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1 Podstawy metodyczne opracowania strategii 

 

 Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, 

ze szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska jest częścią 

Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich jako strategia sektorowa 

poziomu II, stanowiąca uszczegółowienie celów i zadań strategicznych w dwóch obszarach 

priorytetowych Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin 

Nadodrzańskich:  

1) przestrzeń czasu wolnego 

2) ochrona środowiska naturalnego 

 Kształtowanie przestrzeni czasu wolnego w gminach wiąże się również z 

wykorzystaniem wiedzy z innych obszarów, które były przedmiotem analizy i diagnozy 

strategicznej oraz doboru działań strategicznych Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich. Dotyczy to w dużym stopniu infrastruktury 

technicznej, kultury, sportu i przestrzeni terytorialnej gmin. 

 Przestrzeń czasu wolnego traktowana jest w strategii jako część przestrzeni życia 

człowieka, która nie jest przestrzenią: aktywności zawodowej, aktywności socjalno-bytowej i 

biologicznej regeneracji (zaspakajania potrzeb biologicznych). 

Przyjęto założenie, że standardowa doba życia człowieka dzieli się na: 

1) czas zaspakajania potrzeb biologicznych (spanie, jedzenie, picie, mycie,). 

2) czas aktywności zawodowej 

3) czas aktywności socjalno-bytowej (zakupy, przygotowanie posiłku, sprzątanie, itd.) 

4) czas wolny przeznaczony na działania nieobowiązkowe, regenerujące organizm 

ludzki, związane z zaspokojeniem psychofizycznych potrzeb człowieka.  

 Zadaniem władz gminnych jest podejmowanie działań na rzecz kształtowania wszystkich 

elementów przestrzeni życia mieszkańców, z przestrzenią czasu wolnego włącznie. Nie mogą 

traktować jej jako prywatnej sprawy każdego mieszkańca ale jako obowiązek oferowania 

mieszkańcom form spędzania czasu wolnego, zgodnie z ich oczekiwaniami. 

 W opracowaniu strategii przyjęto założenie, że czas wolny człowiek może przeznaczyć 

na: 

1) bierny lub mało aktywny wypoczynek 

2) czynny wypoczynek o charakterze sportowo-rekreacyjnym (w wymiarze amatorskim) 

3) czynny wypoczynek charakterze poznawczo-ruchowym (turystyka poznawcza) 
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 Kształtowanie przestrzeni spędzania czasu wolnego w gminach nie może być 

zorientowane tylko na mieszkańców i ich potrzeby; choć jest to priorytet. Przestrzeń ta 

adresowana jest również dla gości z zewnątrz, którzy zamierzają spędzić w niej swój czas 

wolny, z korzyścią dla siebie i dla mieszkańców gmin. Pożytkiem dla mieszkańców może być 

poprawa koniunktury na rynku usług turystycznych i okołoturystycznych, wzrost dochodów a 

także zmniejszenie bezrobocia, choćby tylko sezonowego. 

 Na potrzeby opracowania strategii przestrzeń spędzania czasu wolnego podzielono na 

trzy podprzestrzenie: 

1) rekreacyjno-wypoczynkową  (odpoczynek i regeneracja organizmu), 

2) sportowo-rekreacyjną (czynna aktywność ruchowa w wymiarze amatorskim), 

3) turystyczno-poznawczą (aktywność poznawczo-ruchowa). 

 Zalecenia strategiczne dotyczące kształtowania tych przestrzeni  wymagały 

wcześniejszego przeprowadzenia  strategicznej analizy stanu istniejącego. 

Przedmiotem analizy strategicznej były: 

1) aktualny stan rekreacji i turystyki na obszarze funkcjonalnym 

2) stan ochrony środowiska naturalnego 

3) potrzeby i preferencje mieszkańców w zakresie oferty rekreacyjnej i produktów   

1) turystycznych 

4) zasoby własne i otoczenia dla obszaru rekreacji, turystyki i środowiska naturalnego. 

 Na tym etapie prac posiłkowano się również wynikami prac nad Zintegrowaną Strategią 

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich, dla zachowania spójności 

poszczególnych poziomów analiz i zaleceń strategicznych. 

 Konkluzje strategiczne wynikające z analizy oraz analiza SWOT pozwalająca na 

dokonanie diagnozy strategicznej, stanowiły podstawę do sformułowania misji i wizji 

powiązania rekreacji, turystyki i środowiska naturalnego na terenie obszaru funkcjonalnego, 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i miejscowości bezpośrednio przylegających do 

rzeki Odry. 

 Na podstawie sformułowanej wizji powiązania rekreacji, turystyki i środowiska 

naturalnego na terenie obszaru funkcjonalnego możliwe było określenie dwupoziomowej 

struktury celów strategii, uwzględniającej w szczególności działania na obszarach i w 

miejscowościach bezpośrednio przyległych do Odry. 

 Plan działań strategicznych opracowano w postaci matryc logicznych dla poszczególnych 

celów operacyjnych. Uwzględniono działania w zakresie: 
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1) oferty rekreacyjno-wypoczynkowej 

2) organizacji turystyki 

3) ochrony środowiska 

 W części końcowej przedstawione zostały ogólne zasady wdrażania strategii, 

obejmującego:  monitorowanie parametrów (wskaźników) charakteryzujących działania 

strategiczne, ewaluację wartości wskaźników odnoszoną do stopnia realizacji celów 

operacyjnych strategii oraz, w razie potrzeby, aktualizację strategii w zakresie celów lub 

działań strategicznych. 

 Dokonano również oceny zgodności celów strategii z celami określonymi w innych  

dokumentach strategicznych od szczebla gminnego aż po europejski, obejmujących również 

obszary problemów dotyczących rozwoju oferty czasu wolnego w gminach obszaru 

funkcjonalnego nadodrzańskich gmin.  
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2 Analiza aktualnego stanu oferty czasu wolnego na terenie obszaru 

funkcjonalnego 

2.1 Analiza stanu rekreacji i turystyki na obszarze funkcjonalnym 
 

 Słowo turystyka pochodzi od francuskiego słowa tour, które oznacza wycieczkę, podróż 

kończącą się w miejscu skąd nastąpił wyjazd. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) 

definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach 

wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim 

codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, których głównym celem jest aktywność 

zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości.
1
 

 Podstawowymi elementami zagospodarowania turystycznego są szlaki turystyczne, 

ścieżki rowerowe i trasy wodne. Znakowanie szlaków w Polsce odbywa się w oparciu 

przepisy ustawowe oraz na podstawie uchwały nr 170/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK z 

dnia 21 IV 2007 r. w sprawie wytyczania znakowania i odnawiania szlaków turystycznych 

PTTK .
2
 

2.1.1 Analiza stanu rekreacji i turystyki w gminie Czerwieńsk 

 Do podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego gminy Czerwieńsk 

można zaliczyć szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i trasy wodne. 

Przez gminę przebiegają trzy szlaki piesze o łącznej długości 60 km: czarny, żółty i niebieski 

(tabela 2.1).  

Tabela 2.1 Szlaki turystyki pieszej na terenie gminy Czerwieńsk 

Lp. Szlak Trasa Łączna długość 

trasy 

1. Czarny Drzonów – Leśniów Wielki – Sudoł – Płoty – Czerwieńsk – 

Wysokie – Pomorsko – Brody – Nietkowice – Gryżyna  
37 km 

2. Żółty Ciemnice – Laski – Nietków – Czerwieńsk – Wysokie – 

Przytok 
16 km 

3. Niebieski stacja PKP Nietkowice – Ołobok – Boryszyn 7 km 

 Źródło: Opracowanie  na podstawie danych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. 
3
 

                                                 
1
 wikipedia.org. 

2 . 
www.pttk.pl 

3
  www.czerwiensk.pl, Gmina Czerwieńsk – plan szlaków turystycznych.. 

http://www.pttk.pl/
http://www.czerwiensk.pl/
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 Poza walorami krajobrazowymi,  ich atrakcyjność polega również na tym, że znajdują się 

na nich również obiekty zabytkowe (sakralne, parkowo-pałacowe) oraz inne miejsca związane 

z wydarzeniami historycznymi. Przemierzając te szlaki turyści łączą ze sobą rekreację oraz 

edukację historyczną i geograficzno-przyrodniczą.  

 Dla ułatwienia wędrówki można też skorzystać z dwóch ciekawych tras pieszych 

spacerów: 

1) Nietkowice (przystanek PKP) – most na Odrze - wzdłuż byłego parku - Nietków (7 

km), 

2) Nietkowice (przystanek PKP) – most na Odrze – wzdłuż Odry – Laski (11 km). 
4
 

 Według  map wydanych i kolportowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego w 2015 r., przez gminę Czerwieńsk  przebiegają następujące szlaki turystyczne
5
: 

1) Szlaki piesze: 

szlak czarny: 

Zielona Góra – Zagórze – Płoty – Czerwieńsk – Wysokie – Pomorsko (gmina 

Sulechów) – Brody (gmina Sulechów) – Bródki – Nietkowice – Będów – gmina 

Bytnica (Gryżyński Park Krajobrazowy)  

szlak niebieski. 

Nietkowice – Bródki (wzdłuż kanału Ołobok) – gmina Skąpe  

szlak żółty  

Zielona Góra (Las Odrzański) -  Wysokie -  Czerwieńsk – Nietków – Laski -  gmina 

Dąbie  

2) Szlaki rowerowe: 

˗  Zielona Góra (Przylep)- Płoty – Sudoł – Leśniów Wielki – gmina Dąbie. (Od 

Leśniowa Wielkiego  wzdłuż drogi krajowej nr 32). 

˗ Zielona Góra (Las Odrzański) -  Wysokie -  Czerwieńsk – Nietków – Laski -  gmina 

Dąbie    (wzdłuż linii kolejowej do Krosna Odrzańskiego). 

˗ Brody (gmina Sulechów) – Bródki – Nietkowice – Będów – gmina Krosno Odrzańskie. 

˗ Gmina Świdnica – Leśniów Wielki. 

3) Szlaki kajakowe:  

˗ Zimny Potok  (stopień trudności - łatwy). 

                                                 
4
  Jerzy Łatwiński – Wysoczyzna Czerwieńska (2009) 

5
  Piękno Przyrody i Natury – mapa turystyczna – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

(kolportaż: 2015). 



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 9 

 

˗ Rzeka Odra (stopień trudności: łatwy) 

4) Międzynarodowa Droga Wodna:  Rzeka Odra 

 Ponadto w gminie Czerwieńsk wytyczono następujące szlaki Nordic Walking: 

˗ Militarny:   Czerwieńsk – Gmina Świdnica (Drzonów)  

˗ Lądolodu Skandynawskiego:  Czerwieńsk – Sudoł  

˗ Mały Kanion:  Czerwieńsk – Wierzbnik – Czerwieńsk  

˗ Siódme Miasto Rothenburgów:  Czerwieńsk – Zielona Góra (Łężyca)  

˗ Leśnego Runa: Sudoł – Leśniów Mały  

˗ Augusta Wilhelma Hansa von Schierstaedt
6
: Laski – Leśniów Mały  

 W planie szlaków turystycznych Urzędu Gminy Czerwieńsk
7
 zamieszczono trzy 

projektowane szlaki rowerowo - piesze:  

Szlak Objazdowy:  

Czerwieńsk – Wysokie – Pomorsko (gmina Sulechów) – Brody (gmina Sulechów) – 

Nietkowice – Sycowice – Brody (wzdłuż Kanału Ołobok) – Laski – Sudoł – Płoty – 

Czerwieńsk (długość 66,5 km). 

Szlak śladem Rothenburgów:  

Czerwieńsk – Nietków – Arboretum (Boryń) – Laski – Nietków (długość 22,5 km). 

Brody (przeprawa promowa) – Czerwieńsk (długość 5 km). 

 Istnieją pewne rozbieżności w oznaczeniu przebiegu szlaków rowerowych pomiędzy 

mapą województwa a planem szlaków turystycznych gminy Czerwieńsk zamieszczonym na 

stronie internetowej gminy. Tak np. szlak rowerowy prowadzący z gminy Swidnica na mapie 

zamieszczonej na stronie www.czerwiensk.pl omija Leśniów Wielki, natomiast szlak wzdłuż 

linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk – Nietków przebiega wg www.czerwiensk.pl 

przez lasy na południe od torów kolejowych, a nie drogą przez miasto, jak to oznaczono na  

mapie województwa. 

 Szlaki turystyczne w niepełnym  stopniu ułatwiają wędrówkę, gdyż na wielu trasach nie 

ma wystarczającej ilości drogowskazów i tablic informujących  dokąd prowadzą. 

Brakuje wytyczonych szlaków na wałach wzdłuż Odry, zarówno na prawym, jak i na lewym 

jej brzegu. Uwaga ta dotyczy zarówno szlaków pieszych, jak i rowerowych. Wały 

nadodrzańskie w wielu miejscach znajdują się w bliskim sąsiedztwie rzeki, stanowiąc 

naturalną promenadę widokową. Nawet w obecnym stanie stanowią wystarczająco dogodny 

                                                 
6
 . Mapa ,,Dookoła Zielonej Góry”, Sygnatura/Grupa Carbomedia (2011).  

7
  www.czerwiensk.pl, Gmina Czerwieńsk – plan szlaków turystycznych.. 

http://www.czerwiensk.pl/
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trakt do przemieszczania się pieszych i rowerzystów.  Brakuje też szlaku turystycznego, który 

prowadziłby z Czerwieńska wzdłuż potoku Łącza (na terenie miasta przez park), dalej obok 

nowo wybudowanego zbiornika wodnego na potoku Łącza, potem wzdłuż atrakcyjnego 

zalewu na potoku  Strużyna (wpada do Łączy), który płynie od strony Sudołu atrakcyjnym 

widokowo wąwozem, porośniętym lasem.  

Aktualnie tylko na jednym odcinku wytyczono czarny szlak pieszy, a na innym fragmencie tej 

potencjalnej trasy turystycznej przebiega ścieżka Nordic Walking Lądolodu 

Skandynawskiego.  

 Nowy zbiornik wodny w Czerwieńsku ma duży potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy i 

rekreacyjno-turystyczny. Stwarza warunki do odpoczynku dla mieszkańców nie tylko gminy 

Czerwieńsk, ale również pobliskiej Zielonej Góry i innych okolicznych miejscowości. 

 Na terenie gminy Czerwieńsk znajdują się także dwie trasy rowerowe o łącznej długości 

35 km (tabela xx) i dwa szlaki wodne („Odra” i Zimny Potok”) o łącznej długości 43 km.  

Tabela 2.2 Trasy rowerowe na terenie gminy Czerwieńsk 

Lp Trasa Łączna długość trasy 

1. Brody – Bródki – Nietkowice – Będów – Radnica 15 km 

2. Wyszyna – Dobrzęcin – Laski – Ciemnice 20 km 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. 

Na stronie www.czerwiensk.pl (plan szlaków turystycznych) nie figuruje już szlak rowerowy 

od przeprawy promowej w Pomorsku poprzez Dobrzęcin do Czerwieńska.   

 Przez gminę prowadzi rowerowy „Niebieski Szlak Odry” od Wrocławia przez Nową Sól 

wzdłuż  Odry w kierunku Brandenburgii,  pokazujący bogatą przyrodę i ciekawe zabytki w 

Dolinie Środkowej Odry. Na szlaku znajduje się wiele punktów widokowych, trasa obfituje w 

liczne zjazdy i podjazdy. 

 W gminie Czerwieńsk są również dwie ścieżki edukacyjne: „Leśna” i „Laski”
8
.  

W Czerwieńsku oraz w południowej części gminy wytyczona została ścieżka przyrodniczo – 

dydaktyczna „Leśna” o długości 5 km z 8 przystankami, oznaczona tablicami 

informacyjnymi. Ścieżka prowadzi od cmentarza w Czerwieńsku, lasem do cieku wodnego 

Strużyna (kładka dla pieszych), na cmentarz poniemiecki w Płotach i dalej wzdłuż cieku 

Łącza w stronę parku za Komisariatem Policji w Czerwieńsku.  
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Druga ścieżka edukacyjna wytyczona jest na terenie rezerwatu „Laski”. Długość ścieżki 

wynosi 2 km, a czas przejścia około półtorej godziny. Na trasie zlokalizowano 10 

przystanków tematycznych z tablicami informacyjnymi.  

 Najczęściej uprawianymi formami turystyki w gminie Czerwieńsk są wycieczki 

rowerowe i piesze oraz wędkarstwo nadodrzańskie. Ciekawe ukształtowanie terenu sprzyja 

też rozwojowi biegów przełajowych, które są najtańszą formą czynnego wypoczynku. 

 Władze gminy Czerwieńsk od kilku lat dążą do uatrakcyjnienia gminy pod względem 

turystycznym. W czerwcu 2008 roku zawarte zostało porozumienie międzygminne pomiędzy 

gminą Dąbie, Miastem Zielona Góra, gminą Czerwieńsk i gminą Zielona Góra w sprawie 

powierzenia Miastu Zielona Góra realizacji zadania obejmującego budowę ciągu pieszo – 

rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 32 od miasta Zielona Góra do miejscowości Połupin. 

Miasto Zielona Góra jest liderem projektu i zobowiązane zostało do przygotowania wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Zadanie to 

sfinansowane będzie ze środków unijnych oraz wkładów własnych stron porozumienia
9
. 

 Dla turystów zainteresowanych środowiskiem przyrodniczym wielką atrakcję stanowią: 

arboretum w Nietkowie oraz parki w Nietkowie i Laskach.  

Arboretum w Nietkowie zostało założone przez Szkółki Spätha w XIX w. Stanowi unikalną 

kolekcję egzotycznych drzew iglastych i liściastych (około 150 gatunków) oraz zbiór 

obrazujący zmienność w obrębie rodzajów, takich jak: buki, dęby, klony, lipy, graby i jesiony. 

Obiekt został częściowo zniszczony podczas powodzi w 1997 roku. Obecnie trwają starania o 

renowację ogrodu. 

 Na terenie gminy Czerwieńsk aktywnie działa Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne, 

którego głównym celem jest rekreacja i turystyka adresowana nie tylko do członków 

towarzystwa, ale do wszystkich sympatyków czynnego wypoczynku. 

 Pomimo bogatych walorów przyrodniczych i krajobrazowych gmina Czerwieńsk 

postrzegana jest jako obszar mało atrakcyjny dla turystów pod względem infrastrukturalnym. 

Do głównych czynników ograniczających rozwój turystyki w gminie należy zaliczyć: 

1) niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę, w tym przede wszystkim bazę 

gastronomiczną i noclegową, niezbędną do stworzenia kompleksowej oferty 

turystycznej i zapewnienia zadawalającej jakości usług, 

2) brak atrakcyjnej i różnorodnej oferty turystycznej  
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3) brak wystarczającej aktywności w zakresie promowania walorów turystycznych 

gminy.  

Głównym zapleczem noclegowym gminy Czerwieńsk jest baza noclegowa w Zielonej Górze.  

W zasobach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych gminy Czerwieńsk tkwi ogromny 

potencjał turystyczno-rekreacyjny. Warunkiem właściwego wykorzystania walorów 

turystyczno-rekreacyjnych gminy jest sukcesywna poprawa infrastruktury i intensyfikacja 

działań marketingowych. 

 Szansą dla rozwoju terenów wiejskich jest działanie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich „Odnowa i Rozwój Wsi”, którego zadaniem jest korzystne 

przeobrażanie obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym. Odnowa wsi jest 

koncepcją rozwoju pozarolniczych form aktywności mieszkańców oraz promuje 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” może 

przyczynić się również do rozwoju agroturystyki jako aktywności pozarolniczej a także do 

poprawy atrakcyjności turystycznej terenów wiejskich gminy.  

 W gminie Czerwieńsk plany odnowy zostały opracowane dla miejscowości: Bródki, 

Laski, Nietków, Sudoł, Leśniów Wielki i Nietkowice. W opracowaniu znajdują się plany 

odnowy dla miejscowości: Będów, Płoty i Sycowice.  

 Aktualnie realizowany jest projekt budowy dziesięciu przystani rzecznych nad Odrą w 

ramach zadania inwestycyjnego ,,Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie”. Zadanie jest 

realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach projektu ,,Lubuskie 

Aktywne i Turystyczne” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. Dzięki realizacji tego projektu, z udziałem nadodrzańskich 

samorządów, w gminie Czerwieńsk powstanie przystań rzeczna w Nietkowie. Będzie ona 

wyposażona m.in. w dek drewniany (z przestrzenią umożliwiającą stawianie obiektów 

tymczasowych – hali namiotowej i kontenera), slip, pomost pływający, pochylnie, skrzynki 

rozdzielcze, system zasilania,  trapy, ławki, kosze na odpadki, tablice informacyjne.  

W ramach w/w zadania na obszarze funkcjonalnym będzie realizowana również przystań w 

Pomorsku (gmina Sulechów). Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

cała inwestycja ma być zrealizowana do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 Na skraju Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się Zagroda Hodowlana 

Żubrów w Sycowicach, która powstała dzięki wysiłkom Instytutu Ekologii Stosowanej w 

Skórzynie. Zagroda została zbudowana przy udziale i finansowym wsparciu  Stowarzyszenia 

Miłośników Żubrów w ramach projektu ,,Ochrona ex situ  żubra Bison Bonasus w Polsce”, 
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finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura 

towarzysząca zagrodzie służy celom dydaktycznym i turystycznym.  

Aby rozwinąć funkcję turystyczną zagrody jej zarządca musiałby  stworzyć warunki do 

oglądania żubrów przez turystów  w  większym zakresie, niż to dzieje się obecnie. 

Przykładem może być zagroda dla żubrów w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie turyści   

mogą obserwować stado żubrów z wysokich pomostów, z niewielkiej odległości. Należałoby 

znaleźć kompromis pomiędzy potrzebą zapewnienia warunków spokojnego bytowania 

zwierząt i potrzebami turystów. Inną atrakcją turystyczną Sycowic może być hodowla danieli.  

 Powyższe atrakcje turystyczne, sąsiedztwo Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i niezłe 

skomunikowanie Sycowic (droga wojewódzka nr 276, przystanek PKP w pobliskim, 

położonym  nad Odrą Będowie) powodują, że miejscowość ta ma duży potencjał rozwoju 

turystyki. Wymienione elementy stanowią uzasadnienie dla wytyczenia nowych szlaków 

turystycznych przez Sycowice, zarówno pieszych, jak i rowerowych.  

Mankamentem jest brak buforowego parkingu samochodowego w odpowiednim oddaleniu od 

zagrody żubrów i zadrzewionej alei spacerowej prowadzącej od parkingu do zagrody. Brakuje 

również oznakowania wskazującego drogę do zagrody żubrów zarówno w bliższej, jak i 

dalszej odległości (na skrzyżowaniach głównych dróg w sąsiednich wsiach. 

 Atrakcją turystyczną Będowa mogą być unikatowe stare piece chlebowe. Niestety ulegają 

one stałej dewastacji, ze względu na brak środków na ich konserwację oraz brak informacji o 

ich kulturowych walorach. Będów posiada atrakcyjną turystycznie lokalizację ze względu na 

położenie miejscowości bardzo blisko Odry. Bogata infrastruktura – położenie przy drodze 

wojewódzkiej i magistrali kolejowej(linia kolejowa nr 273), przy której znajduje się 

przebudowany przystanek  oraz dogodny dojazd drogowy do samej Odry, stanowią o dużym 

potencjale turystycznym tej miejscowości. W/w zasoby mogą być wzmocnione, gdyż 

projektowana budowa wału – ściany przeciwpowodziowej umożliwi wybudowanie w 

kolejnym etapie nowoczesnej przystani wodnej.  

 Będów może być też miejscem wypadowym dla wędrówek po pobliskim Gryżyńskim 

Parku Krajobrazowym,  znajdującym się w większości poza obszarem funkcjonalnym gmin 

nadodrzańskich. 

 Ważnym wydarzeniem turystycznym w gminie jest organizowany od 2012 r. przez 

Sekcję Przyjaciół Fortyfikacji Stowarzyszenia Turystyczno Motorowodnego „Odra 

Czerwieńsk”, coroczny piknik forteczny przy Skansenie Fortyfikacyjnym Czerwieńsk. W 

trakcie festynu następuje otwarcie sezonu motorowodnego, ma miejsce inscenizacja 
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batalistyczna i organizowane są pokazy grup rekonstrukcyjnych.  Z roku na rok w festynie 

uczestniczy coraz więcej gości spoza terenu gminy. 

 Ciekawą inicjatywą, której celem jest m.in. promocja i pogłębianie współpracy miast i 

gmin nadodrzańskich oraz popularyzacja idei turystycznego zagospodarowania Odry jest 

coroczny, organizowany od 20 lat Flis Odrzański.  

2.1.2 Analiza stanu rekreacji i turystyki w gminie Dąbie 
 

 Gmina Dąbie posiada dobre warunki naturalne do rozwoju turystyki. Wśród 

największych atutów można wymienić walory geograficzno-przyrodnicze, krajobrazowe i 

kulturowe. Niewykorzystany potencjał tkwi w możliwościach turystycznego 

zagospodarowania dolin rzecznych Odry i Bobru. Dodatkowym atutem gminy Dąbie jest jej 

położenie przy ważnym szlaku drogowym (droga krajowa nr 32) i kolejowym (linia kolejowa 

nr 358) oraz bliskość Zielonej Góry – największego miasta województwa i stolicy 

podregionu. Podstawową zaletą jest możliwość uprawiania turystyki i korzystania z 

wypoczynku w warunkach ciszy i spokoju – na łonie natury. 

 Gmina Dąbie sprzyja rozwojowi turystyki i powoli staje się atrakcyjnym regionem 

wypoczynkowym dla amatorów biernego i czynnego wypoczynku, w naturalnym środowisku 

przyrodniczym, w ciszy i z dala od wielkomiejskiego zgiełku.  

 Na dzień dzisiejszy oczekiwania turystów spełniają funkcjonujące na terenie gminy 

gospodarstwa agroturystyczne, zlokalizowane w czterech miejscowościach: 

1) Brzeźnicy (dwa gospodarstwa: Stary Młyn  oraz Kasia  M. Muller),  

2) Szczawnie (Gospodarstwo Rolno - Agroturystyczne) 

3) Goli (gospodarstwo Nad Bobrem) 

4) Łagowie ( gospodarstwo VIP PARK).   

Właściciele gospodarstw oferują wypoczynek w pięknych okolicach, położonych wśród  

lasów oraz malowniczo płynących rzek: Bóbr i Odra. Agroturystyka łączy tradycyjne 

wyjazdy na letniska z rekreacją i krajoznawstwem. Gospodarstwa agroturystyczne 

przyciągają turystów z różnych regionów kraju, a także z zagranicy.
10 

  

 Ze względu na dodatkowe walory historyczne, na uwagę zasługuje Gospodarstwo 

Agroturystyczne ,,Stary Młyn” w Brzeźnicy, umiejscowione w zaadaptowanych obiektach po 
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byłym młynie wodnym. Staraniem właścicieli gospodarstwa, dzięki znajomości zagadnień 

inżynieryjnych, w bardzo dobrym stanie utrzymane są urządzenia techniczne obiektu.  

Posiadłość otoczona jest bujną zielenią i akwenami wodnymi. Z gospodarstwa rozciąga się 

widok na lasy, pola oraz na płynącą rzekę Bóbr.          

 Wędkarze znajdą na terenie gminy różnorodne miejsca uprawiania swojego hobby (rzeka 

Bóbr, Odra, jeziora, liczne stawy hodowlane). Na tym terenie można też spotkać dziko żyjące 

bobry, wydry, żurawie oraz bociany.           

 Gospodarstwo agroturystyczne ,,Kasia” w Brzeźnicy zachęca do przyjazdu atrakcjami 

dostępnymi w okolicy, takimi jak: przejażdżki bryczką, jazda w siodle, łowienie ryb, pobliska 

rzeka Bóbr,  jezioro w odległości 1 km, lasy obfitujące w grzyby
11 .

Gospodarstwo 

Agroturystyczne VIP PARK w Łagowie oferuje m.in. rozległy ogród, staw o pow. 1 ha wraz  

z pomostami i kładkami, z możliwością wędkowania, miejsce do wędzenia ryb oraz mięs
12

.  

 Oprócz gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy działa Ośrodek Wypoczynkowy 

„Temar” w Dąbiu. Ośrodek położony jest na terenie lasu sosnowego nad jeziorem Wielkim,  

o powierzchni 31,8 ha, należącym do najpopularniejszych łowisk wędkarskich  Środkowego 

Nadodrza. Jezioro Wielkie jest jednym z najlepiej zarybianych łowisk PZW okręgu Zielona 

Góra. Dla wędkarzy przygotowano tu specjalne pomosty.  

Na terenie ośrodka ,,Temar” znajduje się kąpielisko strzeżone, piaszczysta plaża, 

wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz obiekty rekreacyjno-sportowe. Nad jeziorem jest także 

wiele dzikich kąpielisk. Wymienione wyżej walory powodują, że jezioro jest jednym  

z ulubionych miejsc letniego wypoczynku dla wielu zielonogórzan.  

Przykładem dla innych gmin mogą być turystyczne tablice informacyjne wraz z mapami 

ustawione  w miejscach uczęszczanych przez turystów. 

 Wzdłuż drogowej osi komunikacyjnej gminy Dąbie – drogi krajowej nr 32 - rozlokowane 

są obiekty, które mogą świadczyć usługi dla turystów:  restauracja ,,U Szefa” w Gronowie 

oraz stacje benzynowe w Gronowie, Dąbiu i Połupinie. Brakuje tam jedynie usług 

noclegowych. 

 Posiadająca ogromny, niewykorzystany jeszcze potencjał turystyczny, położona  

w pobliżu Odry północna część gminy, nie posiada  odpowiedniej   infrastruktury 

turystycznej, ani właściwego wyeksponowania swoich walorów w nośnikach reklamowych .  

 Według  map wydanych i kolportowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
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Lubuskiego w 2015 r., przez gminę Dąbie przebiegają następujące szlaki turystyczne 
13

: 

1) Szlaki piesze: 

szlak żółty: 

Gmina Czerwieńsk (Laski) – Ciemnice – Połupin -  gmina Krosno Odrzańskie  

2) Szlaki rowerowe: 

Gmina Czerwieńsk – Łagów – Gronów – Pław – Dąbie – Połupin – gmina Krosno 

Odrzańskie. 

3) Szlaki kajakowe:  

˗  Bóbr : Gola – Brzeźnica – Stary Zagór – Nowy Zagór (stopień trudności: średni) 

˗  Zimny Potok (stopień trudności: łatwy). 

˗  Odra (stopień trudności: łatwy). 

4) Międzynarodowa Droga Wodna:  Odra. 

 Odnosząc się do oznaczenia na mapach turystycznych wydanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego szlaku kajakowego na Odrze jako łatwego, należy 

zauważyć, że pokonywanie Odry kajakiem zarówno w kierunku nurtu jak i pod prąd wymaga 

dużych umiejętności. Kajakarze, aby zredukować wysiłek i niebezpieczeństwo wywrotki, 

płyną  często w zatokach między ostrogami, w których nie ma szybkiego nurtu. 

 Na mapie gminy Dąbie wydanej przez gminę oraz Lokalna Grupę Działania ,,Między 

Odrą a Bobrem” zaznaczono pieszą trasę wycieczkową: Krosno Odrzańskie - Połupin- Dąbie- 

Brzeźnica – Stary Zagór – Dychów (gmina Bobrowice) – Krosno Odrzańskie (35 km) oraz 

 trasę rowerową: Krosno Odrzańskie-Łagów-Trzebule-Lubiatów-Kosierz-Tarnawa-

Bobrowice-Krosno Odrzańskie (80 km). 

2.1.3 Analiza stanu rekreacji i turystyki w gminie Sulechów 
 

 Gmina Sulechów ze względu na położenie jej znacznej części w dolinie Odry jest 

miejscem atrakcyjnym turystycznie. Rzeka oraz jej rozlewiska, szczególnie wiosną 

przyciągają wiele gatunków wędrownych ptaków oraz interesujących gatunków zwierząt.  

 Ozdobą kilku podsulechowskich wsi są wiejskie parki podworskie, które posiadają 

znaczne walory przyrodnicze i poznawcze. Najciekawszym z nich jest park przy pałacu w 

Bukowie, gdzie rosną egzotyczne drzewa a w parku w Pomorsku szczególnie godne uwagi są 

drzewa pomnikowe.  
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 W niedalekiej odległości od Sulechowa znajduje się duży port śródlądowy na Odrze w 

Cigacicach. Pełni on funkcje przeładunkowe i jest polską bramą do systemu kanałów 

śródlądowych w Niemczech, z którymi jest połączony kanałem Odra-Havela, co daje duże 

możliwości uprawiania sportów wodnych.  

 Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 

(województwo lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013 projekt pn. Odra dla turystów 2014 

stworzył warunki rozwoju turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej 

Odry. Gmina Sulechów uczestniczyła w unijnym projekcie dotyczącym portów 

nadodrzańskich - Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice 

(gm. Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański - Etap I. Beneficjentem wiodącym była gmina 

Nowa Sól. Projekt zrealizowany został przez: 

˗ Miasto Nowa Sól jako Beneficjenta Wiodącego,  

˗ gminy: Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Górzyca, Kostrzyn 

nad Odrą, Eisenhüttenstadt, Frankfurt nad Odrą (w ramach partnerstwa),  

˗ Stowarzyszenie Marina Winterhafen Sportboot Frankfurt (Oder). 

 W wyniku realizacji projektu powstały trzy przystanie rzeczne na Odrze  

w miejscowościach: Cigacice (gmina Sulechów), Nowa Sól oraz Bytom Odrzański.  

W ramach rozbudowy przystani turystycznej na  Odrze, w Cigacicach wybudowano pomosty 

dla małych jednostek wodnych (łodzie, żaglówki, kajaki). 

 W ramach drugiego etapu projektu zbudowano dwa statki: „Zefir” i „Laguna”, które  

w sezonie turystycznym kursują na odcinku ponad  200 km od Głogowa do Kostrzyna.  

 Port w Cigacicach położony jest na 471 km Odry. W basenie portowym posiada  nabrzeże 

statków pasażerskich oraz pomosty pływające dla łodzi turystycznych (do 12 m). 

Szczegółowy zestaw wyposażenia stanowią: 

1) Pomosty pływające – po lewej stronie, boksy na 18 stanowisk, po prawej długi pomost 

do cumowania burtą, na około 10 stanowisk, 

2) Pirs dla statków pasażerskich długości około 90 m, 

3) Wygodny slip, ale bez wciągarki, 

4) Pełny węzeł sanitarny: WC, prysznic, WC dla niepełnosprawnych, pralka, 

5) Odbiór nieczystości stałych, 

6) Odbiór nieczystości płynnych z łodzi, 

7) Przyłącza energetyczne oraz wodne  na słupkach przy stanowiskach cumowniczych, 

8) Posterunek policji wodnej, 
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9) Stacja sulechowskiej drużyny WOPR, 

10)Parking dla samochodów. 

Przystań prowadzi również usługę cumowania sezonowego dla rezydentów.  Teren 

monitorowany jest przez  24 godziny na dobę. Bosman portu dostępny do godz. 20.00 pod 

telefonem, a także za pomocą VHF. Teren jest utwardzony i oświetlony. Na terenie przystani 

OSIR Sulechów prowadzi kursy i szkoleniowe na stopnie sternika i starszego sternika 

motorowodnego. Organizowane są też wycieczki krajoznawcze do pobliskiego Górzykowa, 

na tamtejszą winnicę. Do dyspozycji turystów są trzy galary.  

 Sklepy spożywcze i sklep z częściami do samochodów znajdują się w odległości ok. 300 

m., Bar ,,Nad Odrą” w odległości ok. 300 m a Bar Rybny w odległości ok. 400 m. Najbliższa 

stacja benzynowa mieści się w Sulechowie w odległości ok. 3,5 km. Noclegi zapewnia  

Agroturystyka Cigacice. W pobliżu przystani znajduje się ,,Ścieżka Dydaktyczna”  Cigacice - 

Leśna Góra. 

 Do zalet przystani należy zaliczyć korzystne położenie pomiędzy dwoma miastami: 

Sulechowem (odległym o ok. 5 km) i Zieloną Górą (odległa o 14 km). Przystań usytuowana 

jest na terenie dawnego śródlądowego portu towarowego. W marinie można bezpiecznie 

pozostawić jacht pod opieką bosmana i udać się na zwiedzanie okolicy. W planie jest jeszcze 

wypożyczalnia rowerów do wyjazdów w plener, a także kajaków do pływania po Odrze.  

Za niedogodności można uznać: brak warsztatu szkutniczego i mechanicznego, obsługującego 

silniki do łodzi  oraz  brak stacji benzynowej w bezpośrednim sąsiedztwie mariny.
14  

 

Odrzańską Przystanią Turystyczną ,,Port Cigacice” zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Sulechowie.  

 Przy głównym nurcie rzeki usytuowana jest przystań Lubuskiego Stowarzyszenia Sportów 

Motorowodnych i Ratownictwa Wodnego Towarzystwo Wodniaków ,,Odra” Cigacice. 

Przystań posiada betonowe nabrzeże i pomost pływający. Przy przystani znajduje się slip. 
15  

Szczegółowe wyposażenie przystani prowadzonej przez przedstawia się następująco: 

1) Pomost pływający i betonowe nabrzeże do cumowania jachtów, 

2) Pole namiotowe, 

3) Slip z wyciągarką elektryczną, 

4) Woda pitna,  

                                                 
14

 . www.kanaly.info – porty/Odra – Odrzańska Przystń Turystyczna Port Cigacice. 
15

  Koncepcja budowy przystani rzecznych na Odrze, opracowanej przez Biuro Projektów Dróg i Mostów 

,,PRODIM” w Nowej Soli 

http://www.kanaly.info/
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5) Energia elektryczna, 

6) Toalety i prysznice.
16 

 

Do 31 sierpnia 2015 r. przewiduje się realizację projektu budowy dziesięciu przystani 

rzecznych nad Odrą w ramach zadania inwestycyjnego ,,Odra dla turystów 2020 – lubuskie 

przystanie”. Zadanie  realizowane jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach 

projektu ,,Lubuskie Aktywne i Turystyczne” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. Wśród dziesięciu zaprojektowanych przystani wybudowana 

będzie również przystań w Pomorsku, która będzie  wyposażona m.in. w pomosty pływające, 

trap dojściowy i odnogi cumownicze 
17

.  

 Ciekawym elementem niemieckiej linii obronnej Pozycja Środkowej Odry są bunkry 

Rejonu Cigacice, umiejscowione wzdłuż lewego brzegu Odry, od okolic Leśnej Góry (na 

wysokości Cigacic i Górzykowa) po Las Odrzański (na północ od Krępy – osiedla w Zielonej 

Górze). Pozycja Środkowej Odry (niem. Oderstellung) to niemiecka linia obronna 

przebiegająca wzdłuż lewego brzegu Odry, od przedmieść Wrocławia aż do Krosna 

Odrzańskiego. Główną motywacją do budowy nowych umocnień było odrodzenie się państwa 

polskiego, które przez liczne i krwawe powstania narodowe wykazało zdolność do 

utrzymania swej suwerenności. Najważniejszym czynnikiem była wojna radziecko-polska,  

z której to Rzeczpospolita wyszła zwycięsko, ukazując hart ducha i siłę polskiego oręża. 

