku produkcyjnym) oraz
znaczne zró nicowanie zjawisk spo ecznych na terenach wiejskich i w samym :wiebodzinie:
- skupienie wiDkszoBci mieszkaHców w samym :wiebodzinie
- zjawisko bezrobocia i nDdzy na wsi, szczególnie we wsiach popeegerowskich , przy niskiej
stosunkowo stopie bezrobocia w :wiebodzinie,
- niedorozwój obszarów wiejskich.
Rozwijana w :wiebodzinie po II wojnie dzia alnoBL produkcyjna (m.in. w Eltermie) wykszta ci a sporE
grupD wysokiej klasy specjalistów, z których wielu utworzy o i prowadzi z du ym sukcesem firmy
prywatne.
Uwarunkowania rodowiskowo-przestrzenne
Obszarem koncentracji aktywnoBci gospodarczej by i nadal pozostanie :wiebodzin, w którym
zlokalizowana jest wiDkszoBL podmiotów prowadzEcych dzia alnoBL us ugowo-produkcyjnE.
Mimo, i wielkoBci ruchów migracyjnych nie sE znaczEce, obszarami dodatniego salda migracji pozostajE
tereny wiejskie (+58), zaB miasto cechuje ujemne saldo migracji (-68).
Obszarami inwestowania (g ównie budownictwo mieszkaniowe) pozostaje :wiebodzin oraz Jordanowo
i Wilkowo. Obszarem inwestycji produkcyjno-us ugowych pozostaje nadal :wiebodzin oraz tereny
po o one w sEsiedztwie miasta, na skrzy owaniu dróg komunikacyjnych.
Specyfika obszarów:
- tereny rolnicze skupione g ównie w po udniowej czDBci gminy, cechuje wystDpowanie jak i w ca ym
mikroregionie BwiebodziHskim, kompleksów dobrej jakoBci gleb; mo liwa jest dalsza intensyfikacja
produkcji rolnej poprzez zwiDkszenie upraw pszenicy, jDczmienia i buraków cukrowych; mo liwe jest
zwiDkszenie plantacji upraw roBlin jagodowych, sadów oraz upraw specjalnych; dla rozwoju tych
terenów niezbDdne jest inwestowanie w wyposa enie infrastrukturalne, podnoszenie kwalifikacji
pracowników rolnych oraz przyciEgniDcie inwestorów zainteresowanych uruchomieniem
w istniejEcych obiektach przedsiDwziDL oko orolniczych ew. ma ej przedsiDbiorczoBci (dzia alnoBci
pozarolniczej) ;
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-

tereny turystyczne wokó jezior Nies ysz, Paklicko Wielkie i Wilkowskie cechuje du a przydatnoBL
dla rozwoju kwalifikowanej turystyki pobytowej, wDdkowania i rekreacji; na uwarunkowania te
sk adajE siD obszary krajobrazu chronionego, du a iloBL zró nicowanych zbiorników wodnych, du y
udzia terenów leBnych, interesujEce formy przyrody (fauna, flora); atrakcjE turystycznE jest zespó
barokowy w GoBcikowie, bliskoBL 9agowa i MiDdzyrzeckiego Rejonu UmocnieH; tereny
turystyczne gminy cechuje obecnie sezonowoBL ruchu turystycznego, ma o zró nicowana oferta
turystyczna, s abe wyposa enie infrastrukturalne, niskiej jakoBci po Eczenia komunikacyjne (drogi
gminne),

-

tereny okolic miasta :wiebodzina (i okolicznych wsi) pozostanE nadal obszarem intensywnego
osadnictwa; miasto jest i pozostanie obszarem rozwoju intensywnej dzia alnoBci us ugowoprodukcyjnej, pe niEcym jednoczeBnie wiodEcE funkcjD administracyjnE, oBwiatowE, zdrowotnE,
sportowE i kulturalnE oBrodka ponadlokalnego (powiatowego).

1.6. Analiza SWOT
1. Mocne strony
- atrakcyjne po o enie na skrzy owaniu szlaków komunikacyjnych,
- dobrze rozwiniDta baza produkcyjno-us ugowa w :wiebodzinie,
- stosunkowo m ode spo eczeHstwo,
- znaczna powierzchnia obszarów leBnych,
- stosunkowo dobrze rozwiniDta baza szkolnictwa Bredniego,
- stosunkowo dobrze rozwiniDta baza lecznictwa i rehabilitacji,
- znaczny potencja istniejEcych przedsiDbiorstw produkcyjnych,
- dynamiczny rozwój firm prywatnych,
- korzystne warunki do rozwoju ró norodnych form turystyki,
- otwartoBL w adz Gminy na inicjatywy gospodarcze (tereny inwestycyjne),
- umiejDtnoBL rozwiEzywania problemów infrastrukturalnych na szczeblu ponadgminnym,
- dobra infrastruktura komunalna,
- du e rezerwy terenów inwestycyjnych (us ugi, nieuciE liwa produkcja, sk ady, logistyka),
- znaczne rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacjD,
- dobre gleby, agodny klimat.
2. S#abe strony
- brak dogodnych zjazdów w pobli u :wiebodzina z planowanej autostrady A2
- brak wieloletniego programu inwestycji w Gminie
- brak systemu obs ugi inwestorów w gminie,
- brak systemu gospodarki odpadami sta ymi w Gminie,
- niewystarczajEca promocja gminy i brak systemu promocji,
- jakoBL po EczeH drogowych wewnEtrz gminy i w mieBcie,
- brak komunikacji lokalnej,
- pogarszajEca siD 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 liwoBci przekwalifikowania osób zamieszka ych na wsi,
- niska dochodowoBL 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 :wiebodzina do grona najbardziej atrakcyjnych miast powiatowych,
- mo liwoBL aktywizacji gospodarczej terenów po o onych wzd u szlaków komunikacyjnych,
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budowa autostrady drogi szybkiego ruchu nr 3,
sEsiedztwo rynku berliHskiego,
wejBcie Polski do Unii Europejskiej i wymuszenie dzia aH 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 Brednim i wy szym,
stworzenie nowych obszarów inwestowania,
wykorzystanie walorów naturalnych dla rozwoju wybranych form turystyki i agroturystyki,
wspieranie rozwoju ma ych i Brednich firm.

4. Zagro?enia rozwoju
- os abienie tempa rozwoju kraju,
- wzrost inflacji,
- odp yw wykszta conych kadr poza GminD,
- brak Brodków na promocjD,
- brak nap ywu znaczEcego kapita u inwestycyjnego,
- brak Brodków na finansowanie inwestycji w asnych Gminy,
- zbyt powolna restrukturyzacja rolnictwa,
- rozwój :wiebodzina kosztem wsi,
- utrudniony dostDp do kapita u dla osób rozpoczynajEcych dzia alnoBL gospodarczE.

1.7. Wyzwania przysz#o>ci
Formu ujEc strategiD rozwoju miasta i gminy :wiebodzin uwzglDdniono wyzwania, przed którymi Gmina
stanie w niedalekiej przysz oBci, jeBli chce odnieBL 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 wewnDtrzne sE
zharmonizowane z procesami zachodzEcymi w systemie przyrodniczym; dziDki temu miDdzy obiema
sferami utrzymuje siD stan równowagi, który zapewnia trwa oBL istnienia obu systemów. RosnEca rola
aspektów ochrony Brodowiska wp ynie na wzrost zapotrzebowania na produkty i opakowania
nieszkodliwe dla Brodowiska, na wzrost roli recyklingu oraz racjonalnE gospodarkD bogactwami
naturalnymi.
System spo eczny, na który sk adajE siD sfera nauki, techniki, gospodarki, polityki, kultury materialnej,
kultury duchowej, oddzia ywuje na system przyrodniczy. Podstawowa zasada ekorozwoju zak ada, e
potrzeby wynikajEce z istnienia poszczególnych sfer systemu spo ecznego mogE byL zaspokajane
stosownie do mo liwoBci produkcyjnych i asymilacyjnych Brodowiska przyrodniczego.
Wiedza - region konkurencyjny to taki region, w którym poziom wiedzy ludzkiej – rozumiany jako
zdolnoBL do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniejEcych lub nowych
zasobów rzeczowych – pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie wytworów
gminy, regionu.
Konkurencyjno>@ - Gmina :wiebodzin bDdzie konkurowa a z innymi gminami regionu, w tym
z gminami Brandeburgii. w przyciEganiu inwestorów, tworzeniu atrakcyjnych produktów, tworzeniu
dobrych jakoBciowo miejsc pracy dla mieszkaHców Gminy oraz pozosta ych gmin powiatu.
Warunki osiEgniDcia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych gmin oparte bDdE na:
- dostDpnoBci komunikacyjnej obszarów,
- ofercie terenów inwestycyjnych,
- osiEgniDtym poziomie wiedzy,
- innowacyjnoBci mieszkaHców gminy.