Zadaniem Pozycji Środkowej Odry było zabezpieczenie ważnego i bogatego terytorium 

Dolnego Śląska przed ewentualnym atakiem wojsk polskich. Drugorzędnym celem była 

ochrona koncentracji własnych wojsk w celu rozpoczęcia ofensywy na Polskę. Schrony 

powstały w latach od 1928 r. do 1939 r.
18 

 

 W 2004 roku dla miłośników pieszych i rowerowych wędrówek wyznaczono szlaki 

turystyczne o łącznej długości 152 km. Trasy te powstały w ramach projektu finansowanego 

ze środków pomocowych Unii Europejskiej z programu PHARE CBC w ramach projektów 

Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.  Szlaków tych jest siedem:  

1) szlak pomników przyrody,  

2) historyczny szlak bitewny,  

3) szlak mistrza ołtarza z Gościszowic,  

4) szlak południowy,  

                                                 
16

  www.kanaly.info – porty/Odra – Przystań Cigacice TW Odra. 
17

  www.nowasol.pl - budowa przystani SIWZ 
18

  Krzysztof Motyl – Pozycja Środkowej Odry – Rejon Cigacice 

http://www.kanaly.info/
http://www.nowasol.pl/
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5) szlak łącznikowy niebieski,  

6) szlak łącznikowy czarny,  

7) szlak łącznikowy żółty.  

Według map wydanych i kolportowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego w 2015 r., przez gminę Sulechów przebiegają następujące szlaki turystyczne
19 

: 

1) Szlaki piesze: 

szlak czerwony: 

Pomorsko – Cigacice – Mozów – Kije – Głogusz - Łochowo – Kalsk - Sulechów  

szlak zielony: 

Sulechów – Krężoły – Łęgowo - Nowy Klępsk – Buków – Karczyn – Klępsk -  

Obłotne – Kruszyna -  Sulechów  

szlak żółty 

Przetocznica (gmina Skąpe) – Pałck (gmina Skąpe) – Niekarzyn (gmina Skąpe) – 

Kalsk -  Sulechów – Krężoły - Stare Kramsko - Wojnowo (gmina Kargowa)  

szlak czarny  

Pomorsko – Brody – gmina Czerwieńsk  

2) Szlaki rowerowe: 

˗ Gmina Skąpe – Głogusz – Kije – Łochowo – Kalsk – Sulechów. 

˗ Sulechów – Kruszyna – rezerwat Radowice (w pobliżu) – Obłotne – Krężoły – 

Sulechów. 

˗ Sulechów – Krężoły – Klępsk – gmina Babimost/gmina Kargowa 

˗  Sulechów – Łęgowo – Nowy Klępsk – Buków – karczyn – Klępsk. 

˗ Gmina Czerwieńsk – Brody – Pomorsko – Górki Małe – Cigacice – Mozów – Kije -  

˗ Głogusz – gmina Skąpe. 

3)  Szlaki kajakowe:  

˗  Kanał Obra – od Odry w Górzykowie (łatwy). 

˗  Rzeka Odra (łatwy) 

4)  Międzynarodowa Droga Wodna:  Rzeka Odra 

 Położone na terenie gminy Sulechów winnice w Górzykowie (Stara Winna Góra) i 

Mozowie (Cantina oraz Mozów) są atrakcyjnymi elementami Lubuskiego Szlaku Wina i 

                                                 
19

 ..Piękno Przyrody i Natury – mapa turystyczna – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

(kolportaż: 2015). 
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Miodu. Winnica Cantina powstała w 2006 r., znajduje się  3 km od Sulechowa w kierunku na 

Krosno Odrzańskie. Obecnie powierzchnia nasadzeń obejmuje 1 hektar.  

Winnica Stara Winna Góra w Górzykowie, to rodzinna plantacja, założona w 1997 r. Zajmuje 

powierzchnię 6 hektarów. Od 2010 r. wina produkowane tutaj są dostępne w sprzedaży. 

Winnica oferuje usługi dla zorganizowanych grup, po dokonaniu uprzedniej rezerwacji.  

Po uzgodnieniu można skorzystać  na miejscu m. in. z oferty baru i restauracji.  

W trakcie realizacji jest projekt pod tytułem ,,Szlak rowerowy bez granic – koncepcja 

ścieżek rowerowych Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr”. Założeniem projektu jest 

stworzenie koncepcji ścieżek rowerowych, która będzie rozwinięciem i uszczegółowieniem 

koncepcji urbanistycznej wytyczenia szlaków rowerowych w Euroregionie ,,Sprewa-Nysa-

Bóbr”, opracowanej i wydanej przez biuro Euroregionu. Koncepcja obejmuje konkretne 

rozwiązania techniczne przy budowie ścieżek, sposobie pokonywania naturalnych i 

wytworzonych przez człowieka przeszkód występujących na trasie szlaków, zawiera szacunek 

kosztów i analizę własności gruntów. Wyznaczone odcinki znajdujące się na terenie różnych 

jednostek samorządu terytorialnego zostaną połączone w jedną sieć ścieżek regionalnych. 

 Projekt zostanie zrealizowany na terenie polsko-niemieckiego pogranicza i obejmie m.in. 

gminę Sulechów oraz gminę Czerwieńsk 
20

. Wg wstępnej koncepcji ścieżki rowerowe na 

terenie wymienionych gmin będą zlokalizowane po obu brzegach Odry, chociaż po stronie 

południowej poprowadzenie szlaku wzdłuż drogi nr 32 będzie oznaczało, że trakt nie będzie 

przebiegał w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Ważnym źródłem finansowania nowych 

ścieżek rowerowych w gminie Sulechów i w gminie Czerwieńsk będą  też środki europejskie 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego Zielonej 

Góry.    

 Baza noclegowa gminy Sulechów obejmuje kilka obiektów zbiorowego zakwaterowania 

dysponujących ponad  dwustu miejscami, które w  ok. 50 % znajdują się w jednym hotelu 

(133 miejsca), poza tym w dwóch motelach (92 miejsca), minihotelu, pensjonacie  

i gospodarstwie agroturystycznym. 

Bazę tworzą następujące obiekty: 

˗  Hotel ODR w Kalsku,  

˗  Motel Texicana w Kalsku, 

˗  Gościniec Alicja w Krężołach  

                                                 
20

 .www.kargowa.pl - Szlak rowerowy bez granic – Koncepcja ścieżek rowerowych Euroregionu ,,Sprewa – 

Nysa Bóbr” 

http://www.kargowa.pl/
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˗  Mini Hotel Bar Tadż-Mahal w Sulechowie, 

˗  Dom nad Odrą w Cigacicach,  

˗  Gospodarstwo agroturystyczne w Cigacicach. 

 Ofertę uzupełniającą wyższej kategorii znaleźć można w Zielonej Górze lub 

Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.  

W Zielonej Górze w ostatnich latach zmodernizowano bądź oddano do użytku nowe 

luksusowe obiekty: hotel czterogwiazdkowy Ruben, wysokiej klasy trzygwiazdkowe hotele:  

Qubus, Aura, Zajazd Pocztowy i Amadeus. Hotele oferują wysoki standard, posiadają sale 

konferencyjne, SPA  oraz  inne atrakcje. Do dyspozycji turystów jest też Pensjonat Fitness & 

SPA GREGOR.  

 Atrakcyjne tereny okolic Sulechowa, a zwłaszcza port turystyczny w Cigacicach 

mają duży potencjał do przyciągania wielbicieli sportów wodnych i turystyki wodnej dzięki 

realizacji wspomnianego wcześniej projektu Odra dla turystów 2014.  

Ożywienie żeglugi na Odrze wpłynie na zwiększenie zainteresowania turystów tym rejonem 

w najbliższej przyszłości.  

 Miejscem, gdzie koncentrują się różne formy turystyki jest podsulechowski Kalsk. 

Wpływ na to mają walory historyczno-kulturowe miejscowości (zabytkowy pałac, kościół, 

park) oraz działalność  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie i Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. ODR w Kalsku jest organizatorem dużych, cyklicznych imprez 

targowych, takich jak targi rolnicze Agro-Targ, czy też kiermasze ogrodnicze przyciągające 

tysiące zwiedzających. Działania przyciągające gości z kraju i z zagranicy prowadzi też 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie – Instytut Zarządzania i Inżynierii 

Rolnej (IZIR) i związany z nim Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w 

Kalsku (LOIWA). Nowoczesne linie technologiczne i laboratoria są przedmiotem 

zainteresowania wielu przyjezdnych, którzy uczestniczą jednocześnie w licznych 

konferencjach, seminariach, warsztatach, forach.        

 Imprezy w Kalsku organizowane przez ODR i PWSZ przyciągają naukowców, 

samorządowców, turystów biznesowych czy też turystów weekendowych, dla których  

odwiedzanie targów, czy kiermaszów zorganizowanych w atrakcyjnym otoczeniu jest formą 

rekreacji. Nie bez znaczenia jest fakt istnienia w Kalsku niezłej infrastruktury w postaci 

dużego hotelu ODR wraz z zapleczem gastronomicznym, motelu Texicana, a także obiektów 

gastronomicznych i hotelowych w pobliskim Rosinie (gmina Świebodzin). 

 Miłośników historii może przyciągnąć historia bitwy pod Kijami w 1759 r. pomiędzy 
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wojskami pruskimi i rosyjskimi, podczas wojny siedmioletniej. Po stronie rosyjskiej wzięło  

w niej udział 47.000 żołnierzy, a po stronie pruskiej 28.000. Straty pruskie to 6000 poległych 

a straty rosyjskie wyniosły 4600 osób. Przytoczone cyfry świadczą o dużej skali bitwy. Na 

atrakcyjność turystyczną miejsca tego historycznego starcia ma wpływ malownicze położenie 

w pofałdowanym terenie, przez który przepływa potok Jabłonna. Główne pole bitwy 

znajdowało się pomiędzy wsiami Głogusz oraz Pałck (gmina Skąpe). Warunkiem przyjazdu 

turystów na tereny dawnej bitwy i poznanie jej przebiegu jest odpowiednie wyeksponowanie  

informacji i scen bitewnych zarówno w terenie jak i w materiałach marketingowych. 

 Ciekawym produktem turystycznym gminy jest coroczne widowisko historyczne 

,,Emigracja z Klępska i okolic do Australii w roku 1838”, organizowane przy współpracy 

parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie Sulechowskim, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Klępsk i Urzędu Miejskiego w Sulechowie. Pomysłodawcą rekonstrukcji i przedstawiania 

emigracji do Australii, jest proboszcz parafii w Łęgowie Sulechowskim ks. Olgierd Banaś.
21 

 

W 1838 r. z Klępska i okolicy wyjechało do Australii wiele rodzin luterańskich, emigrowali 

także Polacy ze Zbąszynia. Przywódcą emigrantów był klępski pastor August Kavel. Wyjazdy 

odbywały się w kilku falach. Na antypodach założono nawet Nowy Klępsk (Klemzig). Od 

kilku lat Klępsk jest odwiedzany regularnie przez turystów z Australii. Przez ostatnie lata było 

w Klępsku 35 – 40 wycieczek z antypodów. 
22 

 

 W odległości 5-6 km na wschód od Sulechowa, na terenie gminy Sulechów  

i Trzebiechów, znajduje się Rezerwat „Radowice”  o powierzchni około 56 ha.  

Obszar rezerwatu obejmuje ochroną częściową fragmenty starych drzewostanów liściastych  

i iglastych, porastających zbocza lokalnych wzniesień terenowych na granicy gmin Sulechów 

(zdecydowanie większa część) i Trzebiechów. Z Sulechowa można tam dotrzeć kierując się 

szlakiem turystycznym koloru zielonego z Krężołów lub Kruszyny.  

Istnieje możliwość dojazdu samochodem osobowym od strony drogi krajowej nr 32, nowo 

wybudowanymi, utwardzonymi duktami leśnymi, ale uniemożliwia to znak zakazu wjazdu.   

Z Podlegórza do rezerwatu prowadzi niebieski szlak łącznikowy do szlaku zielonego.  

 Zwiedzanie rezerwatu ułatwia ścieżka przyrodniczo-leśna o nazwie „Radowice”. 

Początek ścieżki znajduje się przy stawach na wschód od wsi Obłotne, całkowita długość 

ścieżki wynosi ok. 5 km a czas przemarszu: 3-4 godziny. Ścieżka ma charakter pieszego 

szlaku turystycznego (przejazd rowerem jest utrudniony z uwagi na liczne przeszkody 
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  www.niedziela.pl 
22

  www.gazetalubuska.pl 



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 24 

 

terenowe) i oznaczona jest zielonym liściem na tle białej strzałki kierunkowej. Rezerwat 

,,Radowice” należy do rezerwatów leśno-krajobrazowych.  Jego podstawowym walorem jest 

silne urzeźbienie terenu, któremu sprzyja różnica wysokości względnej wynosząca aż 68 m. 

Teren rezerwatu pocięty jest strumieniami.  

 W składzie drzewostanów dominują 150 letnie buki, 120 letnie dęby i sosny, niewiele 

młodsze graby, olsze i brzozy. Stare drzewa przewrócone lub złamane przez  wiatr tworzą 

niepowtarzalny element krajobrazu. Osobliwością ,,Radowic” są kilkumetrowe, stojące pnie 

zamarłych drzew, ukraszonych owocnikami hub oraz monumentalne 30-metrowe modrzewie  

i daglezje. Opisane warunki determinują bioróżnorodność i bogactwo fauny i flory.  
23

 

 Na granicy leśnictw Brody i Stary Dwór została wytyczona ścieżka przyrodniczo-leśna 

,,Nad Jabłonną”. Swoim przebiegiem tworzy zamknięty obwód o długości ok. 5 km  

z początkiem i zakończeniem przy leśniczówce w osadzie Laskowo. Trasa ścieżki prowadzi 

leśnymi drogami gruntowymi i przeznaczona jest dla turystów pieszych i rowerzystów. 

Kierunek trasy oznaczony jest zielonym liściem na tle białej strzałki kierunkowej.       

 Najciekawsze walory przyrodnicze i krajobrazowe to: przełomy rzeczki Jabłonnej 

(Rakówki), kilkukilometrowy pas wydm śródlądowych porośnięty drzewostanami 

sosnowymi, najwyższe wzniesienie w okolicy (82 m n.p.m.), tzw ,,Łysa Góra” z panoramą na 

Zieloną Górę, stawy pokopalniane (liczne ptactwo wodne, ostoja bobrów), stanowisko trzech 

okazałych dębów pomnikowych (ponad 500 cm obwodu), kładka-mostek przez Jabłonną, 

śniadanisko z miejscem na ognisko (użycie ognia tylko za zgodą Nadleśnictwa Sulechów).
24

 

 Na terenie Leśnictwa Klępsk wytyczono Leśną Ścieżkę Dydaktyczną ,,Do Waligóry”. 

Dostępna jest również dla rowerzystów, ma długość – 3,4 km a oznaczona jest zielonym 

liściem. Przy wyborze trasy kierowano się nagromadzeniem jak największej ilości 

naturalnych składników środowiska leśnego, ciekawostek przyrodniczych i zagadnień 

związanych z gospodarką leśną. Sosna ,,Waligóra” jest imponującym okazem sosny 

zwyczajnej (obwód 625 cm, wiek170 lat, wysokość 17 m), chronionym jako pomnik 

przyrody. Została uznana za najgrubszą sosnę w Polsce.
25

 

 Należy też wspomnieć o atrakcjach turystycznych w sąsiednich gminach, przez które 

przebiega droga tranzytowa S3. Są to np: ośrodki jazdy konnej (w Drzonkowie, Raculce, 

Przylepie, Ochli), czy lotnisko sportowo - sanitarne w  Przylepie, gdzie działają sekcje: 

                                                 
23

 .Rezerwat Radowice – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sulechów 
24

 .Ścieżka przyrodniczo-leśna ,,Nad Jabłonną” – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sulechów 
25

 Leśna ścieżka dydaktyczna ,,Do Waligóry” Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sulechów 
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samolotowa, spadochronowa, szybowcowa, modelarska, motolotniowa, balonowa  

i paralotniowa. Ponadto należy wymienić jeziora w Wojnowie i Niesulicach,  

 Położenie niedaleko granicy niemieckiej sprzyja przyjazdom turystów z Niemiec, którzy  

korzystają z oferty agroturystycznej i odwiedzają też miasta (najczęściej w weekendy).  

2.2 Analiza stanu ochrony środowiska na obszarze funkcjonalnym 
 

a) Infrastruktura gazownicza 

 Infrastruktura gazownicza w gminach tworzących Obszar Funkcjonalny jest bardzo 

zróżnicowana. Zdecydowanie najsłabsza infrastruktura pod tym względem charakteryzuje 

gminę Dąbie, gdzie praktycznie nie występuje sieć gazowa. W gminach Czerwieńsk 

i Sulechów stopień zgazyfikowania jest zbliżony, przy czym dominują tu ośrodki miejskie, 

a w szczególności Sulechów, objęty niemal w 100% systemem gazociągów. W znacznie 

mniejszym stopniu zgazyfikowane są lub nie mają dostępu do gazu sieciowego niektóre wsie 

w gminach Czerwieńsk i Sulechów, podobnie jak wszystkie miejscowości gminy Dąbie. 

 Rozbudowy istniejącej sieci gazowej na obszarze gmin Obszaru Funkcjonalnego 

(w szczególności w gminie Dąbie) umożliwi objęcia jej zasięgiem instytucji, zakładów 

produkcyjnych i usługowych i jak największej liczby ludności. To z kolei pozwoli na wzrost 

wykorzystania gazu przewodowego, jako paliwa niskoemisyjnego, do celów grzewczych 

i skuteczniejsze ograniczanie zanieczyszczenia powietrza (zmniejszanie tzw. emisji niskiej).  

b) Infrastruktura ciepłownicza 

 Gospodarka cieplna w gminach tworzących Obszar  Funkcjonalny jest zróżnicowana 

w stopniu nieznacznym. Szczególnie niekorzystna jest w gminie Dąbie, nie posiadającej 

ośrodka miejskiego, takiego jak Czerwieńsk czy Sulechów, gdzie istnieją fragmenty 

centralnych sieci ciepłowniczych umożliwiające w przyszłości przekształcenie ich 

w normalne systemy ciepłownicze.  

 Rozszerzanie zasięgu lokalnych kotłowni i centralnych systemów zaopatrzenia w ciepło 

umożliwi przyłączanie do nich kolejnch budynków wielorodzinnych lub instytucji 

użyteczności publicznej oraz rozwój zbiorowych systemów doprowadzania ciepłej wody 

użytkowej do mieszkań. Działania te  oraz zwiększenie zastosowania paliw ekologicznych 

(gaz, olej opałowy, biomasy itp.) przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
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pyłowych i gazowych do powietrza oraz skuteczniejszego ograniczania tzw. emisji niskiej na 

wsiach i obszarach zabudowy jednorodzinnej w miastach.  

c) Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

 Zaopatrzenie w wodę gmin tworzących Obszar Funkcjonalny jest zróżnicowane. Liderem 

w tym względzie jest gmina Czerwieńsk uzbrojona w sieci i urządzenia wodociągowe w 99%. 

Stopień uzbrojenia pozostałych gmin jest dużo niższy.  

 Rozbudowa, wymiany elementów najbardziej zużytych, modernizacji oraz konserwacji 

sieci wodociągowej zapewni wszystkim odbiorcom  niezakłóconą dostawę wody 

o wymaganej jakości, w pożądanej ilości i o wystarczającym ciśnieniu. Jednocześnie 

zapewniona zostanie możliwość wykorzystania wodociągów publicznych do celów 

przeciwpożarowych. 

 Stopień skanalizowania gmin tworzących Obszar Funkcjonalny jest niższy niż stopień 

„zwodociągowania”, szczególnie na terenach wiejskich. Część wsi posiadających wodociągi 

nie jest skanalizowana, a w innych poziom skanalizowania jest niepełny. W wielu wsiach 

dominuje system gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych (często 

nieszczelnych) i ich okresowy wywóz do pobliskich oczyszczalni. Jest to system wymagający 

permanentnej kontroli oraz stwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego  

i powinien być docelowo całkowicie wyeliminowany. 

 Na terenach wsi z rozproszoną zabudową o niskiej gęstości zaludnienia i niekorzystnych 

warunkach terenowych, gdzie budowa kanalizacji jest nieopłacalna, należy wdrażać 

indywidualne lub zbiorowe przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 Z uwagi na walory turystyczno-rekreacyjne gmin Obszaru Funkcjonalnego należy 

racjonalnie rozwiązać gospodarkę osadami ściekowymi powstającymi w oczyszczalniach 

ścieków, minimalizując ich rolnicze bądź leśne wykorzystanie. Bazą w tym zakresie powinny 

być oczyszczalnie ścieków w Sulechowie i Czerwieńsku, które posiadają urządzenia do 

tlenowej stabilizacji osadów i minimalizowania ich objętości. 

 Racjonalna rozbudowa istniejących i nowo budowanych ujęć wody, stacji uzdatniania 

oraz stacji hydroforowych zapewni odbiorcom dostarczanie wody pitnej o odpowiedniej ilości 

i jakości. Konieczna jest również prawidłowa eksploatacja oraz konserwacja istniejących 

i nowo budowanych sieci wodociągowych oraz ich uzbrojenia w celu zapewnienia 

niezawodności dostawy wody do odbiorców i stabilności ciśnienia wody oraz jej 
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wykorzystania do celów przeciwpożarowych. Wymienione warunki dostawy wody dotyczą 

również obiektów rekreacyjno–wypoczynkowych, turystycznych, sportowych itp. 

 Możliwie jak najpełniejsze skanalizowanie wszystkich miejscowości Obszaru 

Funkcjonalnego posiadających wodociągi, budowa oczyszczalni przydomowych 

oraz ograniczenie do minimum systemu wywozowego ścieków jest warunkiem dalszej 

poprawy stanu środowiska, głównie gruntowo-wodnego. 

Prawidłowa eksploatacja i konserwacja istniejących sieci i urządzeń kanalizacyjnych zapewni 

niezakłócony odpływ ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni, które po 

ewentualnych modernizacjach zredukują do minimum ładunki zawartych w nich 

zanieczyszczeń. A to przełoży się niewątpliwie na dalszą poprawę stanu czystości wód, 

głównie powierzchniowych, także na terenach turystyczno-rekreacyjnych. 

 Prowadzenie racjonalnej gospodarki osadami ściekowymi powstającymi 

w oczyszczalniach ścieków (minimalizowanie ich objętości, stabilizacja tlenowa i prawidłowe 

zagospodarowanie) wyeliminuje ich negatywne oddziaływanie na tereny gmin, w tym na 

istniejące bądź planowane obiekty rekreacyjno-turystyczne. 

d) Stan czystości wód płynących, stojących i podziemnych 

Płynące wody powierzchniowe 

 Do wyraźnej poprawy stanu czystości lubuskich rzek, w tym również Odry, przyczyniło 

się w ostatnim ćwierćwieczu zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych, ograniczenie ilości 

odprowadzanych ścieków komunalnych, budowa nowoczesnych, wysokosprawnych 

oczyszczalni ścieków oraz modernizacje oczyszczalni istniejących. Istotny wpływ na jakość 

wód rzeki Odry wywierają źródła zanieczyszczeń, usytuowane na terenie województw 

ościennych, a także województwa opolskiego i śląskiego oraz na terenie Czech. Z kolei 

większe znaczenie dla jakości wód mniejszych rzek i cieków powierzchniowych zaczęły mieć 

ścieki powstające na terenach wiejskich, gdzie występuje jeszcze znaczna dysproporcja 

pomiędzy zasięgiem systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

  Badania stanu czystości rzek województwa lubuskiego prowadzi, w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Zielonej Górze. Badania dowodzą, że w minionym ćwierćwieczu stan wód 

powierzchniowych w woj. lubuskim ulega sukcesywnej poprawie. Tempo tej poprawy nie jest 

zadowalające, ale należy pamiętać przez jak długi okres czasu i w jakim zakresie wody te 

były poddawane degradacji. 
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 Zmniejszeniu uległy m.in. stężenia związków azotu i fosforu oraz zawiesiny ogólnej oraz 

zawartość zanieczyszczeń organicznych. Zmniejszała się także zawartość substancji 

rozpuszczonych.  Powolnej lecz permanentnej poprawie ulegał także stan sanitarny wód.  

Pozaklasowe kiedyś wody płynące, zaczęły osiągać parametry bliskie najwyższym klasom 

czystości m.in. w wyniku konsekwentnej polityki w zakresie ochrony wód i realizacji 

inwestycji proekologicznych (budowa nowoczesnych składowisk odpadów, oczyszczalni 

ścieków, systemów kanalizacyjnych itp.). Podejmowane na terenie województwa lubuskiego 

działania inwestycyjne związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej przyniosły 

również efekty w skali lokalnej. Nastąpiła wyraźna poprawa stanu czystości kilku mniejszych 

rzek, stanowiących odbiorniki ścieków komunalnych. Przykładem są np. zmiany jakości wód 

Kanału Łącza i Zimnego Potoku, które przed uruchomieniem w 1998 r. oczyszczalni ścieków 

dla Zielonej Góry w Łężycy, stanowiły praktycznie otwarte kanały ściekowe. Po realizacji tej 

inwestycji większość wskaźników ich zanieczyszczenia mieściła się w najwyższej klasie 

czystości. 

 Od 2008 r. ocenę stanu wód rzek prowadzona jest w oparciu o nowe kryteria tj.  stan 

i potencjał ekologiczny jednolitych części wód (skrótowo - jcw), elementy biologiczne oraz 

wskaźniki fizykochemiczne. Stan ekologiczny naturalnych jcw na terenie województwa 

lubuskiego był zróżnicowany i kształtował się między stanem słabym a stanem dobrym, przy 

czym dominował stan ekologiczny umiarkowany.  

 Potencjał ekologiczny, wyznaczany dla sztucznych i silnie zmienionych części wód, 

w tym Odry i Bobru, utrzymywał się na umiarkowanym poziomie, podobnie jak stan 

ekologiczny. 

 Ocena stanu chemicznego wskazywała na dobry stan chemiczny na niektórych odcinkach 

Bobru, jednakże na jego przeważającej długości i na całym odcinku wewnętrznym Odry był 

to stan nie osiągający dobrego.  

Na podstawie ocen powyższych stanów i potencjałów ustalany jest ostatecznie stan 

jednolitych części wód: dobry lub zły. 

 Ogólny stan jednolitych części wód rzek, uwzględniający wyniki klasyfikacji stanu lub 

potencjału ekologicznego oraz wyniki klasyfikacji stanu chemicznego, jest zły - nieomal na 

całym obszarze  województwa, w tym na całej długości Bobru i Odry wewnętrznej. Nie 

znaczy to jednak, że stan czystości wód uległ pogorszeniu, a jedynie to, że wody nie 

osiągnęły jeszcze standardów zalecanych przez Unię Europejską.  
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 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze 

województwa lubuskiego badanych w 2013 r.. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 

2010-2012 potwierdziła utrzymywanie się stanu wód z lat wcześniejszych. Jedynym badanym 

ciekiem wykazującym stan ekologiczny dobry był w 2013 r. Zimny Potok – na odcinku od 

źródła do Kanału Łącza (m. Wysokie). 

Stojące wody powierzchniowe 

  Obszar Funkcjonalny jest ubogi pod względem występowania jezior i zbiorników wód 

stojących. Największe znaczenie turystyczno-rekreacyjne ma Jezioro Wielkie w Dąbiu 

 o powierzchni zaledwie 35,2 ha. Stan czystości wód jeziora w 1995 roku (jedyne badania 

WIOŚ) odpowiadał II klasie czystości.  

W gminie Czerwieńsk powstały w ostatnich latach dwa zbiorniki małej retencji: „Strużyna”  

i „Czerwieńsk”, które docelowo mają być wykorzystywane do celów rekreacyjnych. 

Największy zbiornik powierzchniowych wód stojących w gminie Sulechów o powierzchni 

29,9 ha powstał w wyrobisku po kopalni kredy jeziornej w miejscowości Brzezie Pomorskie.  

 Mimo zastrzeżeń ankietowanych mieszkańców gminy odnośnie stanu czystości stojących 

wód powierzchniowych, znaczna część mniejszych jezior, zbiorników i stawów 

wykorzystywana jest przez okoliczną ludność do celów kąpielowych oraz do wędkowania. 

Wody podziemne 

 

 W latach 2011-2012 badania wód podziemnych w woj. lubuskim wykonał Państwowy 

Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zarówno 

w roku 2011, jak i w 2012, na obszarze województwa lubuskiego nie stwierdzono wód bardzo 

dobrej jakości (klasa I). Wody dobrej jakości (klasa II) w roku 2011 występowały  

w 2 punktach, a w 2012 w 5 punktach. Największy udział w latach 2011-2012 miały wody III 

klasy (zadowalającej jakości) – w 2011 r. stanowiły 63%, w 2012 r. - 64,8%.  

 Wpływ czynników antropogenicznych (nieuregulowana gospodarka wodna, 

oddziaływanie rolnictwa) powoduje konieczność uzdatniania wody pobieranej z piętra 

czwartorzędowego i górnych poziomów piętra trzeciorzędowego.  

 Uwzględniając zasoby i stan czystości wód powierzchniowych płynących i stojących 

oraz wód podziemnych na Obszarze Funkcjonalnym i ich możliwości rekreacyjno-

wypoczynkowego wykorzystania należy:  

˗ chronić istniejące rzeki i cieki oraz zbiorniki wód powierzchniowych przed wszelkimi 

zanieczyszczeniami, głównie ściekami bytowo-gospodarczymi, deszczowymi 
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i przemysłowymi oraz przed dopływem związków biogennych, co pozwoli osiągnąć 

ich dobry stan ekologiczny, 

˗ poddać ścisłej ochronie wody podziemne stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców w obrębie ujęć wody, ale praktycznie na całym terenie Obszaru 

Funkcjonalnego, 

˗ dokonywać sukcesywnej rozbudowy systemów kanalizacyjnych, a w gminach gdzie 

funkcjonują jeszcze  zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków prowadzić ich 

regularną kontrolę. 

e) Ochrona czystości gleb 

 Gleby na Obszarze Funkcjonalnym, podobnie jak w całym województwie lubuskim są 

utworami o zróżnicowanej genezie. Dominują piaski różnej granulacji, pochodzenia 

wodnolodowcowego, liczne są również gliny morenowe, o różnej zawartości piasku. Rzadziej 

występują mułki i iły pylaste, iły, pyły szare, gytie i kredy jeziorne oraz torfy. Gleby 

wykształcone głównie z piasków są ubogie i silnie wodoprzepuszczalne.  

 Na Obszarze Funkcjonalnym występuje większość kompleksów glebowych wg 

klasyfikacji IUNG Puławy, przy czym dominujące są kompleksy pszenne i żytnie - od 

dobrych do słabych. 

 Badania prób glebowych z różnych rejonów województwa lubuskiego prowadzi 

systematycznie Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp. Wyniki badań 

odczynu gleb przeprowadzone w latach 1998-2001 wykazały, że aż 86 % stanowią gleby 

bardzo kwaśne, kwaśne i lekko kwaśne, zachodzi zatem konieczność ich wapnowania. 

W 2005 r. bardzo niską i niską zawartością przyswajalnego fosforu charakteryzowało się 24% 

gleb, a wysoką i bardzo wysoką - 47%. Zawartość bardzo niska i niska przyswajalnego potasu 

występuje w 36% badanych gleb, , a wysoka i bardzo wysoka – w 37%.  

 Gleby Obszaru Funkcjonalnego nie należą do najbardziej ubogich w fosfor.  Udział gleb 

o bardzo niskiej i niskiej zawartości magnezu nie przekracza obecnie 30% użytków rolnych, 

natomiast gleby o bardzo wysokiej zawartości magnezu stanowią 25% ogółu. 

 Wyniki badań zawartości azotu mineralnego w okresie wiosennym w 2005 r. wykazały, 

że gleby bardzo lekkie, lekkie i ciężkie znalazły się w klasie zawartości średniej, natomiast 

gleby średnie - w klasie niskiej.  Zawartość ołowiu w glebach województwa jest niska.  

 Gleby Obszaru Funkcjonalnego, występujące w większości jako kompleksy pszenne 

i żytnie, powinny być pieczołowicie chronione przed wzrostem zanieczyszczeń i degradacją. 
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 Ochrona powierzchni ziemi, w tym zapobieganie powstawaniu i likwidacja tzw. dzikich 

wysypisk odpadów, powinna być istotnym elementem edukacji ekologicznej dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych. 

f) Ochrona czystości powietrza 

Zanieczyszczenie powietrza 

 Na podstawie badań WIOŚ w Zielonej Górze z ostatnich lat całą strefę lubuską, do której 

należą gminy Obszaru Funkcjonalnego, pod względem stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu i tlenku węgla zaliczono do klasy A. Poziom 

pyłu zawieszonego PM 2,5 w strefie lubuskiej również nie został przekroczony i strefę 

zaliczono również do klasy A. Do klasy C zaliczono strefę ze względu na poziom pyłu 

zawieszonego PM10 i benzo(a)piranu, co nie oznacza, że przekroczenia występują na całym 

obszarze.  

 Strefa lubuska, na obszarze której znajdują się gminy Czerwieńsk, Dąbie i Sulechów 

w ocenie za 2010r. otrzymała klasę D2 ze względu na przekroczenia poziomu celu 

długoterminowego przez stężenia ozonu, zatem nie jest wymagane opracowanie programu 

ochrony powietrza..  

 Przekroczenia standardów jakości powietrza powodowane są przez nadmierną emisję 

zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych i zwiększającą się emisję spalin 

komunikacyjnych. W szczególności problem stwarzają piece o niskiej sprawności stosowane 

w zabudowie wielorodzinnej miast oraz indywidualne centralne ogrzewania w domkach 

wielo- i jednorodzinnych w miastach i na wsiach. Obserwowany jest nawrót do stosowania 

paliw stałych gorszej jakości, a także częste przypadki spalania odpadów.  

 Skuteczną metodą zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z systemów grzewczych jest 

ograniczenie indywidualnego ogrzewania poprzez umożliwienie przyłączenia odbiorców do 

zbiorczych sieci cieplnych, stosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw 

niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy) lub alternatywnych źródeł energetycznych jak np. 

energia słoneczna czy wody geotermalne.  

Hałas 

 Do głównych źródeł hałasu na Obszarze Funkcjonalnym  zalicza się: 

˗ komunikację, parkingi, zajezdnie autobusowe itp., 

˗ zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe oraz tereny budów, 
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˗ obiekty publiczne (stadiony, dyskoteki, tereny rekreacji i zabaw itp.).  

W celu obniżenia uciążliwości hałasu komunikacyjnego należy budować obwodnice 

miejscowości, ewentualnie stosować inne rozwiązania, jak np. wymiana nawierzchni dróg, 

ograniczanie prędkości ruchu oraz budowa ekranów akustycznych.  

Pole elektromagnetyczne 

W latach 2008-2013 WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadził badania poziomów pól 

elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na terenie województwa lubuskiego. Badania te 

objęły m.in. 5 punktów pomiarowych zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności 

Obszaru Funkcjonalnego.  

 W żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego, 

a zmierzone wartości były wielokrotnie niższe od dopuszczalnych. Analogiczna sytuacja 

występowała w woj. lubuskim we wcześniejszych cyklach pomiarowych. 

 W zakresie ochrony czystości powietrza należy: 

˗ dążyć do ograniczenia źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, 

˗ ograniczyć emisję spalin pojazdów samochodowych na terenach zabudowanych 

poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego na obrzeża miejscowości (budowa 

obwodnic), 

˗ w miejscach występowania przekroczeń norm hałasu komunikacyjnego budować 

ekrany dźwiękochłonne, 

˗ minimalizować oddziaływanie źródeł odoru m.in. poprzez prawidłową lokalizację 

inwestycji uciążliwych odorowo, wydawanie przemyślanych decyzji na rolnicze 

wykorzystanie osadów ściekowych itp. 

g) Zagospodarowanie odpadów stałych 

 W zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych sytuacja we wszystkich gminach 

obszaru funkcjonalnego jest uregulowana, co wynika ze spójnych przepisów prawnych w tym 

zakresie. Gminy: Dąbie, Czerwieńsk, Sulechów wraz z trzema pobliskimi gminami: 

Świdnica, Zabór i Zielona Góra, stanowią wydzielony obszar gospodarowania odpadami 

komunalnymi, obsługiwany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze. 

 We wszystkich gminach obszaru funkcjonalnego prowadzona jest obecnie selektywna 

zbiórka odpadów komunalnych. Konieczne jest rozszerzanie zakresu tej zbiórki w celu 

spełnienia rosnących wymagań w zakresie poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów.
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 Wszystkie gminy obszaru funkcjonalnego prowadzą okresowe zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych (raz lub dwa razy w roku) i współtworzą warunki do zbiórki odpadów 

niebezpiecznych dla środowiska. Działania te powinny być poparte akcjami propagandowymi 

i wspieraniem edukacji ekologicznej w tym zakresie. 

 W zakresie rekultywacji składowisk i wysypisk odpadów, zamkniętych w większości na 

początku XXI wieku, sytuacja zadowalająca jest w gminach Czerwieńsk i Dąbie, natomiast 

niekorzystna w gminie Sulechów. Niezrekultywowane wysypiska nie tylko stanowią 

zagrożenie dla środowiska, ale umożliwiają nielegalne „dokładanie” do nich odpadów 

niewiadomego pochodzenia, częstokroć niebezpiecznych dla środowiska. 

 W celu wykorzystania walorów środowiskowych gminy Obszaru Funkcjonalnego 

powinny: 

˗ stwarzać warunki do rozszerzania zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

i osiągania założonych poziomów odzysku i recyklingu oraz minimalizowania ilości 

odpadów deponowanych na składowiskach, 

˗ zwiększyć częstotliwość przeprowadzania w gminach cyklicznej zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych oraz współtworzyć warunki do zbiórki odpadów 

niebezpiecznych dla środowiska, w szczególności baterii i zużytego sprzętu 

elektronicznego, akumulatorów, olejów przepracowanych, odpadów medycznych 

i weterynaryjnych, odpadów zawierających azbest, pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, 

˗ możliwie szybko likwidować powstające na ich terenie nieurządzone (tzw. dzikie) 

wysypiska odpadów. 

˗ promować racjonalną gospodarkę odpadami w sektorze komunalnym i gospodarczym 

na ich obszarze i wspierać instytucje prowadzące edukację ekologiczną w tym 

zakresie. 

˗ opracować projekty i możliwie szybko przeprowadzić rekultywację zamkniętych 

wysypisk odpadów, w szczególności dotyczy to gminy Sulechów. 

h) Edukacja ekologiczna  

 Poziom edukacji ekologicznej w poszczególnych gminach Obszaru Funkcjonalnego jest 

zróżnicowany i koncentruje się przede wszystkim na edukacji dzieci i młodzieży. Liderem 

w tym zakresie jest gmina Czerwieńsk, ze względu na różnorodność inicjatyw ekologicznych 

oraz ich zakres, a także obejmowanie licznych przedstawicieli społeczeństwa. Osiągnięcia 
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gminy Sulechów na tym polu są również warte podkreślenia. W gminie wiejskiej Dąbie 

odczuwalny jest brak ośrodka wiodącego w dziedzinie edukacji ekologicznej, jakimi są 

miasta Czerwieńsk i Sulechów. 

 W żadnej z gmin Obszaru Funkcjonalnego nie ma instytucji o charakterze Gminnego 

Centrum (Ośrodka) Edukacji Ekologicznej, który koordynowałby działalność w tym zakresie. 

Większość ankietowanych mieszkańców gmin Obszaru Funkcjonalnego uważała za celowe 

utworzenie tego rodzaju instytucji (centrum, ośrodka). 

W zakresie edukacji ekologicznej należy: 

˗ dążyć do objęcia tego typu edukacją możliwie szerokiej reprezentacji ludności  gmin 

Obszaru Funkcjonalnego, w tym również osób dorosłych. 

˗ rozważyć celowość utworzenia Międzygminnego Centrum (Ośrodka) Edukacji 

Ekologicznej na Obszarze Funkcjonalnym  

˗ w przypadku tworzenia ośrodków edukacji ekologicznej w poszczególnych gminach 

niezbędna jest koordynacja działalności tych ośrodków oraz realizacja wspólnych, 

szerzej zakrojonych, akcji ekologicznych. 

˗ intensywnie propagować i rozpowszechniać materiały edukacyjne na tematy 

ekologiczne w formie papierowej, tablicowej i elektronicznej. 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa jest wciąż niedocenianą domeną, której wysoki 

poziom przenosi się w oczywisty sposób na poprawę stanu środowiska, jego utrzymanie 

w dobrym staniie i stworzenie warunków do wykorzystania rekreacyjno-wypoczynkowego 

zasobów terenowych, których na Obszarze Funkcjonalnym nie brakuje.  