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz, Zielona Góra ul. Ptasia 2a, tel/fax 068-326 77 83, tel. 452 80 88, e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa+onego rozwoju miasta i gminy 4wiebodzin - Program rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich

str. 15

RosnDce 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 bDdE mia y decydujEce znaczenie w walce konkurencyjnej gmin, regionów, firm.
Innowacyjno>@ rozumiana jako zdolnoBL podejmowania twórczych rozwiEzaH, której istotnym
sk adnikiem sE uwarunkowania spo#eczno-kulturowe, które przenikajE do ca ego instytucjonalnego
i produkcyjnego uk adu gminy. MobilnoBL spo eczna, zdolnoBL i mo liwoBL nieograniczonej komunikacji,
udzia
w
wymianie
globalnej
sE
warunkami
rozwoju
Brodowiska
innowacyjnego
Komunikacja - dostDpnoBL: stan infrastruktury technicznej zapewniajEcy maksymalnE zdolnoBL udzia u
w wymianie produktów materialnych oraz niematerialnych jest podstawowym warunkiem atrakcyjnoBci
dla inwestorów oraz warunkiem uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeHstwa; dotyczy to zarówno
komunikacji drogowej jak i komunikacji w zakresie przekazywania informacji ( znajomoBL jDzyków
obcych, dostDp 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) - powstanE lokalne Kród a energii
dla potrzeb ma ych i Brednich odbiorców.
Wzrost znaczenia dzia#alno>ci us#ugowo-handlowej, w tym szeroko rozumianych us ug
niematerialnych, przy umiarkowanym rozwoju dzia alnoBci produkcyjnej nie naruszajEcej równowagi
Brodowiska; spadek znaczenia rolnictwa tradycyjnego, rozwinie siD 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 liwiajEcych utrzymanie dobrego stanu zdrowia (fizycznego
i psychicznego), profilaktyki zdrowotnej.
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2. PROGRAM ROZWOJU ROLNICTWA I TERENÓW
WIEJSKICH
2.1. Wizja rozwoju Gminy do 2015 r.
Wizja miasta i gminy :wiebodzin w zakresie ma ej i Bredniej przedsiDbiorczoBci w okresie najbli szych
15 lat wiE e siD ze zrównowa onym rozwojem gospodarczym i nowE jakoBciE ycia i pracy poprzez
ukszta towanie Gminy jako obszaru atrakcyjnego dla mieszkaHców gminy, dla osób odwiedzajEcych
gminD, dla firm dzia ajEcych na jej terenie oraz dla przysz ych inwestorów poprzez budowD
zró nicowanej, konkurencyjnej gospodarki, przyjaznej Brodowisku opartej na ró norodnoBci bran oraz
aktywnoBci ma ych i Brednich firm.
Miasto :wiebodzin dziDki swojemu korzystnemu po o eniu nadal bDdzie pe niL rolD oBrodka
administracyjnego dla ca ego powiatu oraz oBrodka realizujEcego na rzecz ca ego subregionu us ugi
mieszkalnictwa, dzia alnoBci us ugowo-produkcyjnej, edukacyjnej, zdrowotno-rehabilitacyjnej, sportoworekreacyjnej i kulturalnej.
W 2015 r. Gmina bDdzie obszarem o doskona ej dostDpnoBci komunikacyjnej. DziDki wybudowaniu
autostrady A2 rozwinE siD tereny po o one wzd u szlaków komunikacyjnych, gdzie powstanE obiekty
obs ugi tranzytowej, bazy i sk ady, obiekty gastronomiczno-hotelarskie oraz obiekty handlowo-us ugowe
i produkcyjne, nieuciE liwe dla Brodowiska.
Ma e i Brednie firmy3 bDdE podstawE rozwoju gospodarki Gminy, w których powstanE nowe miejsca
pracy nie naruszajEc równowagi Brodowiska naturalnego. RozwijaL siD bDdE 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 E rolD bDdE odgrywaL us ugi turystyczne, rekreacyjne i sportowe – miasto
pe niL bDdzie rolD stolicy subregionu. Powstanie, dziDki dotychczasowym tradycjom i posiadaniu
doBwiadczonej kadry, silny oBrodek us ug zdrowotnych i rehabilitacyjnych obs ugujEcy rynek lokalny,
rynek krajowy (wielkopolski, BlEski i in.) jak i zagraniczny, g ównie berliHski.
Rolnictwo gminy zostanie poddane restrukturyzacji,
rozwinie si= kompleks gospodarki
?ywno>ciowej, w tym przetwórstwo rolno-spo?ywcze. Rolnictwo wykorzysta w pe#ni swoje walory:
rozwinie si= produkcja rolnicza oparta o uprawy specjalne (sadownictwo, ro>liny specjalne i in.),
kontynuowane b=dD tradycje hodowli drobiu, g#ównie indyka. PowstanD grupy producenckie.
Najwa niejszym oBrodkiem pozostanie nadal :wiebodzin, stanowiEc oBrodek administracyjny (siedziba
powiatu i wielu instytucji), oBrodek produkcyjno-us ugowo-handlowy, turystyczny, edukacyjny, us ug
zdrowotnych i kulturalnych, w którym dzia aL bDdzie wiDkszoBL jednostek prowadzEcych dzia alnoBL
gospodarczE. Dzia alnoBL produkcyjno-us ugowa rozwinie siD tak e w takich miejscowoBciach jak:
Jordanowo, Wilkowo, Chociule, WityH, Lubinicko, Roz ogi. Dzia alnoBL us ugowo- turystyczna nadal
rozwijaL siD bDdzie g ównie w GoBcikowie, w rejonie Nowego Dworku i Borowa oraz wzd u szlaków
komunikacyjnych (us ugi obs ugi tranzytu). PodjDte zostanE dzia ania zmniejszenia dysproporcji
pomiDdzy miastem a terenami wiejskimi.
Miasto bDdzie BwiadczyL us ugi dla gmin powiatu i ca ego subregionu, obejmujEce us ugi wy szego rzDdu
– edukacji, kultury, sportu, wypoczynku dla wszystkich grup spo ecznych, szczególnie dzieci
i m odzie y.

3
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2.2. Za#o?enia strategii rozwoju
2.2.1. Misja miasta i gminy
MisjD 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 przewagD konkurencyjnE rozumie siD zdolnoBL do produkowania i oferowania dóbr i us ug o takich
parametrach technicznych, cenowych i jakoBciowych, e znajdE one nabywców na rynkach
ponadregionalnych.
Przez postulat zrównowa onego rozwoju rozumie siD:
- aktywizacjD gospodarczE Gminy z zachowaniem zasad zrównowa onego wzrostu z uwzglDdnieniem
czynników spo ecznych, gospodarczych, ekologicznych i przestrzennych z wykorzystaniem
atrakcyjnoBci po o enia, walorów naturalnych i tradycji,
- dzia ania na rzecz poprawy spo ecznych warunków ycia w zakresie edukacji, ochrony zdrowia,
bezpieczeHstwa, kultury i kultury fizycznej,
- poprawD dostDpnoBci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej Gminy,
- aktywizacjD obszarów wiejskich,
- wspieranie rozwoju ma ej i Bredniej przedsiDbiorczoBci,
- podejmowanie inicjatyw poszukiwania Brodków zewnDtrznych wspierajEcych zrównowa ony rozwój
Gminy,
- wspieranie rozwoju demokracji lokalnej.
Standardy Unii Europejskiej, w znaczeniu u ytym w misji Gminy, dotyczE wielu obszarów aktywnoBci.
W dziedzinie kontaktów miDdzyludzkich, w postDpowaniu administracyjnym czy w gospodarce tego typu
standardy okreBla dorobek prawny Unii Europejskiej. Ponadto wystDpujE standardy funkcjonalne, których
niedotrzymanie uprawnia do uzyskiwania subwencji unijnych (np. poziom umieralnoBci niemowlEt,
stopieH zró nicowania wewnDtrznego, poziom dochodu narodowego w odniesieniu do Bredniej krajów
Unii itd.). Oddzielnym zagadnieniem sE standardy stanowiEce normy techniczne i u ytkowe
w odniesieniu do grup produktów lub poszczególnych przedmiotów pozostajEcych w miDdzynarodowym
obrocie towarowym.
Strategia rozwoju oparta o powy szE deklaracjD misji powinna przyczyniL siD do zwiDkszenia
konkurencyjnoBci Gminy w skali województwa oraz w skali krajowej i miDdzynarodowej, a w dalszej
perspektywie do wzmocnienia jej strategicznej pozycji.

2.2.2. Cele strategiczne programu
Priorytetowy cel strategiczny sformu owano nastDpujEco:
Konkurencyjna i zró?nicowana gospodarka
Za najwa niejsze cele czEstkowe uznano: tworzenie warunków do równowa enia rozwoju gospodarki,
aktywizacj= obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywno>ci rolnictwa oraz rozwoju
wielofunkcyjnego, rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej i zdrowotno-rehabilitacyjnej oraz rozwój
:wiebodzina jako oBrodka subregionalnego.
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Produkcja, handel, us ugi – program wspierania ma ych i rednich przedsi1biorstw
Sektor produkcji, handel i us ugi wp ywajE decydujEco na stan gospodarki nie tylko Gminy ale i ca ego
powiatu. W dobie transformacji gospodarczej przedsiDbiorstwa poszukujE swojej szansy, swojego miejsca
na mapie gospodarczej kraju i Europy wykorzystujEc bliskie sEsiedztwo z Niemcami.
Dotychczasowe bran e: przemys meblarski, odzie owy, maszynowy stojE przed ogromnymi
wyzwaniami. PrzedsiDbiorstwa dzia ajEce w tych bran ach dostosowujE siD do zmian rynkowych i mimo
okresowych trudnoBci, posiadajE du e szanse dalszego rozwoju i zachowania swego miejsca w
gospodarce nie tylko Gminy ale ca ego powiatu i regionu.
Du ego dynamizmu oczekiwaL mo na jednak w rozwoju ma ej i Bredniej przedsiDbiorczoBci, elastycznie
reagujEcej na wyzwania gospodarki rynkowej. Sektor ten cechuje wysoka efektywnoBL, poszanowanie
Brodowiska naturalnego i aktywnoBL w wype nianiu nisz rynkowych.
Wspieranie przedsiDbiorczoBci i prowadzenie polityki prozatrudnieniowej, umo liwia jednoczeBnie
przeciwdzia aniu bezrobociu
poprzez aktywnoBL zawodowE. AktywnoBL zawodowa zapewnia
samowystarczalnoBL rodzin, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na Bwiadczenia z pomocy
spo ecznej.
Zdecydowanym priorytetem w dziedzinie produkcji, handlu i us ug jest wiDc wspieranie ma ych
i Brednich przedsiDbiorstw, co nie wyklucza podejmowania dzia#aG zmierzajDcych do >ciDgni=cia
wi=kszych inwestorów z zewnDtrz.
W ramach prac nad strategiE zrównowa onego rozwoju zosta opracowany projekt programu wspierania
ma ych i Brednich przedsiDbiorstw.
Celem programu wspierania przedsiDbiorczoBci bDdzie:
- stworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnoBci firm;
- tworzenie klimatu do rozwoju przedsiDbiorczoBci w Gminie;
- tworzenie warunków do pe nego wykorzystania oferty krajowych programów horyzontalnych.
Docelowo bDdzie to zintegrowany, samofinansujEcy siD system funkcjonujEcy w ramach ca ego powiatu
BwiebodziHskiego. Istotnym efektem programu bDdzie rozwój organizacji i instytucji wspierajEcych
rozwój subregionalny i lokalny, a przede wszystkim przygotowanie gospodarki powiatu i jej otoczenia do
pe nego wykorzystania dostDpnych funduszy przedakcesyjnych i planowanych, po akcesji, funduszy
strukturalnych.
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
Rolnictwo i dynamiczny rozwój obszarów wiejskich stanowi bardzo wa ny obszar dzia alnoBci,
decydujEcy o przysz oBci spo ecznoBci wiejskiej Gminy.
Dobre warunki glebowe i agroklimatyczne, a przede wszystkim uk ad sieci osadniczej stwarzajE podstawy
dla organizacji i rozwoju nowoczesnej, wyspecjalizowanej produkcji rolnej mogEcej sprostaL wyzwaniom
rynku europejskiego, g ównie niemieckiego. W produkcji tej nadal du e znaczenie bDdzie posiada a
produkcja drobiarska (indyki, kurczaki, kury-nioski) i mniejszy - produkcja roBlinna (zbo a, rzepak).
Rozwój produkcji rolniczej mo e oprzeL siD na uruchomieniu produkcji specjalistycznej (uprawa warzyw,
zió , krzewów jagodowych), przetwarzaniu produktów rolniczych oraz na rozwoju us ug oko orolniczych.
Mo liwa jest tak e produkcja ekologiczna, wymagajEca zachowania szczególnych warunków, m.in.
stosowania nawozów naturalnych (bez nawozów sztucznych), respektowania zakazu gnojowicowania
oraz stosowania chemicznych Brodków ochrony roBlin a tak e poprawy sanitarnych warunków zagród
i obiektów inwentarskich.
SEsiedztwo Niemiec, potencjalnego partnera wymiany handlowej, bliskoBL rynku Berlina zachDca do
wprowadzenia ekologicznego systemu gospodarowania w rolnictwie, tym bardziej, e grunty rolne
o wysokiej kulturze rolnej umo liwiajE produkcjD zdrowej ywnoBci.
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Wa nym zadaniem jest wspieranie grup producenckich. Wymaga to jednak stworzenia odpowiednich
warunków do budowy zaplecza w zakresie przechowalnictwa, przetwórstwa, konfekcjonowania
i dystrybucji produktów rolnych.
Turystyka
Walory naturalne Gminy :wiebodzin jak i pozosta ych gmin powiatu umo liwiajE 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 zwiDkszenie stopnia konkurencyjnoBci 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 niezbDdny jest rozwój infrastruktury turystycznej
i oko oturystycznej, szczególnie w zakresie budowy bazy o odpowiednim standardzie, poprawie
dostDpnoBci komunikacyjnej oraz obszarów o koncentracji zasobów turystycznych, na bazie których
mo na bDdzie rozwijaL ju istniejEce bEdK kreowaL nowe produkty turystyczne, które jednoczeBnie
powinny pozostawaL w Bcis ym zwiEzku z ochronE zasobów Brodowiska naturalnego i kulturowego.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej wymaga tak e podjDcia przedsiDwziDL majEcych na celu rozwój
zasobów ludzkich, poczEwszy od dzia aH zmierzajEcych do wzbudzenia wBród m odego pokolenia
poczucia potrzeby poznawania w asnego regionu a do wypracowania sprawnie funkcjonujEcego systemu
kszta cenia i doskonalenia zawodowych i spo ecznych kadr turystyki, które w przysz oBci tworzy yby
silne lobby turystyczne, jak równie zaistnia y jako wykwalifikowane kadry zarzEdzajEce turystykE.
Rozwój us ug leczniczo-rehabilitacyjnych
Dotychczasowe tradycje :wiebodzina wskazujE na mo liwoBL Bwiadczenia kompleksowych us ug
rehabilitacyjnych dla mieszkaHców ca ego powiatu oraz uruchomienie bazy komercyjnego Bwiadczenia
us ug dla klientów z zewnEtrz.
Szeroki zakres profesjonalnych us ug pozwoli najlepiej realizowaL cel strategiczny jakim jest
poprawa stanu zdrowotnego mieszkaHców a równoczeBnie wzmocni nowE funkcjD gminy jakE by by
rozwój sektora us ug najbardziej perspektywicznych i rokujEcych nie tylko szanse tworzenia nowych
miejsc pracy, lecz w przysz oBci wzmocnienia dochodów bud etowych gminy.
Rozwojem us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych mogE byL zainteresowani potencjalni inwestorzy, zaB
powstanie centrum tych us ug na terenie :wiebodzina mo e stanowiL znaczEcE si D przetargowE
w procesie przyciEgania inwestorów zewnDtrznych, równie zagranicznych.
Rozwój us ug informatycznych i internetowych
Rozwój infrastruktury informatycznej i Internetu BciBle wiE e siD z „nowE” gospodarkE wspó czesnej
cywilizacji .
Przemys informatyczny jest jednE z najbardziej op acalnych, ekologicznie neutralnych ga Dzi gospodarki.
Jest przemys em o bardzo dobrych perspektywach przysz oBciowych. Jako przemys bazujEcy g ownie na
wiedzy, nie wymagajEcy kosztownych inwestycji powinien byL wa nym elementem strategii.
Technologie internetowe stanowiE przysz oBL w dziedzinie biznesu. PozwalajE optymalnie prowadziL
kontakty biznes-biznes i biznes-klient. Stanowi to podstawD konkurencyjnoBci lokalnego przemys u oraz
koniecznoBL w postDpujEcej globalizacji gospodarki. MogE stanowiL motor rozwoju lokalnej gospodarki.
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2.2.3. Szczegó owe zestawienie celów
Cele