2.3 Analiza potrzeb i preferencji mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego w 
zakresie oferty rekreacyjnej i produktów turystycznych. 

 

a) Ocena warunków życia mieszkańców gmin w przestrzeni czasu wolnego obszaru     

    funkcjonalnego. 

 

 Ankietowe badania oceny warunków życia mieszkańców gmin obszaru funkcjonalnego 

obejmowały również przestrzeń spędzania czasu wolnego. 

W tabeli xx. zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań ankietowych mieszkańców 

gmin w obszarach związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem przestrzeni 

czasu wolnego. Zadaniem badanych mieszkańców było zaznaczenie na arkuszu ankiety, 

oceny dotyczącej dziedziny (czynnika) kształtującej warunki życia w gminie w zakresie 

spędzania czasu wolnego. Ocen dokonywano w klasycznej skali szkolnej rozszerzonej o opcje 
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„nie mam zdania”, którą traktuje się w opracowaniu jako ocenę średnią (w skali szkolnej 

byłoby to „dostateczny plus”). 

Tabela zawiera procentowe wskaźniki ilości poszczególnych ocen dokonanych przez 

badanych mieszkańców. 

Tabela 2.3 Ocena warunków życia mieszkańców gmin w przestrzeni czasu wolnego 

Jak ocenia Pan(i) warunki życia w gminie ? 

Obszar warunków życia 

Czerwieńsk Dąbie Sulechów 

bd db dt nd ?
* 

bd db dt nd ? bd db dt nd ? 

% % % 

Możliwości turystyczno-rekreacyjne na 

terenach gmin 
7 21 40 33 0 0 37 30 27 7 0 10 38 46 5 

Możliwość rekreacyjnego uprawiania 

sportu  
12 26 33 30 0 3 27 27 30 13 10 18 41 26 5 

Dostępność dóbr kultury i rozrywki w 

gminach 
5 16 26 47 7 10 20 17 47 7 5 18 41 36 0 

Dbałość o środowisko przyrodnicze w 

gminach 
7 19 42 30 2 0 37 47 10 7 3 23 46 26 3 

Dostępność Internetu na terenach gmin 16 42 26 14 2 10 20 30 33 7 15 26 38 21 0 

Dostępność telekomunikacyjna na terenach 

gmin 
21 40 26 14 0 17 37 23 17 7 38 26 36 0 0 

Dostępność radiowo-telewizyjna na terenach 

gmin 
28 44 16 7 5 10 50 23 10 7 44 31 21 0 5 

Bezpieczeństwo mieszkańców gmin 5 26 37 30 2 0 40 20 37 3 8 33 49 10 0 

Dostępność opieki zdrowotnej 0 26 40 21 14 3 13 43 27 13 0 36 31 33 0 

Jakość opieki zdrowotnej 0 28 26 30 16 7 10 33 37 13 8 26 46 21 0 

Stan dróg na terenie gmin 0 5 28 65 2 3 10 47 37 3 5 15 41 38 0 

Dostępność placówek handlu i usług 5 30 49 16 0 13 37 30 17 3 15 54 18 13 0 

 
*) 

Oznaczenia:  bd - bardzo dobrze ;  db - dobrze ;  dt - dostatecznie ;  nd – niedostatecznie ; ? – brak zdania 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gmin 

 

 Pierwsze cztery obszary warunków życia mieszkańców uznano za obszary należące do 

przestrzeni czasu wolnego. Ocena warunków życia w tych przestrzeniach oceniana jest 

bardzo różnie w różnych gminach. Dominują oceny dobre i dostateczne. 

Pozostałe zagadnienia potraktowano jako związane z rozwojem przestrzeni czasu wolnego, 

które mogą mieć w przyszłości istotne znaczenie dla szerszego rozwoju turystyki na obszarze 

funkcjonalnym. 

 

b) Najważniejsze problemy do rozwiązania w gminnych przestrzeniach czasu wolnego  

 

 Zadaniem ankietowanych było wskazanie najważniejszych problemów do rozwiązania  

w gminie we wskazanych zakresach. Zakresy problemów były określone  w arkuszu ankiety. 
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Badany nie musiał wskazywać najważniejszych problemów w każdym zakresie. Wskazywał 

tylko te problemy, które jego zdaniem są najważniejsze do rozwiązania w gminie, 

kwalifikując je do odpowiedniego zakresu. W ten sposób uzyskano zestawy najważniejszych 

problemów do rozwiązania w gminach wg. wskazań badanych mieszkańców. Duża 

różnorodność wskazań i stosunkowo mała ich powtarzalność spowodowały, że nie traktowano 

częstości wskazań, jako bezwzględnej miary ważności. Wszystkie wskazania uznano za 

ważne i potraktowano jako główną inspirację do określania działań strategicznych  

w matrycach logicznych  realizacji celów operacyjnych. 

 Poniżej przedstawiono listy najważniejszych problemów do rozwiązania  

w przestrzeniach spędzania czasu wolnego w gminach,  wskazanych przez ankietowanych 

mieszkańców. 

Zestawienia wskazań badanych mieszkańców podzielono na trzy obszary: 

1) Rozwój turystyki i rekreacji w gminach 

2) Dostęp do dóbr kultury i rozrywki w gminach 

3) Dostęp do uczestnictwa w gminnym życiu sportowym, rekreacyjnym i turystycznym  

 Zestawy te uzupełniono jeszcze o propozycje mieszkańców dotyczące dbałości  

o środowisko naturalne w przestrzeni czasu wolnego gmin obszaru funkcjonalnego, które 

traktowane jest jako kluczowy czynnik kształtowania przestrzeni spędzania czasu wolnego. 

 

Najważniejsze problemy do rozwiązania w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji  

 

Gmina Czerwieńsk 

˗ budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych przy ruchliwych drogach   

˗ przebudowa i utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych nad Odrę   

˗ regularne koszenie trawy na terenach nadodrzańskich i wywóz siana na zewnątrz  

˗ rekreacyjno-turystyczne zagospodarowanie miejscowości odległych od centrum gminy 

˗ rewitalizacja parków w Laskach, Nietkowie i w Czerwieńsku  

˗ odnowa Arboretum w Nietkowie 

˗ położenie większego nacisku na dbałość o tereny zielone w gminie, 

˗ dokonywanie systematycznych, dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów  

˗ wypracowanie jednolitej koncepcji kształtowania krajobrazu gminnego 

˗ zwiększenie dbałości  o urządzone place, zasadzone kwiaty i założone trawniki,  

˗ znalezienie turystycznej marki gminy na tle innych miejscowości i gmin turystycznych  

˗ lepsze wykorzystanie ogromnego potencjału turystycznego gminy  
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˗ zmniejszenie nastawienia na turystykę dla fascynatów historii i militariów,  

˗ zwiększenie nastawienia na działania w zakresie turystyki uniwersalnej dla ogółu 

˗ modernizacja zabytków i parków dla poprawy ich walorów turystycznych 

˗ budowa ścieżek rowerowych  do wałów przeciwpowodziowych  

˗ budowa ścieżek i tras biegowych 

˗ budowa baz turystycznych na terenie gminy 

˗ lepsze promowanie walorów turystycznych gminy 

˗ utworzenie gminnej izby pamięci 

˗ budowa ścieżek rowerowych z miejscowości gminy do Zielonej Góry,   

˗ budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 280 Czerwieńsk-Płoty-Zielona Góra 

˗ budowa ścieżki rowerowej Zielona Góra-Płoty-Nietków-Laski do Odry 

˗ budowa bieżni do biegania wyczynowego i amatorskiego w Czerwieńsku 

˗ stworzenie bazy dla turystyki i rekreacji na Zaodrzu 

˗ wspieranie aktywności społeczno-gospodarczej osób prywatnych w zakresie turystyki 

˗ budowa przystani rzecznych nad Odrą,  

˗ upowszechnianie informacji o Skansenie Fortyfikacyjnym i ciekawych miejscach w 

gminie. 

˗ rozwój infrastruktury turystycznej 

˗ rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy 

˗ pełne zagospodarowanie zalewu retencyjno- rekreacyjnego w Czerwieńsku,  

Gmina Dąbie 

˗ lepsze ukształtowanie krajobrazu gminnego  

˗ rozwój turystyki i rekreacji w gminie 

˗ lepsze oznakowanie atrakcji i walorów turystycznych gminy 

˗ budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 

˗ oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych 

˗ budowa  placów do rekreacji z siłowniami  napowietrznymi w miejscowościach gminy 

˗ organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla dorosłych 

˗ remont dróg dojazdowych do ośrodków rekreacyjnych 

˗ poprawa uczestnictwa w gminnym życiu sportowym, rekreacyjnym i turystycznym 

˗ organizowanie większej ilości imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych 
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Gmina Sulechów 

˗ rewitalizacja parków miejskich w Sulechowie jako miejsc rekreacyjno-

wypoczynkowych 

˗ zagospodarowanie  stawu miejskiego w Sulechowie 

˗ rozbudowa parków o unikatowe okazy drzew, krzewów i roślin  

˗ zwiększenie  dbałość o istniejące parki w gminie 

˗ ochrona stanu zadrzewienia terenów gminy,  

˗ dbałość o przycinanie drzew w Sulechowie aby nie straszyły swoim wyglądem   

˗ zapobieganie nadmiernym wycinkom i przycinaniom  pielęgnacyjnym drzew w gminie 

˗ właściwa i regularna dbałość o zieleń nie tylko w centrum Sulechowa 

˗ tworzenie zielonych miejsc z ławkami w mieście  

˗ zwiększenie ilości koszy na śmieci w parkach w Sulechowie 

˗ likwidacja chaosu architektonicznego w gminie Sulechów  

˗ intensyfikacja  zazieleniania terenów gminy,  

˗ zadbanie o Park Nowotki w Sulechowie, fontannę i miejsce zabaw dla dzieci 

˗ usuwanie wulgarnych napisów graffitti przy głównych ulicach miasta 

˗ wyeksponowanie budynków PWSZ poprzez przycięcie rosnących na jej terenie drzew 

˗ - większa dbałość o porządek na terenach zielonych i w parkach w Sulechowie 

˗ poprawa stanu sztucznych akwenów (oczek wodnych) na terenie gminy. 

˗ budowa ścieżek rowerowych z Sulechowa  do Wojnowa i Starego Kramska 

˗ budowa ścieżek rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych (np. Kije - Sulechów) 

˗ budowa nowych, turystyczno-krajobrazowych ścieżek rowerowych  

˗ wytyczanie nowych ścieżek rowerowych w terenie (a nie tylko na mapie) 

˗ lepsze oznakowanie istniejących ścieżek pieszych i rowerowych 

˗ oferowanie nowych, ciekawych, szczególnych i lepszych produktów turystycznych,  

˗ zwiększenie potencjału turystycznego gminy Sulechów 

˗ rozszerzenie bazy turystycznej poza ścieżkami rowerowymi 

˗ umieszczenie nowych map turystycznych gminy przy dworcach PKS i PKP 

˗ budowa sezonowego sztucznego lodowiska w Sulechowie 

˗ większa dbałość o jakość ścieżek rowerowych na terenie gminy  

˗ wypromowanie i właściwe oznaczenie ciekawych miejsc o charakterze turystyczno-

krajoznawczym (np. rezerwat Radowice),  
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˗ znalezienie ciekawszych i bardziej kreatywnych pomysłów na spędzanie przez dzieci  

i młodzież czasu wolnego podczas wakacji szkolnych (bez powielania tych samych 

ofert),  

˗ poprawa bazy noclegowej i gastronomicznej w Sulechowie, (brak wysokiej klasy 

hotelu, kawiarni i większej restauracji w centrum Sulechowa ),  

 

Najważniejsze problemy do rozwiązania w zakresie poprawy dostępu do dóbr kultury 

 

Gmina Czerwieńsk 

˗ lepsze dostosowanie oferty kulturalnej do oczekiwań różnych grup mieszkańców, 

˗ rozszerzenie zakresu działania ośrodka kultury na terenie całej gminy, 

˗ organizowanie w MGOK koncertów, kabaretów i występów przez młodzież szkolną, 

˗ zachęcanie do czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie gminy, 

˗ budowa kina lub sali kinowej w Czerwieńsku,  

˗ poprawa dostępności obiektów  kultury dla mieszkańców gminy, 

˗ poprawa jakości i poziomu wyposażenia wiejskich domów kultury, 

˗ budowa nowego MGOK z większym parkingiem,  

˗ organizowanie w gminie większej ilości imprez rozrywkowych, 

˗ organizowanie interesujących, codziennych zajęć pozaszkolnych z animatorem dla 

dzieci,  

˗ organizowanie różnorodnych i bardziej trafionych zajęć dla dorosłych mieszkańców 

gminy, 

Gmina Dąbie 

˗ organizowanie więcej imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla dorosłych, 

˗ lepsze wyposażenie ośrodków wiejskich w infrastrukturę i komputery,  

˗ zapewnienie lepszego dostępu mieszkańców gminy do kultury i rozrywki, 

Gmina Sulechów 

˗ ograniczenie wydawania środków  na zabawy tylko dla nielicznych grup osób, 

˗ rozszerzenie i zwiększenie ilości ofert kulturalnych SDK  na wsiach,  

˗ ograniczenie dominacji ofert  SDK adresowanych  głównie dla mieszkańców miasta, 

˗ organizowanie większej ilości przedstawień w domach kultury na terenie gminy,  

˗ częstsze organizowanie koncertów i wystaw na terenie całej gminy, 
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˗ lepsze dostosowanie  godzin pracy domu kultury do godzin pracy większości 

mieszkańców,  

˗ preferowanie mieszkańców gminy w zakresie dostępności i cen biletów  na 

przedstawienia w Zborze Kalwińskim,  

˗ działania animacyjne, pobudzające środowisko lokalne i jego tradycje  

z uwzględnieniem nowoczesnych form sztuki, 

˗ poprawa skuteczności informacji o działaniach Sulechowskiego Domu Kultury,  

˗ poszerzenie  oferty Sulechowskiego Domu Kultury o zajęcia dla ludzi dorosłych,  

˗ organizowanie cotygodniowych seansów kinowych i teatralnych w mieście, 

˗ podjęcie działań wychowujących do odbioru kultury i podnoszących umiejętność 

wykazywania  właściwych zachowań społecznych. 

 

Najważniejsze problemy do rozwiązania w zakresie poprawy uczestnictwa mieszkańców 

w gminnym życiu sportowo-rekreacyjnym  

 

Gmina Czerwieńsk 

˗ budowa szatni boiskowej w Płotach i w Nietkowicach, 

˗ budowa orlika z boiskami i siłownią zewnętrzną w Płotach, 

˗ doprowadzenie gminnych obiektów sportowych do wymogów XXI wieku, 

˗ lepsze udostępnienie boisk mieszkańcom Zaodrza, 

˗ wybudowanie nowego basenu krytego i otwartego w Czerwieńsku,  

˗ propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia, 

˗ potrzebna jest siłownia w Czerwieńsku,  

˗ stworzenie w Czerwieńsku bezpiecznej trasy do biegania wieczorem,  

˗ zwiększenie pomocy dla organizacji pozarządowych działających w sporcie i rekreacji 

˗ szersze udostępnienie  hali sportowej dla ludzi młodych, 

˗ usprawnienie organizacji funkcjonowania hali sportowej w Czerwieńsku, 

˗ poprawa dostępu i jakości opieki nad kortami tenisowymi w Czerwieńsku, 

˗ wybudowanie urządzeń zewnętrznych do rekreacji i wypoczynku na świeżym 

powietrzu, 

˗ wprowadzenie zajęć upowszechniających ruch dla osób w wieku powyżej 30 lat.  

Gmina Dąbie 

˗ budowa placów do rekreacji z siłowniami  na świeżym powietrzu, 

˗ organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla dorosłych, 
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˗ poprawa dostępu do uczestnictwa w gminnym życiu sportowym, rekreacyjnym  

i turystycznym, 

˗ organizowanie większej ilości imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, 

˗ budowa placów zabaw z urządzeniami do ćwiczeń dla dzieci. 

Gmina Sulechów 

˗ zwiększenie finansowania  klubów  w miejscowościach wiejskich, 

˗ organizowanie biegów, spacerów, wycieczek rowerowych dla grup mieszkańców, 

˗ częstsza organizacja imprez sportowych na terenie gminy, 

˗ wprowadzenie ulg i promocji dla mieszkańców gminy uczestniczących w imprezach 

sportowych, 

˗ częstsze i regularne organizowanie rajdów rowerowych dla różnych grup wiekowych,  

˗ tworzenie w klubach sekcji sportowych dla osób starszych,  

˗ stworzenie możliwości korzystania z ulg w opłacie za obiekty sportowe dla rodzin  

z dziećmi 

˗ wprowadzenie specjalnych kart promocyjnych dla rodzin wielodzietnych,  

˗ budowa asfaltowych ścieżek rowerowych na terenie gminy 

˗ wytyczanie i przygotowywanie terenowych ścieżek biegowych  

˗ opracowanie strategii rozwoju turystyki i sportu na terenie gminy,  

˗ poprawa infrastruktury dla turystyki rowerowej,  

˗ poprawa skuteczności działań urzędników odpowiedzialnych za rozwój gminy,  

˗ poprawa skuteczności działań urzędników odpowiedzialnych za pozyskiwanie 

funduszy europejskich na rozwój turystyki i sportu, 

˗ zwiększenie zakresu możliwości korzystania z sal gimnastycznych w gminie,  

˗ stworzenie możliwości korzystania z obiektów sportowych w godzinach wieczornych, 

˗ umieszczanie w Internecie informacji o możliwościach korzystania z obiektów 

sportowych.  

 

Najważniejsze problemy do rozwiązania w zakresie dbałości o środowisko naturalne w 

przestrzeni czasu wolnego obszaru funkcjonalnego 

˗ upowszechnienie systemu segregacji odpadów w gminie Sulechów, 

˗ ograniczenie emisji odoru z gospodarstwa rolnego w Kruszynie, 

˗ stwarzanie możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  

˗ likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenach rekreacyjno-turystycznych,  
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˗ rozbudowa sortowni odpadów na wysypisku śmieci w Sulechowie,  

˗ modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulechowie,  

˗ zmniejszenie komunikacyjnego zanieczyszczenia powietrza w miejscowościach, 

˗ poprawa jakości wody pitnej w gminie Czerwieńsk,  

˗ remont kapitalny sieci wodno-kanalizacyjnej w Czerwieńsku, 

˗ rozbudowa kanalizacji ściekowej w gminie Dąbie, 

˗ intensyfikacja kontroli zużycia wody i wywozu ścieków w gminie Dąbie, 

˗ ochrona środowiska naturalnego w gminie Dąbie, 

˗ likwidacja zaśmiecenia terenów rekreacyjnych, 

˗ zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenach turystyczno-rekreacyjnych, 

˗ dokonywanie oprysków na komary w Czerwieńsku,  

˗ ustawianie pojemników  w miejscach powstawania odpadów stałych, 

˗ dbałość o czystość kanału Zimny Potok (permanentnie zanieczyszczanego),  

˗ zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin, 

˗ kontrola zaśmiecania lasów i terenów rekreacyjnych, 

˗ szybkie usuwanie śmieci z lasów i terenów rekreacyjnych, 

˗ kontrola dbałości o czystość terenów położonych przy torach kolejowych, 

˗ systematyczne koszenie trawy między chodnikami a torami kolejowymi, 

˗ kontrolowanie, ograniczanie lub likwidacja lokalnych kotłowni opalanych „czym się 

da”. 

 

c) Działania w zakresie kształtowania przestrzeni spędzania czasu wolnego, które 

powinny być najpilniej zrealizowane na terenie gmin.   

 

 Ankietowani mieszkańcy dokonywali oceny stopnia pilności realizacji działań ważnych 

dla ich gminy. W tabeli xx zestawiono działania odnoszące się do kształtowania przestrzeni 

czasu wolnego, wybrane spośród wszystkich działań wskazanych w ankiecie do oceny przez 

badanych mieszkańców gmin. Przyjęto pięciostopniową skalę oceny pilności realizacji 

działań: niezwłoczne, bardzo pilne, pilne, dość pilne, brak pilności. Tabela 2.4 pokazuje jaki 

procent badanych mieszkańców gmin wskazał dany stopień pilności poszczególnych działań. 
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Tabela 2.4 Stopień pilności realizacji ważnych dla gmin działań w przestrzeni czasu wolnego. 

Które działania powinny być najpilniej zrealizowane jako ważne dla gminy? 

Działania 

Gmina 

Czerwieńsk 
Gmina Dąbie Gmina Sulechów 

nz bp pl dp np nz bp pl dp np nz bp pl dp np 

% 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

Zagospodarowanie terenów 

wokół Odry 
23 16 28 14 19 13 10 20 23 33 10 15 21 26 28 

Budowa przystani 

rzecznych po obu stronach 

Odry 

14 5 16 28 37 10 7 17 23 40 10 5 18 21 46 

Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej  na terenach 

gmin 

28 19 9 30 14 14 10 21 21 34 10 26 18 26 21 

Rewitalizacja cennych 

obiektów zabudowy 

miejskiej i wiejskiej w 

gminach 

12 12 28 28 21 7 7 30 27 30 15 18 18 33 15 

Ochrona środowiska 

przyrodniczego przed 

degradacją 

2 0 33 37 28 10 10 23 30 27 8 3 33 36 21 

Całkowite uregulowanie 

gospodarki odpadami w 

gminach 

28 26 5 9 33 17 17 3 37 23 13 13 23 38 13 

Melioracje i odwodnienia 

terenów gmin 
28 9 19 23 19 27 17 10 30 17 18 15 23 31 13 

Remonty i budowa dróg w 

gminach 
42 33 14 7 5 27 10 13 47 3 8 18 26 38 10 

Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej w gminach 
35 21 14 21 9 20 13 10 47 10 8 15 26 36 15 

Rozbudowa komunalnej 

infrastruktury technicznej w 

gminach 

37 9 12 21 19 30 20 17 33 0 15 10 26 28 21 

Pełny dostęp do Internetu w  

gminach 
23 14 14 26 23 37 7 17 17 20 21 21 13 26 21 

Poprawa bezpieczeństwa 

publicznego w gminach 
26 12 23 23 16 23 10 23 23 17 15 8 23 31 23 

Aktywna promocja gmin w 

kraju i za granicą 
21 9 23 21 26 7 10 20 30 27 8 33 10 28 21 

Wspieranie podejmowania 

działalności pozarolniczej 

przez mieszkańców wsi 

(agroturystyka) 

19 30 23 9 19 10 20 23 30 17 15 26 23 18 18 

Ograniczenie bezrobocia w 

gminach 
47 16 21 7 7 30 27 13 27 3 69 23 8 0 0 

*)  
Oznaczenia:  nz- niezwłocznie ; bp – bardzo pilne ; pl – pilne ; dp – dość pilne ; np – brak pilności (niepilne) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gmin 

 

 Zadaniem ankietowanych mieszkańców gmin było też wskazanie najpilniejszych ich 

zdaniem działań w zakresie poprawy możliwości spędzania czasu wolnego, spośród 

przedstawionych w ankiecie. Liczba wskazań nie była ograniczona, ankietowani mogli 

wskazać kilka działań. 
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Poniżej przedstawiono wyniki badań w postaci procentowych wskaźników ilości wskazań 

danego działania uznanego jako pilne. Tabela 2.5 pokazuje wskaźniki dla gmin i sumaryczne 

wskaźniki dla obszaru funkcjonalnego (OF), które potraktowano jako podstawę rangowania 

ważności poszczególnych działań na całym obszarze funkcjonalnym. 

Tabela 2.5  Działania, które powinny być najpilniej zrealizowane w przestrzeni czasu wolnego gmin. 

[% wskazań] 

Które działania powinny być najpilniej zrealizowane na terenie gminy? 

Działania gminne 
Czerwieńsk 

[%] 
Dąbie 

[%] 
Sulechów 

[%] 
OF

* 

[%] 

Realizacja programu rozwoju dróg rowerowych 70 60 85 215 

Stworzenie miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie 

(np. park linowy) 
70 23 56 149 

Oznakowanie szlaków i atrakcyjnych miejsc 

turystycznych (tablice informacyjne, mapy okolicy, 

zdjęcia, opisy) 

39 37 44 120 

Oznakowanie atrakcji turystycznych gminy wzdłuż 

głównych dróg, z uwzględnieniem dróg dojazdowych 
51 30 38 119 

Wykorzystywanie obiektów sportowych do celów 

amatorskich i rekreacyjnych 
44 17 51 112 

Budowa wiat turystycznych (piknikowych) 47 20 44 111 

Rewitalizacja zabytków w celu turystycznego wykorzystania 37 33 36 106 

Rozwój infrastruktury turystycznej dróg 

wodnych(przystanie, pola namiotowe, plaże, zejścia do 

rzeki) 
47 20 38 105 

Organizacja nowych cyklicznych wydarzeń takich jak: rajd 

rowerowy, piknik kulinarny, itd 
37 17 38 92 

Promocja gospodarstw agroturystycznych 28 27 23 78 

Wydawanie map, folderów, przewodników 28 23 26 77 

Stworzenie turystycznego portalu informacyjnego 30 17 21 68 

Stworzenie bazy informacji noclegowej i gastronomicznej z 

informacją o cenach i jakości usług 
26 17 15 58 

Promocja turystyczna podczas imprez targowych i ważnych 

wydarzeń (np. Winobranie) 
23 20 10 53 

Promocja i rozwój własnych produktów turystycznych (np. 

szlak historycznych parków, zespołów pałacowych, ) 
23 10 18 51 

Stworzenie lokalnej organizacji turystycznej dla obszaru 

funkcjonalnego 
19 17 15 51 

Wydanie materiałów turystycznych gmin obszaru 

funkcjonalnego w języku niemieckim i angielskim  
12 7 8 27 

Przygotowanie kampanii marketingowej w województwie i 

sąsiednich regionach na temat turystyki nadodrzańskiej 
14 7 5 26 

Konkurs na prace magisterskie o atrakcjach turystycznych 

gminy 
9 3 10 22 

*)  
OF – obszar funkcjonalny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gmin 
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d) Wskazanie najważniejszych rodzajów inwestycji do szybkiego zrealizowania na 

terenie gminy  

 

 Badani mieszkańcy gmin proszeni byli o wskazanie, maksymalnie pięciu (spośród 

wskazanych 12)  najważniejszych rodzajów inwestycji do szybkiego zrealizowania na terenie 

gminy. 

Tabela 2.6 podaje procentowe wskaźniki ilości wskazań obszarów pilnego inwestowania  

w gminach i sumaryczne wskaźniki dla obszaru funkcjonalnego (OF). 

 Bezpośrednio związany z przestrzenią czasu wolnego obszar rozbudowy infrastruktury 

turystycznej nie uzyskał najwyższej pilności ale został uznany za dość pilny na tle innych, 

wskazywanych obszarów inwestowania w gminach. Ogólną rangę pilności tego obszaru 

obniża mała ilość wskazań w gminie Dąbie, dająca temu obszarowi dziewiąte miejsce  

w gminie. W gminie Sulechów było to miejsce drugie a w gminie Czerwieńsk trzecie. 

Warto zwrócić też uwagę na obszary pośrednio wpływające na jakość przestrzeni czasu 

wolnego.  

 

Tabela 2.6  Najważniejsze rodzaje inwestycji do szybkiego zrealizowania na terenie gmin wg 

wskazań badanych mieszkańców. [% wskazań] 

Inwestycja 
Czerwieńsk 
[%] 

Dąbie 
[%] 

Sulechów 
[%] 

OF
* 

[%] 

Poprawa stanu dróg i chodników 81 63 54 198 

Rozbudowa dróg gminnych 63 63 36 162 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 33 67 26 126 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring) 53 27 41 121 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej 53 23 41 107 

Budowa i modernizacja szkół i placówek oświatowych 26 30 41 107 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 19 53 15 87 

Poprawa zasobów i warunków mieszkaniowych 28 13 36 77 

Rozbudowa sieci wodociągowych 23 40 8 71 

Budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia 16 23 26 65 

Rozbudowa sieci gazowych 7 43 5 55 

inne 23 7 21 51 

  
*)  

OF – obszar funkcjonalny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gmin 
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e)  Sposoby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gmin  

 

 Ankietowani mieszkańcy gmin wybierali trzy najczęstsze sposoby spędzania przez nich 

wolnego czasu, spośród czternastu wskazanych w arkuszu ankiety. 

Tabela 2.7 zawiera zestaw sposobów spędzania czasu wolnego zamieszczonych w ankiecie 

oraz procentowe wskaźniki ilości wskazań danego sposobu w gminach i sumaryczne 

wskaźniki dla obszaru funkcjonalnego (OF). 

Tabela 2.7  Najczęstszy sposób spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gmin  

[% wskazań danej formy ] 

W jaki sposób najczęściej spędza Pan(i) czas wolny ? 

Sposób spędzania czasu wolnego 
Czerwieńsk 
[%] 

Dąbie 
[%] 

Sulechów 
[%] 

OF 
[%] 

Aktywność fizyczna/rekreacja we własnym zakresie 60 33 77 170 

Odwiedziny u znajomych/spotkania domowe 49 33 67 149 

Pikniki/ grile 37 20 33 90 

Udział w imprezach masowych (festyny, koncerty, mecze) 35 33 21 89 

Oglądanie telewizji 14 43 28 85 

Spotkania towarzyskie w kawiarni/pubie/restauracji 30 7 44 81 

Kino/teatr/filharmonia/opera 14 10 36 60 

Przeglądanie Internetu/ gry komputerowe 16 23 18 57 

Dokształcanie 23 10 23 56 

Zakupy 7 33 15 55 

Działalność w organizacjach i stowarzyszeniach lokalnych 19 10 15 44 

Zajęcia artystyczne (taniec, muzyka, plastyka) 14 20 10 44 

Udział w zorganizowanych formach uprawiania sportu 12 13 10 35 

Inne formy 4 3 5 12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gmin 

 

 Ankietowani wyrażali też opinię czy gmina to dobre miejsce do spędzania czasu 

wolnego. Wybierali jedną z pięciu możliwych odpowiedzi. Tabela xx przedstawia wskaźniki 

procentowe  ilości wyrażonych opinii w gminach i sumaryczne dla obszaru funkcjonalnego 

(OF).  Według opinii ogółu mieszkańców obszar funkcjonalny jest raczej dobrym miejscem 

do spędzania czasu wolnego. Najbardziej są o tym przekonani badani mieszkańcy gminy 

Dąbie (46%) a najmniej gminy Sulechów (23%) gdzie dominują oceny: raczej nie  

i zdecydowanie nie. 
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Tabela 2.8  Czy gmina to dobre miejsce do spędzania czasu wolnego?  [% opinii ankietowanych]  

Czy uważa Pan(i), że gmina (…) to dobre miejsce do spędzania czasu wolnego? 

 
Rodzaj opinii badanych 

Czerwieńsk 

[%] 

Dąbie 

[%] 

Sulechów 

[%] 

OF 

[%] 

Zdecydowanie tak 2 18 0 20 

Raczej tak 41 46 23 109 

Trudno powiedzieć 25 14 18 55 

Raczej nie 17 11 31 58 

Zdecydowanie nie 15 11 28 53 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gmin 

 

f) Ulubione formy spędzania czasu wolnego przez badanych mieszkańców gmin  

 Do ankietowanych mieszkańców gmin kierowana była prośba o udzielenie bardziej 

szczegółowych informacji na temat trzech wskazanych wcześniej w ankiecie, ulubionych 

form spędzania wolnego czasu. Proszeni byli o opisanie sposobu, miejsca oraz towarzystwa  

w jakim spędzają wolny czas. 

 Ankietowani mieszkańcy gmin opisywali bardziej szczegółowo trzy wskazane wcześniej 

ulubione formy spędzania czasu wolnego, spośród czternastu zestawionych w arkuszu 

ankiety. Poniższe zestawienia zawierają sposoby spędzania czasu wolnego opisane  

w ankietach  przez badanych mieszkańców gmin. 

 

Gmina Czerwieńsk 

˗ przejażdżki rowerowe w okolicach Lasek ( Odra, park, górki w Laskach, stary młyn),  

˗ spacery w okolicy Lasek i Sudołu najczęściej z najbliższą rodziną i przyjaciółmi, 

˗ turystyka piesza i rowerowa z członkami Czerwieńskiego Towarzystwa 

Turystycznego, 

˗ udział  w imprezach masowych z rodziną i znajomymi, 

˗ lubię bieganie ale nie bardzo jest gdzie, 

˗ siłownia i basen w Zielonej Górze,  

˗ zakupy w Zielonej Górze i Poznaniu, 

˗ najczęściej spotkania w domu w gronie rodziny i znajomych, 

˗ wyjazd z dziećmi do teatru lub kina, 

˗ jazda rowerem,  

˗ uprawianie Nordic Walking, 
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˗ jazda na rowerze i spacery, 

˗ czytanie książek jako hobby z dzieciństwa - potrzebna jest mi cisza i spokój,  

˗ ćwiczenia ogólnorozwojowe  dla dorosłych pań (typu joga, pilates), 

˗ grupowe wycieczki piesze, piesze z kijkami i rowerowe, 

˗ aktywne spędzenie czasu i zawieranie nowych znajomości,   

˗ bieganie, jazda na rowerze oraz uprawianie Nordic-Walking na łonie natury, 

˗ bieganie, kolarstwo, MTB po okolicznych lasach Czerwieńska,  

˗ nauka języków obcych, 

˗ spotkania w towarzystwie znajomych i rodziny, 

˗ zajęcia artystyczne (muzyczne) organizowane w innej miejscowości, 

˗ aktywność fizyczna: rower, spacery, lodowisko, 

˗ korzystanie z basenu oraz gra w koszykówkę, 

˗ najprzyjemniejsza forma relaksu to mili i przyjaźni ludzie, dyskusje, dobre jedzonko  

i coś do picia, 

˗ mam mało wolnego czasu dlatego lubię spotkania z przyjaciółmi, 

˗ zajęcia prowadzone w świetlicy wiejskiej z mieszkańcami Sudołu, 

˗ przeglądanie Internetu w domu - nowości, ciekawostki, wiedza o otoczeniu,  

˗ chodzenie na koncerty, 

˗ pobyt na ogródku działkowym z rodziną, 

˗ studia i kursy dokształcające w Zielonej Górze,  

˗ uczestnictwo w zajęciach plastycznych  i fotograficznych, 

˗ czytanie literatury z zakresu elektroniki i programowania oraz sportu, 

˗ spotkania ze znajomymi w domu,  

˗ w okresach letnich uczestnictwo w imprezach masowych np. organizowanych,  

˗ nad Odrą lub na boisku wraz z rodziną i znajomymi, 

˗ spotkania, towarzyskie 

˗ działanie w ramach stowarzyszenia „I ROCK Triathlon Zielona Góra” oraz „RONIN 

Czerwieńsk”, 

˗ udział w imprezach masowych (festynach, koncertach) z rodziną i znajomymi, 

˗ oglądanie meczów piłki nożnej odbywających się w okolicy, najczęściej z najbliższą 

rodziną i bliskimi przyjaciółmi, 

˗ chodzenie na mecze i koncerty jako alternatywa dla siedzenia przed komputerem czy 

telewizorem. 
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˗ spotkania i rozmowy o aktualnej sytuacji na wsi, w gminie i w państwie  

˗ rekreacja ze znajomymi przy muzyce 

˗ aktywność fizyczna w ramach prac lokalnie użytecznych (ze znajomymi) oraz na 

działce. 

Gmina Dąbie 

˗ wyjazdy rodzinne  na basen w Zielonej Górze,  

˗ spacery po lesie i łąkach z wnukami, 

˗ oglądanie telewizji w domu z mężem, 

˗ wycieczki rowerowe, spacery po lesie oraz praca na działce, 

˗ treningi i mecze w klubie piłkarskim z Krosna Odrzańskiego, 

˗ uczestnictwo w Centrum Aktywizacji Społecznej, 

˗ spacery z kijkami Nordic Walking, 

˗ wspólne spacery z rodziną, wspólne zabawy oraz wspólne oglądanie telewizji, 

˗ spotkania, imprezy okolicznościowe organizowane przez UG dla seniorów, 

˗ urządzanie festynów, pomoc w przygotowaniach i zabawa do rana, 

˗ imprezy (pikniki, grille i inne) z mieszkańcami gminy, 

˗ rodzinne wyjazdy do kina, 

˗ organizowanie i uczestniczenie w festynach, 

˗ zajęcia artystyczne w Połupinie, gimnastyka, śpiew, nauka j. niemieckiego, 

˗ turnieje oraz ligi piłkarskie organizowane przez Janusza Czarnowskiego, 

˗ odwiedziny u znajomych i rodziny oraz spotkania w domu, 

˗ ćwiczenia - rehabilitacja w domu we własnym zakresie i na sali w ośrodku 

rehabilitacyjnym  w Zielonej Górze, 

˗ rodzinne oglądanie meczów żużlowych, 

˗ wyjazdy rodzinne do miasta, 

˗ spotkania w gronie znajomych i rodziny w okolicach domu lub nad rzeką, 

˗ zakupy z rodziną w galeriach w Zielonej Górze, 

˗ przeglądanie Internetu w celu poszerzania wiedzy na tematy sportowe  

i społecznościowe, 

˗ organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach mieszkańców. 