Dzia ania w asne Gminy

Dzia ania stymulowane przez Gmin/

Cel po>redni: Tworzenie warunków do równowa?enia rozwoju gospodarki
3.1. Wspieranie rozwoju ma ej i
Bredniej przedsiDbiorczoBci

3.2. Dzia ania na rzecz zmiany
struktury gospodarki w kierunku
zwiDkszania udzia u sektorów
charakteryzujEcych siD wysokE
stopE wzrostu
3.3.Promowanie dzia aH
sprzyjajEcych postawom
proinnowacyjnym

Stworzenie warunków do rozwoju
ma ych i Brednich przedsiDbiorstw:
a/ Wspó udzia w stworzeniu systemu
wspierania ma ej i Bredniej
przedsiDbiorczoBci w powiecie
b/ Wspó udzia w utworzeniu instytucji
wspomagania rozwoju M:P.
c/ Wdro enie systemu ulg podatkowych
firm tworzEcych miejsca pracy.
UdostDpnienie i uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
Wyznaczenie terenów pod Park
Gospodarczy
Promocja terenów inwestycyjnych
Sprawna obs uga klientów w UM
Wzrost udzia u zaawansowanych
technologii i produktów wysokiej
jakoBci w produkcji Gminy.
Wspó udzia w utworzeniu systemu
edukacji proinnowacyjnej.

Wspieranie tworzenia instytucji
oko obiznesowych.
Wspieranie dostDpu przedsiDbiorców
do kapita u, informacji i wiedzy.

Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
zwiDkszaniu udzia u zaawansowanych
technologii i produktów wysokiej
jakoBci
Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
tworzeniu systemu edukacji
proinnowacyjnej.

Cel po>redni: Aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywno>ci rolnictwa oraz
rozwoju wielofunkcyjnego
3.4. Przygotowanie rolnictwa do
konkurencji z rolnictwem
krajowym i unijnym oraz rozwój
przetwórstwa rolno-spo ywczego
i marketingu produktów rolnych

Wspieranie modernizacji i rozwoju
rolnictwa do konkurencji z rolnictwem
krajowym i unijnym oraz rozwój
przetwórstwa rolno-spo ywczego w
kierunku poprawy jego efektywnoBci i
konkurencyjnoBci.
Stworzenie warunków przestrzennych
do rozwoju przedsiDbiorczoBci, w tym
dzia alnoBci pozarolniczej na wsi .
Wspieranie budowy infrastruktury rynku
rolnego.
Tworzenie warunków do rozwoju
gospodarstw rodzinnych.

3.5. Rozwój dzia alnoBci
pozarolniczej na wsi

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

3.6. Poprawa warunków ycia i
pracy ludnoBci wiejskiej ze
szczególnym uwzglDdnieniem
obszarów popegeerowskich

Wspieranie zagospodarowania
istniejEcych obiektów, w tym
popegeerowskich.
Poszukiwanie wspólnie z gminami
powiatu mo liwoBci finansowego
wsparcia rolnictwa ze Brodków
funduszy celowych i europejskich
Wspieranie rozwoju produkcji
specjalnej i ekologicznej,
przetwórstwa rolno-spo ywczego i
dzia alnoBci pozarolniczej
Wspieranie tworzenia grup
prodcenckich.
Wspieranie rozwoju us ug doradczych,
informacyjnych i finansowych.

Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
podejmowaniu dzia aH w zakresie
modernizacji i rozwoju infrastruktury
technicznej na obszarach wiejskich
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Cel po>redni: Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej i zdrowotno-rehabilitacyjnej
3.7. Wspomaganie rozwoju
infrastruktury turystycznej i
agroturystycznej

3.8. OkreBlenie i rozwój produktu
turystycznego Gminy
3.9. Stworzenie mechanizmów
kreowania rozwoju turystyki

3.10. Kszta towanie postaw
proturystycznych,
upowszechnienie wiedzy
turystyczno-krajoznawczej o
ziemi BwiebodziHskiej
3.11. Rozwój turystyki w sposób
nie naruszajEcy równowagi
Brodowiska naturalnego

3.12. Stworzenie systemu powiEzaH
infrastruktury turystycznej ze
zdrowotno- rehabilitacyjnE dla
potrzeb stworzenia oferty
turystycznej

Modernizacja i rozbudowa istniejEcej
infrastruktury turystycznej oraz
dostosowanie do standardów
europejskich.
Restauracja i przystosowanie dla potrzeb
turystyki obiektów zabytkowych.
Priorytetowa realizacja wniosków
o przewalifikowanie 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
- poprawD jakoBci Brodowiska na
terenach o znacznej koncentracji
ruchu turystycznego
- tworzenie leBnych kompleksów
promocyjnych, Bcie ek
dydaktycznych.
UdostDpnianie obiektów komunalnych
na cele zdrowotno-rehabilitacyjne i
turystyczne

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w zakresie
rozwoju turystyki w sposób nie
naruszajEcy równowagi Brodowiska
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
zewnDtrznych.
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2.3. Priorytetowe przedsi=wzi=cia
Lp.

Zestawienie priorytetowych przedsi=wzi=@

Termin
realizacji

1.
2.

Wspomaganie tworzenia i rozwoju infrastruktury instytucjonalnej.
Utworzenie OBrodka Wspierania PrzedsiDbiorczoBci Wiejskiej (samodzielnie ew.
w ramach OWP)
Utworzenie 2 ma ych inkubatorów przedsiDbiorczoBci na terenach wiejskich
Uruchomienie Funduszu PorDczeH Kredytowych wspólnie z gminami powiatu,
starostwem powiatowym, bankami i innymi instytucjami
Utworzenie Funduszu Rozwoju PrzedsiDbiorczoBci wspólnie z gminami powiatu,
starostwem powiatowym, bankami i innymi instytucjami
Rozwój ró norodnych form kszta cenia i dokszta cania mieszkaHców wsi, w tym
na odleg oBL.
Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, produkcji specjalnej i przetwórstwa
rolno-spo ywczego.
Opracowanie programu rozwoju rolnictwa ekologicznego, produkcji specjalnej i
przetwórstwa rolno-spo ywczego.
Wspieranie rozwoju grup producenckich na wsi.
Wspieranie rozwoju dzia alnoBci pozarolniczej na wsi.
Systematyczne poszukiwanie mo liwoBci zewnDtrznych Króde finansowania
przedsiDwziDL
Rozwój us ug turystycznych i agroturystycznych

dzia ania ciEg e
2002-2003

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Prowadzenie rejestru nieruchomoBci do zagospodarowania.
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.
Wspó praca z gminami powiatu oraz partnerami zagranicznymi
Opracowanie i wdro enie zintegrowanego systemu gromadzenia i sk adowania
odpadów sta ych w Gminie
Opracowanie i wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie.
Kompleksowe uporzEdkowanie gospodarki wodno-Bciekowej
Program podniesienia wiedzy i BwiadomoBci ekologicznej

2003-2006
2002-2003
2004-2006
dzia ania ciEg e
dzia ania ciEg e
2002-2003
dzia ania ciEg e
dzia ania ciEg e
dzia ania ciEg e
dzia ania ciEg e
dzia ania ciEg e
2001
dzia ania ciEg e
dzia ania ciEg e
dzia ania ciEg e
dzia ania ciEg e
2001-2002
2003-2006
2001-2010
dzia ania ciEg e

2.4. Instytucja wspierajDca rozwój przedsi=biorczo>ci wiejskiej
Utworzenie w gminie lokalnej instytucji wspomagajEcej i inspirujEcej rozwój przedsiDbiorczoBci a tak e
wspomagajEcej i koordynujEcej realizacjD strategii jest projektem szczególnym, najwa niejszym dla
strategii. Za formD dzia ania mo liwE do realizacji w najbli szej przysz oBci 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 uwzglDdniajEcy cele, dla których instytucja
zosta a powo ana.
Bardzo wa ne jest by do stowarzyszenia (fundacji/spó ki) przystEpi a Gmina po przyjDciu przez RadD
MiejskE odpowiedniej uchwa y. Bardzo wskazane by oby, aby Gmina wnios a aport w postaci
pomieszczeH, w których powsta a agencja mog aby funkcjonowaL i w których mog aby rozwijaL
dzia alnoBL.
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Jednostkami wyspecjalizowanymi stowarzyszenia (fundacji/spó ki) by yby:
1. Centrum informacji i promocji obs ugujEce lokalnE bazD danych, prowadzEce monitoring firm na
terenach wiejskich oraz ich promocjD, gromadzEcej informacje w ró nych przekrojach , w tym dotyczEce
Unii Europejskiej oraz oferty dla potencjalnych inwestorów.
2.
-

O!rodek wspierania przedsi/biorczo!ci wiejskiej - celem dzia alnoBci OBrodka bDdzie:
aktywne wspieranie inicjatyw spo ecznoBci wiejskiej w zakresie tworzenia i rozwijania firm,
pomoc w rozwiEzywaniu problemów zwiEzanych z tworzeniem i funkcjonowaniem firm,
wspó praca z innymi organizacjami w celu tworzenia wspólnej p aszczyzny do dzia alnoBci na rzecz
rozwoju gospodarczego i spo ecznego gminy.

3. Centrum szkoleniowe - organizujEce i prowadzEce dzia alnoBL szkoleniowE, zapewniajEce bie Ece
wsparcie merytoryczne osobom prowadzEcym i podejmujEcym dzia alnoBL gospodarczE, poprzez
prowadzenie prostych us ug doradczych lub pomoc w pozyskaniu w aBciwych profesjonalnych doradców
w wymaganym zakresie.
Mo liwe by oby tak e prowadzenie w ramach stowarzyszenia (fundacji/spó ki):
-

Funduszu Wspierania Przedsi/biorczo!ci oferujEcego rolnikom i poczEtkujEcym przedsiDbiorcom
wsparcie kapita owe w formie po yczek i gwarancji

-

Inkubatorów przedsi/biorczo!ci oferujEcych powstajEcym jednostkom przede wszystkim
powierzchniD o okreBlonych parametrach (prEd, gaz, woda) niezbDdnE do prowadzenia dzia alnoBci
gospodarczej na warunkach preferencyjnych w porównaniu do stawek rynkowych.

Nazwy instytucji oraz podzia ról miDdzy utworzonymi jednostkami mo e byL zupe nie inny.
Powy sze propozycje wymagajE skonkretyzowania poprzez przeprowadzenie dyskusji nad oczekiwanym
kszta tem instytucji, zgodnym z preferencjami w adz i spo ecznoBci, a nastDpnie przygotowania
szczegó owego planu dzia ania, który - po zatwierdzeniu - by by podstawE 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 O RODKA WSPIERANIA PRZEDSI=BIORCZO CI
WIEJSKIEJ

2. Cel projektu:
Celem powo ania OBrodka Wspierania PrzedsiDbiorczoBci Wiejskiej jest wspieranie rozwoju
przedsiDbiorczoBci, gromadzenie i udzielanie informacji rolnikom i przedsiDbiorcom dzia ajEcym na
terenach wiejskich, udzielanie pomocy doradczej, poBrednictwo finansowe, prowadzenie szkoleH,
poszukiwanie Króde finansowania przedsiDwziDL. Teren dzia ania: powiat BwiebodziHski, powiat
sulDciHski, powiat miDdzyrzecki.
3. Uzasadnienie:
W powiecie brak jest dotychczas instytucji wspierajEcych rozwój przedsiDbiorczoBci wiejskiej. System
przedsiDbiorczoBci wiejskiej obejmuje: wspomaganie rozwoju firm i pomoc w tworzeniu nowych,
utworzenie funduszu rozwoju przedsiDbiorczoBci, wspieranie realizacji wspólnych przedsiDwziDL
gospodarczych, Bwiadczenie us ug na rzecz firm.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Na obecnym etapie dzia ania uznano utworzenie OBrodka Wspierania PrzedsiDbiorczoBci Wiejskiej w
formie stowarzyszenia jako najprostszej formy organizacyjnej. OBrodek mo e tak e funkcjonowaL w
ramach innej organizacji np. OBrodka Wspierania PrzedsiDbiorczoBci jako samodzielna jednostka. W
ramach oBrodka mog yby funkcjonowaL: punkty informacyjne, oBrodek doradztwa i szkoleH, biuro
informacji i promocji, inkubatory.
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Brednie firmy – 1.1. Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci
1.2. Aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywno ci rolnictwa oraz rozwoju
wielofunkcyjnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego: Rozwój przedsiDbiorczoBci 3.3. Rozwój instytucjonalnego i kapita owego otoczenia biznesu
7. Termin realizacji /etapy realizacji projektu: 2002-2003
- opracowanie koncepcji dzia ania oBrodka, wybór formy prawnej
- opracowanie statutu, wybór grupy za o ycielskiej
- lista cz onków, wybór zarzEdu
- rejestracja stowarzyszenia.
8. Uczestnicy projektu: Gmina :wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, osoby prywatne
9. Kród#a finansowania:
Sk adki cz onków stowarzyszenia oraz cz onków wspierajEcych, Brodki uzyskane z Lubuskiego UrzDdu
Marsza kowskiego i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr; dotacje celowe: samorzEdowe, instytucji
wspomagajEcych rozwój przedsiDbiorczoBci a tak e subwencje, darowizny, dochody z prowadzonej
dzia alnoBci gospodarczej, odsetki od lokat bankowych, Brodki pomocowe (PHARE CBC i in.)
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PROGRAM ROZWOJU ROLNICTWA PROEKOLOGICZNEGO