Gmina Sulechów 

˗ wspólne oglądanie telewizji w wolne wieczory, 
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˗ uczestnictwo w zajęciach fitness na terenie basenu miejskiego, 

˗ oglądanie meczów siatkówki  Zawiszy Sulechów,  

˗ zakupy w miejscowych sklepach,  

˗ spotkania z przyjaciółmi tzw. domówki, 

˗ najczęściej czas wolny spędzam w Zielonej Górze, 

˗ piknik nad jeziorem w gronie znajomych,  

˗ pływanie na basenie w Sulechowie z rodziną,  

˗ jazda na rolkach po chodniku (ze względu na brak ścieżek), 

˗ wycieczki rowerowe z rodziną, 

˗ turystyka górska, rowerowa, jogging; z uwagi na brak infrastruktury - poza gminą, 

˗ wycieczki rowerowe - trudność w naszym mieście, 

˗ w weekendy uczestniczę w kursie kwalifikacyjnym,  

˗ w tygodniu spotykam się ze znajomymi, 

˗ rower, żeglarstwo, pływanie, filmy (kino, tv), praca na działce, 

˗ wyjazdy do teatru, filharmonii, opery, kina - wszystkie poza gminę Sulechów,  

˗ spotkania w towarzystwie znajomych, najbliższych, specjalistów po fachu, 

˗ studia wyższe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, 

˗ jazda na rowerze około 50 km, wycieczki, tenis, pływanie, bieganie, nartorolki, jazda 

konna, 

˗ wyjazdy rowerowe samotne lub w gronie rodziny i znajomych,  

˗ wyjazdy rowerowe indywidualne głównie po drogach publicznych (asfaltowych) 

Sulechów -Cigacice, Sulechów- Kargowa,  

˗ wycieczki z rodziną po drogach leśnych trasy: Sulechów- Cigacice i Sulechów – 

Radowice,  

˗ pikniki/grille: na własnym ogródku bądź u rodziców (grono znajomych/grono 

rodzinne), 

˗ wyjazdy zorganizowane jednodniowe i wielodniowe,  

˗ wycieczki rowerowe, wyprawy kajakowe ze znajomymi, 

˗ oglądanie telewizji w domu, 

˗ jazda rowerem po okolicach Sulechowa  (wiosna, lato , jesień), 

˗ bieganie i siłownia na stadionie,  

˗ długie piesze wycieczki, zwiedzanie atrakcyjnych turystycznie miejsc regionu; 

˗ organizowanie całodniowych wycieczek rowerowych po terenach gminy,  
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˗ spacery po terenach zielonych (parki, łąki),  

˗ korzystanie z basenu oraz ścieżki zdrowia przy stadionie miejskim, 

˗ odwiedziny u znajomych/spotkania domowe, 

˗ taniec - zajęcia za własne pieniądze, 

˗ uczęszczanie do szkoły w weekendy, 

˗ spotkania w gronie najbliższych znajomych do 10 osób w mieszkaniach i domach 

prywatnych często w ogrodzie 

˗ przeglądanie Internetu - wiadomości, ciekawostki, blogi, gry komputerowe, 

˗ udział w imprezach masowych najczęściej organizowanych przez wsie w gminie 

Sulechów, 

˗ spotkania towarzyskie w kawiarni/pubie/restauracji,  

˗ udział w koncertach,  

˗ spotkania towarzyskie w pubie Janosik, VA-Bank, Kawiarni Delicjusz, pizzeri 

Caramba, 

˗ bardzo chętnie wybieram się z rodziną do restauracji Tadż Mahal,  

˗ kino i teatr głownie Zielonej Górze, 

˗ kino, teatr i udział w wydarzeniach sportowych poza obszarem gminy (brak oferty   

kulturalnej w mieście), 

˗ działalność w towarzystwie członków organizacji, animatorów kultury, 

kulturoznawców  w Sulechowie, Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze, 

˗ seanse filmowe kino Cinema City, Newa , Nysa w Zielonej Górze,  

˗ wyjazdy do opery w Tetrze Wielkim w Poznaniu (organizowane przez parafię),  

˗ spektakle w Teatrze Zielonogórskim (wraz z osobami, z którymi pracuję), 

˗ całoroczne wieczorne bieganie około 25 kółek na miejskim stadionie w Sulechowie, 

˗ organizacja imprez integracyjnych dla rodzin z dziećmi, połączonych z integracją 

środowiska mieszkańców mojej części miasta (np. pokazy judo, sprzętu wojskowego), 

˗ weekendowe nocne (lub całoniedzielne) połowy ryb (od kwietnia do września 

włącznie), 

˗ głównie nad Odrą w rejonie m. Pomorsko lub na stawie koło Brzezia k. Pomorska, 

˗ połowy ryb na prywatnym jeziorku koło Pomorska, 

˗ spotkania towarzyskie w domu, 

˗ uprawianie działki ogrodowej - rekreacja, grille rodzinne, 

˗ udział w imprezach masowych, koncertach, meczach,  
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˗ udział w imprezach organizowanych przez miasto - np. dni Sulechowa, święta 

Państwowe, festyn z okazji dnia dziecka, 

˗ udział w meczach Roltexu Zawiszy Sulechów lub Oriona Sulechów, 

˗ spotkania przy grillu w domu lub na działce, 

˗ przeglądanie Internetu - informacje o świecie, 

˗ podróże do Poznania, Wrocławia i innych rejonów Polski, 

˗ uczestnictwo w meczach piłkarskich drużyny z Cigacic, 

˗ spotkania w kawiarni Gioconda w Zielonej Górze oraz Coffee Toffee w Sulechowie. 

 

g) mocne strony gmin pod względem możliwości spędzania wolnego czasu  

 

     Badani mieszkańcy proszeni byli o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie 

ankietowe: 

Jakie są Pana(i) zdaniem atuty (mocne strony) gminy pod względem możliwości spędzania 

wolnego czasu? 

    W odpowiedzi ankietowani podawali dowolną ilość (nie stawiano ograniczeń ilościowych) 

mocnych stron gminy pod względem spędzania czasu wolnego. Uporządkowane zestawy 

podawanych w ankietach mocnych stron gmin przedstawiono poniżej. 

Atuty gminy Czerwieńsk 

˗ tereny rekreacyjne - pola, lasy, rzeki, stawy,  

˗ dobrze rozbudowana sieć boisk sportowych, 

˗ bliskość lasów, akwenów wodnych, krajobrazy, 

˗ zalew retencyjno- rekreacyjny w Czerwieńsku, 

˗ Hala Sportowa i basen w Czerwieńsku,  

˗ duża ilość imprez kulturalnych, 

˗ łąki i lasy przy Odrze, 

˗ rozległe obszary leśne,  

˗ bliskość natury, 

˗ warunki do uprawiania turystyki w środowisku naturalnym,  

˗ bliskie położenie Zielonej Góry, 

˗ czyste powietrze i brak hałasu,  

˗ atrakcyjne dróżki spacerowe na cmentarzu,  

˗ bliskości Odry, na której można powędkować, 
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˗ bunkry nad Odrą, 

˗ przepiękne lasy i wiele dróg i ścieżek, 

˗ dużo ładnych terenów do jazdy rowerem ale nie ma ścieżek rowerowych,  

˗ różnorodność atrakcji, 

˗ warunki do wędkowania,  

˗ piękne zielone tereny,  

˗ ciekawe obiekty historyczne (bunkry) wokół  Odry,  

˗ prężnie rozwijający się park i zalew,  

˗ ciekawie prosperujący i zaangażowany "Bar u Leona", 

˗ walory przyrodnicze, piękne tereny, piękne krajobrazy, dużo zieleni, spokój, 

˗ niezanieczyszczone środowisko, 

˗ dorzecze Odry, piękne lasy i dużo świeżego powietrza, 

˗ dziewicze tereny, na których można spotkać ciekawe zwierzęta,  

˗ piękne parki, 

˗ piękna okolica z lasami i zbiornikami wodnymi,  

˗ boiska sportowe,  

˗ nowo budowane hale przy szkołach,  

˗ można pospacerować z dziećmi, posiedzieć relaksując się, pobiegać, chodzić z 

"kijkami", 

˗ można wykorzystywać drogi pożarowe zrobione przez Lasy Państwowe.  

Atuty gminy Dąbie 

˗ ciekawe zajęcia dla  seniorów, 

˗ bliskość akwenu wodnego, 

˗ jezioro z ośrodkiem rekreacyjnym, rzeki i lasy gdzie można miło i przyjemnie spędzić 

czas, 

˗ atrakcyjne miejsca pod względem turystycznym, 

˗ liczne tereny leśne oraz dostępne okoliczne jeziora umożliwiają czynne spędzanie 

czasu wolnego na świeżym powietrzu, 

˗ organizacja masowych imprez, festynów, dożynek, dnia seniora, wigilii, 

˗ warunki do uprawiania sportu i turystyki, 

˗ organizacja zajęć w ramach Centrum Aktywizacji Społecznej, 

˗ walory przyrodnicze i krajobrazowe terenów gminy, 

˗ bliskość granicy z Niemcami, 
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Atuty gminy Sulechów  

˗ stawy na terenie gminy,  

˗ bliskość Zielonej Góry,  

˗ piękne okolice, ukształtowanie terenu gminy Sulechów, 

˗ port w Cigacicach, 

˗ walory przyrody poza miastem, 

˗ piękno krajobrazu, dużo miejsc atrakcyjnych widokowo,  

˗ siłownia na świeżym powietrzu, stadion i basen w Sulechowie, 

˗ bliskość Odry, dużo lasów i jezior w sąsiedztwie Odry, 

˗ dobra baza obiektów sportowych w Sulechowie, 

˗ ciekawe historycznie miejsca, które można bardziej wykorzystać i udostępnić do 

spotkań towarzyskich, edukacyjnych, integracyjnych,  

˗ winnice, czyste jeziora, lasy bogate we florę i faunę,  

˗ Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie, 

˗ dużo terenów zielonych i jezior w okolicy, 

˗ bliskość terenów leśnych, po których można jeździć rowerem, 

˗ dobrze prosperująca pływalnia miejska,  

˗ Orliki.  

h) Słabe strony gmin pod względem możliwości spędzania wolnego czasu 

 Badani mieszkańcy gmin odpowiadali na pytanie ankietowe: 

Jakie są Pana(i) zdaniem wady (słabe strony) gminy pod względem możliwości spędzania 

wolnego czasu? 

 W odpowiedzi ankietowani podawali dowolną ilość (nie stawiano ograniczeń 

ilościowych) słabych stron gminy pod względem spędzania czasu wolnego. Uporządkowane 

zestawy podawanych w ankietach słabych stron gmin przedstawiono poniżej. 

Słabe strony gminy Czerwieńsk 

˗ niewykorzystany potencjał turystyczny gminy, 

˗ ośrodek kultury nie posiada pomieszczenia na kształcenie "młodych talentów" i w 

żaden sposób ich nie wspiera!  

˗ młode zespoły przez brak miejsca do ćwiczeń robiły próby w garażach, co kończyło 

się sądem np. grupa PROMIL który od wielu lat wspiera WOŚP i gra wiele koncertów 

charytatywnych po całej Polsce, 
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˗ zlikwidowana większość placów zabaw i piaskownic  w Czerwieńsku(ul. 

Zielonogórska, Graniczna),  

˗ brak śmietników przy głównych ulicach, aby np. wyrzucić psie odchody lub papierek  

˗ brak miejsc rekreacyjnych (małych plaży) nad rzeczką Zimny Potok,  

˗ nieukończony zalew w Czerwieńsku,  

˗ występuje podział gminy na dwie strony Odry,  

˗ „Zaodrze” ma małą ofertę kulturalno-sportową, 

˗ gmina nie ma atutów i pełni tylko funkcję sypialni, 

˗ brak należytej informacji o możliwościach spędzania czasu w gminie, 

˗ niewiele jest atrakcji na świeżym powietrzu, 

˗ brakuje dobrych dróg i ścieżek rowerowych w Czerwieńsku brakuje centrum 

handlowego i kina,  

˗ brakuje barów w Czerwieńsku,  

˗ brak instruktorów i konkretnych zajęć dla mieszkańców „Zaodrza”, 

˗ brak różnorodnych i na odpowiednim poziomie miejsc spotkań towarzyskich, 

˗ słabe oświetlenie ulic, parków i miejsc niebezpiecznych,  

˗ w wielu miejscach brak chodników,  

˗ picie nad zalewem i na basenie w Czerwieńsku, 

˗ wykluczenie ofertowe „Zaodrza”, 

˗ oferta domów kultury nastawiona głównie na działania z młodzieżą i dziećmi,  

˗ pokolenie 50+ musi organizować się "oddolnie" doceniając atrakcje turystyczne 

gminy,  

˗ zdecydowanie za mało jest imprez sportowych lub festynów,  

˗ brakuje spokojnych miejsc do odpoczynku, relaksu, placów zabaw dla dzieci, 

ławeczek, 

˗ brak dobrej oferty wiejskich domów kultury,  

˗ utrudniony dojazd do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

˗ brak parkingu przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Czerwieńsku, 

˗ zbyt mała dostępność Hali Sportowej dla mieszkańców, 

˗ brak infrastruktury turystycznej na terenie gminy, 

˗ brak ścieżek rowerowych pomiędzy miejscowościami gminy i otoczenia, 

˗ brak ścieżek rowerowych w miejscowościach gminy, 
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˗ zbyt słabe dofinansowanie klubów sportowych na terenie gminy, które prowadzą 

działalność dla społeczności lokalnej, w głównej mierze dla dzieci,  

˗ długi czas zagospodarowywania miejsc, które mogą służyć mieszkańcom jako tereny 

rekreacyjne,  

˗ brak działań dla dobra środowiska lokalnego z aktywnym udziałem sołectw,  

˗ brak współpracy ośrodków kultury, które podlegają MGOK w Czerwieńsku  

z mieszkańcami.  

˗ brak inicjatywy ze strony ośrodków kultury na działania skierowane dla każdej grupy 

wiekowej mieszkańców oraz rodzajów zainteresowania, 

˗ brak placów zabaw i boisk dla dzieci,  

˗ mała ilość ścieżek rowerowych, 

˗ słaba infrastruktura utrudniająca dotarcie do ciekawych miejsc oraz korzystania  

z ciekawych aktywności fizycznych i społecznych, 

˗ brak profesjonalnych instruktorów zatrudnionych w domach kultury, 

˗ brak gminnej infrastruktury turystycznej, 

˗ brak miejsc noclegowych na terenie gminy, 

˗ brak miejsc do spędzania wolnego czasu przez młodzież, 

˗ słabe wsparcie domów kultury oraz stowarzyszeń w kwestii rozwoju miejscowości, 

˗ w Czerwieńsku brakuje kąpieliska, basenu krytego oraz lodowiska zimą,  

˗ małe możliwości aktywnego spędzenia czasu zimą,  

˗ brak sieci dróg rowerowych pozwalającej na bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy 

poszczególnymi miejscowościami gminy, 

˗ brak promocji gminy,  

˗ na terenie gminy słabo rozbudowana jest sieć ścieżek rowerowych, 

˗ na terenie gminy są słabe warunki do uprawiania Nordic Walking, 

˗ brak oświetlenia na drogach lub oświetlanie ulicy do połowy zniechęca do biegania  

i spacerów w godzinach popołudniowych i wieczornych, 

˗ brakuje siłowni na świeżym powietrzu i pod dachem  

Słabe strony gminy Dąbie 

˗ brak zagospodarowania atrakcyjnych turystycznie miejsc (brak dojazdu, brak miejsc 

do organizacji pikników, słabo przygotowane łowiska), 

˗ brak rozwoju inwestycji dotyczących turystyki i sportu,  
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˗ brak możliwości spędzania czasu na zajęciach zorganizowanych w godzinach 

popołudniowych oraz soboty i niedziele, 

˗ brak obiektów do spędzenia wolnego czasu, 

˗ brak ścieżek rowerowych, 

˗ tylko jeden ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, 

˗ brak bazy turystycznej, 

˗ słaba infrastruktura turystyczna, 

˗ brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu, 

˗ brak informacji turystycznej,  

˗ brak bazy gastronomicznej, 

˗ słabe oznakowanie atrakcji turystycznych, 

˗ zbyt mało dróg rowerowych, 

˗ brak obiektów infrastruktury do uprawiania sportów indywidualnych, 

˗ zbyt mała liczba imprez integracyjnych, głównie są to festyny,  

˗ mało imprez dla dzieci. 

Słabe strony gminy Sulechów 

˗ zbyt wysokie ceny biletów na basenie dla wielu mieszkańców nie jest to atrakcyjna 

forma spędzania wolnego czasu, 

˗ w mieście jest brudno i brzydko a w pobliżu nie ma nic szczególnego czym można 

zachęcić turystów,  

˗ stawek za Tesco nie jest wykorzystany dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych,  

˗ niezagospodarowany plac na osiedlu konstytucji jako miejsce dla rodzin z dziećmi, 

które nie mogą wyjeżdżać na pikniki, 

˗ niektórzy mieszkańcy wolą spędzać czas wolny w Zielonej Górze, gdyż tam pracują, 

tam skończyli szkoły i tam mają swoich znajomych,  

˗ w gminie Sulechów możliwe jest jedynie spacerowanie lub jeżdżenie na rowerze 

(nawet nad Odrę nie ma ścieżki rowerowej, co jest dużym utrudnieniem dla 

rowerzystów),  

˗ w centrum Sulechowa nie ma porządnej restauracji i ciekawych lokali, a także  miejsc, 

gdzie można legalnie zrobić grilla czy ognisko,  

˗ brakuje miejsc gdzie można przyjść z rodziną lub znajomymi i aktywnie spędzić czas, 

np. kręgielnia, lodowisko, restauracje,  

˗ brak ścieżek rowerowych spełniających jakiekolwiek standardy, 
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˗ brak atrakcyjnych produktów turystycznych,  

˗ słaba oferta turystyczna (gastronomia i miejsca noclegowe powstaną same jeśli będzie 

oferta turystyczna),  

˗ słaba infrastruktura turystyczna,  

˗ słabe zainteresowanie władz miasta ścieżkami rowerowymi od 1989 roku, 

˗ oferta SDK jest przewidywalna, nie zaskakuje niczym nowym, brakuje pasji, 

zaangażowania i nowatorskich pomysłów,  

˗ mieszkańcy gminy nie wykazują inicjatywy w zakresie organizowania wydarzeń, które 

nie mają charakteru konsumpcyjnego,  

˗ istnieje potrzeba długofalowego procesu wychowywania mieszkańców do świadomego 

i aktywnego udziału w kulturze miasta, 

˗ brak odkrytego basenu w Sulechowie 

˗ mało ofert dla dzieci, brakuje  placów zabaw dla dzieci  

˗ trzeba wyjechać do Zielonej Góry do kina czy na zakupy lub do dobrej restauracji. 

˗ brakuje lokalu, w którym lokalne zespoły mogłyby się promować (na os. 

Nadodrzańskim powstał lokal z koncertami STREFA 66 i coś zaczyna się tam dziać  

w kwestii koncertów), 

˗ starówka w Sulechowie "nie tętni życiem" kulturalnym i rozrywkowym,  

˗ mała ilość imprez masowych, 

˗ tłok na basenie,  

˗ godziny pracy instytucji kultury niedostosowane do godzin pracy większości 

mieszkańców,  

˗ słabe wykorzystanie sali w Zborze Kalwińskim,  

˗ mało dobrych lokali gastronomicznych - zupełny brak w centrum miasta,  

˗ słaba aktywność Domu Kultury - mało ciekawych imprez w ciągu roku,  

˗ mało ogólnodostępnych obiektów sportowych, 

˗ brak zorganizowanych, masowych imprez rekreacyjno-sportowych, 

˗ zbyt mała dostępność obiektów MOSIR dla mieszkańców gminy, 

˗ brak wizji i strategii rozwoju gminy w zakresie turystyki, rekreacji i sportu, 

˗ niski poziom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,  

˗ w Sulechowie brakuje siłowni pod chmurką,  

˗ w Sulechowie nie ma gdzie spacerować, pozostaje oglądanie wystaw sklepowych,  
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˗ brak otwartości przestrzeni publicznej na indywidualną rekreację (nie ma miejsc na 

pikniki),  

˗ brak ławek przy trasach spacerowych (np. przy ul. Kasztanowej czy stawku),  

˗ brak terenów rekreacyjnych w mieście i na wsiach,  

˗ brak rekreacyjno-turystycznej integracji międzypokoleniowej, 

˗ zaniedbane parki i tereny zielone na terenie miasta, 

˗ brak możliwości odpoczynku na wolnym powietrzu na ławce i poczytania prasy bądź  

zagrania w karty czy szachy,  

˗ brak miejsc rekreacyjnych gdzie można w ciszy posiedzieć i zrelaksować się 

oddychając świeżym powietrzem, 

˗ zbyt mała różnorodność zajęć sportowych i rekreacyjnych,  

˗ brak zorganizowanych ogólnodostępnych i darmowych zajęć sportowych  

i rekreacyjnych,  

˗ są problemy z korzystaniem z bazy sportowej – zbyt krótkie godziny otwarcia latem,  

˗ słaba dostępność sal sportowych dla "zwykłych" obywateli (wynajem jest drogi  

i potrzeba do tego większej liczby osób),  

˗ niedostateczne wyposażenie obiektów (np. braki piłek do koszykówki na Orliku), 

˗ za wszystko w publicznej przestrzeni czasu wolnego w gminie trzeba płacić, 

˗ brak rozbudowanej oferty spędzania wolnego czasu, 

˗ mało imprez kulturalnych, sportowych itp., 

˗ zamykanie terenu SDK poza godzinami pracy, 

˗ z powodu braku miejsc odpowiednich do spotkań mieszkańcy spotykają  się  

w domach, gdzie wspólnie rozmawiają przy kawie i spędzają całe wieczory, 

˗ zajęcia teatralne w SDK zostały zamknięte, mimo, że grupa teatralna była na wysokim 

poziomie artystycznym i merytorycznym, zdobywała liczne laury na ogólnopolskich 

festiwalach,  

˗ brak ciekawych lokali gdzie można spotkać się ze znajomymi. 

i) Najważniejsze postulaty mieszkańców gmin przedstawione podczas konsultacji    

    społecznych 

 

 Podczas konsultacji społecznych uczestnicy zgłaszali wiele cennych propozycji 

dotyczących obszarów i kierunków prorozwojowych działań w gminach. Dotyczyły one też 

kształtowania przestrzeni spędzania czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym.  
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Stanowią one bardzo cenne inspiracje do określania działań operacyjnych związanych z 

realizacją celów strategicznych i operacyjnych  strategii sektorowej.  

Najważniejsze postulaty  przedstawione w poszczególnych gminach zawarte są w poniższych 

w tabelach 2.1, 2.2 i 2.3. 

Tabela 2.9 Najważniejsze postulaty mieszkańców gminy Czerwieńsk przedstawione w czasie    

konsultacji społecznych 

Zestawienie postulatów mieszkańców gminy Czerwieńsk 

Rozwój skansenu fortyfikacyjnego nad Odrą (Linia Odry) i wzdłuż kanału Ołobok. 

Wsparcie dla działań i wydarzeń w skansenie fortyfikacyjnym (otwarte dni, pikniki). 

Budowa ścieżki rowerowej do Sycowic, promocja atrakcji turystycznych w Sycowicach – zagrody żubrów, 

hodowli danieli oraz bliskości Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. 

Budowa przystani w Będowie, utworzenie parku tematycznego przy starorzeczu w Będowie. 

Wyeksponowanie i ochrona unikatowych pieców chlebowych w Będowie. 

Opracowanie mapy turystycznej dla motorowodniaków 

Promocja gminnych atrakcji i wydarzeń turystycznych w mediach i na facebooku. 

Reaktywacja izby dziejów i tradycji w Czerwieńsku. 

Dbałość o zabytki, również takie, jak słupy elektryczne (np. Boryń), relikty oświetlenia gazowego 

Rewitalizacja założenia rynkowego w Czerwieńsku 

Większe wsparcie dla Pikniku Fortecznego. 

Utworzenie nowych ścieżek turystycznych na terenie gminy 

Turystyczne wykorzystanie strażnic kolejowych 

Zapewnienie przez Urząd Gminy pomocy specjalisty ds. funduszy europejskich 

Stworzenie Gminnego Inkubatora Społecznego, zapewniającego pomoc księgowej, prawnika, doradcy w 

dziedzinie pisania wniosków 

Stworzenie gminnego funduszu pożyczkowego/poręczeniowego na sfinansowanie wkładów własnych do 

projektów unijnych. 

Poprawa komunikacji pomiędzy Urzędem Gminy a organizacjami pozarządowymi. 

Wsparcie finansowe dla projektów turystycznych organizacji pozarządowych 

Organizacja spływów kajakowych np. na kanale Ołobok i na rzece Zimny Potok 

Poręczenie przez gminę zabezpieczenia cateringowego podczas pikników i festynów. 

Powierzenie współorganizacji Dni Czerwieńska lokalnym organizacjom pozarządowym. 

Wzmocnienie współpracy i koordynacji międzygminnej 

Wyeksponowanie fortyfikacji wzdłuż kanału Ołobok (obiekty hydrotechniczne, kopuły i półkopuły 

pancerne, most przesuwany pomiędzy Bródkami a Nietkowicami). 

Przeszkolenie przewodników turystycznych znających gminę (szkoli PTTK). 

Informacja i promocja gospodarstw agroturystycznych 

Wydawanie tak zwanych paszportów turystycznych, wraz z mapkami w siedzibie  

gminy (podobnie jak w Niemczech, czy w Czechach – miejsce pierwszego kontaktu). 
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Budowa małych moteli typu bad and brekfast. 

Budowa pól campingowych z infrastrukturą 

Urządzenie albo budowa punktów widokowych 

Organizacja polsko-niemieckiego rajdu familijnego 

Uporządkowanie dawnych cmentarzy, utworzenie lapidariów. 

Stworzenie systemu sprzątania miejsc piknikowych. (np. sprzątają rolnicy, którym gmina za to płaci). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 

 

Tabela 2.10  Najważniejsze postulaty i wnioski mieszkańców gminy Dąbie przedstawione w czasie 

konsultacji społecznych  

Zestawienie postulatów mieszkańców gminy Dąbie 

Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy 

Wsparcie dla  rewitalizacji Zespołu Pałacowo -Folwarczno-Parkowego w Brzeźnicy. 

Utworzenie plaży przy tamach na Bobrze 

Umożliwienie dojść do Bobru 

Wsparcie dla inwestycji ekologicznych na terenie gminy 

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Folwarczno-Parkowego w Trzebulach jako miejsca służącego 

mieszkańcom 

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Trzebulach 

Właściwe planowanie przestrzenne na obszarze sołectwa Stary Zagór, Trzebule.  

Umożliwienie budownictwa rekreacyjno–wypoczynkowego (np. domy ekologiczne) 

Budowa parkingów leśnych. 

Poprawa skuteczności kontroli bezodpływowych zbiorników ścieków 

Budowa ścieżki rowerowej z Ciemnic do Czerwieńska. 

Odbudowa drogi ze Szczawna do dawnej przeprawy promowej w Radnicy.  

Przebudowa drogi dojazdowej z Ciemnic do Odry. 

Przywrócenie przeprawy promowej do Radnicy (chociażby dla rowerów). 

Organizacja spływów kajakowych na Zimnym Potoku. 

Przywrócenie przystani rzecznej w Nietkowie – Boryniu. 

Wsparcie finansowe  dla rozwoju agroturystyki  

Przewożenie osób łodzią przez Odrę - po zamówieniu telefonicznym 

Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Odry przez  gminę Dąbie i gminę Czerwieńsk. 

Wyznaczenie i budowa ścieżek rowerowych na wałach. 

Wyeksponowanie bogactwa fauny i flory na polderze zalewowym. 

Zorganizowanie turystyki kajakowej pomiędzy Cigacicami i Krosnem Odrzańskim. 

Wydanie map, folderów, informatorów, ulotek o walorach turystycznych gminy 

Stworzenie preferencji dla biznesu turystycznego na terenie gminy 

Zapewnienie przez gminę doradztwa  księgowego, prawnego oraz w dziedzinie pisania wniosków. 
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Wytyczenie szlaków turystycznych z miejscowości gminy do Odry.  

Zwiększenie zaangażowania marketingowego w promocję i reklamę produktów turystycznych. 

Poprawa dostępu do Internetu na terenie gminy, która jest jednym z warunków poważniejszych inwestycji 

w turystykę przyjazdową (motele, hotele, pensjonaty)  

Poprawa współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych  

 

Tabela 2.11  Najważniejsze postulaty i wnioski mieszkańców gminy Sulechów przedstawione w 

czasie konsultacji społecznych  

Zestawienie postulatów mieszkańców gminy Sulechów 

Budowa ścieżek rowerowych. 

Regularne pogłębianie Odry dla poprawy klasy żeglowności 

Lepsze zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych. 

Wydłużenie pracy przepraw promowych od 5:00 do 23.00 (zapewnienie oświetlenia brzegów). 

Budowa mostu drogowego na Odrze w Pomorsku. 

Remont drogi wojewódzkiej nr 278. 

Wydłużenie kursów autobusów MZK do przeprawy w Pomorsku. 

Ochrona  obszarów nad Odrą w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Wskazanie miejsc dla użytkowników quadów. 

Eliminacja nagminnych rajdów quadów przez rezerwat Radowice. 

Przystosowanie wałów przeciwpowodziowych dla ruchu rowerowego. 

Budowa ścieżki rowerowej do rezerwatu Radowice. 

Budowa przystani na Odrze w Pomorsku, a w następnie np. w Brodach, w Górzykowie, w tym 

umożliwienie cumowania pontonów i kajaków. 

Wyeksponowanie walorów winnic w Górzykowie i w Mozowie. 

Remont drogi do Obłotnego. 

Przedłużenie ścieżki spacerowej z portu do starego mostu w Cigacicach. 

Poprawa dostępu do internetu na obszarze całej gminy. 

Wydanie bardziej atrakcyjnych folderów o walorach turystycznych gminy 

Promocja gminy Sulechów na targach w Berlinie, nawiązanie współpracy z partnerami z Niemiec. 

Organizacja wyścigów rowerowych MTB, wytyczenie stałych szlaków MTB na wzór Głogowa. 

Organizacja większej ilości imprez masowych. 

Umożliwienie powstania restauracji w centrum Sulechowa 

Poprawa dojazdu do Odry i do stawów. 

Zwiększenie ilości imprez w domu kultury. 

Rozwój infrastruktury turystycznej 

Budowa ławek przy trasach spacerowych, wyznaczenie miejsc na piknik w  przestrzeni publicznej. 

Uporządkowanie parków w gminie. 
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Wytyczenie nowych szlaków turystycznych. 

Wzmocnienie promocji szlaków turystycznych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 

2.4 Analiza zasobów własnych i otoczenia dla obszaru rekreacji, turystyki  
i środowiska naturalnego 

 

2.4.1 Turystyczne walory zasobów przyrodniczych obszaru funkcjonalnego 
 

Gmina Czerwieńsk 

 Gmina Czerwieńsk posiada znakomite walory geograficzno-przyrodnicze. Środkową 

część gminy stanowi rozległa równina rzeki Odry ograniczona od północy i południa 

wyraźnymi krawędziami i skłonami wysoczyzn. W rzeźbie terenu widoczne są wały 

przeciwpowodziowe. Północna część gminy to równina sandrowa, wyniesiona ok. 20 m nad 

dolinę rzeki Odry. Południowa część gminy posiada zróżnicowaną rzeźbę terenu. Jest to 

obszar pagórkowaty o rozległych stokach i wierzchołkach, łagodnie pofałdowany. Miejscami 

deniwelacje dochodzą do ponad 60 m, a spadki posiadają bardzo duże nachylenie. Występują 

liczne formy wklęsłe z zagłębieniami bezodpływowymi. Najniżej położony obszar znajduje 

się na rzędnej 43,6 m n.p.m., najwyższe wyniesienie występuje w południowo – zachodniej 

części gminy i wynosi 112,4 m n.p.m.
26

  

 Ukształtowanie powierzchni gminy jest bardzo zróżnicowane. Położona jest na obu 

brzegach Odry płynącej w tym miejscu wzdłuż równoleżnika. Po obu brzegach Odry 

rozciągają się lasy z bogactwem flory i fauny, stanowiące ponad  50%  powierzchni gminy.  

Są to dwa wielkie kompleksy rozdzielone prawie na pół doliną rzeki Odry. Od północy to 

część Puszczy Rzepińskiej, natomiast od południa Puszczy Gubińskiej. Gmina leżąc  

w malowniczej pradolinie Odry, krańcem południowym dotyka Wysoczyzny Zielonogórskiej, 

a północnym opiera się o Wysoczyznę Lubuską.  

 Czyste wody i niezwykle urozmaicony teren Wysoczyzny Czerwieńskiej zachęcają do 

odwiedzenia tak uroczego zakątka Polski i spędzenia wakacji lub ciekawego weekendu. 

Pagórkowaty teren i leśne ścieżki znakomicie nadają się do wykorzystania  na obozy 

sportowe, zarówno letnie, jaki i zimowe.  
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 Wzniesienia powstałe w czasie topnienia ostatniego lodowca, zbudowane są z piasków  

i żwirów (kemowe) oraz okruchów skalnych i glin (morenowe). Charakteryzują się dość 

wąską szerokością i znacznym równoległym wydłużeniem z zachodu na wschód z lekkim 

łukiem ku południowi. Najczęściej są to pasma dochodzące długością nawet do 4 km  

o różnych kształtach, linii prostej lub łukowej, samodzielne, rozdzielające się na kilka pasm, 

względnie usytuowane równolegle. W wyższych partiach rzadko występują kopulaste 

pagórki.  

Między pasmami występują głębokie wąwozy (jary) i szerokie doliny.  

 Różne odcinki Wysoczyzny Czerwieńskiej, które można uznać za samodzielne nie 

posiadają oficjalnych nazw. Niektóre z nich nazywane są lokalnie przez okolicznych 

mieszkańców lub turystów.  Najwyższe wypiętrzenia występują w części środkowej.  

Pasmo to nazywane jest Laskimi Górkami i ciągnie się od przecinki energetycznej po Laski,  

a na północy ze stromymi zboczami graniczy z Doliną Odry. U podnóża biegnie linia 

kolejowa Czerwieńsk – Krosno Odrzańskie – Gubin.  

Z wyższych partii wypływają liczne strumienie tworząc na dole tereny podmokłe i bagniste. 

Pasmo wybrzusza się koło  przejazdu kolejowego (obok budynku dróżnika) i jest tu 

najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Czerwieńskiej – Laska Górka (112 m n.p.m.). 

Należy ona również do najwyższych w regionie pod względem różnicy poziomu od podstawy 

do szczytu. Wysokość względna wynosi prawie 70 m. Dolina Odry znajduje się na wysokości 

43 – 45 m n.p.m. Stąd ta różnica poziomów.  

Laska Górka posiada wyraźnie widoczne trzy poziomy tarasowe. 

 Wyższe wzniesienia występują też:  

˗ koło Połupina nazywane Górkami Połupińskimi, 

˗ od Nietkowa do Czerwieńska zwane Wzniesieniami Czerwieńskimi, 

˗ od Czerwieńska do Krępy zwane Wzniesieniami Łężyckimi, 

 Środkową część gminy stanowi rozległa równina rzeki ograniczona od północy i południa 

wyraźnymi krawędziami i skłonami wysoczyzn.   

 Obszary prawnie chronione na terenie gminy Czerwieńsk to
27

: 

˗ Gryżyński Park Krajobrazowy – na powierzchni 270 ha leżący w granicach 

administracyjnych gminy, 

˗ Obszar chronionego krajobrazu „13 – Rynna Paklicy i Ołoboku” – ok. 641 ha na 
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terenie gminy Czerwieńsk, 

˗ Obszar chronionego krajobrazu „18 – Krośnieńska Dolina Odry” – ok. 4 578 ha na 

terenie gminy Czerwieńsk, 

˗ Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą Dolina Środkowej Odry – 

5 646,6 ha na terenie gminy Czerwieńsk. 

 Na terenie gminy Czerwieńsk znajduje się dziewiętnaście pomników przyrody. Są to 

przede wszystkim dęby szypułkowe  oraz cis pospolity, platan  klonolistny  a także głaz 

narzutowy w okolicy miejscowości Płoty. Zestawienie pomników przyrody na terenie gminy 

Czerwieńsk przedstawia tabela 2.12. 

Tabela 2.12 Pomniki przyrody na terenie gminy Czerwieńsk 

Lp. Nazwa 
Obręb/ 

Nr działki 
Obwód/Wys. właściciel działki/lokalizacja Akt prawny 

1. 
Dąb 

szypułkowy 
Sudoł/nr 55 455 cm/ ok. 32 m własność gmina Czerwieńsk 

R.W.L. Nr 34  

z 19 maja 2006 r. 

2. 
Platan 

klonolistny 

Nietków/nr 

191 
420 cm/ok. 30 m 

własność gmina Czerwieńsk  

(rośnie w centrum wsi) 

R.W.L. Nr 34  

z 19 maja 2006 r. 

3. 
Dąb 

szypułkowy 

Będów/nr 

222/1 
630 cm/ok. 27 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Sulechów, obr. leśny 

Nietkowice,  

L-ctwo Będów, oddz. 222 g 

R.W.L. Nr 31  

z 19 maja 2006 r. 

4. 

Dąb 

szypułkowy 

zrośnięty z 3 

pni 

Nietków/nr 

124 

390 cm, 330 cm, 

300cm/ 

ok. 26 m 

wł. Parafia Rzymsko – 

Katolicka  

w Czerwieńsku (rośnie na placu 

kościelnym) 

R.W.L. Nr 48  

z 19 maja 2006 r. 

5. 
Dąb 

szypułkowy 

Będów/nr 

151 
500 cm/ok. 18 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Sulechów, obr. leśny 

Nietkowice, 

 L-ctwo Będów, oddz. 151 j 

R.W.L. Nr 42  

z 19 maja 2006 r. 

6. 
Dąb 

szypułkowy 

Nietkowice/ 

nr 226/10 
570 cm/ok. 19 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Sulechów, obr. leśny 

Nietkowice,  

L-ctwo Będów, oddz. 226 m 

R.W.L. Nr 42  

z 19 maja 2006 r. 

7. 
Dąb 

szypułkowy 

Czerwieńsk/ 

nr 337/10 
584 cm/ok. 27 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Zielona Góra, obr. leśny 

Nietków, 

L-ctwo Nietków, oddz. 337 j 

R.W.L. Nr 47  

z 19 maja 2006 r. 

8. 
Dąb 

szypułkowy 

Sycowice/nr 

45/3 
392 cm/ok. 20 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Sulechów, obr. leśny 

Nietkowice,  

L-ctwo Sycowice, oddz. 70 a 

R.W.L. Nr 49  

z 19 maja 2006 r 

9. 
Dąb 

szypułkowy 

Leśniów 

Wielki/ 

nr 526/1 

465 cm/ok. 25 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Zielona Góra, obr. leśny 

Nietków,  

L-ctwo Nietków, oddz. 526 h 

R.W.L. Nr 47  

z 19 maja 2006 r. 

10. 
Dąb 

szypułkowy 

Bródki/nr 

245/4 
425 cm/ok. 20 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Sulechów, obr. leśny 

Nietkowice,  

L-ctwo Brody, oddz. 245 d 

R.W.L. Nr 32  

z 19 maja 2006 r. 

11. 
Cis pospolity 

zrośnięty  

Będów/nr 

221/2 

od 27 do 

47 cm/ok. 8 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Sulechów, obr. leśny 

R.W.L. Nr 32  

z 19 maja 2006 r. 
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Lp. Nazwa 
Obręb/ 

Nr działki 
Obwód/Wys. właściciel działki/lokalizacja Akt prawny 

w szyi 

korzeniowej z 7 

pni 

Nietkowice,  

L-ctwo Będów, oddz. 221 j 

12. 
Dąb 

szypułkowy 

Sycowice/nr 

57 
473 cm/ok. 18 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Sulechów, obr. leśny 

Nietkowice 

 L-ctwo Sycowice, oddz. 57 k 

R.W.L. Nr 32  

z 19 maja 2006 r. 

13. 
Dąb 

szypułkowy 

Sycowice/nr 

136/1 
382 cm/ok. 19 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Sulechów, obr. leśny 

Nietkowice,  

L-ctwo Sycowice, oddz. 136 d 

R.W.L. Nr 32  

z 19 maja 2006 r. 

14. 

Dąb 

szypułkowy 

WŁODEK 

Leśniów 

Wielki/ 

nr 526/3 

419 cm/ok. 24 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Zielona Góra, obr. leśny 

Nietków,  

L-ctwo Nietków, oddz. 526 k 

Uchwała  

nr XXVI/228/09  

R.M. w 

Czerwieńsku  

z dnia 21.10.09 r. 

15. 
Dąb 

szypułkowy 

Leśniów 

Wielki/ 

nr 526/1 

366 cm/ok. 23 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Zielona Góra, obr. leśny 

Nietków,  

L-ctwo Nietków, oddz. 526j 

Uchwała  

nr XXVI/228/09 

R.M. w 

Czerwieńsku  

z dnia 21.10.09 r. 

16. 
Bluszcz 

pospolity 

Nietków/nr 

510/1 
50 cm/ok. 14 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Zielona Góra, obr. leśny 

Nietków, 

 L-ctwo Nietków, oddz. 510f 

Uchwała  

nr XXVI/228/09  

R.M. w 

Czerwieńsku 

z dnia 21.10.09 r. 

17. 
grupa 3 dębów 

szypułkowych 

Nietków/nr 

487/1 

320 cm/ ok. 29 m, 

295 cm/ ok. 28 m, 

280 cm/ ok. 28 m, 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Zielona Góra, obr. leśny 

Nietków,  

L-ctwo Nietków, oddz. 487a 

Uchwała  

nr XXVI/228/09  

R.M. w 

Czerwieńsku 

z dnia 21.10.09 r. 

18. głaz narzutowy 
Płoty/nr 

464/2 
800 cm/ok. 1,2 m 

wł.: Skarb Państwa w zarządzie 

N-ctwa Zielona Góra, obr. leśny 

Nietków,  

L-ctwo Czerwieńsk, oddz. 464j 

Uchwała 

nr XXVI/228/09 

R.M. w 

Czerwieńsku  

z dnia 21.10.09 r. 