2. Cel programu:
NadrzDdnym celem programu jest przekszta cenie i rozwój dotychczasowej struktury rolnictwa gminy,
podniesienie BwiadomoBci rolników poprzez:
- zainteresowanie mieszkaHców wsi do wspó tworzenia i aktywnego udzia u w realizacji programu
- rozwiniDcie dzia alnoBci edukacyjnej wBród mieszkaHców wsi
- stworzenie instytucji wspomagajEcej rozwój przedsiDbiorczoBci wiejskiej w gminach powiatu
- poszukiwanie Króde finansowania.
3. Uzasadnienie:
Transformacja gospodarki i dostosowywanie jej do warunków rynkowych spowodowa y du e
zmiany w rolnictwie, zwiEzane g ównie likwidacjE paHstwowych gospodarstw rolnych oraz w
gospodarstwach indywidualnych. JednE z dróg przekszta cenia dotychczasowej struktury rolnictwa jest
rozwój rolnictwa proekologicznego.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastDpujEce zadania:
- prowadzenie szkoleH w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji specjalnej
- pomoc rolnikom w zakresie technologii upraw metodami ekologicznymi
- dzia alnoBL edukacyjnE w zakresie unikania zanieczyszczeH w gospodarstwach rolnych
- wspieranie przedsiDwziDL umo liwiajEcych zagospodarowanie surowców w gminie, w tym rozwój
przetwórstwa rolno-spo ywczego
- marketing produktów ekologicznych.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2002-2003
I etap - Wy onienie grupy rolników zainteresowanych rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji
specjalnej
II etap - Utworzenie lokalnej instytucji promocji i wspierania przedsiDbiorczoBci wiejskiej
III etap - Uruchomienie produkcji ew. przetwórstwa przy wspó pracy z instytucjami doradczymi
(g ównie ODR) i finansowymi
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Brednie firmy 1.1. Tworzenie warunków do równowa+enia rozwoju
gospodarki Aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywno ci rolnictwa oraz rozwoju
wielofunkcyjnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3.5 Rozwój
przedsiDbiorczoBci. cel: Restrukturyzacja i reorientacja towarowych gospodarstw rolnych i zak adów
przetwórczych +ywno ci.
6. Koszty: b/d
7. Uczestnicy programu:
Gmina :wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, ODR w Kalsku, Lubuski UrzEd
Marsza kowski
8. Spodziewane efekty realizacji projektu:
spadek bezrobocia na wsi, w tym ukrytego, stworzenie mo liwoBci zatrudnienia, wzrost zamo noBci i
standardu ycia na wsi
9. Kród#a finansowania:
Brodki w asne gmin i producentów rolnych, Brodki pomocowe (SAPARD, PHARE i in.)
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PROGRAM ROZWOJU DZIAAALNO CI POZAROLNICZEJ NA WSI

2. Cel programu:
Uzyskanie wzrostu dochodów ludnoBci wiejskiej
Poprawa jakoBci ycia mieszkaHców na wsi
Rozwój wielofunkcyjnoBci wsi
Stworzenie warunków do powrotu m odzie y na wieB.
3. Uzasadnienie:
Transformacja gospodarki i dostosowywanie jej do warunków rynkowych spowodowa y du e
zmiany w rolnictwie zwiEzane g ównie ograniczeniem zatrudnienia w du ych, paHstwowych
gospodarstwach rolnych oraz w gospodarstwach indywidualnych, z jawnym i z ukrytym bezrobociem
oraz ze spadkiem zapotrzebowania na us ugi bytowe.
Rozwój dzia alnoBci pozarolniczej i us ug na wsi umo liwia wytworzenie sprawnych ekonomicznie
struktur gospodarczych tworzEcych nowe miejsca pracy.
Oczekiwane efekty:
- spadek bezrobocia na wsi, w tym ukrytego,
- stworzenie mo liwoBci zatrudnienia,
- wzrost zamo noBci i standardu ycia na wsi.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastDpujEce zadania:
- utworzenie lokalnej instytucji promocji i wspierania przedsiDbiorczoBci wiejskiej
- wspieranie tworzenia firm us ugowych i produkcyjnych na wsi,
- uruchomienie dzia alnoBci doradczej i szkoleniowej dla osób podejmujEcych dzia alnoBL pozarolniczE
na wsi,
- poszukiwanie Króde finansowania,
- rozwój infrastruktury.
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Brednie firmy 1.1. Tworzenie warunków do równowa+enia rozwoju gospodarki
cel: Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci cel: Aktywizacja obszarów wiejskich
w kierunku wzrostu efektywno ci rolnictwa oraz rozwoju wielofunkcyjnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3.5 Rozwój
przedsiDbiorczoBci. cel: Restrukturyzacja i reorientacja towarowych gospodarstw rolnych i zak adów
przetwórczych +ywno ci cel: Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001-2005

8. Koszty: b/d
9. Uczestnicy programu:
Gmina :wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, ODR w Kalsku, Lubuski UrzEd
Marsza kowski
10. Kród#a finansowania:
Brodki w asne gmin i producentów rolnych, Brodki pomocowe (PHARE i in.)
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GRUPY PRODUCENCKIE ROLNIKÓW

2. Cel projektu:
Utworzenie grup producentów majEcych na celu zachDcenie producentów rolnych do podejmowania
inicjatyw w poszukiwaniu najlepszych warunków wytwarzania produktów wysokiej jakoBci i uzyskania
wy szej ceny ni przeciDtna, wspólne u ytkowanie maszyn i urzEdzeH, wspólne poszukiwanie rynków
zbytu, zacieBnianie powiEzaH pomiDdzy producentami a odbiorcami (przemys rolno-spo ywczy).
3. Uzasadnienie projektu:
Perspektywa integracji z UE wymaga wsparcia dzia aH zapewniajEcych poprawD efektywnoBci i
konkurencyjnoBL przetwórstwa rolno-spo ywczego w warunkach przysz ego jednolitego rynku Unii
Europejskiej oraz wsparcia procesów organizowania siD producentów rolnych, g ównie grup producentów
w sektorze owoców i warzyw ze wzglDdu na rolD jakE bDdE mia y one do spe nienia po akcesji, w
zwiEzku z systemem organizacji rynku owoców i warzyw w UE.
Przewiduje siD, e w ramach funduszy pomocowych udzielane bDdzie wsparcie dzia aH podmiotów
zajmujEcych siD przetwórstwem owoców i warzyw, grup producentów oraz ich zwiEzków.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastDpujEce zadania:
- tworzenie grup producenckich w sektorze owocowo-warzywnym;
- budowD, rozbudowD lub poprawD jakoBci zaplecza grup producentów do przechowywania, sortowania,
pakowania, konfekcjonowania produktów oraz innych procesów marketingowych i przetwórczych;
- zwiDkszenie udzia u procentowego surowca zakupywanego na podstawie d ugoterminowych umów
pomiDdzy zak adami przetwórczymi a producentami rolnymi, w szczególnoBci grupami producentów
rolnych;
- szkolenie pracowników zak adów przetwórczych oraz cz onków grup producentów i ich zwiEzków w
zakresie marketingu, bezpieczeHstwa produkcji ywnoBci, zarzEdzania jakoBciE.
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Brednie firmy 1.1. Tworzenie warunków do równowa+enia rozwoju gospodarki
cel: Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci cel: Aktywizacja obszarów wiejskich
w kierunku wzrostu efektywno ci rolnictwa oraz rozwoju wielofunkcyjnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3.5 Rozwój
przedsiDbiorczoBci. cel: Restrukturyzacja i reorientacja towarowych gospodarstw rolnych i zak adów
przetwórczych +ywno cel: Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich.
7. Czas realizacji/etapy realizacji projektu: 2001-2002; 2003-2006
8. Koszty: b/d
9. Uczestnicy programu:
Gmina :wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, ODR w Kalsku, Lubuski UrzEd
Marsza kowski
10. Spodziewane efekty realizacji projektu:
- rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych oraz podniesienie ich rentownoBci
- stworzenie mo liwoBci dodatkowego zatrudnienia na wsi
- wzrost zamo noBci i standardu ycia na wsi
11. Kród#a finansowania:
producenci rolni specjalizujEcy siD w okreBlonych kierunkach produkcji, Brodki pomocowe (SAPARD)
UrzEd Marsza kowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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ROZWÓJ PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU PRODUKTÓW
ROLNYCH