19 

Dąb 

szypułkowy 

BOLESŁAW 

 Sycowice/ 

32,56 
451 cm 

Rośnie w pasie drogi przy 

posesji nr 41  

Uchwała nr 

XII/120/12 R.M. W 

Czerwieńsku z dnia 

29.02.2012 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu  Miasta i Gminy w Czerwieńsku oraz wykazu 

pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wg stanu na dzień 

21.04.2015 r. 
 

 Przyrodnicze walory gminy Czerwieńsk stanowią ogromny potencjał rekreacyjno - 

turystyczny. Dzięki realizowanym na terenie gminy programom ekologicznym, budowie 

nowoczesnej infrastruktury i ochronie wód, stanowią atrakcyjne miejsce aktywnego 

wypoczynku. Położenie gminy i jej walory krajobrazowe stwarzają doskonałe warunki do 

rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i wodnej.  

 Odcinek Odry od Cigacic do Słubic /Frankfurtu nad Odrą przebiega przez Dolinę 

Środkowej Odry. Długość tego odcinka wynosi 113 km. Dolina o stromych północnych 
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zboczach jest dobrze wykształcona, z wyraźnym tarasem łąkowym i wyższymi zalesionymi 

tarasami piaszczystymi. Dno doliny opada od 50 do 20 m n.p.m.  

Szerokość naturalnego obszaru zalewowego między Cigacicami (km 471) a Krosnem 

Odrzańskim (km 515) sięga 6 km.
28 

 

W obrębie doliny znajduje się wiele starorzeczy w różnych stadiach zalądowienia.  

 Zachowały się dwa większe kompleksy leśne. Pomiędzy Cigacicami i Pomorskiem (km 

480) dominują mezofilne lasy liściaste i zbiorowiska przejściowe od łęgów wiązowych do 

mezofilnych lasów liściastych. W międzywalu dominują zespoły łąkowe ze związku 

Alopecurion, na niektórych miejscach pojawiają się bogate gatunkowo łąki zalewowe  

z salernicą żyłkowaną. Szuwary trzcinowe (Phragmitetea) rozwijają się na odpowiednich 

stanowiskach wąskich obecnych obszarów zalewowych.  

  W omawianym mezoregionie występuje rutewka żółta i rutewka wąskolistna.  

Okrężnica bagienna jest pospolita w rowach melioracyjnych, rośnie również na stanowiskach 

naturalnych w starorzeczach. Pod względem botanicznym odcinek ten jest rozpoznany  

w stopniu niedostatecznym.  

Spośród gatunków ryb wskaźnikowych występują: brzana, jaź, certa, sum i miętus  

a sporadycznie również świnka. W licznych starorzeczach i kanałach odwadniających w 

dolinie rzeki występuje piskorz. Na  odcinku rzeki między Cigacicami a ujściem Nysy 

Łużyckiej licznie gniazdują ptaki łąkowe, przede wszystkim kszyk. Lęgi odbywa tu również 

brodziec piskliwy. Na wielu stanowiskach stwierdzono obecność sieweczki rzecznej. Lasy 

zamieszkują dzięcioł średni i obie kanie, z których dominuje kania ruda. Zimorodek jest 

szeroko rozprzestrzeniony, natomiast brzegówka występuje tu nielicznie.
29

 

 Prawie cały odcinek Odry na terenach gmin Czerwieńsk, Sulechów i Dąbie położony jest 

w strefach chronionego krajobrazu:  

1) Nowosolska Dolina Odry – od Bytomia Odrzańskiego do nowego mostu drogowego 

na drodze ekspresowej S3 w Cigacicach, 

2) Krośnieńska Dolina Odry – od starego mostu drogowego w Cigacicach do granicy  

z Krzesińskim Parkiem Krajobrazowym (okolice m. Czarnowo/Połęcko gm. Krosno 

Odrzańskie).  

 Na obszarze doliny Odry znajdują się  obszary Natura 2000:  
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  Koncepcja przystani rzecznych na Odrze – Biuro Projektów Dróg i Mostów ,,PRODIM” Nowa Sól 
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1) Kargowskie Zakola Odry – od przeprawy promowej Milsko – Przewóz do nowego 

mostu drogowego na drodze ekspresowej S3 w Cigacicach,  

2) Rynna Gryżyny – okolice miejscowości Szklarka Radnicka,  gmina Czerwieńsk. 

 Atrakcją turystyczną w otoczeniu obszaru funkcjonalnego jest również Dolina Ołoboku 

oraz kanał Ołobok wypływający z jeziora Niesłysz i uchodzący do Odry na terenie gminy 

Czerwieńsk. Oprócz możliwości uprawiania turystyki wodnej jego walorem jest pobliskie 

usytuowanie bunkrów systemu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 
30

 

Gmina Dąbie  

 W krajobrazie gminy przeważają obszary leśne, zajmują one ponad 50% powierzchni 

gminy. Obok użytków zielonych są czynnikiem umożliwiającym zachowanie 

bioróżnorodności i wysokich walorów przyrodniczych. Przeważają siedliska borowe, 

a wśród nich największe powierzchnie zajmują siedliska boru świeżego i suchego.  

W lasach panuje monokultura sosny, ze znikomą domieszką brzozy, modrzewia, 

grochodrzewu i buka.  

 Większość terenów leśnych stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony 

rozporządzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17.02.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lub Nr 9, 

poz.172) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.  

Na terenie gminy wyróżniono dwa obszary o nazwach: 

˗ 24 - Rynna Pławska o powierzchni 3,0 ha 

˗ 25 - Dolina Bobru  o powierzchni 13.162 ha. 

 Na terenie gminy występują parki podworskie, objęte ochroną dóbr kultury z ciekawą 

szatą roślinną.  

W Kosierzu znajduje się park o powierzchni 2,0 ha z cennym drzewostanem: platan, buk, 

tulipanowiec amerykański, starodrzew dębu szypułkowego, kasztanowca białego, wiązu, 

magnolii i jesionu. 

W Trzebulach jest park o powierzchni 4,8 ha, który posiada 200 do 300-letnie dęby, stuletni 

buk, stuletnią sosnę, lipy, graby, wiązy, świerki, klony i jesiony,  

Park o powierzchni 6,50 ha w Brzeźnicy może poszczycić się 400-letnim dębem „Wojtek”, 

100-letnim grujecznikiem japońskim, miłorzębami, 80-letnim cyprysikiem, bukiem, 200-

letnim wiązem, klonami srebrzystymi.  
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  Koncepcja przystani rzecznych na Odrze – Biuro Projektów Dróg i Mostów ,,PRODIM” Nowa Sól 



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 69 

 

 Obok parków objętych ochroną na uwagę zasługują też parki w Pławiu, Lubiatowie  

i Ciemnicach.  

 Na terenie gminy występują użytki ekologiczne o nazwach: 

˗ „Bagno Połupińskie” o powierzchni 11,18ha,  

˗ „Pławie” o powierzchni 10,63ha,  

˗ „Dwójka” o powierzchni 4,34ha  

  Bogata bioróżnorodność przyrodnicza gminy Dąbie wynika między innymi  

z występowania ekosystemów łąkowych wzdłuż Odry, wykorzystywanych jako pastwiska  

i łąki kośne. Walory przyrodnicze gminy związane są nie tylko z łąkowym charakterem 

obszaru ale również z bogatym starorzeczem oraz łęgami wierzbowymi i wiązowo -

jesionowymi.  

Obok odrzańskiego kompleksu łąkowego na uwagę zasługuje również mniejszy kompleks  

w zlewni Młynówki Kosierskiej o podobnych walorach przyrodniczych, stanowiący ostoję 

bioróżnorodności.  

 Świat zwierzęcy  gminy Dąbie związany jest przede wszystkim ze środowiskiem leśnym. 

Decydującą grupę stanowią gatunki łowne zwierzyny grubej: jelenie, dziki i sarny. Występuje 

również zwierzyna drobna: zające, kuropatwy czy bażanty, co powoduje między innymi  

wzrost populacji drapieżników: lisów i ptaków drapieżnych oraz pojawiającego się na terenie 

gminy szop pracza, który jest gatunkiem obcym. 

   Położone wśród lasów liczne bagna, torfowiska i łąki śródleśne są ostoją wielu ginących 

gatunków zwierząt takich jak bielik, orlik krzykliwy, kania ruda i czarna, zimorodek, pliszka 

górska, bocian czarny, żuraw oraz czapla biała.  

Tereny te są również ostoją płazów np. grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, rzekotka, 

ropucha zielona a także ssaków: wydr i bobrów.  

  Na terenie gminy znajduje aktualnie  9 pomników przyrody ożywionej. Zestawienie 

przedstawia poniższa tabela 2.13. 
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Tabela 2.13  Pomniki przyrody w gminie Dąbie.  

Akt prawny Lokalizacja Rodzaj obiektu 
Obwód 

[cm] 
Wysokość 

[m] 

R.W.L. Nr 29 z 

19.05.2006 r. 

(Dz.U.Woj.Lub.Nr 

38,poz.829 z 

dn.05.06.2006r.) 

Lubiatów 

Rośnie na placu kościelnym przed 

budynkiem świątyni na gruntach Parafii 

Rzym.- Kat. 

lipa 

drobnolistna 

(Tilia cordata) 

440 22 

R.W.L. Nr 34 z 

19.05.2006 r. 

(Dz.U.Woj.Lub.Nr 

38,poz.834 z dn.19.06.2006 

Brzeźnica 

Rośnie na łące nad strumieniem na 

terenie 

będącym własnością osoby 

fizycznej 

dąb 

szypułkowy 

(Qurecus robur) 

 

640 30 

RWL. Nr 32 z 19.05.2006 r. 

(Dz.U.Woj.Lub.Nr 

38,poz.832z 

dn.05.06.2006r.)  

 

Trzebule obręb leśny Pław, Leśnictwo 

Lubiatów, oddz.119a 

dąb 

szypułkowy 

(Qurecus robur) 

580 28 

R.W.L. Nr 48 z  

19.05.2006 r.  

(Dz.U.Woj.Lub.Nr  

38,poz.848 z 

dn.05.06.2006r.)  

  

Pław  

Rośnie w pasie drogowym na terenie 

zieleni przed placem kościelnym  

  

jesion wyniosły 

(Fraxinus 

excelsior)  

  

315  35  

R.W.L. Nr 51 z  

19.05.2006 r.  

(Dz.U.Woj.Lub.Nr  

38,poz.851 z 

dn.05.06.2006r.)  

  

Lubiatów  

Rośnie na terenie placu kościelnego  

  

  

lipa  

drobnolistna  

(Tilia cordata)  

  

680  18  

R.W.L. Nr 51 z  

19.05.2006 r.  

(Dz.U.Woj.Lub.Nr  

38,poz.851 z 

dn.05.06.2006r.)  

  

Kosierz  

Rośnie na placu kościelnym  

  

lipa  

drobnolistna  

(Tilia cordata)  

705  28  

R.W.L. Nr 51 z  

19.05.2006 r.  

(Dz.U.Woj.Lub.Nr  

38,poz.851 z 

dn.05.06.2006r.)  

  

Kosierz  

Rośnie na placu kościelnym  

  

lipa  

drobnolistna  

(Tilia coradata)  

  

380  32  

R.W.L. Nr 51 z  

19.05.2006 r.  

(Dz.U.Woj.Lub.Nr  

38,poz.851 z 

dn.05.06.2006r.)  

  

Kosierz  

Rośnie na placu kościelnym  

  

dąb  

szypułkowy  

(Quercos robur)  

  

440  35  

R.W.L. Nr 32 z 

19.05.2006 r.  

(Dz.U.Woj.Lub.Nr  

38, poz.832 z  

dn.05.06.2006 r.)  

  

Ciemnice  

Rośnie obok przystanku 

autobusowego przy  

ul.Łąkowej, naprzeciw posesji nr 1  

  

dąb  

szypułkowy  

(Quercos robur)  

  

445  30  

R.W.L. Nr 47 z 19.05.2006r. 

(Dz.U.Woj.Lub.Nr 

38, poz.847 z 

dn.05.06.2006 r.) 

 

Pław 

Rośnie przy drodze gminnej ok. 100 m na 

południe od wsi Pław/przedłużenie ul. 

Leśnej 

dąb 

szypułkowy 

(Quercos robur) 

 

550 24 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dąbie oraz Wykazu pomników przyrody 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wg stanu na dzień 21.04.2015 r. 
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 Na terenie gminy Dąbie znajdują się dwa Obszary Ochrony Specjalnej NATURA 2000:  

1) Dolina Środkowej Odry PLB 080004 – specjalny obszar ochrony ptaków (Dyrektywa 

Ptasia) o powierzchni 33677,8 ha. Na terenie gminy Dąbie obejmuje częściowo 

miejscowości Połupin, Szczawno i Ciemnice.  

2) Dolina Dolnego Bobru PLH 0841 – specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 

Siedliskowa) o powierzchni 1743,2 ha.  

Na terenie gminy Dąbie obejmuje częściowo miejscowości Brzeźnica, Stary Zagór i Gola.  

Do najważniejszych zagrożeń dla tych obszarów na terenie gminy należą:  

˗ intensyfikacja uprawy łąk i ich przekształcanie w pola uprawne,  

˗ nadmierna penetracja turystyczna,  

˗ zagrożenia komunikacyjne,  

˗ tamy i jazy,  

˗ spływ ścieków z pobliskich ośrodków miejskich i wiejskich,  

˗ susza hydrologiczna (niskie stany wód w Bobrze i mniejszych ciekach).  

Gmina Sulechów 

  Obszary leśne zajmują około 39% powierzchni gminy. Zlokalizowane są w południowo-

zachodniej i wschodniej części gminy, w postaci dużych kompleksów, co stwarza dobre 

warunki dla turystki i rekreacji.  

 Zieleń w formie zorganizowanej utrzymywana jest jedynie na terenie miasta i zajmuje 

niewielką powierzchnię. Tereny zieleni urządzonej są swobodnie zlokalizowane i nie mają 

powiązań z ciągami ekologicznymi. Część z nich to pozostałość po byłych cmentarzach. 

Zlokalizowane są w zachodniej części miasta Sulechów.  

W Sulechowie istnieją cztery parki komunalne, a główny park im. Tadeusza Kościuszki 

znajduje się w pobliżu śródmieścia. Okazały drzewostan znajduje się w parku im. 

Powstańców Wielkopolskich obok dworca PKP, w parku przy cmentarzu komunalnym,  

a także wokół budynków PWSZ. 

 W krajobrazie miasta i gminy znaczenie mają przydrożne ciągi zieleni liściastej w formie 

alei, które odgrywają istotną rolę w ograniczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

komunikacyjnych i wpływają korzystnie na mikroklimat. Szczególnie okazale prezentują się 

atrakcyjne zadrzewione: Aleja Niepodległości i Aleja Wielkopolska w Sulechowie. 

 Ekosystem roślinny gminy uzupełniają parki podworskie w miejscowościach: 
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 Kalsk, Okunin, Buków, Mozów, Kije, Pomorsko, Łęgowo i Klępsk.  

 Zagrożeniem dla wszystkich założeń parkowych jest stała, postępująca ich dewastacja, 

brak działań konserwacyjnych i pielęgnacyjnych.  

 W celu zachowania różnorodności biologicznej, utrzymania procesów ekologicznych  

oraz zachowania walorów krajobrazowych gminy wybrane zasoby przyrody objęto różnymi 

formami ochrony.  Na terenie gminy ustanowiono 67 pomników przyrody oraz użytki 

ekologiczne, za które uznano 9 obszarów o łącznej powierzchni ponad 100 ha.  

Zestawienie pomników przyrody w gminie Sulechów wg ekofizjografii do strategii obszaru 

funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra, przedstawia tabela 2.14.  

Tabela 2.14  Pomniki przyrody w gminie Sulechów    

Lp 
Nazwa pomnika 

przyrody 

Obowiązująca 

podstawa prawna 

Opis pomnika 

przyrody 

Obwód na 

wys. 1,3 m 

[cm] 

Wys. 

 [m] 
Miejscowość 

1 

Lipa szerokolistna 

Tiliagrandifolia 

uchwała nr VIII/83/95 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

31.01.1995 r.  

 380 20 Buków 

2 

Lipa szerokolistna 

Tiliagrandifolia 

uchwała nr VIII/83/95 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

31.01.1995 r. 

/niepublikowana/ 

 380 12 Górzykowo 

3 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr VIII/83/95 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

31.01.1995 r. 

/niepubliikowana/ 

 420 20 Nowy Świat 

4 

Lipa drobnolistna  

Tiliacordata 

uchwała nr VIII/83/95 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

31.01.1995 r. 

/niepublikowana/ 

 420 23 Górzykowo 

5 

Cis pospolity  

Taxusbaccata 

uchwała nr VIII/83/95 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

31.01.1995 r. 

/niepublikowana/ 

 210 8 Górzykowo 

6 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr VIII/83/95 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

31.01.1995 r. 

/niepublikowana/ 

zasiedlony przez 

kozioroga dębosza 
690  

Leśna Góra 

0005 

7 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr VIII/83/95 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

31.01.1995 r. 

/niepublikowana/ 

rozwidlony 390 i 450   Obłonie 0018 

8 

Lipa szerokolistna  

Tilagrandifolia 

uchwała nr VIII/83/95 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

31.01.1995 r. 

/niepublikowana/ 

 

 
470  

Górzykowo 

0008 

9 

Jesion wyniosły 

Fraxinusexcelsior 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

 360  Sulechów 0002 
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dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

10 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 380  Sulechów 0002 

11 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 360  Sulechów 0002 

12 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 380  Sulechów 

13 

Jesion wyniosły 

Faxinusexcelsior 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

niepublikowana/ 

 445  Kruszyna 0014 

14 

Olsza czarna  

Alnusglutinosa 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

Skupienie drzew- 2 

szt. 
312; 310  Obłonie 0018 

15 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 490  Buków 0004 

16 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

Skupienie drzew- 2 

szt. 
380; 330  Buków 0004 

17 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 440  Buków 0004 

18 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepubliokowana/ 

Skupienie drzew - 5 

szt. Grupa dębów 

szypułkowych  

270; 290; 530; 

270; 270 
 Buków 0004  

19 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

Skupienie drzew - 3 

szt. Grupa dębów 

szypułkowych 

380; 260; 420   Buków 0004 

20 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublokowana/ 

 540  Buków 0004 

21 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/nbiepublikowana/ 

 510  Buków 0004 

22 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

 450  Buków 0004 
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dnia 29.04.1997 r. 

23 

Dąb szypułkowy 

Qercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

skupienie drzew - 2 szt 400; 320  Buków 0004 

24 

Lipa szerokolistna 

Tiliagrandifolia 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 450  Kalsk 0009 

25 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

 360  Głogusz 0006 

26 

Świerk pospolity 

Piceaabies 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 290  Pomorsko 0020 

27 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 600  Pomorsko 0020 

28 

Olsza czarna  

Alnusglutinosa 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 350  Pomorsko 0020 

29 

Dab szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 365  Brody 0001 

30 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

Miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

 480  Mrozów 0016 

31 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr 

XXVIII/260/97 Rady 

miejskiej w Sulechowie z 

dnia 29.04.1997 r. 

/niepublikowana/ 

Skupienie drzew - 9 

szt.  
196-401   

Górzykowo 

0008 

32 

Lilia złotogłowa 

Liliummartagon 

uchwała nr XXXI/292/97 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

30.09.1997 r. 

/niepublikowana/ 

Stanowisko kilkuset 

egzemplarzy lilii 

złotogłów  

pow. 0,70 ha  Mrozów 0016 

33 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

uchwała nr XII/169/2007 

Rady Miejskiej w 

Sulechowie z dnia 

30.11.2007 r. 

/Dz.U.Woj.Lub. Nr 140 

poz. 2041 z dn. 

17.12.2007 r./ 

 390 25 Buków 

34 

Topola czarna 

Populusnigra 

R.W.L Nr 34 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 834 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 740 ok. 33  Brody  

35 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 34 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 834 z dn. 

Skupienie drzew – 3 

szt.  
461; 476; 594  ok. 25 Pomorsko 
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5.06.2006 r./ 

36 

Lipa drobnolistna  

Tiliacordata 

R.W.L Nr 39 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 839 z dn. 

5.06.2006 r./ 

Skupienie drzew – 3 

szt 
450; 390; 320  ok. 20  Łęgowo 

37 

Cis pospolity  

Taxusbaccata 

R.W.L Nr 31 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38poz. 831 z dn. 

5.06.2006 r./ 

Skupienie drzew – 14 

szt.  

90; 110; 80; 

122; 70; 75; 

85; 80; 40; 

130; 70; 70; 

32; 120  

od 6 

do13  
Nowy Świat 

38 

Cis pospolity  

Taxusbaccata 

R.W.L Nr 31 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38poz. 831 z dn. 

5.06.2006 r./ 

Skupienie drzew – 6 

szt. w tym 4 

wielopienne  

125-105, 70, 

75, 45-55, 90, 

60, 55, 85, 75, 

75-9, 75 ,30-

60, 100  

od 8 do 

11  
Nowy Świat 

39 

Głaz narzutowy  

R.W.L Nr 31 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38poz. 831 z dn. 

5.06.2006 r./ 

granitognejs w 

kształcie kopuły z 

wykutymi znakami 

obwodzie 11 

m. 
2 Łęgowo 

40 

Sosna pospolita  

Pinussilvestris 

R.W.L Nr 31 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38poz. 831 z dn. 

5.06.2006 r./ 

Sosna pospolita 

WALIGÓRA o ośmiu 

konarach  

625 ok. 17  Obłotne 

41 

Dąb szypułkowy 

JAGIEŁŁO  

Quercus robur 

R.W.L Nr 31 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38poz. 831 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
595 ok. 23 Górzykowo 

42 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 33 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 833 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
385 28 Sulechów 

43 

Miłorząb 

dwuklapowy 

Ginkgobiloba 

R.W.L Nr 33 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 833 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
110 16 Sulechów 

44 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 49 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 849 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
350 24 Mrozów 

45 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 42 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 842 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

Skupienie drzew – 2 

szt.  

 

350; 500  ok. 22  Buków 

46 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 42 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 842 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
380 ok. 20  Buków 

47 

Cypryśnik błotny 

Taxodiumdistichum 

R.W.L Nr 29 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz.829 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
370 21 Sulechów 

48 

Głaz narzutowy 

R.W.L Nr 29 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz.829 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
1120 165 Sulechów 

49 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 29 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz.829 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
510 25 Krężoły  

50 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 36 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz.836 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
414 ok. 20  Łęgowo 
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51 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 36 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz.836 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
395 ok. 21  Łęgowo 

52 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 

 
725 ok. 25  Łęgowo 

53 

 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

Skupienie drzew – 2 

szt.  
460; 445  ok. 30  Łęgowo 

54 

Świerk pospolity 

Piceaabies 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 305 ok. 33  Łęgowo 

55 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 445 ok. 28 Łęgowo 

56 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 430 ok. 29  Sulechów 

57 

Morwa biała Morus 

alba 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 425 ok. 16  Sulechów 

58 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 400 c  ok. 38  Sulechów 

59 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

Skupienie drzew – 13 

szt.  
od 360 do 450  

od 19 do 

25 
Mrozów 

60 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r./Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 450 ok. 24  Mrozów  

61 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 470 ok. 26  Mrozów 

62 

Sosna pospolita  

Pinussylvestris 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 570 ok. 22  Mrozów 

63 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. 

/Dz.U.Woj.Lub.Nr 38 

poz. 835 z dn. 5.06.2006 

r./ 

 450 ok. 28 Mrozów 

64 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 35 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 835 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 440 ok. 25  Mrozów 

65 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 28 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 828 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 545 ok. 24  Sulechów 

66 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 47 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 847 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 380 15 Obłotne 
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67 

Dąb szypułkowy 

Quercus robur 

R.W.L Nr 47 z 19 maja 

2006 r. /Dz.U.Woj.Lub. 

Nr 38 poz. 847 z dn. 

5.06.2006 r./ 

 380 20 Obłotne 

Źródło: Ekofizjografia gminy Sulechów (Strategia Obszaru Funkcjonalnego Miasta Wojewódzkiego Zielona 

Góra oraz Wykaz pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

wg stanu na dzień 21.04.2015 r. 
 

 Powierzchnia obszarów prawnie chronionej przyrody na terenie gminy Sulechów 

wynosiła w 2009 r. prawie 4,5 tys. ha a obszary chronionego krajobrazu zajmują 

powierzchnię około 4,4 tys. ha, co stanowi 18,6% ogólnej powierzchni gminy.  

Są to wyróżniające się krajobrazowo tereny:  

˗ Rynny Obrzycko-Obrzańskie,  

˗ Krośnieńska Dolina Odry,  

˗ Nowosolska Dolina Odry.  

 W południowo-wschodniej części gminy zlokalizowany jest rezerwat Radowice. Celem 

ochrony jest zachowanie łęgu jesionowo-olszowego i lasu dębowo-grabowego na silnie 

urzeźbionej krawędzi wysoczyzny polodowcowej.  

Edukacja ekologiczna prowadzona jest w gminie głównie wśród dzieci i młodzieży. 

Niezbędne jest jednak prowadzenie akcji skierowanych do różnych grup społeczeństwa.  

  W związku z szerokim zainteresowaniem społecznym tajnikami leśnej przyrody  

i specyfiki zawodu leśnika na terenie gminy Sulechów, utworzono trzy ścieżki dydaktyczne:  

˗ ścieżka edukacyjna „Do Waligóry”,  

˗ ścieżka dydaktyczna „Nad Jabłonną”,  

˗ ścieżka dydaktyczna  „ Radowice”.  

 Obszarem chronionym decyzją komisji europejskiej są Kargowskie Zakola Odry, ważne 

dla zachowania siedlisk i gatunków typowych dla doliny rzecznej, w tym wielu gatunków 

prawnie chronionych w Polsce.  

 Ze względu na obecność jednej z ważniejszych na Ziemi Lubuskiej kolonii rozrodczej 

nocka dużego, w usytuowanym w centrum Sulechowa kościele rzymsko-katolickim pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie ustanowiono specjalny obszar ochrony siedlisk 

(zgodnie z Dyrektywą Siedliskową UE). W kwietniu 2015 potwierdzono na strychu kościoła 

występowanie samic nocków dużych i podjęto dalsze działania ochronne.   

  Nadleśnictwo Sulechów od lat prowadzi aktywną działalność wydawniczą 

popularyzującą walory przyrodnicze lasów nadleśnictwa w postaci folderów informacyjnych, 

kolportowanych m.in. podczas targów rolnych w Kalsku.  
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     Głównym elementem w hydrografii gminy jest rzeka Odra przepływająca wzdłuż 

południowej granicy gminy. Szczególną ochroną objęta jest zlewnia rzeki Obrzyca, ponieważ 

stanowi źródło wody pitnej dla Zielonej Góry. Zlewnia objęta jest strefą ochronną, co 

powoduje ograniczenia w sposobie użytkowania tych terenów.  

2.4.2 Turystyczne walory zasobów dziedzictwa kulturowego gmin obszaru 
funkcjonalnego. 

 

Gmina Czerwieńsk 

 Na terenie gminy Czerwieńsk znajduje się wiele obiektów dziedzictwa historyczno-

kulturowego, które posiadają walory turystyczne. Ich atrakcyjność jest różna ale na pewno 

mają w sobie wartości poznawcze interesujące dla turystów. 

W grupie tej są zasadniczo dwie grupy udokumentowanych zabytkowych obiektów: 

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków 

2) obiekty chronione w planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o wydaniu 

pozwolenia na budowę 

Zestawienie obiektów historycznego dziedzictwa kulturowego, podlegających ochronie 

konserwatorskiej i wpisanych do rejestru zabytków przedstawia tabela xx. 

Tabela 2.15  Wykaz obiektów dziedzictwa kulturowego podlegających ścisłej ochronie 

konserwatorskiej, wpisanych do rejestru zabytków. 

Nazwa obiektu Miejscowość Okres powstania 

Zespół Kościoła p.w. Trójcy Świętej 

[kościół, cmentarz przykościelny, ogrodzenie] 
Będów 

Kościół-1882; cmentarz-XIXw.; 

ogrodzenie XIX/XXw. 

Kościół ewangelicki – obecnie magazyn) Czerwieńsk 1851r.  

Park podworski (7,15 ha) w Zespole 

folwarcznym 
Laski poł. XVIIIw.; 2 poł. XIXw. 

Budynek gospodarczo - mieszkalny tzw. 

oranżeria w Zespole folwarcznym 
Laski Ok. 1800r. 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny wraz z wystrojem wnętrz,  
Leśniów Wielki XIVw. ; przeb. XVII, XIXw. 

Kaplica grobowa w Zespole Kościoła Leśniów Wielki 1714r. 

Wiatrak Koźlak Leśniów Wielki XVIII / XIXw. 

Park podworski w zespole pałacowym Nietków poł. XVIIIw. ; 2 poł. XIXw. 

Arboretum w zespole pałacowym Nietków 2 poł. XIXw. 
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Kościół Filialny pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny 
Sycowice 2poł. XVIIIw. 

Kościół Filialny pw. Wniebowstąpienia 

Pana Jesusa  
Nietków 1866 -1867r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Włodzimierz Dopierała „Program Opieki Nad Zabytkami      

              gminy Czerwieńsk na lata 2015 – 2018”. 

 

 Na podstawie szczegółowo przeanalizowanych kart dokumentacyjnych wszystkich 

obiektów w gminie, a także w oparciu o konsultacje społeczne i wizje lokalne, do 

wartościowych turystycznie elementów dziedzictwa kulturowego, oprócz obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków, na terenie gminy Czerwieńsk można zaliczyć:  

1) Czerwieńsk 

˗ Układ urbanistyczny z XV w. 

˗ Ratusz wzniesiony w 1779 roku, przebudowany w 1909 roku, powstał w wyniku 

przemurowania i powiększenia poprzedniej konstrukcji, jego dalsza rozbudowę 

prowadzono w latach 1926-1927, 

˗ Kościół Parafialny P.W. Świętego Wojciecha z terenem przykościelnym, 

˗ Dworzec kolejowy wybudowany w latach 1869-1870, 

˗ Aleje wzdłuż ulic miasta (4) z pocz. XX w., 

˗ Cmentarz ewangelicki (obecnie komunalny) z 1815r. 

2) Leśniów Wielki 

˗ Cmentarz przykościelny w Leśniowie Wielkim – jest najstarszym na terenie gminy, 

pochodzi z XIV wieku, 

˗ kaplica grobowa z 1714r. 

3) Nietkowice 

˗ Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany ok. 1880 roku, 

murowany z cegły, z dostawioną wieżą od strony zachodniej, 

˗ Schrony bojowe nr 774, 775, 777,  

˗ Cmentarz ewangelicki (obecnie komunalny) z poł. XIXw., 

˗ Zespół dworsko-folwarczny [dwór, park, stajnia] z 2 poł. XIXw. 

4) Nietków 

˗ Układ rualistyczny z XIIIw. 

˗ Cmentarz z pocz. XIXw., 

˗ Cmentarz ewangelicki z 2 poł. XIXw., 

http://www.ziemialubuska.pl/index.jsp?ID=1335&AMID=1368#_blank
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˗ Cmentarz rodowy Rothenburgów z 2 poł. XIXw. 

˗ Oficyna pałacowa pochodząca z XVIII wieku; jest jedynym zachowanym budynkiem, 

który wchodził w skład kompleksu pałacowego. Zachowała się jeszcze pozostałość  

bramy wjazdowej.  

5)  Schrony bojowe nad Odrą,  

˗ Schrony stanowią elementy Pozycji Odry (Oderstellung), w tym Schron bojowo – 

obserwacyjny nr 762 na CKM-y z 1935r.  na wale przeciwpowodziowym wzdłuż 

lewego brzegu Odry, ok. 950 m. od przeprawy promowej w Brodach.   

 Na szczególną uwagę zasługuje układ urbanistyczny miasta Czerwieńsk, wymagający 

ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach o 

warunkach zabudowy. Na atrakcyjność turystyczną układu urbanisycznego składa się szereg 

elementów, takich jak koncentracja obiektów objętych rejestrem i ewidencją zabytków, 

występowanie zabytkowych, zadrzewionych alei, zabudowa obszaru węzła kolejowego wraz 

z budynkiem dworcowym, charakterystyczna sieć ulic z rynkiem i ratuszem w centrum, 

zabudowa zespołu folwarcznego przy ul. Klonowej. Całość stanowi o malowniczym 

charakterze dobrze zachowanego niewielkiego przedwojennego miasta, pełniącego jednakże 

ważne funkcje komunikacyjne. 

 Należy odnotować też fakt wpisania do Gminnej Ewidencji Zabytków układu 

ruralistycznego wsi Nietków, na który składają się oprócz obszaru ulicowej zabudowy 

mieszkalnej, takie elementy jak: kościół z cmentarzem,  dawny park pałacowy.  

Początki kształtowania układu wsi sięgają XIII w. Obecnie brak jest informacji dla turystów o 

istnieniu układu ruralistycznego. Koncentracja atrakcji turystycznych w Nietkowie i w 

najbliższych okolicach powinna skłaniać do wyeksponowania układu ruralistycznego w 

formie informacji turystycznej. 

 Ochronie podlegają dawne cmentarze ewangelickie na terenie gminy,  położone np. w 

Czerwieńsku, Laskach, Leśniowie Małym, Leśniowie Wielkim, Nietkowie, Sudole, Zagórzu, 

Będowie, Płotach, Sycowicach a także Cmentarz Rodowy Rothenburgów w Nietkowie. Są 

one w dużym stopniu zdewastowane ale miłośnicy historii związani z różnymi inicjatywami 

społecznymi są  zainteresowani ich uporządkowaniem i wyeksponowaniem w sposób godny 

dla miejsc pochówku dawnych mieszkańców obszaru gminy. W.w. cmentarze  wymagają 

ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach o 

warunkach zabudowy. 
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 Szczególną wartością kulturową  gminy Czerwieńsk jest zabytkowa brama i park – 

pozostałość po zamku Rothenburgów w Nietkowie.  

Dziś po zamku została już tylko fotografia oraz zabytkowa brama, którą wjeżdżano na teren 

posesji. Barokowa brama z XVIII wieku flankowana jest dwoma filarami, zdobionymi 

boniowaniem i zwieńczona wazonami. W filary wmontowane zostały dwie piaskowcowe 

renesansowe płyty epitafijne z XVI wieku z płaskorzeźbionymi wyobrażeniami postaci.  

Z bramą sąsiaduje fragment dwuskrzydłowej, murowanej, parterowej oficyny pochodzący  

z około połowy XVIII wieku.  

 Zabytkowy park krajobrazowy założono w Nietkowie w połowie XVIII wieku. Do 1945 

roku w parku zamkowym rosło więcej niż dziś chronionych okazów. Do najcenniejszych 

należały m.in.: platan (3,8 m w obwodzie), klon (2,7 m), bardzo stary jałowiec wirgilijski (1,7 

m) oraz kilka równie starych akacji robinii, które osiągały do 3,9 m w obwodzie. Największą  

i najstarszą akację w parku zamkowym miał tu zasadzić sam Fryderyk II (król Prus), przy 

okazji swego pobytu na zamku.  

 Grafowie von Rothenburg pod koniec XIX wieku stali się wielkimi orędownikami 

sprowadzenia na teren ich posiadłości niezwykle rzadkich okazów drzew i krzewów.  

W odległości 1,5 km od wsi, przy dzisiejszej drodze na Boryń, w lesie porośniętym wówczas 

dębami w latach 1893 – 1895 założyli, przy ogromnych nakładach finansowych, tzw. ,,Gaj 

drzew iglastych”. Obok niespotykanych w tej części Europy drzew liściastych właściciele 

Nietkowa postarali się o posadzenie w tym miejscu ponad 100 różnych gatunków drzew i 

krzewów iglastych (m.in. jałowiec wirginijski, sosna wejmutka, cypryśnik Lawsona, choina 

kanadyjska, żywotnikowiec japoński, świerk czarny, sosna smołowa, jodła kalifornijska i 

inne). Wszystkie drzewa zostały posadzone w regularnych odstępach, w ten sposób, by 

większość z nich – mimo różnego tempa wzrostu – mogła naturalnie się rozwinąć. W latach 

30-tych XX wieku dokonano spisania z natury drzewostanu.  

 Nasadzeń dokonywała firma Späth z Berlina. Założona w 1740 roku  dopiero po 

przejęciu jej przez Franza Ludwiga Spätha w 1863 r. nastawiła się na prowadzenie szkółki 

rzadko spotykanych odmian drzew i krzewów. Sam Franz Ludwig Späth znany bardziej  

w Niemczech jako Louis Späth kupił w II połowie XIX wieku w Berlinie ponad 120 hektarów 

ziemi, wybudował dworek a w 1879 r. założył wokół niego arboretum w stylu ogrodu 

angielskiego. Obecnie jest to część Uniwersytetu Humboldta. 

 Na terenie arboretum w Nietkowie znajduje się zniszczony grobowiec Grafów von 

Rothenburg. Byli tam chowani potomkowie księcia Fryderyka Wilhelma Konstantyna von 
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Hohenzollern-Hechingen. Jedyny ocalały postument z imieniem i nazwiskiem jednego z nich 

znajduje się na terenie cmentarza komunalnego w Czerwieńsku.
31

  

  Osobliwością gminy, usytuowaną na zachodnim krańcu wsi Laski, jest także park  

z zachowanymi obiektami po dawnym dworze. Jednym z nich jest oranżeria z XVIII wieku. 

Jest to budowla murowana, piętrowa na rzucie wydłużonego prostokąta z wydatnymi 

ryzalitami po bokach elewacji północnej. Część środkowa jest trzykondygnacyjna, z kolistą 

salą na wysokości parteru i piętra, nakryta dachem stożkowym. Nad pozostałą częścią są 

dachy dwuspadowe. Na osi elewacji północnej znajduje się portyk wsparty na czterech 

kolumnach. Wszystkie zachowane obiekty są jednak bardzo zniszczone i zaniedbane.         

  Zachowane relikty z założenia wskazują, że regularnie rozplanowany ogród ozdobny był 

tu już na przełomie XVII-XVIII wieku. Zajmował on środkową część obecnego parku,  

a ściślej pasmo terenu położonego na południe od oranżerii, między stawem i resztkami 

zburzonego pałacu. Obecny zabytkowy park założony został w połowie XIX wieku na 

powierzchni ok. 7 ha przez Hansa von Schierstaedt (zm. 1900 r. – pochowany na cmentarzu 

rodowym w Laskach). Większą część parku zajmowały założenia krajobrazowe, tworząc  

w części zachodniej polanę przeciętą rowem wypełnionym wodą, która otacza ozdobną 

wyspę. Wprowadzono równocześnie, obok rodzimych drzewa, aklimatyzowane tj. 

tulipanowce, daglezje, lipę amerykańską, cypryśnik błotny i klon srebrzysty. Od wschodniej 

części znajdowały się aleje otaczające z trzech stron czworokątny basen. Z reliktowych 

założeń barokowych do dnia dzisiejszego przetrwały grabowe szpalery tworzące tunel  

z zarośniętych koron. Odnaleźć tu także można wiele gatunków drzew i krzewów, które 

posiadają cechy właściwe pomnikom przyrody. 

 Aby przywrócić świetność miejscom o ogromnej wartości historycznej i turystycznej 

gmina Czerwieńsk przystąpiła do projektu pod nazwą ,,Szlakiem Rothenburgów w gminie 

Czerwieńsk”. Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji rozwojowej na rzecz 

turystyki trwałej we wspólnym obszarze przygranicznym. Etap pierwszy to opracowanie 

kompletnej, wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wykonania 

pierwszego etapu projektu. Tereny objęte projektem to: Park w Nietkowie, Park w Laskach, 

Arboretum oraz teren przyległy i przystań rzeczna w Nietkowie na rzece Odrze.  
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W dniu 09 lipca 2013 r. na spotkaniu podsumowującym projekt zaprezentowano efekty 

wykonanych prac.
32

 

 Doskonałe położenie przy ruchliwej drodze krajowej nr 32 ma drewniany wiatrak typu 

koźlak w Leśniowie Wielkim. Od 1961 r. wpisany jest do rejestru zabytków. 

Wyremontowany został sumptem Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju 

Kulturalno-Oświatowego Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu. 

Wiatrak jest własnością prywatną, ale dostępu do niego nie broni żadne ogrodzenie. 

Mieszkająca w pobliżu właścicielka chętnie udostępnia klucze do obiektu. Koźlak zbudowano 

na początku XIX w. Nazwa tego typu budowli pochodzi od charakteru jej podstawy. 

Osadzony na czterech skrzyżowanych belach słup stanowi powiązaną z nim pionową oś, 

wokół której obraca się mechanizm wiatraka. Konstrukcja taka nosi nazwę ,,kozioł”. 
33

 

 W miejscowości Sudoł znajduje się słup jednomilowy dawniejszej poczty brandenbursko-

pruskiej. Stoi przy drodze Zielona Góra – Krosno Odrzańskie . Jest to obelisk piramidalny, 

ustawiony na cokole, gdzie widać zachowany wizerunek trąbki pocztowej z kokardą. Słupy 

tego rodzaju stawiano na środkowym nadodrzu w XVIII i XIX wieku dla celów 

orientacyjnych. Pozwalały zachować dyscyplinę czasową i sprawdzić przebytą odległość 

kursującym dyliżansom. 

 Najstarszy kościół w gminie Czerwieńsk znajduje się w Leśniowie Wielkim. Kościół 

parafialny wzmiankowany został już w 1399 roku, murowany z kamienia  

i cegły, przebudowany w wieku XVII, kiedy do prezbiterium dobudowano zakrystię i kaplicę, 

z dostawionym w 1714 roku baniastym hełmem wieży. W gotycką architekturę świątyni 

wkomponowano elementy neoromańskie w XIX stuleciu. Obecnie zauważalna jest przewaga 

stylu gotyckiego i barokowego. Bogate jest wnętrze i wyposażenie. Na uwagę zasługuje 

tryptyk późnogotycki Mistrza z Gościeszowic (1516), późnobarokowa ambona i ołtarz, 

rzeźbione renesansowe nagrobki z XVI i XVII stulecia. W pobliżu Kościoła znajduje się 

kaplica grobowa, murowana, późnobarokowa z 1714 roku, nakryta namiotowym dachem  

o falistym wykroju. 

 W pobliżu miejscowości Bródki odnaleźć można dość liczne pozostałości systemu 

poniemieckich, dobrze zachowanych schronów bojowych leżących wzdłuż kanału Ołobok, 

będących częścią południowego fragmentu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.  

                                                 
32

  www.nietkow.pl 
33

 . www.polskaniezwykla.pl 

http://www.nietkow.pl/
http://www.polskaniezwykla.pl/


Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 84 

 

Podobne bunkry zlokalizowane są wzdłuż lewego brzegu Odry jako pozostałość Linii 

Środkowej Odry – Oderstellung. Dzięki pracy społecznej grupy miłośników historii z Sekcji 

Przyjacół Fortyfikacji, która początkowo działała przy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Czerwieńsku, a począwszy od 2011 r. weszła w struktury Stowarzyszenia Motorowodno-

Turystycznego Odra Czerwieńsk, powstał Skansen fortyfikacyjny Czerwieńsk. Jest on 

usytuowany przy przeprawie promowej Brody – Czerwieńsk. Obiekty są wkomponowane  

w wał przeciwpowodziowy, co dodatkowo ułatwia poruszanie się między nimi. Sam skansen 

powstał w oparciu o sześć obiektów Pozycji Odry  (Oderstellung), która jako linia fortyfikacji 

została wybudowana przez Niemców na lewym brzegu Odry w latach 1928 – 1939. 
34

. 

 Karty adresowe  obiektów zabytkowych gminy znajdują się  w Gminnej Ewidencji 

Zabytków Miasta i Gminy Czerwieńsk.  

Wykonane zostały przez Włodzimierza Dopierałę w I kwartale 2015 r. w ramach opracowania 

Programu opieki nad zabytkami gminy Czerwieńsk na lata 2015-2018. 

  Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków stanowią wyposażenie i wystrój kościoła 

w Leśniowie Wielkim (ołtarz główny, chrzcielnica, ławki, krucyfiksy, kartusze herbowe, 

naczynia liturgiczne, polichromia stropu, gotycki dzwon) oraz dwie tablice nagrobne  

w filarach bramy wjazdowej do dawnej siedziby rodziny von Rothenburg w Nietkowie. 

 Na terenie gminy Czerwieńsk znajduje się 106 stanowisk archeologicznych. 

Gmina Dąbie  

 Teren gminy Dąbie związany jest historycznie z ziemią krośnieńską. Tereny obecnej 

gminy Dąbie, tak jak inne obszary Kasztelanii Krośnieńskiej, w okresie wczesnofeudalnym 

(od końca XIII wieku), były słabo zaludnione ze względu na nadgraniczne położenie oraz 

słabe gleby. Programowe zasiedlanie tych ziem rozpoczęło się dopiero pod koniec XIII 

wieku, za panowania książąt – Bolesława Wysokiego i jego syna Henryka Brodatego, którzy 

sprowadzali kolonistów, zakładając wsie na prawach magdeburskich.        

 Najwcześniejsze przekazy źródłowe dotyczą Ciemnic (1233r.) i miejscowości Stary 

Zagór (1253r.). Początki tych wsi mogą być jednak wcześniejsze, o czym świadczą romańskie 

zabytki z początków XIII w. (misa chrzcielna i dzban z Nowego Zagóru). Dąbie, Gronów, 

Kosierz, Łagów i Pław pojawiają się we wzmiankach dopiero w 1305r. (Dąbie nawet 1376r.). 

Pochodzą jednak zapewne z pierwszej połowy XIII w., o czym świadczy ich rozplanowanie – 

owalnica oraz kościoły w Kosierzu i Dąbiu z XIII w.  
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 Na 16 miejscowości w gminie Dąbie, 11 powstało najpóźniej w XIII w.; Szczawno 

wzmiankowane jest w 1430r., Trzebule – 1513r., Brzeźnica i Budynia – w XIVw. Na terenie 

gminy Dąbie można wyróżnić następujące historyczne układy przestrzenne: - Brzeźnica, 

Budynia, Ciemnice,  Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, 

Pław, Stary Zagór, Szczawno, Trzebule. 

 Zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią szanse rozwoju turystyki na terenie gminy. 

Mowa tu przede wszystkim o układach przestrzennych, zabytkowych zespołach i obiektach 

architektonicznych.  

Obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte są ścisłą ochroną konserwatorską. Stan 

techniczny obiektów jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od obecnej funkcji użytkowej  

oraz planów i zasobności właściciela. W najkorzystniejszej sytuacji znajdują się zabytki 

sakralne we władaniu kościoła rzymsko-katolickiego w Dąbiu, Ciemnicach, Kosierzu, 

Łagowie, Lubiatowie, Nowym Zagórze, Pławiu i Trzebulach. W średnim stanie znajduje się 

Pałac z zabudowaniami gospodarczymi w Brzeźnicy, w najgorszym natomiast folwark we 

wsi Kosierz.  

 Na obszarze gminy wiele obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków. Wykaz 

najciekawszych turystycznie obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru 

zabytków zawiera tabela 2.16. 
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Tabela 2.16  Wykaz najciekawszych turystycznie obiektów dziedzictwa kulturowego w gminie 

Dąbie, wpisanych do rejestru zabytków. 

Nazwa obiektu dziedzictwa kulturowego Miejscowość Okres powstania 

Pałac w zespole pałacowo - folwarcznym Brzeźnica 1907 -1908r. 

Dom Ogrodnika w zespole pałacowo - 

folwarcznym 
Brzeźnica pocz. XXw. 

Pałac w zespole pałacowo – folwarcznym Kosierz ok. 1700r.; przeb. 1854r. 

 Kościół Filialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej 

Marii Panny 
Kosierz 2 poł. XIIIw.; przeb. w XVIw. 

Kościół Filialny p.w. Wszystkich Świętych Ciemnice 1610r. 

Kościół Filialny p.w. Najświętszego Serca 

Jezusowego  Dąbie 
ok. poł XIIw.; przeb. 1674r., 

1710r., 2 poł, XIXw. 

 

Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej 

Częstochowskiej 
Lubiatów 1745r.;  wieża-1818r. 

Kościół Filialny p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego 
Łagów 1698r. 

Zespół kościoła Filialnego p.w. Świętego 

Antoniego Padewskiego 
Nowy Zagór 1882 -1886r. 

Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela Trzebule 1670r.; rozb. w XVIIIw. 

Zespół Pałacowy Trzebule 2 poł. XIXw. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Włodzimierz Dopierała „Program Opieki Nad Zabytkami      

              gminy Dąbie na lata 2015 – 2018”. 

 

 W skład zespołu pałacowo-folwarcznego w Kosierzu wchodzi murowany pałac  z 1700 r., 

przebudowany w 1854 r., będący siedzibą architekta i malarza niemieckiego Georga 

Wenzeslausa von Knobelsdorffa – autora projektu berlińskiej opery, pałacu  

w Charlottenburgu oraz m.in. przebudowy pałacu w Sanssouci w Poczdamie. W skład zespołu 

wchodzą jeszcze: park krajobrazowy z dwoma stawami, strumieniem i licznymi pomnikami 

przyrody oraz zabudowania folwarczne (gorzelnia, stajnia, dwie stodoły, lodownia, dwa 

magazyny, owczarnia i obora) wzniesione w XIX wieku. W/w obiekty są wpisane do rejestru 

zabytków. Mimo niewątpliwych walorów kulturowych zespołu jego atrakcyjność turystyczna 

jest istotnie obniżona na skutek złego stanu technicznego, częściowo zrujnowanego  

i opustoszałego pałacu a także pozostałych elementów zespołu. 

 W Trzebulach  znajduje się barokowo – klasycystyczny zespół pałacowo – folwarczny  

z XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków. Walory turystyczne zespołu są obniżone ze 
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względu na dewastację nieużytkowanego obecne dziewiętnastowiecznego pałacu. W skład 

zespołu wchodzą jeszcze: park z terenem dawnego sadu oraz trzy obory. 

 Na uwagę zasługuje fakt wpisania do Gminnej Ewidencji Zabytków układu 

ruralistycznego wsi Trzebule, na który składają się oprócz obszaru zabudowy mieszkalnej 

takie elementy jak: kościół z cmentarzem, pałac, folwark i park. Początki kształtowania 

układu wsi sięgają XV w. Obecnie brak jest informacji dla turystów o istnieniu układu 

ruralistycznego. 

 W Brzeźnicy znajduje się eklektyczny pałac  z lat 1907 – 1908 wraz z zabudowaniami 

gospodarskimi,  powstałymi na początku XX w. i przypałacowym parkiem z drugiej połowy 

XIX w., w którym znaleźć można 53 gatunki drzew, w tym ciekawe okazy miłorzębu oraz 

pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obwodzie 550 cm i wysokości 22 m, którego wiek 

szacowany jest na 300 lat.
35  

 Na wartość turystyczną zespołu pałacowo – folwarcznego  

w Brzeźnicy składają się nie tylko walory pałacu i parku, ale również cały układ budynków 

folwarku, z których niektóre są odrestaurowane, tak jak np. Dom Ogrodnika.  

Wchodzące w skład zespołu pałacowo – folwarcznego obiekty: pałac, park i ogród warzywny, 

dwie oficyny, brama wjazdowa z dozorcówkami, paszarnia (obecnie dom mieszkalny), obora, 

trzy  chlewnie, stajnia, stajnia – wozownia, dwie stodoły, łaźnia i piwnica, są zamieszczone  

w rejestrze zabytków i składają się na harmonijną kompozycję przestrzenną.  

 Od dwóch lat zespół pałacowo-folwarczny ma  nowego gospodarza – prywatnego 

właściciela, który czyni starania, aby zrewitalizować obiekt, łącznie z przywróceniem funkcji 

gospodarczych. Barierą na obecnym etapie jest np. brak oczyszczalni ścieków, kanalizacji, 

czy dostępu do Internetu. Rewitalizacja zespołu pałacowo – folwarcznego w Brzeźnicy może 

nabrać  dynamiki przy odpowiednim wsparciu służb konserwatora zabytków.  

 Zabytkowy kompleks Starego Młyna w Brzeźnicy pełni funkcję gospodarstwa 

agroturystycznego. Istniejące tam obiekty są dobrze utrzymane a także poddawane 

konserwacji i remontom. Dotyczy to również infrastruktury technicznej starego młyna. 

Walory gospodarstwa są podniesione dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu z zadbanym, 

malowniczym stawem. 
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Bardzo ważnymi zasobami historycznego dziedzictwa kulturowego, o wysokich walorach 

turystycznych,  na terenie gminy są kościoły: 

˗ Kościół Filialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kosierzu to gotycki 

kościół murowany z XV wieku, z wieżą drewnianą z XIX wieku. Do dziś znajdują się 

w nim epitafia nagrobne rodziny Kotwiczów.  

˗ Kościół Parafialny p.w. Świętej Elżbiety Portugalskiej w Pławiu to neogotycka 

świątynia z XIX w., zbudowana z cegły i kamienia łamanego. Obok kościoła znajdują 

się: cmentarz przykościelny, dwa budynki mieszkalne, które zachowały się z dawnego 

zespołu dworskiego, dwa domy klasycystyczne z przełomu XVIII / XIX w. oraz 

dziewiętnastowieczna, murowana, neogotycka kostnica i  park dworski  

˗ Kościół Filialny p.w. Wszystkich Świętych w Ciemnicach, zbudowany w 1610r., 

pierwotnie drewniany o konstrukcji szachulcowej, obmurowany w 1960r. oraz 

drewniana dzwonnica i cmentarz przykościelny.  

˗ Barokowy kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  w Łagowie z 1698r., 

wewnątrz bogato zdobiony symbolicznymi malowidłami przedstawiającymi dzieje 

ludzkości od Adama po Sąd Ostateczny. Ma interesującą konstrukcję – wybudowany 

jest z cegły i kamienia na planie kwadratu, który w drugiej kondygnacji przechodzi w 

ośmiobok, aby zakończyć się kopulastym dachem. W skład zespołu kościoła wchodzi 

również cmentarz przykościelny. 

˗ Gotycki kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Dąbiu, zbudowany w 

XIII wieku z kamienia polnego, przebudowywany w latach 1674 – 1710 oraz w XIX 

w. wraz z cmentarzem przykościelnym. 

˗ Drewniany Kościół Filialny p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Trzebulach, wzniesiony 

na planie ośmioboku w 1670r., rozbudowany w XVIII w., wraz z cmentarzem 

przykościelnym z XVII w.  

Walory turystyczne wsi Trzebule wzmacnia wpisany do ewidencji zabytków interesujący 

układ  ruralistyczny. 

˗ Barokowy Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubiatowie,  

wybudowany w 1745 r., murowany z cegły i kamienia, z wieżą drewnianą zwieńczoną 

hełmem i latarnią z 1818. W XIX w. kościół rozbudowano o kruchtę i zakrystię. W 

skład zespołu kościoła wchodzi również cmentarz przykościelny z XVIII w. 

Dodatkowego uroku dodają wsi pozostałości parku dworskiego w Lubiatowie. 



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 89 

 

˗ Kościół Filialny p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Nowym Zagórze, 

wybudowany w latach 1882 – 1886. W skład zespołu kościoła wchodzi również 

cmentarz przykościelny. Świątynia w tym miejscu ma znacznie dłuższą historię, czego 

dowodem jest średniowieczny krzyż pokutny.  

 Wymienione wyżej kościoły wyróżniają się na tle innych zabytków zarówno walorami 

historyczno – kulturowymi, jak i dobrym stanem technicznym.  

Zespoły pałacowo – parkowo – folwarczne  w Trzebulach i w Kosierzu mają duży potencjał 

turystyczny ale wymagają rewitalizacji o wielomilionowych nakładach inwestycyjnych:  

samorządowych, państwowych, czy też prywatnych  i jednoczesnego nadania im funkcji 

komercyjnych (turystycznych, szkoleniowych,..)  lub publicznych (kulturalnych, 

społecznych,..)  o ponadgminnym zasięgu.   

 W miejscowościach: Gola, Gronów, Kosierz, Nowy Zagór, Stary Zagór, Pław, Połupin i 

Szczawno znajdują się  pozostałości po cmentarzach ewangelickich. Dla części turystów 

mogą być atrakcją ale ich obecny stan dla większości jest raczej mało interesujący i 

nieatrakcyjny. 

 Na terenie gminy Dąbie znajdują się 163 stanowiska archeologiczne. 

Gmina Sulechów  

 Na terenie gminy Sulechów znajduje się 608 obiektów  wpisanych do ewidencji 

zabytków nieruchomych, z tego w Sulechowie jest ich 293 a na terenach wiejskich - 315.  

Są to: założenia urbanistyczne i układy ruralistyczne, budynki użyteczności publicznej, 

obiekty przemysłowe, budynki (domy) mieszkalne, założenia folwarczne, obiekty 

rezydencjonalne, obiekty i założenia sakralne, założenia cmentarne, założenia parkowe, aleje 

wzdłuż dróg i ulic, obiekty obronne, pomniki.  

 Najbardziej zagrożone i najcenniejsze obiekty zabytkowe miasta i gminy poddawane są 

pracom remontowo-konserwatorskim i badaniom archeologicznym.  

 Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków stanowią generalnie wyposażenie  

i wystrój obiektów sakralnych w Klępsku, Bukowie, Cigacicach, Łęgowie i Sulechowie.  

 Szczegółowy opis zabytków Sulechowa zawarty jest w opracowaniu Włodzimierza 

Dopierały „Program Opieki Nad Zabytkami gminy Sulechów na lata 2015 – 2018”. 

 W opracowaniu strategii sektorowej obiekty dziedzictwa kulturowego gminy 

analizowane są przede wszystkim pod kątem atrakcyjności turystycznej a walory historyczne  
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i estetyczne traktowane są jako źródła atrakcyjności. Sam wpis do rejestru zabytków świadczy 

o wartości historyczno- kulturowej obiektu ale nie przesądza o atrakcyjności turystycznej. 

W analizie strategicznej przyjęto założenie, że wpis do rejestru zabytków jest wystarczającym 

powodem do traktowania obiektu jako atrakcyjny turystycznie, niezależnie od aktualnego 

stanu technicznego. Stan techniczny decyduje przede wszystkim o stopniu atrakcyjności 

obiektu. Może się jednak zdarzyć, że obiekt o dużej wartości kulturowej jest w stanie, który 

nie wzbudzi żadnego zainteresowania turystów. 

 W tabeli 2.17 przedstawiono zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego w gminie, 

które mogą być oferowane turystom jako atrakcje warte obejrzenia i poznania ich historii. 

Tabela 2.17  Wykaz  atrakcyjnych turystycznie obiektów dziedzictwa kulturowego w gminie 

Sulechów, wpisanych do rejestru zabytków. 

Nazwa obiektu dziedzictwa kulturowego Miejscowość Data powstania 

Zespół pałacowo-folwarczny A 

[pałac (obecnie szkoła), owczarnia, stajnia i 

spichlerz, obora] 

Buków 2 połowa XIXw 

Cmentarz rodowy Buków 2 poł. XIX w. 

Zespół Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej 

Częstochowskiej 
Kalsk pocz. XVI w. 

Pałac w Zespole Pałacowo – Folwarcznym 

[obecnie PWSZ] 
Kalsk XXVII/XXVIII w. 

Zespół Kościoła Filialnego pw. Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny 

( kościół, cmentarz przykościelny, ogrodzenie z 

bramami) 

Klępsk 

a) kościół: 2 poł. XIV w., 

przebudowany 1586 – 1614 r., 1657 r. 

(wieża) 

b) cmentarz przykościelny: XVI w. 

c) ogrodzenie z bramami, XVI w., 

pocz. XX w 

Pałac w Zespole Pałacowym Kruszyna XVIII / XIX w. 

Dwór (rządcówka) w Zespole Dworsko - 

Folwarcznym 
Kruszyna 1816 r. 

Zespół Pałacowo-Folwarczny 

(pałac, oficyna, stodoła, domy nr 52 i 53, 

czworak, obora, obora z gołębnikiem, stajnia, 

lamus) 

Łęgowo XIXw. 

Oficyna nr 45 w Zespole Dworskim Mozów Pocz. XIX w. 

Dwór, nr 30 w Zespole Dworsko-Folwarcznym Okunin ok. 1800, przebudowa k. XIX w. 

Zespół Pałacowy: 

(pałac (obecnie szkoła), oficyna, rządcówka z 

budynkiem gospodarczym nr 53, park) 

 

Pomorsko 

a) pałac: 1 poł. XVIII w.,  

b) park: XVIII w.  

c) oficyna: k. XVIII w. 

d) rządcówka: 2 poł. XIX w. 

Układ urbanistyczny Sulechów XIII w. 

Aleje przy drogach: Sulechów 2 poł. XIXw. 
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Sulechów – Skąpe, Sulechów – Krężoły, 

Sulechów – Mozów - Pomorsko 

Domy przy ul. Armii Krajowej nr 1,7, 22/23, 

25/26, 56, 57,59, 61,62,67, 74, 
Sulechów 2 poł XIXw. 

Zespół Szkolny ,,Pedagogium” (obecnie PWSZ) 

[dom nr 46, sala gimnastyczna nr 47, alumnat nr 

48, szkoła nr 50, szkoła nr 51, park] 

Sulechów 

a) dom: 4 ćw. XIX w. 

b) sala gimnastyczna: k. XIX w. 

c) alumnat: 1880 r. 

d) szkoła nr 50: 1819 r. 

e) szkoła nr 51: 1909 r. 

f) park: k. XIX w. 

Budynek Koszar Artyleryjskich 

Ul. Armii Krajowej 75 [obecnie szkoła] 
Sulechów 1897 – 1898 r. 

Dom nr 1 przy ul. Brama Piastowska Sulechów 1 poł. XIX w. 

Dom nr 5 przy ul. Handlowej Sulechów k. XVIII w. 

Domy przy ul. Jana Pawła II 

[nr 2, 3,11,14,16/17, 24, 25, 27] 
Sulechów  

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego 

[kościół, plebania nr 4] 

Sulechów 
a) kościół: ok. poł. XIV w., 

przebudowany k. XV w. 2 poł. XVI w. 

b) plebania nr 4: 2 poł. XVIII w. 

Domy przy ul. I. Łukasiewicza 

[nr 12, 13, 14] 
Sulechów 2 poł. XIX w. 

Domy przy al. Niepodległości 

[nr 9, 10, 11,16, 25, 28, 29, 35, 42, 43] 
Sulechów XIX/ XXw 

Budynek Urzędu Powiatowego nr 15 

(obecnie przychodnia) 
Sulechów ok. 1913 r. 

Willa z ogrodem nr 30 przy al. Niepodległości Sulechów XIX/XX w. 

Mury miejskie (ul. Okrężna, niewielkie 

fragmenty zachowane również przy ul. 

Magazynowej, ul. Nowy Rynek i al. 

Wielkopolskiej). 

Sulechów XIV w., XV/XVI w. 

Brama Krośnieńska przy ul. Okrężnej Sulechów 1704 r. 

Dom nr 13 przy ul. Okrężnej Sulechów XVIII – XIX w. 

Dom nr 14 przy ul. Okrężnej Sulechów 1 ćw. XIX w. 

Ratusz 

(plac Ratuszowy nr 6) 
Sulechów XV/XVI w., przeb. 2 poł. XIXw. 

Dom nr 7 przy placu Ratuszowym Sulechów 1786 r. 

Domy przy ul. gen. W. Sikorskiego 

[nr 5, 10, 20/21, 22/23, 25, ] 
Sulechów XIX/XX w. 

Wieża Ciśnień przy ul. 31 stycznia Sulechów 1904 r. 

Domy przy ul. 31 stycznia [nr 6, 21, 35, 39] Sulechów k. XIX w. 

Magazyn aprowizacyjny nr 24  przy ul. 31 

stycznia 
Sulechów XIX/XX w. 

Budynek przemysłowy  nr 27 

przy ul. 31 stycznia 
Sulechów XIX, XX w. 
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Dom nr 5 przy ul. Szkolnej Sulechów 2 poł. XVIII w. 

Zbór Kalwiński przy al. Wielkopolskiej 

(obecnie dom kultury) 
Sulechów 1752–1765 r., 1779 r. 

Zamek w Zespole Zamkowym przy al. 

Wielkopolskiej (obecnie dom kultury) 
Sulechów 

XIV w., przebudowany XV w., 

XVI w., XVII w., XIX w. 

Dom nr 4 przy al. Wielkopolskiej 

(obecnie poczta) 
Sulechów 4 ćw. XX w. 

Domy przy ul. Zwycięstwa 

[nr 21a, 25] 
Sulechów 1 ćw. XX w. 

Domy przy ul. Żeromskiego 

[ nr 12, 28, 33, 34, 35/36] 
Sulechów 1889 r. 

Sala sportowa nr 38 przy ul. Żeromskiego Sulechów XIX / XX w. 

Domy przy ul. Żwirki i Wigury 

[nr 7, 8, 10] 
Sulechów 1 ćw. XX w. 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Włodzimierz Dopierała „Program Opieki Nad Zabytkami      

              gminy Sulechów na lata 2015 – 2018”. 

 Do najciekawszych pod względem atrakcyjności turystycznej obiektów, wpisanych do 

rejestru zabytków nieruchomych i ujętych w gminnej ewidencji zabytków,  

w miejscowościach gminy Sulechów można zaliczyć:  

1) Buków: 

 Zespół pałacowo- folwarczny A [ neorenesansowy pałac (obecnie szkoła), park, 

owczarnia, stajnia i spichlerz, obora, dom], Zespoły folwarczne B i C, Kościół parafialny 

p.w. Św. Józefa Oblubieńca z 1856r., cmentarz ewangelicki z 2 poł XIXw., cmentarz 

rodowy z 2 poł. XIXw., remiza strażacka z k.XIXw., zabytkowe domy mieszkalne (5) 

2) Cigacice 

Zespół Kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła, plebania, cmentarz 

przykościelny, Zespół cmentarza ewangelickiego z kaplicą, most drogowy na odrze z 

1925r., dworzec kolejowy (obecnie dom), magazyn portowy(2) , spichlerz, szkoła, 

zabytkowe,  domy mieszkalne(16), zabytkowe budynki gospodarcze (3) 

3) Kalsk 

Zespół pałacowo-folwarczny rodziny von Sydow [pałac z XVII/XVIIIw., park z 2 poł 

XIXw., obory(2), komin gorzelni z 2 poł. XIXw.],  Zespół poewangielickiego Kościóła 

filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z XVI wieku, kaplica cmentarna, 

cmentarz przykościelny, cmentarz rodowy, cmentarz ewangelicki, aleja z 2 poł XIXw., 

zabytkowe domy(6), budynki gospodarcze(5).    
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4) Klępsk 

Zespół Kościoła filialnego  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z 1421r. wraz  

z wyposażeniem, perła  XIV-wiecznej architektury sakralnej z drewnianą chrzcielnicą  

z 1581 r., cmentarz przykościelny z kaplicą, cmentarz ewangelicki, płyty pamiątkowe  

z 1918r.,  zespół folwarczny, folwark pomocniczy, leśniczówka, zabytkowe domy 

mieszkalne (4), zabytkowe budynki gospodarcze(2) . 

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – to zabytek reprezentujący unikalne 

wartości artystyczne protestanckiej architektury z autentycznym renesansowym 

wystrojem wnętrz. Pod względem wystroju malarsko – sztukatorskiego obiekt nie ma 

sobie równych. Późnorenesansowe wyposażenie wnętrz o ludowym charakterze stanowi 

w nim najwyższą wartość. Zabytek dodaje wsi i okolicy swoistego kolorytu, znakomicie 

wzbogacając jej krajobrazowe walory.
36

 

Kościół stanowi perłę stylu i wartości sztuki najwyższej krajowej klasy. Jest to bezcenny 

skarb sakralnej architektury i  znakomita wizytówka turystyczna wsi, gminy  

i województwa lubuskiego. Dominująca nad wiejskim pejzażem drewniana wieża 

stanowi osobliwość architektoniczną o wyjątkowej formie, zwracając na siebie coraz 

większa uwagę turystów krajowych i zagranicznych.
 
 

5) Kruszyna 

Zespół pałacowy [pałac z XVIII/XIXw., park pałacowy z XIXw.], Zespół dworsko-

folwarczny [dworek-rządcówka z 1816r., budynek gospodarczy, spichlerz], aleja 

Kruszyna-Radowice z XIX/XXw., zabytkowe domy mieszkalne(2), budynek 

gospodarczy z k. XIXw.  

6) Łęgowo 

Zespół pałacowo-folwarczny [pałac z k. XIXw., park pałacowy, oficyna, dom ogrodnika, 

stodoła, czworak, obora z gołębnikiem, stajnia, owczarnia, lamus], Zespół Kościoła 

parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa z 1929-1930 roku, plebania, cmentarz 

przykościelny, Zespół cmentarza ewangelickiego z 2 poł. XIXw., kaplica, pomnik  

z 1918r., aleja Łęgowo-Sulechów z pocz. XXw., zabytkowe domy mieszkalne (6)  

7) Pomorsko 

Zespół pałacowy [pałac z 1 poł. XVIIIw. (obecnie szkoła), park krajobrazowy z XVIIIw. 

o nieczytelnym układzie historycznym z licznym starodrzewem, oficyna pałacowa, 

                                                 
36

 . Lech Okowiński ,,Renesansowy Kościół w Klępsku perła drewnianej architektury” www.klepsk.prv.pl 
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rządcówka], Zespół Kościoła filialnego p.w. Św. Wojciech[kościół z 1858r., kaplica 

grobowa, cmentarz przykościelny],  cmentarz ewangelicki (obecnie komunalny)  

z XIX/XXw., aleja z XIX/XXw., szkoła z XIX/XXw (obecnie dom), układ ruralistyczny  

z pocz. XIVw., zabytkowe domy mieszkalne (10) 

8) Kije 

Pałac, Zespół Kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kaplica, 

cmentarz przykościelny,  Zespół pałacowo-folwarczny [pałac z k. XIXw., budynki 

gospodarcze(2), domy(2) ], dwór z 2 poł. XIXw., młyn z k. XIXw., dworzec kolejowy  

z pocz. XXw. (obecnie dom), zabytkowe domy mieszkalne (11), zabytkowe budynki 

gospodarcze (4) 

9) Brody 

Kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z pocz. XXw., cmentarz ewangelicki, 

zabytkowe domy mieszkalne (16), układ ruralistyczny z XIIIw., aleja z XIX/XXw. 

10) Głogusz 

Zespół pałacowo-folwarczny [Park krajobrazowy z XIXw., dom z gołębnikiem, obora, 

stodoła, gorzelnia, budynek mieszkalno-gospodarczy]  

11) Brzezie k. Sulechowa :  

Zespół folwarczny- ul. Styki, Zespół folwarczny- ul. Wiejska, aleja z XIX/XXw., zagroda 

nr 4, dom,   

12) Okunin 

Zespół dworsko-folwarczny (bardzo zaniedbany) [dwór z 1800r., park z pocz. XIXw., 

dom ogrodnika z pocz. XXw.], , szkoła, remiza strażacka z XIX/XXw., zespół dworca 

kolejowego, przykościelny cmentarz ewangelicki z XIXw., świetlica z 2 poł. XIXw., 

pomnik ofiar I wojny światowej z 20/XXw.,  

13) Mozów 

Kościół filialny p.w. Św. Józefa z k. XIXw., zespół cmentarza ewangelickiego, kaplica 

grobowa,  Zespół dworski [park krajobrazowy z poł. XIXw., oficyna z pocz. XIXw.], 

wieża remizy strażackiej z XIX/XXw., szkoła z pocz. XXw.(obecnie dom),  zabytkowe 

domy mieszkalne (4), układ ruralistyczny z XIII/XIVw. 

14) Krężoły 

Aleja z XIX/XXw., zabytkowe domy mieszkalne (6), zabytkowe budynki 

gospodarcze(3).  
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15) Leśna Góra 

Schrony bojowe(14), Zespół folwarczny z pocz. XXw., zagroda z pocz. XIXw. 

16) Sulechów 

Najstarsze obiekty historycznej zabudowy Sulechowa posiadają średniowieczną metrykę, 

a przeważają budynki z drugiej połowy XIX w. oraz z przełomu XIX i XX w.  

Do najcenniejszych i zarazem najciekawszych dla turystów zabytków można zaliczyć: 

1)  Układ urbanistyczny z XIIIw. w murach miejskich. 

Mury obronne wzniesione zostały w XIV w. i otaczały wraz z fosą lokacyjne miasto 

owalnym pierścieniem. Zbudowane były z kamienia polnego o nieregularnym układzie  

a na przełomie XV i XVI w. podniesiono je, nadbudowując murem ceglanym. W końcu 

XIX wieku zaczęto je rozbierać.  Zachowane do dziś przy kilku ulicach fragmenty, mają 

grubość od 40 do 90 cm (partie ceglane) do ok. 1,2 m(mury kamienne) oraz wysokość od 

2,5 do 5 m. w miejscach nadbudowanych partii ceglanych z otworami strzelniczymi  

i resztkami krenelażu. Mury posiadały dwie bramy wjazdowe, od południa i północy  

a kolejne dwie powstały w XVIII w. Do obecnych czasów zachowała się tylko jedna,  

a przy niej spory odcinek muru. W okresie powojennym mury poddawane były 

remontom zabezpieczającym. 

2) Brama Krośnieńska,  

jedyna ocalała z czterech bram miejskich, zbudowana na zachodnim odcinku murów  

w 1704 r. w formie barokowej, murowana z cegły, tynkowana, przejazd bramny 

zamknięty jest półkolistym frontonem i flankowany zdwojonymi pilastrami o bazach 

jońskich. Brama zamknięta jest gzymsem z trzema gazonami i kulą zdobioną 

maszkaronami, po obu stronach płaskorzeźbione kartusze: od strony wschodniej herb 

miasta w obramieniu akantu i draperii podtrzymywanej przez putta, z orłem  

w zwieńczeniu, a od strony zachodniej orzeł brandenburski w polu obramowanym 

dekoracją akantowo-laurową, z koroną w zwieńczeniu. Obiekt połączony jest  

z fragmentami zachowanych murów. Po wojnie brama była na bieżąco naprawiana  

i remontowana.  

3) Zamek z wieżą,  

powstał w 1 poł. XIV w. z fundacji książąt głogowskich, na miejscu wcześniejszego 

grodu, na niewielkim wzniesieniu, włączony w system obronny miasta (od strony 

południowej i północnej do zamku przylegają zachowane fragmenty murów obronnych). 

Trzyskrzydłowy budynek na przestrzeni wieków był przekształcany, w wiekach XV, 
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XVI, XVIII i XIX w. W XIX wieku zburzono północną i wschodnią część zamku, 

wznosząc w tym miejscu nowe budynki. Do głównej budowli, będącej skrzydłem 

zachodnim dawnego zamku (w piwnicach skrzydła przetrwały czternastowieczne relikty), 

przylega od północy gotycka wieża, pierwotnie zwieńczona podwójnym hełmem  

z latarnią. W XVIII w. znacznie obniżona i nakryta dachem namiotowym. Przylegający 

do niej od południa barokowy budynek, założony na planie prostokąta, piętrowy, nakryty 

dachem dwuspadowym. Po zachodniej stronie wieży wznosi się Zbór Kalwiński,  

z którym zamek zespolony jest współczesnym łącznikiem. Po stronie północno-

zachodniej znajduje się XIX-wieczny budynek. Zamek wzniesiony został z kamienia  

i cegły. Bryła zachowanego skrzydła jest dwukondygnacyjna o wysokości 16,5 m  

z poddaszem użytkowym, przekryta stromym dachem dwuspadowym, krytym dachówką 

ceramiczną. Wieża murowana z kamienia polnego i cegły, wzniesiona na planie 

czworoboku, podpiwniczona, czterokondygnacyjna, o wysokości 24,4 m. Elewacje 

głównego korpusu są otynkowane, zwieńczone profilowanym gzymsem. Obiekt po pełnej 

renowacji, adaptacji i przebudowie oraz przywróceniu murom wieży gotyckiego 

wyglądu, w 2011 r. został przekazany na cele społeczno-kulturalne. 

W czasie trwającej adaptacji zamku, zagospodarowano po wschodniej stronie zamku 

niewielkie założenie parkowe o regularnym układzie alejek parkowych, z odkrytym 

amfiteatrem, umiejscowionym na zboczu wzniesienia.  

4) Zbór Kalwiński  

tzw. kościół zamkowy. Gmina kalwińska powstała w Sulechowie w 1683 r. za sprawą 

polskich arian, szlachciców Stanisława i Mikołaja Latalskich oraz szkockiego kaznodziei 

Andrzeja Malcolma. Kościół usytuowany w sąsiedztwie zamku zbudowany został  

w latach 1752-1765, prace wykończeniowe trwały do 1779 r. Obiekt wzniesiony na 

rzucie prostokąta, prezentuje późnobarokową formę architektoniczną. W jego korpus 

wbudowana jest od zachodu prosta w formie czterokondygnacyjna wieża, na rzucie 

kwadratu.  W przyziemiu wieży znajduje się główne wejście ujęte barokowym portalem  

z trójkątnym naczółkiem wypełnionym dekoracją rokokową.  

Korpus nakryty jest dachem trójspadowym a wieża czterospadowym, z dachówki 

ceramicznej. Fasady przeprute są różnego rozmiaru i kształtu oknami oraz detalami 

architektonicznymi.  

W latach 80. XX w. rozpoczęto przebudowę i remont obiektu, który przerwano, 

wykonano wówczas łącznik z zamkiem i dach. W 2007 r. remont został wznowiony. 
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Wnętrza przebudowano na salę widowiskowo -projekcyjną i kawiarnię, 

zagospodarowano też bezpośrednie otoczenie kościoła wraz z iluminacją zewnętrzną. 

Zamek i kościół zamkowy stanowią własność gminną  

a użytkowane są przez Sulechowski Dom Kultury. 

5) Ratusz miejski  

wzniesiony został na przełomie XV i XVI w. a przebudowany  w drugiej połowie XIX w. 

Pierwotny, drewniany z XIVw., spłonął. Odbudowany na tym miejscu murowany, został 

zniszczony w czasie pożaru miasta w 1633 r. Obecny neogotycki styl i kształt powstał  

w wyniku licznych zmian na przestrzeni wieków. Do dnia dzisiejszego zachowały się 

główne zręby murów oraz sklepień piwnicznych z okresu jego powstania. Budynek 

wzniesiony został z cegły, na planie prostokąta. Trójkondygnacyjną bryłę przykrywa 

dach płaski, elewacje wieńczy attyka, co jest efektem przebudowy ratusza w 2 połowie 

XIX wieku. Zlikwidowano wówczas spadziste dachy i nadbudowano trzecią kondygnację 

z neogotyckim krenelażem, który w 1970 r. zastąpiono obecną, piaskowcową attyką. Do 

bryły głównej przylega od zachodu ośmioboczna wieża, zwieńczona smukłym hełmem  

z latarnią. Narożniki budynku wzmacniają przypory. W wyniku remontu 

przeprowadzonego w latach 1966-1973 wnętrze ratusza zostało przekształcone. W latach 

1989-1991 zabezpieczono fundamenty, wymieniono elewację budynku  

i zagospodarowano teren wokół. Kolejne prace remontowe wewnątrz i zewnątrz ratusza, 

odwodnienie murów, a także nowe zagospodarowanie otoczenia przeprowadzono w 2009 

roku.  