2. Cel programu:
Celem projektu jest opracowanie a nastDpnie wdro enie do realizacji operacyjnego programu rozwoju
drobnego przetwórstwa rolno-spo ywczego w gminie w oparciu o lokalnE bazD surowcowE oraz
wdro enie marketingu produktów rolnych. Planowane przedsiDwziDcie obejmuje:
- zaopatrzenie w Brodki do produkcji rolnej,
- organizacjD skupu,
- uruchomienie firm,
- marketing produktów.
3. Uzasadnienie programu:
- Gmina o charakterze rolniczym posiada dotychczas ograniczone mo liwoBci przetwarzania surowców,
których jest producentem. Utrudnia to zbyt produkcji rolnej i sadowniczej, hamuje rozwój produkcji
rolnej. Marketing produktów Gminy nie istnieje. Spodziewane efekty realizacji projektu: poprawa
op acalnoBci produkcji rolnej, wykorzystanie istniejEcych obiektów, o ywienie inwestycyjne oraz
utworzenie nowych miejsc pracy.
4. Sposób realizacji programu:
- opracowanie operacyjnego programu rozwoju przetwórstwa rolno - spo ywczego i marketingu
- inwentaryzacja nie zagospodarowanych obiektów nadajEcych siD do produkcji spo ywczej nieczynnych
maszyn i urzEdzeH;
- wyznaczenie ew. uzbrojenie terenów pod obiekty przetwórstwa;
- prowadzenie polityki wspierania rozwoju zak adów przetwórstwa i punktów skupu , m.in. opracowanie
systemu preferencji podatkowych dla terenów wiejskich.
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Brednie firmy 1.1. Tworzenie warunków do równowa+enia rozwoju gospodarki
cel: Wspieranie rozwoju ma ej i redniej przedsi1biorczo ci cel: Aktywizacja obszarów wiejskich
w kierunku wzrostu efektywno ci rolnictwa oraz rozwoju wielofunkcyjnego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3.5 Rozwój
przedsiDbiorczoBci. cel: Restrukturyzacja i reorientacja towarowych gospodarstw rolnych i zak adów
przetwórczych +ywno , cel: Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001 - 2005

8. Wst=pna kalkulacja kosztów:
- prace przygotowawcze - inwestorzy
- prace studialne szacuje siD wstDpnie na ok. 30 tys.
- uzbrojenie terenów - b/d
- oczekiwana wielkoBL inwestycji prywatnych - ok. 10 mln z
- uruchomienie dzia alnoBci marketingowej - b/d
7. Uczestnicy programu: gmina, grupy producentów, inwestorzy, instytucje finansowe, FAPA, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
8. Kród#a finansowania projektu:
Brodki bud etowe gmin, kapita w asny inwestorów, kredyty, Brodki Agencji Modernizacji i
Restrukturyzacji Rolnictwa, Brodki Wojewódzkiego Funduszu Pracy, Brodki pomocowe (SAPARD)
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ROZWÓJ USAUG TURYSTYCZNYCH I AGROTURYSTYCZNYCH

2. Cel projektu:
Celem programu jest wspieranie rozwoju us ug turystycznych i agroturystycznych jako uzupe niajEcego
Kród a dochodów ludnoBci poprzez:
- zwiDkszenie liczby obiektów zwiEzanych z obs ugE turystów
- rozwój liczby gospodarstw agroturystycznych
- zainicjowanie budowy nowych obiektów
- opracowanie tras turystycznych i wytyczenie Bcie ek rowerowych
- marketing us ug turystycznych
- opracowanie przewodnika (wspólnie z gminami powiatu).
3. Uzasadnienie programu:
Baza turystyczna gminy jest s abo rozwiniDta, uboga jest baza noclegowa i gastronomiczna; uruchomienie
ma ych pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych g ównie dla turystów krajowych umo liwi
uzyskanie dodatkowych dochodów przez mieszkaHców terenów wiejskich. Konieczne jest wspó dzia anie
wszystkich gmin powiatu.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastDpujEce zadania:
- inwentaryzacja istniejEcej bazy turystycznej i agroturystycznej
- opracowanie powiatowego programu rozwoju rozwoju ekoturystyki
- zorganizowanie szkoleH dla mieszkaHców terenów wiejskich (wspólnie ze ODR i Stowarzyszeniem
Agroturystyki)
- zwiDkszenie 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. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1: Konkurencyjna i zró nicowana
gospodarka oparta o ma e i Brednie 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. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3. Rozwój
przedsiDbiorczoBci cel: Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich. Cel 4. Efektywne wykorzystanie
Brodowiska naturalnego i kulturowego cel: Wykorzystanie walorów rodowiska i dziedzictwa kulturowego
dla rozwoju turystyki.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001-2003

8. Koszty: b/d
9. Uczestnicy programu:
prywatni inwestorzy, w aBciciele obiektów turystycznych i gastronomicznych, gminy, Starostwo
Powiatowe, ODR w Kalsku, Lubuski UrzEd Marsza kowski
10. Spodziewane efekty realizacji programu:
- powstanie nowych obiektów turystycznych, w tym gospodarstw agroturystycznych
- utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich
- wzrost zamo noBci 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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KOMPLEKSOWE UPORZEDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

2. Cel programu:
Poprawa warunków ycia mieszkaHców Gminy
Ochrona Brodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjnoBci Gminy dla inwestorów
Modyfikacja systemu organizacji i zarzEdzania gospodarkE odpadami
3. Uzasadnienie:
UporzEdkowanie gospodarki odpadami sta ymi jest czDBciE sk adowE ogólnego celu jakim powinna byL
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiEzanie gospodarki wodno-Bciekowej i usuwania odpadów w sposób
nie zagra ajEcy Brodowisku.
Gminny system gospodarki odpadami powinien byL systemem zintegrowanym i kompleksowym tj.
obejmowaL wszystkie odpady powstajEce na terenie miasta i gminy (odpady komunalne, u ytkowe i
produkcyjne).
Podsystem gromadzenia i transportu odpadów musi byL uzupe niony podsystemem utylizacji (m.in.
kompostowana) i sk adowania odpadów. Na etapie gromadzenia odpadów konieczne bDdzie wdro enie
systemu selektywnego sk adowania (w specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemnikach) a nastDpnie
na etapie utylizacji - ich przerobu (makulatura, opakowania i worki plastikowe, szk o).
W odniesieniu do odpadów produkcyjnych, zale nie od ich charakteru, stosuje siD zró nicowany sposób
utylizacji np. przeterminowane leki spala siD (najbli sza spalarnia znajduje siD w Gorzowie).
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastDpujEce zadania:
- budowD sk adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach
- likwidacjD 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. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Brodowisko i wysoka
jakoBL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoBci 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 bDdE okreBlane w corocznych bud etach gminy.
9. Uczestnicy programu:
Gmina :wiebodzin, pozosta e gminy powiatu, ZWKiUK sp. z o.o. , TEW sp. z o. o.
10. Kród#a finansowania:
Brodki w asne gminy, Brodki z NFO:iGW, Ekofundusz, Brodki w asne inwestorów, dotacje, Brodki
pomocowe (m.in. PHARE CBC).
11. Uwagi dodatkowe:
WielkoBL Brodków finansowych w kolejnych latach zdeterminuje zakres prowadzonych inwestycji.
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OPRACOWANIE I WDROFENIE JEDNOLITEGO SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI STAAYMI