6) Kościół parafialny  

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, usytuowany w centrum miasta,  jest najstarszą  

i najokazalszą świątynią w mieście. Wzniesiony około poł. XIV w. a przebudowany 

gruntownie w 1488 r. Po najstarszym murowanym kościele pozostały granitowe 

fragmenty w murach obecnej budowli. W 1539 roku kościół od katolików przejęli 

protestanci, którzy zarządzali nim do roku 1945. Jest to budowla halowa, wzniesiona na 

planie prostokąta, murowana z kamienia i cegły, trójnawowa, z pięciokondygnacyjną 

wieżą od strony południowej, wzniesioną w zamian zachodniej, zawalonej na skutek 

pożaru w 1557 r., której dolną część zachowano jako kruchtę. Wyodrębnione 

prezbiterium zamknięte trójbocznie, z przybudówkami od południa – wieża i od  

północy-zakrystia. W latach 1689-1690 postawiono przybudówki przy chórze  

i emporach, w 1884-1893 nadbudowano górną kondygnację wieży oraz przeprowadzono 
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renowację i częściową rekonstrukcję wnętrz i elewacji. Nawa główna i prezbiterium  

z zachowanymi sklepieniami gwiaździstymi. Korpus kościoła nakryty dachem 

dwuspadowym, ujętym dekoracyjnymi szczytami ze sterczynami, rozczłonkowanymi 

blendami. Nad prezbiterium dach dwuspadowy, przechodzący od wschodu  

w trójspadowy. Nad wieżą ośmiospadowy, namiotowy. Dwukondygnacyjna kruchta 

nakryta dachem dwuspadowym. Elewacje nie są tynkowane, prezbiterium i nawy 

oszkarpowane. Elewacje wieży zdobione fryzami i gzymsami. Renowacji wnętrz 

świątyni dokonano w latach 70 i 90. XX w. a w 1991 r. pokryto dachy blachą miedzianą. 

Obiekt zachowany jest w dobrym stanie. 

Plebania, z 2 poł. XVIII w., znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Budynek 

wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo 

podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Elewacje są tynkowane. 

Obiekt jest po remoncie, w dobrym stanie technicznym. 

6) Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Kostki,  

dawniej ewangelicki, położony jest na dawnym Przedmieściu Zielonogórskim. 

Wzniesiony na miejscu starszego, szachulcowego, na terenie dawnego cmentarza 

pietystów z XVIII w. Wzniesiony w 1905 r. w stylu neogotyckim, murowany, 

jednonawowy korpus założony na planie prostokąta z węższym prezbiterium po 

północno-zachodniej stronie i wieżą od południowego wschodu, przy której klatka 

schodowa na planie koła. Do dłuższych boków nawy przylegają prostokątne aneksy. Po 

obu stronach prezbiterium przybudówki na rzucie prostokąta. Bryła złożona z kilku 

zestawionych ze sobą części, nakrytych odrębnymi dachami. Jednokondygnacyjna klatka 

schodowa nakryta dachem wielospadowym w formie ostrosłupa zwieńczonego kulą .Nad 

całością dominuje czterokondygnacyjna wieża zwieńczona wielobocznym hełmem  

w kształcie ostrosłupa z kulą i krzyżem w zwieńczeniu, krytym blachą. Ściany szczytowe 

prezbiterium i nawy zaakcentowane czworobocznymi sterczynami, nakrytymi 

jednospadowymi daszkami. Narożniki prezbiterium spięte uskokowymi przyporami. 

Elewacje kościoła, z licem ścian wykonanym w cegle, opracowane jednolicie pod 

względem dekoracji architektonicznej. Wnętrze nawy z trzech stron obiegają drewniane 

empory wsparte na filarach. W latach 80. XX w. wykonano  prace remontowe w kościele 

i na terenie przykościelnym oraz dobudowano aneksy po obu stronach nawy. Na 

początku XXI w. na obiekcie położono nowe pokrycie z dachówki ceramicznej. W latach 
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2009-2010 odsłonięto we wnętrzach oryginalne tynki wraz z kolorystyką. Obiekt 

utrzymany jest w dobrym stanie. 

7) Zespół szkolno-parkowy „Pedagogium”  

znajduje się w południowej części miasta. Obecnie mieści się tu Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa, której budynki położone są po obu stronach ul. Armii Krajowej. Po 

stronie zachodniej, na powierzchni 2,64 ha znajduje się park, budynek rektoratu 

wzniesiony w 1909 r. oraz budynek dydaktyczno-administracyjny z 1819 r. i cmentarz, 

na którym spoczął w 1739 r. zmarły założyciel sierocińca, który dał podwaliny pod 

zespół szkolny, Siegmund Steinbart. Po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej znajduje 

się budynek alumnatu z 1880 r., dom mieszkalny i sala gimnastyczna. Pierwotne budynki 

szachulcowe nie zachowały się.  

Park szkolny, założony w końcu XIX w. o charakterze krajobrazowym, obecnie 

użytkowany i zagospodarowany teren o charakterze rekreacyjnym, z ciekawą 

obwodnicową kompozycją dróg – droga główna okalająca park łączy krótsze, drogi, 

dzieląc park na mniejsze części. Na zapleczu budynku dzisiejszego rektoratu znajdował 

się ogród botaniczny. Jego reliktem jest niewielki zbiornik wodny oraz aklimatyzowane 

drzewo – miłorząb dwuklapowy.  W latach 70. XX w. układ parku został zniekształcony, 

a w 2012 r. drzewostan częściowo zniszczony przez trąbę powietrzną. Wśród drzew 

wyróżniają się: buk pospolity czerwony, sosna wejmutka, lipy, modrzew, lipa 

amerykańska oraz drzewa pomnikowe: dęby szypułkowe, klon pospolity, jesion wyniosły 

i miłorząb. Park z zachowanym przy budynku mieszkalnym nr 46 fragmentem 

zabytkowego muru ceglanego z bramą wjazdową i furtką ujętą słupkami, dalej 

ogrodzenie z współczesnych płyt betonowych i przęseł z siatki, wyposażony w elementy 

małej architektury, z wytyczonymi współcześnie alejkami i znacznych rozmiarów placem 

na cele kulturalne, przed rektoratem z założonym przez studentów ogrodem kwiatowym, 

jest na bieżąco pielęgnowany. W 1719 r. z przekształcenia Domu Sierot, utworzonego  

w 1677 r. przez igielnika Siegmunda Steinbarta, powstała placówka szkolnictwa 

elementarnego. W 1766 r. na podstawie przywileju króla pruskiego Fryderyka II 

przekształcona  w akademickie gimnazjum o nazwie "Królewskie Pedagogium”, 

funkcjonujące do 1944 r. Przez wiele lat szkołą kierowały rodziny Steinbartów i Hanów. 

W budynkach dawnego pedagogium po wojnie utworzono Liceum Pedagogiczne, 

przekształcone później w Studium Nauczycielskie. W roku 1999 r. w obiektach 
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szkolnych uruchomiono Państwową Wyższą Szkołę Administracji Publicznej, 

przekształconą w 2001 r. w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie.  

Alumnat, obecnie budynek dydaktyczny przy ul. Armii Krajowej 48, położony jest po jej 

wschodniej stronie, monumentalny budynek wzniesiony w 1880 r. z cegły, 

nieotynkowany. Wieloboczny rzut budynku w stylu historyzmu tworzą trzy przyległe do 

siebie wydłużone prostokąty, wszystkie z ryzalitami. Bryła rozczłonkowana, 

podpiwniczona, trzykondygnacyjna, nakryta odrębnymi, wielospadowymi dachami, 

krytymi obecnie blachą. Zachodni ryzalit części środkowej i zachodnie ściany skrzydeł 

bocznych zwieńczone okazałymi szczytami. Elewacje akcentowane przez gzymsy, 

barwne fryzy ceramiczne i pasy ciemniejszej cegły. W 2001 r. budynek adaptowany na 

cele uczelni, w latach 2003 – 2005 wymieniono stolarkę okienną, osuszono  

i zabezpieczono fundamenty, przebudowano układ i nawierzchnię dziedzińca.  

 Sala gimnastyczna, obiekt nr 47, wzniesiony pod koniec XIX w., po północnej stronie 

alumnatu, niewielki, parterowy, na rzucie prostokąta, wzbogacony niższymi aneksami od 

zachodu i północy oraz blaszaną przybudówką od południa. Przykryty dachem 

dwuspadowym z blachy. Elewacje, z fasadą od strony zachodniej, wykonane z cegły 

licówki. Obiekt utrzymany jest w dobrym stanie. 

Budynek Instytutu Politechnicznego PWSZ, przy ul. Armii Krajowej 50, wzniesiony w 

1819 r. z cegły na fundamentach z kamienia, otynkowany, dachy kryte dachówką 

ceramiczną. Architekturę budynku cechuje eklektyzm z przewagą form nawiązujących do 

baroku i klasycyzmu. Założony na rzucie wydłużonego prostokąta, z szerokim 

pseudoryzalitem części środkowej zachodniego boku i odpowiadającym mu ryzalitem 

boku wschodniego. Do części ryzalitu przylega prostokątny aneks. Bryła zwarta, 

trójkondygnacyjna, z wysokim poddaszem, częściowo podpiwniczona, nakryta wysokim 

dachem czterospadowym. Przylegający od wschodu parterowy aneks zwieńczony 

tarasem. Remont generalny i adaptacja na cele PWSZ w latach 2002-2004.  

Budynek rektoratu i dydaktyki, przy ul. Armii Krajowej 51, wzniesiony w 1909 r., 

murowany z cegły, otynkowany. Rzut na planie podkowy z przedłużonym o dobudówkę 

skrzydłem północnym, z lekko wysuniętymi ryzalitami po bokach wschodnim  

i zachodnim skrzydła głównego. Bryła z czterech zróżnicowanych gabarytowo członów 

zestawionych do siebie prostopadle, dwukondygnacyjnych, z okazałym cokołem, 

podpiwniczonych, nakrytych wysokimi dachami z lukarnami. Środkowa partia skrzydła 

wschodniego wyniesiona o dwa metry ponad pozostałe. Po wojnie od strony zachodniej 
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południowego skrzydła budynku dobudowano aneks, kryty papą. Elewacja frontowa  

z pięcioosiowym ryzalitem. Budynek w 2002 r. został poddany gruntownej modernizacji 

z zachowaniem historycznej elewacji.  

Dom mieszkalny w zespole szkolnym przy ul. Armii Krajowej 46. Budynek wzniesiony  

w 4 ćw. XIX w. z czerwonej cegły, na planie kwadratu. Bryłę tworzą trzy parterowe 

człony czworoboczne, zróżnicowane wysokością, wszystkie nakryte wysokimi dachami 

dwuspadowymi. Elewacje o licu ceglanym, dekorowane pasmami ciemniejszych cegieł. 

Elewacja frontowa z wysokim trójkątnym szczytem. Budynek remontowany na bieżąco, 

utrzymany w dobrym stanie. 

8) Wieża ciśnień przy ul. 31 Stycznia,  

zlokalizowana wśród zabudowy miejskiej. Zbudowana w 1904 r., z cegły klinkierowej w 

kolorach żółtym i czerwonym, z której uformowany jest również detal architektoniczny. 

Budynek w kształcie grzyba, którego trzon wzniesiony na planie koła, wzmocniony 

jedenastoma stalowymi obejmami, podtrzymuje zbiornik wodny. Nad wejściem znajduje 

się XIX-wieczny herb Sulechowa. Wieża pełniła swoją funkcję do lat 70. XX w. Obecnie 

wymaga zagospodarowania. Stanowi własność gminy Sulechów. 

9) Domy mieszkalne  

zlokalizowane przy ulicach: Armii Krajowej, Brama Piastowska, Handlowa, 

Łukasiewicza, al. Niepodległości, Okrężna, plac Ratuszowy, Sikorskiego, 31 Stycznia, 

Szkolna, Jana Pawła II, al. Wielkopolska, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.  

Na terenie miasta, mimo znacznych zniszczeń wojennych, zachowała się historyczna 

zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo – usługowa, wśród której do najcenniejszych 

należy kilkadziesiąt budynków, usytuowanych głównie w centrum i przy jednej  

z najbardziej reprezentacyjnych ulic na przełomie XIX i XX w., łączącej centrum  

z ówcześnie nowo powstałym dworcem kolejowym, obecną Aleją Niepodległości, gdzie 

zlokalizowane są budynki np. dawnego szpitala, urzędu ziemskiego i powiatowego, 

prywatnej szkoły. Zabudowa występuje w postaci zwartej szczytowej i kalenicowej. Są to 

domy i piętrowe, klasycystyczne kamienice czynszowe oraz wtopione w zieleń budynki o 

charakterze willowym, prezentujące architekturę eklektyczną i secesyjną, z dość bogatym 

detalem architektonicznym - pilastry, tympanony, boniowania, opaski okienne czy 

zdobione motywami stylizowanych roślinności, zwłaszcza w partiach fasad. Przeważają 

budynki murowane z cegły, tynkowane, założone na planie prostokąta lub zbliżone do 

kwadratu, z ryzalitami, ozdobnymi szczytami, o urozmaiconych gabarytach i formach, 
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nakryte dachami głównie dwuspadowymi z dachówki ceramicznej, czasami 

mansardowymi, zbudowane w 2 poł. XIX w., przełomie XIX/XX w. i na początku XX w. 

Kilka posiada XVIII-wieczną metrykę np. szachulcowy budynek gminy ariańskiej przy 

ul. Szkolnej 5, kamienica przy pl. Ratuszowym 7 czy ul. Handlowej 5. Niektóre budynki 

wyróżniają się ciekawym ogrodzeniem np. secesyjnym, żeliwnym na ceglanej 

podmurówce czy zabudową gospodarczą – np. willa nr 30 przy Al. Niepodległości, 

również sama prezentująca ciekawą formę dawnego zamku z cylindryczną wieżą, bądź 

dobudówkami np. w formie wielobocznej werandy – willa przy ul. 31 Stycznia nr 35. 

Stany techniczne obiektów w większości są dobre i średnie, na bieżąco przeprowadzane 

są remonty i naprawy, niektóre po remoncie generalnym.  

Do rejestru zabytków wpisane są również dwie aleje: 

1) Aleja lipowa, przy drodze Sulechów – Krężoły, założona w 2 poł. XIX w. Bardzo 

przetrzebiony drzewostan, praktycznie w stanie szczątkowym. Wymaga 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. 

2) Aleja lipowo – klonowo - kasztanowcowa, przy drodze Sulechów –Skąpe, założona na 

przełomie XIX/XX, o długości ok. 16 km. Zaczyna się w Sulechowie przy torach 

kolejowych i wiedzie do pierwszych zabudowań miejscowości Skąpe. Znacznie 

przetrzebiona w 2007 r., po wielu interwencjach w jej obronie, objęta ochroną 

konserwatorską i zinwentaryzowana. Obecnie porasta przy niej ponad 1400 drzew, 

wśród których przeważają lipy – ok. 960 sztuk w wieku od 70 do100 lat, ponad 200 

sztuk kasztanowców w przedziale wieku 80-90 lat. Najstarsza część alei obsadzona 

jest ok. 270 drzewami klonu jawora i klonu pospolitego w wieku 110-120 lat,  

z najstarszym drzewem w całej alei – egzemplarzem klonu jawora w wieku około 170 

lat. Występują też pojedyncze dęby, jesiony wyniosłe, brzozy pospolite i topole 

kanadyjskie. Ostatnimi laty przeprowadzono cięcia sanitarne i oczyszczono drzewa  

z posuszu.
37

 

Na terenie gminy Sulechów zarejestrowano 201 stanowisk archeologicznych.  

Rozpoznane obszary wykopalisk archeologicznych zlokalizowane są w następujących 

miejscowościach: Brody,  Brzezie Pomorskie ,  Buków, Cigacice, Głogusz, Górzykowo, 

Kalsk, Kije, Klępsk, Krężoły, Łęgowo, Okunin, Mozów, Pomorsko, Sulechów. 
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 . Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Sulechów na lata 2015 – 2018. Włodzimierz Dopierała 2015 r. 
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2.4.3 Turystyczne znaczenie zasobów środowiska naturalnego w gminach 
 

Możliwości rozwoju rekreacji i turystyki warunkowane są w istotnym stopniu przez stan 

elementów środowiska naturalnego w gminach Obszaru Funkcjonalnego. Poniżej 

wyszczególnione zostały najistotniejsze wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

w przestrzeni spędzania czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym, które należy spełniać  

w stosunku do istniejących i planowanych obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 

Infrastruktura gazownicza i ciepłownicza 

 Rozbudowa istniejącej sieci gazowej i ciepłowniczej na terenie gmin Obszaru 

Funkcjonalnego, oprócz zapewnienia komfortu jak największej liczbie ludności, wpłynie 

korzystnie na stan czystości powietrza. Rozszerzania zasięgu lokalnych kotłowni 

i centralnych systemów zaopatrzenia w ciepło, wykorzystanie gazu przewodowego jako 

paliwa niskoemisyjnego do celów grzewczych i likwidacja palenisk oraz kotłów węglowych 

skutecznie ograniczą zawartość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu w wyniku 

zmniejszania tzw. emisji niskiej. 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

 Zapewnienie niezakłóconej dostawy wody o wymaganej jakości, w pożądanej ilości 

i o wystarczającym ciśnieniu do obiektów turystyczno-rekreacyjnych jest warunkiem 

koniecznym, zarówno ze względów sanitarnych (higiena osobista, umywalnie i sanitariaty, 

sprzątanie pomieszczeń, gastronomia itp.), jak i przeciwpożarowych. W przypadku braku 

możliwości przyłączenia tych obiektów do pobliskiej sieci wodociągowej konieczna jest 

budowa własnych ujęć wody, stacji uzdatniania oraz stacji hydroforowych, a następnie 

prawidłowa eksploatacja oraz konserwacja urządzeń  przez wykwalifikowanych 

pracowników. W przypadku wykorzystywania wody do celów pitno-gospodarczych 

niezbędne jest zapewnienie okresowych badań jakości wody dostarczanej do instalacji.  

 Kanalizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych powinna zapewnić higieniczne 

i sprawne odprowadzenie powstających ścieków bytowo-gospodarczych oraz deszczowych. 

W przypadku braku w pobliżu istniejących systemów kanalizacyjnych, stosowanym 

powszechnie rozwiązaniem jest gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych w zbiornikach 

bezodpływowych i ich okresowy wywóz do pobliskich oczyszczalni. Jest to system 

wymagający permanentnej kontroli oraz stwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo-

wodnego (możliwe nieszczelności zbiorników bezodpływowych oraz taboru asenizacyjnego). 



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 104 

 

Eliminacja bądź ograniczanie tego systemu jest możliwe poprzez budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W przypadku odprowadzania wód (ścieków) deszczowych należy 

preferować lokalne zbiorniki retencyjne, które prawidłowo zaprojektowane, wykonane  

i utrzymane mogą stanowić estetyczny element zagospodarowania terenów rekreacyjno-

turystycznych. 

  Niedopuszczalne jest wydawanie przez urzędy pozwoleń na rolnicze bądź leśne 

wykorzystywania osadów ściekowych  w pobliżu terenów rekreacyjno-turystycznych.  

Powstające w takich przypadkach okresowe uciążliwości odorowe odstręczą skutecznie 

turystów od odwiedzania takich terenów. 

   Prawidłowo prowadzona gospodarka ściekowa na terenach rekreacyjno-turystycznych 

przełoży się niewątpliwie na dalszą poprawę stanu czystości wód powierzchniowych 

i podziemnych, co zwiększy atrakcyjność tych terenów. 

Stan czystości wód 

 Badania stanu czystości wód płynących na Obszarze Funkcjonalnym prowadzone przez 

WIOŚ w Zielonej Górze dowodzą, że od ostatniej dekady XX wieku stan wód ulega 

sukcesywnej poprawie. Wody płynące, w wyniku konsekwentnej polityki w zakresie ich 

ochrony i realizacji szeregu inwestycji proekologicznych osiągają  parametry bliskie 

pożądanym standardom czystości. Najwymowniejszym przykładem są tu np. korzystne. 

zmiany jakości wód Kanału Łącza i Zimnego Potoku, które przed uruchomieniem w 1998 r. 

oczyszczalni ścieków dla Zielonej Góry w Łężycy, stanowiły otwarte kanały ściekowe. Po 

realizacji wymienionej inwestycji większość wskaźników ich zanieczyszczenia mieściła się w 

najwyższej klasie czystości. 

 Od 2008 r. ocena stanu wód rzek prowadzona jest w oparciu o nowe kryteria tj. stan 

i potencjał ekologiczny jednolitych części wód (skrótowo - jcw), elementy biologiczne oraz 

wskaźniki fizykochemiczne. Stan ekologiczny naturalnych jcw na terenie województwa 

lubuskiego był zróżnicowany i kształtował się między stanem słabym a stanem dobrym, przy 

czym dominował stan ekologiczny umiarkowany.  

 Pomimo tego, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej ogólny stan jednolitych części 

wód płynących na obszarze funkcjonalnym jest w większości zły – podobnie jak na całym 

obszarze województwa lubuskiego i Polski, nie znaczy to jednak, że uległ on pogorszeniu, 

a jedynie to, że wody nie osiągnęły jeszcze w pełni wymaganych standardów.  

 Ubóstwo obszaru funkcjonalnego pod względem występowania jezior i zbiorników wód 

stojących powoduje, że należy te wody chronić szczególnie pieczołowicie przed wszelkimi 
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zanieczyszczeniami. Dotyczy to nie tylko Jeziora Dąbie, ale również zbiorników małej 

retencji: „Strużyna” i „Czerwieńsk” oraz mniejszych zbiorników i stawów, które są lub mogą 

być wykorzystywane do celów rekreacyjno-turystycznych (kąpieliska, wędkowanie itp.).  

W tym celu konieczna jest dalsza aktywizacja działalności kontrolnej straży gminnych  

i leśnych oraz Policji. Niebagatelne znaczenie dla ochrony wód ma również stan świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

 Badania wód podziemnych prowadzone przez PIG w latach 2011-2012 wykazały, że na 

obszarze województwa lubuskiego nie występują wody bardzo dobrej jakości, a największy 

udział mają wody III klasy (zadowalającej jakości). Ponieważ wody podziemne stanowią 

podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę, konieczne jest ich kosztochłonne 

uzdatnianie. 

 Uwzględniając zasoby i stan czystości wód na Obszarze Funkcjonalnym należy je 

chronić przed wszelkimi zanieczyszczeniami, głównie ściekami bytowo-gospodarczymi, 

deszczowymi i przemysłowymi oraz odpadami. Istotne znaczenie ma tu rozbudowa systemów 

kanalizacyjnych w gminach i likwidacja zbiorników bezodpływowych oraz wywozu ścieków. 

Ochrona powietrza 

 Stan zanieczyszczenia powietrza na Obszarze Funkcjonalnym, podobnie jak w całym 

woj. lubuskim, spełnia generalnie wymagane standardy. Występujące w województwie 

przypadki  przekroczenia standardów jakości powietrza nie dotyczą bezpośrednio Obszaru 

Funkcjonalnego. Nie znaczy to jednak, że lokalnie nie występują problemy z czystością 

powietrza, szczególnie z nadmierną emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 

z indywidualnych systemów grzewczych i zwiększającą się emisją spalin komunikacyjnych. 

Dlatego niezwykle istotne z punktu widzenia walorów turystycznych jest realizacja 

programów ograniczania emisji niskiej poprzez przyłączenia odbiorców do zbiorczych sieci 

cieplnych, stosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw niskoemisyjnych (gaz, olej 

opałowy) i wykorzystywanie  alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.  

 Tereny rekreacyjno-turystyczne to obszary wrażliwe na hałas i odory. Zatem należy 

oddalać źródła hałasu komunikacyjnego od takich miejsc (np. budowa obwodnic) lub 

podejmować działania wydatnie zmniejszające hałas (poprawa nawierzchni dróg i elementów 

ich uzbrojenia, ograniczanie prędkości ruchu oraz budowa ekranów akustycznych). Należy 

zadbać, ażeby w pobliżu miejsc przeznaczonych na rekreację nie lokalizowano składowisk 

odpadów, oczyszczalni ścieków,  obiektów hodowlanych, zakładów utylizacyjnych, 

grzebowisk padliny i pomiotu drobiowego oraz innych inwestycji, których funkcjonowanie 
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wiąże się z emisją odorów do otoczenia. Mimo, że  dotychczas problemy odorowe nie są 

w naszym kraju prawnie rozwiązane, jest to problem niezwykle drażliwy społecznie. 

Zagospodarowanie odpadów stałych i ochrona gleb 

 Tereny rekreacyjno-turystyczne powinny być miejscem czystym i estetycznym, dlatego 

powinny na nich być spełnione warunki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Oprócz odpowiednio gęsto rozmieszczonych pojemników na odpady 

zmieszane, w pergolach powinny być ustawione kontenery na odpady z tworzywa sztucznego, 

szklane i makulaturę, a także do zbiórki odpadów niebezpiecznych dla środowiska np. baterii. 

Konieczne jest oznakowanie miejsc gromadzenia odpadów oraz ustawienie edukacyjnych 

tablic informacyjnych - apelujących o utrzymanie czystości przez użytkowników. Niezależnie 

od tego właściciele lub dysponenci tych terenów powinni zapewnić pracowników 

sprzątających teren i dozorujących system wywozu odpadów. 

  W celu lepszego wykorzystania walorów środowiskowych, gminy Obszaru 

Funkcjonalnego powinny opracować projekty i zakończyć rekultywację zamkniętych 

wysypisk odpadów oraz możliwie szybko likwidować powstające na ich terenie nieurządzone 

(tzw. dzikie) wysypiska odpadów.  

 Gleby Obszaru Funkcjonalnego powinny być chronione przed zanieczyszczeniami  

i degradacją. Ochrona powierzchni ziemi powinna obejmować prawidłową gospodarkę 

odpadami stałymi i ciekłymi, staranną eksploatację składowisk odpadów, zapobieganie 

powstawaniu i likwidację tzw. dzikich wysypisk odpadów oraz edukację ekologiczną 

społeczeństwa. 
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3 Analiza SWOT oferty czasu wolnego na terenie obszaru 

funkcjonalnego 

 
Analiza SWOT (skrót od angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

– silne i słabe strony, szanse i zagrożenia)
38

 jest przeglądem uwarunkowań wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz stanowi ważny element procesu planowania strategicznego. Dostarcza 

informacji, które są pomocne w dopasowaniu zasobów i możliwości  (środki pieniężne i inne, 

personel, itd.) do otoczenia, w którym badany podmiot funkcjonuje. Jest kompleksową 

metodą diagnozowania strategicznego, opartą na identyfikowaniu silnych i słabych stron 

organizacji oraz szans i zagrożeń pojawiających się w jej wnętrzu i najbliższym otoczeniu. 

Przedmiotem analizy SWOT w opracowaniu strategii sektorowej jest oferta spędzania 

czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego nadodrzańskich gmin. Analizą objęta jest 

więc przestrzeń spędzania czasu wolnego w gminach tworzących obszar funkcjonalny. 

Słabe strony to będą te aspekty funkcjonowania przestrzeni czasu wolnego w gminach 

obszaru funkcjonalnego, które ograniczają jej sprawność i mogą blokować rozwój w 

przyszłości. Są najczęściej konsekwencją ograniczeń zasobów i ich niedostatecznych 

właściwości.  

Mocne strony, czyli atuty przestrzeni czasu wolnego w gminach obszaru funkcjonalnego 

to specjalne walory odróżniające ją od innych, działających w tym samym sektorze  

i regionie
39

. Mocnymi stronami oferty w tej przestrzeni mogą być zasoby, które pozytywnie 

wpływają na jej pozycję konkurencyjną w otoczeniu 

Silne i słabe strony przestrzeni czasu wolnego dotyczą głównie wewnętrznych cech 

(właściwości, atrakcyjności, możliwości). Mają najczęściej charakter relatywny, a nie 

absolutny (to, co w jednej sytuacji jest jej siłą , w innej może być słabością)
40

. 

Drugim ważnym elementem analizy SWOT jest określenie szans i zagrożeń dla gmin 

partnerskich jakie mogą wystąpić w przestrzeni czasu wolnego na  obszarze funkcjonalnym.  

Szanse to tendencje i zjawiska w otoczeniu przestrzeni czasu wolnego, które 

odpowiednio wykorzystane mogą stać się bodźcem rozwojowym i źródłem osłabienia 

zagrożeń. 

A. Sharplin określa okazję jako „kombinację okoliczności, czasu i miejsca, która w przypadku 

połączenia z pewnym działaniem ze strony organizacji może przynieść znaczące korzyści”
41

.  

                                                 
38

 Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe 

strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 
39 M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995. 
40

 J. Supernat, Zarządzanie strategiczne: pojęcia i koncepcja, Kolonia Limited, Wrocław 1998, s. 19. 
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Zagrożenia to na ogół czynniki zewnętrzne, które są postrzegane jako bariery rozwoju 

przestrzeni czasu wolnego, utrudnienia, dodatkowe koszty działania lub niebezpieczeństwa. 

Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny wpływ na jej rozwój, a w szczególności na powodzenie 

inwestycji.  

Jednocześnie nie pozwala na pełne wykorzystanie szans i mocnych stron
42

.  

Szanse i zagrożenia można odnaleźć wewnątrz przestrzeni oraz w jej otoczeniu. Często 

mają charakter relatywny; niewykorzystane szanse mogą stać się zagrożeniami, a wcześnie 

rozpoznane zagrożenie może przekształcić się w szansę. 

Po zidentyfikowaniu słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju 

przestrzeni czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym, można przystąpić do określenia misji i 

wizji funkcjonowania tej przestrzeni oraz określenia struktury celów i działań strategicznych. 

Działania te można podzielić na cztery grupy, ukierunkowane na:  

1) wykorzystanie silnych stron wraz z szansami (Strategie S-O);  

2) zmniejszanie słabych stron, z wykorzystaniem szans (Strategie W-O);  

3) wykorzystanie silnych stron dla redukcji zagrożeń (Strategie S-T);  

4) zapobieganie zagrożeniom, spowodowane występowaniem słabych stron  

(Strategie W-T). 

 Podstawowym zadaniem analizy SWOT było dokonanie diagnozy stanu istniejącego  

i znalezienie mocnych i słabych stron przestrzeni spędzania czasu wolnego na obszarze 

funkcjonalnym oraz wskazanie szans i zagrożeń dla tej przestrzeni w przyszłości. 

Analizy dokonano dla dwóch obszarów zagadnień: 

1) Oferty rekreacyjno-turystycznej na terenie obszaru funkcjonalnego 

2) Ochrony środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego na obszarze 

funkcjonalnym 

 Wyniki analizy przedstawiono w formie tabelarycznej. Stanowią one podstawę do 

określenia  misji i wizji rozwoju przestrzeni spędzania czasu wolnego na obszarze 

funkcjonalnym a także struktury celów i zadań strategicznych niezbędnych dla jej 

doskonalenia. 

 

                                                                                                                                                    
41

 Ibidem, s. 19. 
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 M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995. 
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3.1 Analiza oferty rekreacyjno-turystycznej na terenie obszaru 
funkcjonalnego 

 
 Przedmiotem analizy są elementy oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, sportowo-

rekreacyjnej oraz turystyczno-rekreacyjnej. Analiza obejmuje zagadnienia organizacji 

turystyki i rekreacji oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do przygotowania atrakcyjnej 

oferty produktów turystycznych. 

Tabela 3.1  Analiza SWOT w zakresie oferty rekreacyjno-turystycznej przestrzeni czasu wolnego 

Oferta rekreacyjno-turystyczna na terenie obszaru funkcjonalnego 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Wyjątkowe walory Odry i jej doliny. Malowniczy 

przebieg Bobru. Walory krajobrazowe terenów gmin. 

Turystyczne walory zasobów leśnych w gminach 

(drzewostan, runo leśne, zwierzyna leśna). Leśne ścieżki 

dydaktyczne. Atrakcyjne tereny łowieckie. 

Bioróżnorodność gatunków roślin i zwierząt. Obszary 

chronionego krajobrazu. Turystyczno-rekreacyjne 

walory rzek i zbiorników wodnych. 

Rekreacyjno-turystyczne walory parków i zespołów 

pałacowo-parkowych. Gminne pomniki przyrody. 

Zbyt mała ilość organizowanych imprez turystycznych 

(wycieczki, biesiady, biwaki). Niedostateczna promocja 

turystyki nadodrzańskiej (foldery, informatory 

turystyczno-przyrodnicze i turystyczno-historyczne, 

jarmarki turystyczne, targi turystyczne) na całym 

obszarze funkcjonalnym i na zewnątrz. 

Niezbyt duże zainteresowanie turystów krajowych i 

zagranicznych. 

Niewystarczająca czystość wody w Odrze-mimo 

systematycznej poprawy. 

Mało przystani wodnych nad Odrą w miejscowościach 

nadodrzańskich (portowych, motorowodnych, 

kajakowych, jachtowych).  

Niewystarczający zakres rejsów wycieczkowych po 

Odrze (statki, galary). 

Zewnętrzna dostępność komunikacyjna przestrzeni 

czasu wolnego  na obszarze funkcjonalnym (drogowa, 

kolejowa, wodna). 

Bliskość granicy z Niemcami. 

Odradzające się winnice i winiarstwo jako atrakcja 

turystyczna. 

 

Brak plaż nadodrzańskich. Brak dróg dojazdowych do 

terenów nadodrzańskich.  

Słaba infrastruktura dla turystyki konnej,  

samochodowej, quadowej i motocyklowej (poza wałami 

Odry i obszarami prawnie chronionymi). Niedostateczna 

sieć ścieżek i dróg rowerowych na wałach i poza wałami 

przeciwpowodziowymi. 

Słaba infrastruktura turystyczno-rekreacyjna  w 

miejscowościach gminy (pola biwakowe, pola 

namiotowe, plaże i tereny zielone, wiaty biesiadne, ławy 

i stoły biesiadne, pola karawaningowe). 

Mała konkurencyjność turystyczna gmin. 

Słaba dostępność (wypożyczalnie) sprzętu turystycznego 

na terenie gmin (rowery, quady, samochody terenowe, 

sprzęt wodny i motorowodny, powozy konne) 

Turystyczne walory obiektów zabytkowych.  

Dobry stan techniczny większości  zabytków o 

znaczeniu turystycznym. 

Turystyczna dostępność gminnych zabytków dla 

zwiedzających. 

Aktualna dokumentacja historyczna i opis obiektów 

zabytkowych o walorach turystycznych. 

Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa w 

zabytkowych zespołach parkowo-pałacowych. 

Turystyczna infrastruktura okołozabytkowa (tablice 

informacyjne, sanitariaty, gastronomia, mapy, foldery, 

informatory) 
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Powiązanie turystycznych szlaków i ścieżek 

rowerowych z regionalnymi ścieżkami rowerowymi. 

Liczba miejsc atrakcyjnych turystycznie. Dobra 

aktywność turystyczna organizacji pozarządowych.  

Brak dewastacji przyrodniczej i krajobrazowej terenów 

nadodrzańskich. 

Niedostateczna turystyczno-rekreacyjna baza 

gastronomiczna dla obszarów nadodrzańskich. Baza 

noclegowa dla turystyki nadodrzańskiej (hotelowa, 

agroturystyczna, namiotowa). 

Brak dobrej restauracji w centrum Sulechowa 

Niedostateczna ilość profesjonalnej kadry turystycznej 

(przewodnicy, informatorzy turystyczni). Usługi dla 

turystów (przewozy, posiłki, opieka medyczna, 

informacje, ..) 

Zbyt małe wsparcie dla organizacji pozarządowych 

działających w przestrzeni czasu wolnego. Brak 

wsparcia dla turystycznych projektów unijnych.  

Mały zakres dofinansowania przedsięwzięć 

turystycznych. Oznakowanie i opisy atrakcji 

turystycznych.  

 Mała estetyka i porządek na terenach turystycznych i 

turystyczno-rekreacyjnych. Eksploatacja roślin i terenów 

zielonych  w rekreacyjno-turystycznej przestrzeni gmin. 

Poziom rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej. 

Rozwój sportu szkolnego (szkolne kluby sportowe, 

pozalekcyjne zajęcia sportowe). 

Rozwój sportu amatorskiego (treningi, zawody, 

rozgrywki ligowe, turnieje).  

Dostępność nowoczesnej infrastruktury sportowej dla 

zainteresowanych mieszkańców. 

Sportowa kadra trenerska, instruktorska i nauczycielska 

dostępna na terenie gminy. 

Kryty basen w Sulechowie. Zalew retencyjno-

rekreacyjny i hala sportowa w Czerwieńsku. 

Port i przystanie w Cigacicach. 

Nowoczesne boiska i nowe hale sportowe przy szkołach. 

Brak urządzonych terenów sportowo-rekreacyjnych, 

placów zabaw i siłowni w parkach i skwerach. 

Niedostateczne warunki amatorskiego uprawiania sportu 

w gminach. 

Brak sztucznych lodowisk w gminach w sezonie 

zimowym. 

Mała ilość profesjonalnie zorganizowanych amatorskich 

imprez sportowych w gminie. Niewystarczająca 

działalność rekreacyjno-sportowa profesjonalnych 

klubów sportowych w gminach. 

Brak urządzonych terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych na terenach miejscowości gminnych. 

Brak ławek przy terenach spacerowych. 

Zaniedbane parki i potencjalne tereny rekreacyjne. 

Działalność Gminnych Ośrodków Kultury .  

Gminne imprezy kultury masowej. 

Szkolna aktywność kulturalna dzieci i młodzieży. 

Wspieranie aktywności kulturalnej (zamiłowań 

artystycznych) dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy. Wspieranie szkolnych ośrodków 

aktywności kulturalnej. 

Mała liczba gminnych imprez kultury wyższej. Słabo 

rozwinięte gminne instytucje kultury (muzea regionalne, 

izby pamięci, teatry amatorskie, amfiteatry, sale 

koncertowe, kina). 

Niedostateczny poziom artystyczny gminnych imprez 

kulturalno-rozrywkowych. 

Niewystarczający dostęp młodych talentów do 

korzystania z gminnych obiektów kultury. 

Dostępność bibliotek i czytelni publicznych. 

Dodatkowe usługi biblioteczne w gminach.  

Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie. 

Odnowione wiejskie domy kultury. 

 

Spadające czytelnictwo książek i czasopism. 

Kluby i ośrodki dyskusyjne na terenie gmin. 

Kluby i ośrodki towarzyskie na terenie gminy. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Rozwój aktywności wiejskich domów kultury. 

Bliskość granicy z Niemcami. 

Modernizacja drogi wodnej na Odrze. 

Realizacja strategii rozwoju turystyki w Województwie 

Lubuskim. 

Umasowienie rekreacji i turystyki nadodrzańskiej. 

Regularne kursy pociągów turystycznych na trasie 

Poznań-Cottbus. 

Zanikające zainteresowanie czytelnictwem książek. 
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Budowa mostu na Odrze w Pomorsku. Budowa kładki 

pieszo-rowerowej na moście kolejowym w 

Nietkowicach. 

Zagospodarowanie turystyczne terenów nadodrzańskich. 

Wybudowanie przystani i nadodrzańskich ośrodków 

rekreacyjno-wypoczynkowych na wysokości 

miejscowości nadodrzańskich. 

Wysokie koszty tworzenia nadodrzańskiej infrastruktury 

turystycznej. Brak środków finansowych na 

doprowadzenie terenów nadodrzańskich do wysokiego 

poziomu usług turystycznych. 

Wzrost zainteresowania turystyką nadodrzańską w 

województwie, kraju i za granicą (Niemcy) 

Sąsiedztwo Zielonej Góry. Współpraca ze sponsorami. 

Rozszerzenie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i operatorami turystycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą, 

Turystyczne wykorzystanie dróg wodnych: sporty 

motorowodne, rejsy i wycieczki statkami i galarami. 

Turystyczne wykorzystanie linii kolejowych na terenie 

obszaru funkcjonalnego. 

Wysokie koszty eksploatacji nadodrzańskiej 

infrastruktury turystycznej. Wysokie koszty obsługi 

ruchu turystycznego na terenach nadodrzańskich 

(porządek publiczny, bezpieczeństwo, zachowanie 

czystości, warunki higieniczno-sanitarne, pojemniki na 

śmieci, wywóz śmieci, oświetlenie, monitoring, patrole 

policyjne lub gminne, …) 

Brak chętnych inwestorów do zagospodarowania 

zniszczonych zespołów parkowo-pałacowych i 

pałacowo-folwarcznych na terenach gmin 

Pozyskanie środków zewnętrznych na programy 

wspierające organizację czasu wolnego. Budowa 

przystani rzecznych w Nietkowie i Pomorsku. 