2. Cel programu:
Poprawa jakoBci ycia mieszkaHców Gminy :wiebodzin
Poprawa i ochrona Brodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjnoBci Gminy dla inwestorów.
3. Uzasadnienie:
System sk adowania i wywozu nieczystoBci sta ych oraz system selekcji i recyklingu odpadów sta ych sE
niezbDdnymi elementami systemu zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi, u ytkowymi i
produkcyjnymi powstajEcymi na terenie Gminy. Przyk adem takiego systemu jest zielonogórski system
PREKO ZG.
Dotychczas na terenie Gminy :wiebodzin brak jest systemu odzysku surowców wtórnych.
Brak jest tak e komórki/jednostki zarzEdzajEcej gminnE gospodarkE odpadami.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastDpujEce zadania:
- wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów w Gminie
- wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Brodowisko i wysoka
jakoBL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoBci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:
Opracowanie i wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów - 2001 - 2002
Opracowanie i wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów - 2003-2006
Utworzenie komórki/jednostki zarzEdzajEcej gminnE gospodarkE odpadami (programowanie,
organizowanie us ug) - 2001
8. Koszty:
Koszty realizacji przedsiDwziDcia bDdE okreBlane w corocznych bud etach gminy.
9. Uczestnicy programu:
Gmina :wiebodzin
ZWKiUK sp. z o.o.
TEW sp. z o. o.
10. Kród#a finansowania:
Brodki w asne gmin, Brodki z NFO:iGW, dotacje, Brodki pomocowe, szczególnie PHARE CBC
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KOMPLEKSOWE UPORZEDKOWANIE GOSPODARKI CIEKOWEJ

2. Cel programu:
UporzEdkowanie gospodarki Bciekowej Gminy :wiebodzin
Poprawa warunków ycia mieszkaHców Gminy :wiebodzin i gmin sEsiednich (gmina SkEpe, Lubrza,
9agów)
Ochrona Brodowiska naturalnego gmin
Wzrost atrakcyjnoBci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
UporzEdkowanie gospodarki wodno-Bciekowej jest czDBciE sk adowE ogólnego celu jakim powinna byL
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiEzanie gospodarki wodno-Bciekowej i usuwania odpadów w sposób
nie zagra ajEcy Brodowisku.
Czynnikiem sprzyjajEcym jest BwiadomoBL nieuchronnoBci realizacji przedsiDwziDL zwiEzanych z
gospodarkE BciekowE.
Czynnikiem utrudniajEcym sE wysokie koszty budowy oraz ograniczonoBL w asnych Brodków Gminy.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastDpujEce zadania:
- DokoHczenie kanalizacji :wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó nocna, Strzelecka)
- Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w :wiebodzinie (Os. ;aków II etap, ul. 9EkowaZwiEzkowa, ul. Cegielniana)
- Budowa sieci kanalizacyjnej w po udniowej i po udniowo-zachodniej czDBci Gminy.
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Brodowisko i wysoka
jakoBL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoBci 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 bDdzie pochodziL ze
Brodków w asnych Gminy :wiebodzin
9. Uczestnicy programu:
Gmina :wiebodzin, Gminy: Lubrza, 9agów i SkEpe, UrzEd Marsza kowski w Zielonej Górze
8. Spodziewane efekty realizacji programu:
Ca kowite uporzEdkowanie gospodarki Bciekowej w Gminie, co jest zgodne z zawartE we WstDpnym
Narodowym Planie Rozwoju osiE rozwojowE nr 4 „Tworzenie warunków trwa ego zrównowa onego
rozwoju infrastruktury ochrony Brodowiska” oraz osiE rozwojowE nr 6 „Wzmocnienie potencja u
regionów i przeciwdzia ania marginalizacji niektórych obszarów”.
9. Kród#a finansowania:
Brodki w asne gmin, Brodki z NFO:iGW, dotacje, Brodki pomocowe, (ISPA, Phare)
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PROGRAM PODNIESIENIA WIEDZY I WIADOMO CI
EKOLOGICZNEJ

2. Cel programu:
NadrzDdnym celem rozwoju Gminy jest utrzymanie wysokich walorów Brodowiska naturalnego
wymagajEce szerokiego, Bwiadomego wspó udzia u mieszkaHców Gminy na rzecz ochrony Brodowiska.
W tym celu konieczne jest podnoszenie wiedzy i BwiadomoBci ekologicznej oraz upowszechnianie
wzorców zachowaH proekologicznych poprzez:
- wybór instrumentów podniesienia wiedzy i BwiadomoBci ekologicznej
- dzia alnoBL edukacyjnE, g ównie dzieci i m odzie y
- dzia alnoBL promocyjnE.
Wa nym zadaniem jest zabezpieczenie Króde finansowania przedsiDwziDL proekologicznych.
3. Uzasadnienie:
Obecny stan BwiadomoBci ekologicznej mieszkaHców Gminy oraz BwiadomoBL zagro eH dla cz owieka
mo na uznaL za wystarczajEcy. Powoduje on nawet chDL udzia u w dzia aniach na rzecz ochrony
Brodowiska ale zdecydowanie brak jest inicjatorów takich dzia aH. PrzyjDto za o enie, e Gmina
:wiebodzin, wspólnie z gminami powiatu i starostwem bDdE inicjatorem i jednoczeBnie organizatorem
dzia alnoBci edukacyjnej w zakresie ekologii, kierowanej g ównie do dzieci i m odzie y.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastDpujEce zadania:
- wspó udzia w realizacji programu rozwoju wiedzy i BwiadomoBci ekologicznej
- powo anie Powiatowego OBrodka Edukacji Ekologicznej
- kszta cenie i dokszta canie nauczycieli jako multiplikatorów edukacji ekologicznej
- organizowanie konkursów wiedzy o Brodowisku dla dzieci i m odzie y
- wspólnE dzia alnoBL edukacyjnE Powiatowego OBrodka Edukacji Ekologicznej i szkó
- tworzenie autorskich programów szkolnych i ich upowszechnienie w szko ach
- promowanie proekologicznego modelu ycia
- dostarczanie wiedzy nt. zagro eH Brodowiska na poziomie gospodarstwa domowego
- przekazywanie wiedzy rolnikom jako producentom ywnoBci.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2005
- powo anie komitetu sterujEcego rozwojem wiedzy i edukacji ekologicznej
- opracowanie programów edukacyjnych i podzia zadaH
- utworzenie centrum edukacji ekologicznej (lokalizacja, rozwiEzania techniczne, czas realizacji) przy
wykorzystaniu dotychczasowych doBwiadczeH (oBrodki edukacji ekologicznej Lasów PaHstwowych,
OBrodek Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze i in.)
- wybór formy organizacyjnej, znalezienie Króde finansowania przedsiDwziDcia.
5. PowiDzania ze strategiD Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Brodowisko i wysoka
jakoBL przestrzeni. cel: Zachowanie warto ci rodowiska przyrodniczego i kulturowego
6. PowiDzania ze strategiD województwa: realizacja celu g ównego 4. Efektywne wykorzystanie
Brodowiska naturalnego i kulturowego; cel operacyjny: Rozwijanie wiadomo ci proekologicznej
7. Uczestnicy programu:
Gmina :wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, szko y, Lasy PaHstwowe, Kuratorium
OBwiaty, Lubuski Klub Przyrodników, organizacje ekologiczne
8. Kród#a finansowania:
Gmina :wiebodzin, Starostwo Powiatowe, Lasy PaHstwowe, instytucje finansowe, fundusze pomocowe,
sponsorzy
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