Zainteresowanie turystów niemieckich terenami 

gmin obszaru funkcjonalnego. 

Rewitalizacja fortyfikacji wzdłuż Odry. 

Zagrożenie powodziowe dla nadodrzańskich ośrodków 

rekreacyjno wypoczynkowych.  

Migracja i emigracja młodych ludzi. 

Brak szerokiego zainteresowania turystyką i rekreacją na 

terenach gmin obszaru funkcjonalnego. 

Sceptycyzm społeczny wobec perspektyw rozwoju 

turystyki nadodrzańskiej. 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie zebranych wyników konsultacji społecznych, badań ankietowych i 

studiów dokumentów źródłowych 

3.2 Analiza stanu środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego 
 
 Przedmiotem analizy są naturalne właściwości środowiska przyrodniczego mające istotny 

wpływ na jakość przestrzeni czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym oraz czynniki mające 

wpływ na zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które obniżają rekreacyjno-turystyczną 

atrakcyjność przestrzeni spędzania czasu wolnego. Pod uwagę brano również wpływ 

infrastruktury technicznej gmin na jakość środowiska naturalnego w przestrzeni czasu 

wolnego. 

Tabela 3.2  Analiza SWOT w zakresie ochrony środowiska w przestrzeni spędzania czasu 

wolnego 

Ochrona środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Brak degradacji środowiska przyrodniczego. 

Brak poważniejszych zanieczyszczeń środowiska 

przyrodniczego.  Brak zanieczyszczeń wód gruntowych. 

Wysoka czystość jezior. Czystość gleb. 

Występujące okresowe zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych Złotego Potoku. 

Brak odpowiedniej czystości wody do kąpieli w Odrze i 

w zatokach. 
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Czystość powietrza. Gospodarka odpadami stałymi w 

gminach (wywóz śmieci komunalnych). Inwestycje w 

ochronie środowiska. 

Termomodernizacja budynków w gminie. 

Zanieczyszczanie powietrza przez niskoemisyjne 

systemy grzewcze na terenie gminy. 

Słaba skala wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

elektrycznej (baterie fotowoltaiczne, małe elektrownie 

wodne, elektrownie wiatrowe, biogazownie) i 

cieplnej(baterie słoneczne, biopaliwa, biomasa, odpady 

technologiczne, źródła geotermalne). 

Czystość powietrza. Warunki klimatyczne. Warunki 

akustyczne na terenach nadodrzańskich. Cisza na 

terenach nadodrzańskich.  

Odległość miejscowości nadodrzańskich od brzegów 

Odry. 

Hałas komunikacyjny w miejscowościach leżących 

przy drogach krajowych i wojewódzkich oraz 

niektórych drogach lokalnych (powiatowych i 

gminnych) 

Edukacja ekologiczna w gminach. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Wymiana niskoemisyjnych, węglowych systemów 

grzewczych na bardziej ekologiczne (olejowe, gazowe) 

Emisja gazów trujących podczas spalania 

niebezpiecznych odpadów w niskoemisyjnych 

systemach grzewczych w okresie grzewczym. 

Rozwój energetyki odnawialnej.  Niekonwencjonalne 

wytwórnie ciepła: spalarnie biomasy, baterie słoneczne, 

energia geotermalna. 

Rosnąca skala ubóstwa społeczeństwa. 

Korzystne zmiany w prawie UE Możliwe zmiany w systemie prawnym dotyczące lasów 

państwowych 

Programy pomocowe dotyczące wsparcia rozwoju 

ochrony środowiska  

Możliwe plany uruchomienia inwestycji zagrażających 

środowisku naturalnemu. 

Systematyczna poprawa stanu czystości wody w Odrze, 

innych rzekach oraz zbiornikach wodnych. 

Lokalizacja po stronie niemieckiej elektrowni węglą 

brunatnego. Wysoka emisja CO2 (jeden z większych 

emitentów tego gazu w UE). 

Budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie zebranych wyników konsultacji społecznych, badań ankietowych i 

studiów dokumentów źródłowych 

 

 Identyfikacja poszczególnych czynników i zakwalifikowanie ich do odpowiednich 

obszarów oceny wpływu na rozwój przestrzeni czasu wolnego (słaba lub mocna strona, 

szansa i zagrożenie) stanowi mocną podstawę do określenia misji i wizji funkcjonowania 

przestrzeni spędzania czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym, a w dalszej kolejności 

struktury celów i działań strategicznych w zakresie doskonalenia stanu turystyki rekreacji na 

terenach gmin obszaru funkcjonalnego. 
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4 Misja i wizja powiązania rekreacji, turystyki i środowiska 

naturalnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem  obszarów i miejscowości bezpośrednio 

przylegających do rzeki Odry. 

 

 Misja powiązania rekreacji, turystyki i środowiska naturalnego wiąże się z takim 

ukształtowaniem przestrzeni czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym  aby była zgodna z 

oczekiwaniami mieszkańców gmin w zakresie zaspokojenia ich potrzeb dotyczących 

spędzania czasu wolnego, a także z wykreowaniem  sfery konkurencyjnej rekreacji i turystyki 

dla gości z zewnątrz, która przyczyni się do rozwoju gmin i poprawy warunków życia 

mieszkańców. 

 Obszar funkcjonalny może być atrakcyjną przestrzenią spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców i gości, dzięki walorom przyrodniczo-krajobrazowym terenów gmin, obiektom 

historyczno-kulturowym, rozwiniętej infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej oraz 

aktywności organizacyjnej władz i mieszkańców gmin a także zainteresowaniu  

i zaangażowaniu inwestorów z branży turystycznej w przedsięwzięcia inwestycyjne.  

Misją  gmin obszaru funkcjonalnego w przestrzeni czasu wolnego jest odpowiednie 

powiązanie rekreacji, turystyki i środowiska naturalnego  na  całym obszarze 

funkcjonalnym w taki sposób aby ukształtowana przestrzeń spędzania czasu wolnego dobrze 

służyła mieszkańcom i gościom, poprzez pełne wykorzystanie potencjału społeczno-

gospodarczego i geograficzno-przyrodniczego gmin, bez uszczerbku dla środowiska 

naturalnego i warunków życia mieszkańców. 

 W wymiarze wewnętrznym tak sformułowana misja powinna zmobilizować 

mieszkańców i władze gmin do aktywności na rzecz tworzenia atrakcyjnej przestrzeni 

spędzania czasu wolnego dla siebie. Efektem zewnętrznym powinno być stworzenie 

atrakcyjnej dla turystów z zewnątrz i konkurencyjnej oferty spędzania wolnego czasu na 

obszarze funkcjonalnym, w szczególności na obszarach nadodrzańskich. 

Misja powinna wytworzyć w mieszkańcach wiarę w sens aktywizacji na różnych polach  

w celu wykorzystania wszystkich zasobów gmin, a w szczególności obszarów położonych 

nad Odrą, dla zbudowania atrakcyjnej i nowoczesnej przestrzeni czasu wolnego, która 

stworzy  nadzieję na poprawę warunków ich życia, poprzez uzyskiwanie  dochodów z obsługi 

ruchu turystycznego a także uatrakcyjni spędzanie  przez nich czasu wolnego. 
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Zakłada się, że jest to też podstawowa intencja władz samorządowych w tym 

przedsięwzięciu. 

 Misja powiązania rekreacji, turystyki i środowiska naturalnego na terenie obszaru 

funkcjonalnego, daje podstawę do określenia przyszłościowej wizji funkcjonowania tych 

powiązań w przestrzeni czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym. 

 Wizja przyszłościowego ukształtowania powiązań trzech wymienionych elementów 

sprowadza się do optymalnego ukształtowania relacji pomiędzy każdą parą tych elementów. 

Najważniejszym elementem tego układu jest stan środowiska naturalnego, które zasadniczo 

wpływa na jakość oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz jej konkurencyjność na rynku usług 

turystyczno-rekreacyjnych. Relacje między turystyką i rekreacją są innego typu. Turystyka 

jest formą rekreacji ruchowo-poznawczej i jest elementem rekreacji rozumianej jako sposób   

takiego spędzania czasu wolnego, którego celem jest likwidacja zmęczenia i odnowa 

psychofizycznych możliwości organizmu ludzkiego. O efektywności odnowy w dużym 

stopniu decyduje środowisko w jakim spędza się czas wolny w celach rekreacyjnych. 

Wizja powiązań rekreacji, turystyki i środowiska naturalnego przewiduje stworzenie 

przestrzeni czasu wolnego, zlokalizowanej w czystym i atrakcyjnym środowisku naturalnym, 

w którym ukształtowano atrakcyjne warunki uprawiania turystyki i innych form rekreacji 

na całym obszarze funkcjonalnym, a w szczególności w miejscowościach i na obszarach 

bezpośrednio przylegających do rzeki Odry. 

 Działania gmin partnerskich powinny uwzględniać tak sformułowaną wizję w swojej 

planistycznej i inwestycyjnej działalności rozwojowej. Skala tego dostosowania zależeć 

będzie od sytuacji w otoczeniu i aktualnego potencjału społeczno-gospodarczego gmin. 

Zadania strategiczne władz gminnych muszą być skierowane na: 

1) ochronę naturalnych walorów środowiska geograficzno-przyrodniczego 

2) doskonalenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców gmin 

3) doskonalenie oferty turystyczno-rekreacyjnej dla gości z zewnątrz i mieszkańców 

gmin 

4) zapewnienie dostępności komunikacyjnej do obiektów rekreacyjnych i turystycznych 

 Całościowa wizja funkcjonowania przestrzeni czasu wolnego obejmuje: 

1) ogólnodostępne miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców w każdej 

miejscowości gminy lub w najbliższej okolicy, (parki z ławkami i stołami, place 

wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci, aleje spacerowe, aktywne ośrodki kultury,) 
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2) ogólnodostępne miejsca sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców na terenie każdej 

miejscowości gminy (boiska sportowe, place ćwiczeń sportowych, trasy biegowe, sale 

gimnastyczne, siłownie, baseny, ścieżki rowerowe, … ) 

3) ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe dla turystów z zewnątrz w atrakcyjnych 

miejscach obszaru funkcjonalnego (nad Odrą, w lasach, nad rzekami i kanałami, nad 

jeziorami i zbiornikami wodnymi, na terenach zielonych i innych atrakcyjnych 

miejscach), posiadające odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną, sanitarną, 

sportowo-rekreacyjną, wypoczynkową, gastronomiczną, noclegową, handlowo-

usługową, …) 

4) nowocześnie urządzone szlaki turystyczno-rekreacyjne łączące atrakcyjne tereny i 

obiekty przyrodnicze oraz atrakcyjne turystycznie obiekty historyczno-kulturowe 

(trasy piesze, ścieżki rowerowe, trasy motocyklowe, trasy samochodowe, ścieżki 

quadowe, trasy powozów zaprzęgowych, trasy turystyki konnej, …) 

5) nadodrzańskie ośrodki wczasowo-wypoczynkowe, zlokalizowane poza wałami 

przeciwpowodziowymi(domki kempingowe, domy wczasowe, pola 

karawaningowe,..) 

6) gospodarstwa agroturystyczne w miejscowościach gmin obszaru funkcjonalnego, 

7) targowiska agroturystyczne  w miejscowościach dojazdowych do nadodrzańskich     

ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych   

8) nowoczesne zaplecze turystyczne w postaci hoteli, restauracji, punktów 

informacyjnych, przewodników turystycznych, punktów usługowych 

9) infrastrukturę  komunikacyjną obszaru funkcjonalnego zapewniającą dostępność 

zewnętrzną obszaru funkcjonalnego(drogową, kolejową, wodną) oraz wewnętrzną 

dostępność do każdej miejscowości gminy obszaru funkcjonalnego a także do 

każdego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego i obiektów turystycznych. 

 Tak sformułowana wizja funkcjonowania przestrzeni spędzania czasu wolnego na 

obszarze funkcjonalnym pozwala na określenie struktury celów strategii sektorowej oraz 

działań strategicznych pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych celów. 
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5 Struktura celów Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu 

Wolnego na Terenie Obszaru Funkcjonalnego, ze  szczególnym 

uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska. 

 

 Zintegrowana Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na Terenie Obszaru 

Funkcjonalnego jest ściśle powiązana z dwoma obszarami priorytetowymi Zintegrowanej 

Strategii Rozwoju  Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich:  

1) Przestrzeń czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym 

2) Ochrona środowiska naturalnego na obszarze funkcjonalnym. 

Z tego względu podstawą budowania struktury celów Zintegrowanej Strategii Rozwoju 

Oferty Czasu Wolnego na Terenie Obszaru Funkcjonalnego były cele strategiczne i 

operacyjne wymienionych wyżej obszarów priorytetowych. 

 Przy takim założeniu metodycznym określone zostały dwa cele strategiczne strategii 

sektorowej:  

Cel strategiczny nr 1 

Określenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego na terenie obszaru 

funkcjonalnego 

Cel strategiczny nr 2 

Ochrona środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego obszaru 

funkcjonalnego 

 

 Cele strategiczne zostały następnie podzielone na cele szczegółowe niższego szczebla, 

którym w dalszej części przyporządkowano odpowiednie zadania strategiczne.  W matrycach  

logicznych realizacji celów zadania potraktowane zostały jako przewidywane działania 

strategiczne a cele szczegółowe nazwano celami operacyjnymi. 

Po wydzieleniu celów szczegółowych (operacyjnych) struktura celów strategii sektorowej 

przedstawia się następująco: 

Cel strategiczny nr 1 

Określenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego 

Cele operacyjne celu strategicznego nr 1: 

1.1. Udoskonalenie rekreacyjno-wypoczynkowej oferty spędzania czasu wolnego 

1.2. Udoskonalenie sportowo-rekreacyjnej oferty spędzania czasu wolnego 

1.3. Udoskonalenie turystyczno-rekreacyjnej oferty spędzania czasu wolnego 
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1.4. Ukształtowanie atrakcyjnej infrastruktury turystycznej na terenie obszaru 

funkcjonalnego 

1.5. Poprawa jakości marketingu turystyczno-rekreacyjnego 

 

Cel strategiczny nr 2 

Ochrona środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego obszaru funkcjonalnego 

Cele operacyjne celu strategicznego nr 2:  

2.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni czasu wolnego 

2.2. Ograniczenie zanieczyszczeń wód w przestrzeni czasu wolnego 

2.3. Zagospodarowanie odpadów i ochrona gleb w przestrzeni czasu wolnego 

2.4. Wzrost świadomości ekologicznej w przestrzeni czasu wolnego 

Tak określona struktura celów jest konsekwencją podejścia metodycznego, zakładającego 

kształtowanie na obszarze funkcjonalnym atrakcyjnej dla mieszkańców i gości przestrzeni 

spędzania czasu wolnego. Przestrzeń ta jest ulokowana w przestrzeni terytorialnej obszaru 

funkcjonalnego a jej główną częścią jest środowisko naturalne. Zatem kształtowanie 

środowiska naturalnego, a przede wszystkim jego ochrona przed zanieczyszczaniem  

i degradacją będzie podstawą procesu kształtowania atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu 

wolnego a działania w tym zakresie podporządkowane będą celowi strategicznemu nr 2. 

 Drugim obszarem działań strategicznych będzie kształtowanie przestrzeni czasu wolnego  

w środowisku naturalnym i sztucznie wytworzonym przez człowieka w taki sposób, aby była 

jak najlepiej dostosowana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i gości z zewnątrz i nie 

stanowiła zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Cele operacyjne określono dla pięciu 

kluczowych zagadnień wpływających na jakość i atrakcyjność oferty czasu wolnego na 

obszarze funkcjonalnym: oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, sportowo-rekreacyjnej  

i turystyczno-rekreacyjnej oraz infrastruktury turystycznej i marketingu turystycznego. 

 Dla każdego celu operacyjnego określono działania niezbędne do jego osiągnięcia. 

Osiągnięcie wszystkich celów operacyjnych oznaczać będzie osiągnięcie celu strategicznego. 

Osiagnięcie obu celów strategicznych będzie dowodem zrealizowania misji strategicznej  

i osiągnięcia stanu zgodnego z wcześniejszą wizją strategiczną. 
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6 Plan działań Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu 

Wolnego na  terenie Obszaru Funkcjonalnego, ze  szczególnym 

uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska  

  

6.1 Działania w zakresie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej 
  

 Plan działań w zakresie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej obejmuje zadania 

strategiczne wynikające z potrzeby biernego wypoczynku mieszkańców gmin, a także 

częściowo również gości z zewnątrz oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców i gości 

obejmującego amatorsko-rekreacyjne uprawianie sportu. Podział ten jest zgodny ze strukturą 

celów operacyjnych. Wybrane działania strategiczne mają doprowadzić do osiągnięcia celów 

operacyjnych strategii, a w konsekwencji również celu strategicznego nr 1. 

 Dla każdego celu operacyjnego opracowano matrycę logiczną zawierającą działania 

strategiczne, efekty tych działań oraz wskaźniki oceny realizacji działań, na których 

podstawie dokonywana będzie ewaluacja efektów działań strategicznych. 

Matryce logiczne przedstawiono w formie poniższych tabel 6.1 i 6.2. 

 

Tabela 6.1  Matryca logiczna Celu operacyjnego 1.1. 
Cel strategiczny 1 

Określenie atrakcyjnej oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego 

 
Cel operacyjny 

1.1 

Doskonalenie rekreacyjno-wypoczynkowej oferty 

spędzania czasu wolnego w gminach 

Działania 

˗ Budowa  miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w miejscowościach gmin       

(parki, skwery, tereny zielone, aleje spacerowe, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, mała       

˗ architektura parkowa – ławki, stoliki, place gier i zabaw dla dzieci, place biwakowe, ścieżki             

zdrowia, lokalne ścieżki rowerowe, ścieżki do biegania) 

Tworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad brzegami  zbiorników wodnych,    

˗ starorzeczy, rzek, kanałów i stawów 

˗ Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku retencyjnym w Czerwieńsku 

˗ Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw  dla dzieci przy  

szkołach i przedszkolach publicznych w miejscowościach gmin 

˗ Wytyczanie i urządzanie rekreacyjnych ścieżek spacerowych (pieszych i rowerowych) w   

˗ atrakcyjnych miejscach na terenach gmin (walory przyrodniczo-krajobrazowe) 

˗ Budowa mini-terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach gmin 
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˗ (ścieżki zdrowia, plenerowe place do gier i ćwiczeń fizycznych, mini-boiska, trasy biegowe)  

˗ Tworzenie  kompleksów turystyczno-rekreacyjnych na terenie lub w pobliżu miejsc i obiektów      

˗ atrakcyjnych turystycznie 

˗ Rewitalizacja parków gminnych jako miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 

˗ Zwiększenie aktywności kulturalno-rozrywkowej wiejskich świetlic i domów kultury 

˗ Rozszerzenie oferty ośrodków kultury na wszystkie grupy wiekowe mieszkańców 

˗ Poprawa poziomu artystycznego imprez kulturalnych w gminach 

˗ Rozwijanie czytelnictwa książek wśród mieszkańców gmin (niezależnie od wieku) 

˗ Organizacja większej ilości imprez kulturalno-rozrywkowych w miejscowościach gmin 

˗ Organizowanie otwartych imprez kulturalnych w miejscowościach nadodrzańskich w okresie    

wakacji i w weekendy (promowanie lokalnych zespołów artystycznych) 

˗ Poprawa wyposażenia domów kultury i świetlic wiejskich 

˗ Budowa kina lub sali kinowej w Czerwieńsku 

˗ Poprawa dostępności obiektów kultury dla różnych grup mieszkańców 

˗ Organizowanie zajęć gimnastyczno-ruchowych dla osób starszych 

Rezultaty 

˗ Uatrakcyjnienie form wypoczynku mieszkańców w swoich miejscowościach 

˗ Uatrakcyjnienie form wypoczynku mieszkańców gmin i gości nad Odrą 

˗ Poprawa rekreacyjno-wypoczynkowego wizerunku miejscowości obszaru funkcjonalnego  

˗ Integracja i aktywność społeczna w gminnych przestrzeniach czasu wolnego 

˗ Poprawa warunków kulturalnego spędzania czasu wolnego w gminach 

˗ Uatrakcyjnienie kulturalnej oferty spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i gości w   

sezonie turystycznym, a w szczególności w czasie wakacji 

˗ Wykreowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych wokół miejsc atrakcyjnych 

turystycznie 

Wskaźniki 

˗ Liczba nowych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w miejscowościach     

gmin  

˗ Liczba nowych pomostów wędkarskich nad Odrą 

˗ Liczba nowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych nad zalewem w Czerwieńsku 

˗ Liczba nowych mini terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach gmin. 

˗ Liczba ścieżek zdrowia i plenerowych placów do ćwiczeń w miejscowościach gmin.  

˗ Liczba nowych placów zabaw dla dzieci w miejscowościach gmin. 

˗ Liczba parków tematycznych w gminach obszaru funkcjonalnego  

Żródło: opracowanie własne 

 

Tabela 6.2  Matryca logiczna celu operacyjnego 1.2. 
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Cel strategiczny 1 

Ukształtowanie na terenie obszaru funkcjonalnego atrakcyjnej przestrzeni czasu wolnego 

 
Cel operacyjny 1.2 Doskonalenie sportowo-rekreacyjnej oferty spędzania czasu wolnego  

Działania 

˗ Budowa otwartych mini terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach gmin 

[boiska sportowe, trasy biegowe, ścieżki zdrowia, place do ćwiczeń, siłownie, place do gier i        

zabaw ruchowych dla dzieci, zagospodarowanie nabrzeży rzek i zbiorników wodnych        

wytyczenie alejek biegowych i rowerowych, oświetlenie obiektów sportowo-rekreacyjnych]  

˗ Budowa i rozbudowa wiejskich wielofunkcyjnych boisk sportowych 

˗ Modernizacja odkrytego basenu w Czerwieńsku 

˗ Budowa krytego basenu w Czerwieńsku 

˗ - Budowa odkrytego basenu w Sulechowie 

˗ Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

˗ Budowa i modernizacja sal gimnastycznych, boisk sportowych i basenów przy szkołach 

˗ Budowa i rozbudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach dla potrzeb       

wychowania fizycznego w szkołach oraz jako zaplecza sportowo-rekreacyjnego dla wszystkich  

mieszkańców 

˗ Budowa zaplecza higieniczno-sanitarnego dla obiektów sportowo-rekreacyjnych 

˗ Budowa boisk z bieżniami lekkoatletycznymi z dobrymi bieżniami 

˗ Urządzanie siłowni pod dachem oraz na świeżym powietrzu 

˗ Budowa lodowisk w sezonie zimowym w miejscowościach gmin 

˗ Nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów sportowych dla mieszkańców gmin 

˗ Doskonalenie organizacji amatorskiego uprawiania sportu w miejscowościach gmin 

˗ Angażowanie kadry nauczycielskiej, trenerskiej i instruktorskiej w rozwój aktywności 

sportowo- rekreacyjnej w miejscowościach obszaru funkcjonalnego 

˗ Poprawa dostępności gminnych obiektów sportowych dla młodzieży 

Rezultaty 

˗ Poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców gmin obszaru funkcjonalnego 

˗ Poprawa sportowo-rekreacyjnego wizerunku miejscowości obszaru funkcjonalnego  

˗ Kształtowanie rozwoju fizycznego młodzieży poprzez uprawianie sportu. 

˗ Poprawa stanu infrastruktury sportowej w miejscowościach gmin obszaru funkcjonalnego 

˗ Poprawa dostępności  infrastruktury sportowej dla mieszkańców gmin  

˗ Wzrost fizycznej aktywności sportowo rekreacyjnej w gminach 

˗ Spadek przestępczości w gminach 

˗ Rozwój amatorskiego uprawiania sportu w miejscowościach gmin 

Wskaźniki 

˗ Ilość pozytywnych publikacji w mediach o możliwościach amatorskiego uprawiania sportu w    

miejscowościach obszaru funkcjonalnego 
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˗ Ilość przebudowanych boisk o rozszerzonym zakresie funkcji sportowo-rekreacyjnych 

˗ Ilość nowych boisk o rozszerzonym zakresie funkcji sportowo-rekreacyjnych 

˗ Ilość ogólnodostępnych dla mieszkańców obiektów sportowych przy szkołach  

˗ Ilość nowych i zmodernizowanych ogólnodostępnych placów zabaw przy szkołach 

i przedszkolach 

˗ Ilość nowych i rozbudowanych boisk lekkoatletycznych z nowoczesną bieżnią  

˗ Ilość nowych siłowni pod dachem i na świeżym powietrzu 

˗ Ilość nowych placów i boisk sportowych w miejscowościach gmin 

Żródło: opracowanie własne 

 

6.2 Działania w zakresie organizacji turystyki 
 

 Działania w zakresie organizacji turystyki podzielono na trzy grupy: 

1) doskonalenie turystyczno-rekreacyjnej oferty spędzania czasu wolnego, na którą 

składają się różnego rodzaju produkty turystyczne (geograficzno-przyrodnicze, 

historyczno-kulturowe) 

2) doskonalenie  infrastruktury turystycznej stwarzającej materialne warunki do 

uprawiania turystyki na obszarze funkcjonalnym (drogi dojazdowe do produktów 

turystycznych, parkingi, wytyczone i oznakowane trasy turystyki pieszej, rowerowej, 

motocyklowej, samochodowej, konnej, zaplecze noclegowe (pola namiotowe, hotele, 

motele, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty wczasowe), gastronomiczne  

i usługowe, punkty informacyjne itd. 

3) doskonalenie marketingu  turystycznego obejmujące informację o produktach 

turystycznych, infrastrukturze turystycznej, obsłudze turystyki i innych warunkach 

uprawiania turystyki na obszarze funkcjonalnym gmin nadodrzańskich. 

Każdy z wymienionych obszarów organizacji turystyki powiązany jest z jednym celem 

operacyjnym strategii sektorowej i dla każdego z nich opracowano karty zadaniowo-

realizacyjne w postaci matryc logicznych realizacji celu operacyjnego. 

Matryce logiczne dla tych trzech celów operacyjnych przedstawiono w tabelach 6.3, 6.4 i 6.5. 

Tabela 6.3 Matryca logiczna celu operacyjnego 1.3. 
Cel strategiczny 1 

Określenie atrakcyjnej oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego 

 
Cel operacyjny 1.3. Udoskonalenie turystyczno-rekreacyjnej oferty spędzania czasu 

wolnego 

Działania 
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˗ Wdrożenie „Programu rozwoju turystyki  w gminach obszaru funkcjonalnego”  

˗ Wytyczanie pieszych i rowerowych ścieżek turystycznych, łączących atrakcyjne miejsca i       

obiekty (geograficzno-przyrodnicze i historyczno-kulturowe), warte zwiedzenia .  

˗ Organizowanie turystycznych wycieczek pieszych i rowerowych z przewodnikiem 

˗ Odtworzenie arboretum w Nietkowie jako szczególnej atrakcji turystyczno-przyrodniczej 

˗ Rewitalizacja zespołów pałacowo-folwarcznych w miejscowościach obszaru funkcjonalnego      

jako atrakcji turystycznych i lokalnych ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych dla         

mieszkańców miejscowości i okolic (Kosierz, Trzebule, Buków, Łęgowo, Nietkowice, 

Nietków, Laski, …)  

˗ Utworzenie Gminnych Izb Pamięci pełniących rolę muzeów gminnych, gromadzących          

˗ informacje o przeszłości, które mogą być przedmiotem zainteresowania turystów 

˗ Pozyskiwanie i wspieranie inwestorów dla nieczynnych i zdewastowanych zespołów pałacowo 

– folwarcznych, z przeznaczeniem na funkcje turystyczne  i społeczne (Trzebule, Kosierz). 

˗ Wsparcie rewitalizacji zespołu pałacowo-folwarcznego w Brzeźnicy, pod warunkiem   

˗ udostępnienia go dla celów turystyczno-rekreacyjnych  

˗ - Podejmowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych o walorach     

˗ turystycznych  

˗ Zapewnienie ochrony pomników przyrody zlokalizowanych na terenach gminach 

˗ Wspieranie  osób inwestujących w agroturystykę i turystykę na terenie obszaru funkcjonalnego 

˗ Opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystycznych charakterystycznych dla  obszaru  

˗ funkcjonalnego (np. turystyka wodna, nadodrzańska turystyka rekreacyjno-poznawcza,   

fortyfikacje nadodrzańskie). 

˗ Pozyskanie inwestorów w obszarze budowy infrastruktury turystyki nadodrzańskiej 

˗ Organizowanie konkursów na najlepsze inwestycje turystyczne na obszarze funkcjonalnym 

Rezultaty 

˗ Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udział w obsłudze ruchu turystycznego 

˗ Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży 

˗ Nowe miejsca pracy związane z rozwojem infrastruktury i obsługi turystycznej 

˗ Spopularyzowanie wartości obiektów zabytkowych w gminach obszaru funkcjonalnego 

˗ Zachowanie pamiątek i miejsc związanych z historią gmin. 

˗ Odnowa obiektów zabytkowych oraz modernizacja ich otoczenia 

˗ Wzbogacenie oferty i poprawa atrakcyjności turystycznej gmin 

˗ Wzrost ruchu turystycznego i poprawa poziomu jakości usług turystycznych w gminach 

˗ Zwiększenie popytu na produkty wytwarzane i oferowane przez mieszkańców gmin 

˗ Wzrost dochodów mieszkańców gminy i dochodów własnych budżetu gminy 

Wskaźniki 
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˗ Liczba i długość nowych pieszych  ścieżek turystycznych na obszarze funkcjonalnym  

˗ Liczba i długość nowych ścieżek rowerowych na obszarze funkcjonalnym 

˗ Liczba nowych parkingów rowerowych na terenie obszaru funkcjonalnego 

˗ Liczba nadodrzańskich imprez turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego 

˗ Liczba turystów odwiedzających zrewitalizowane parki  w Laskach i Nietkowie oraz 

odnowione  arboretum w Nietkowie 

˗ Liczba turystów odwiedzających Gminną Izbę Pamięci w Czerwieńsku 

˗ Ilość działań podejmowanych w celu pozyskania inwestorów rewitalizujących zespoły 

pałacowo-folwarczne 

˗ Ilość zrewitalizowanych obiektów w zespołach pałacowo-folwarcznych 

˗ Ilość turystów w gospodarstwach agroturystycznych,  

˗ Ilość wyremontowanych zabytków 

˗ Ilość nowych pomników przyrody  

˗ Ilość imprez turystycznych na obszarze funkcjonalnym 

Żródło: opracowanie własne 

Tabela 6.4  Matryca logiczna celu operacyjnego 1.4. 
Cel strategiczny 1 
Ukształtowanie na terenie obszaru funkcjonalnego atrakcyjnej przestrzeni czasu wolnego 

 
Cel operacyjny 1.4. 

Ukształtowanie atrakcyjnej infrastruktury turystycznej na terenie 

obszaru funkcjonalnego 

Działania 

˗ Budowa nadodrzańskich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych nad Odrą w okolicach 

miejscowości dojazdowych do terenów nadodrzańskich: Połupina, Szczawna, Ciemnic, Lasek, 

Nietkowa, Czerwieńska, Wysokiego, Leśnej Góry, Borynia Sulechowskiego, Laskowa, 

Pomorska, Brodów, Bródek, Nietkowic i Będowa (15 ośrodków). 

˗ Uruchomienie wakacyjnego i weekendowego nadodrzańskiego pociągu turystycznego    

kursującego na linii nr 358 Zbąszynek-Krosno Odrzańskie a w dalszej perspektywie:  

Poznań-Cottbus,  wyjeżdżającego ze Zbąszynka lub Poznania  i zatrzymującego się na      

istniejących stacjach i przystankach kolejowych na odcinku Poznań-Sulechów oraz w     

˗ Czerwieńsku i na nieczynnych obecnie, odbudowanych przystankach turystycznych obszaru     

funkcjonalnego w: Pomorsku, Nietkowie, Laskach, Ciemnicach, Połupinie i Krośnie 

Odrzańskim. 

˗ Odbudowa kolejowych przystanków  w Pomorsku, Nietkowie, Laskach,Ciemnicach i 

Połupinie dla potrzeb turystycznych 

˗ Wspieranie rozwoju istniejących i nowych gospodarstw agroturystycznych. 

˗ Oznakowanie i opis pomników przyrody na terenie obszaru funkcjonalnego  
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˗ Oznakowanie i wyeksponowanie  atrakcyjnych turystycznie obiektów zabytkowych 

˗ Budowa parkingów w okolicach nadodrzańskich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych 

˗ Wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego atrakcyjnych i dobrze         

skomunikowanych miejsc pod pensjonaty, hotele, motele, bary i restauracje 

˗ Poprawa oferty gastronomicznej dla turystów w miejscowościach dojazdowych     

do nadodrzańskich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie obszaru 

funkcjonalnego 

˗ Działanie na rzecz powstania wysokiej klasy lokalu gastronomicznego i hotelu w centrum   

Sulechowa 

˗ Umieszczenie najnowszych map turystycznych gmin na planszach przy dworcach PKP i PKS 

w Sulechowie i w Czerwieńsku oraz przy Urzędzie Gminy w Dąbiu 

˗ Budowa infrastruktury odpoczynkowej (ławek, wiat przystankowych) na szlakach 

turystycznych 

˗ Dostosowanie infrastruktury turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych 

˗ Pozyskanie inwestorów w obszarze tworzenia infrastruktury turystyki nadodrzańskiej 

˗ Dokładniejsze oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych nie tylko kolorami szlaku, lecz      

również opisem kierunku wędrowania (szczególnie na skrzyżowaniach i rozwidleniach dróg),     

czasu dojścia i odległości do ważnego miejsca (obiektu) na szlaku.  

 Budowa parkingów dla rowerów przy atrakcyjnych obiektach turystycznych, przy węzłach 

komunikacyjnych, w parkach turystyczno-rekreacyjnych oraz ważnych obiektach kulturalnych 

i sportowych.  

˗ Budowa turystycznych ścieżek pieszych i rowerowych wzdłuż Odry, łączących nadodrzańskie   

˗ ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe:     

o po lewej stronie Odry: 

˗ [Połupin, Szczawno, Ciemnice, Laski, Nietków, Czerwieńsk, Wysokie, Leśna Góra ] 

o po prawej stronie Odry: 

˗ [Będów, Nietkowice, Bródki, Brody, Pomorsko, Cigacice, Górzykowo]  

˗ Rozbudowa sieci szlaków pieszych i ścieżek rowerowych łączących miejscowości i atrakcyjne      

turystycznie miejsca w gminach.  

˗ Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej, ścieżek edukacyjnych oraz terenowych tras     

rowerowych. 

˗ Budowa przystani wodnej na Odrze w Będowie  

(stanowiska cumownicze, stanowiska do slipowania i wodowania, zejścia na nabrzeża bez 

barier dla osób niepełnosprawnych, zaplecze sanitarne, doprowadzenie mediów). 

˗ Budowa przystani kajakowych na rzece Zimny Potok 

˗ Budowa przystani kajakowych na Bobrze. 

˗ Zagospodarowanie atrakcyjnych nabrzeży rzek i zbiorników wodnych 

[ przystanie kajakowe, bazy rekreacyjno-wypoczynkowe, utwardzone  nabrzeża, alejki       

˗ spacerowe i rowerowe, oświetlenie terenu, zaplecze higieniczno-sanitarne ] 

˗ Wyznaczenie terenów wypoczynkowych w planach zagospodarowania przestrzennego,     

˗ przeprowadzenie podziałów geodezyjnych, umożliwiających inwestycje  

˗ Budowa chodnika z Czerwieńska przez Płoty do Przylepu jako ciągu spacerowego i 
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dojazdowej ścieżki rowerowej. 

Rezultaty 

˗ Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru funkcjonalnego 

˗ Zwiększenie sprawności fizycznej mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży 

˗ Nowe miejsca pracy związane z tworzeniem i utrzymaniem infrastruktury turystycznej 

˗ Spopularyzowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych gmin obszaru funkcjonalnego 

˗ Utrzymanie i powstanie nowych miejsc pracy związanych z dziedzictwem kulturowym 

˗ Poprawa jakości obiektów zabytkowych i ich najbliższego otoczenia 

˗ Wzbogacenie oferty turystycznej obszaru funkcjonalnego 

˗ Wzrost ruchu turystycznego i poprawa poziomu usług turystycznych 

˗ Zwiększenie popytu na produkty wytwarzane na terenie gminy 

˗ Wzrost dochodów mieszkańców gminy i dochodów własnych budżetu gminy 

Wskaźniki 

˗ Ilość i długość nowych pieszych ścieżek turystycznych na obszarze funkcjonalnym 

˗ Ilość i długość nowych ścieżek rowerowych na obszarze funkcjonalnym 

˗ Ilość nowych parkingów rowerowych 

˗ Ilość nowych gospodarstw agroturystycznych 

˗ Ilość tablic informacyjnych w terenie opisujących pomniki przyrody 

˗ Ilość nowych tablic informacyjnych w terenie, informujących o zabytkach,  

˗ Ilość turystów w gospodarstwach agroturystycznych,  

˗ Ilość nowych gospodarstw agroturystycznych 

˗ Ilość tablic informacyjnych w terenie opisujących pomniki przyrody 

Żródło: opracowanie własne 

                                                                                                           

 Ważnym przedsięwzięciem w zakresie kształtowania przestrzeni czasu wolnego na 

terenie obszaru funkcjonalnego będzie zbudowanie nadodrzańskich ośrodków rekreacyjno-

wypoczynkowych położonych nad brzegiem Odry po obu jej stronach, w okolicach  

miejscowości traktowanych w koncepcji projektu jako miejscowości dojazdowe.  

Docelowo przewiduje się budowę piętnastu takich ośrodków. 

 Na dzień dzisiejszy można uznać, że drogi dojazdowe do tych miejscowości są na tyle 

dobre, że nie wymagają pilnej i zasadniczej przebudowy. 

 Strategia zakłada jednak, że potrzebne będą dobre, bezpośrednie połączenia drogowe 

pomiędzy miejscowościami dojazdowymi. Takie założenie oznacza potrzebę wybudowania 

utwardzonych dróg pomiędzy: 
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˗ Połupinem a Szczawnem (wzdłuż torów kolejowych), 

˗ Ciemnicami a Laskami w gminie Czerwieńsk, 

˗ Czerwieńskiem a Leśną Górą na odcinku Wysokie-Krępa (dzielnica Zielonej Góry). 

Drogi te powinny mieć szerokość zapewniającą bezpieczny i wygodny ruch dwukierunkowy 

pojazdów wielośladowych. Nawierzchnia dróg może być na początek szutrowa a docelowo  

z kostki brukowej, ponieważ drogi będą przebiegały przez tereny leśne. 

 Strategia przewiduje również budowę utwardzonych dróg dojazdowych do parkingów 

nadodrzańskich, które planuje się zlokalizować przed wałami przeciwpowodziowymi,  

w okolicach nadodrzańskich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, dla obsługi turystów 

zmotoryzowanych. 

 Przewiduje się, że drogi takie będą wychodziły z Połupina, Szczawna (przez Mokry Młyn 

lub stację kolejową w Ciemnicach), Ciemnic, Lasek, Nietkowa, Górek Małych, Laskowa, 

Bródek i Nietkowic do parkingów nadodrzańskich. 

 Dwa ośrodki powinny być zlokalizowane w okolicy Ciemnic i Szczawna przy zatokach 

odrzańskich: 

˗ na kierunku Ciemnice-Szklarka Radnicka (niedaleko ujścia rzeki Gryżynki do Odry), 

˗ na kierunku Szczawno-Radnica (naprzeciwko miejscowości Radnica). 

Są to tereny gminy  Krosno Odrzańskie dlatego inwestycja będzie wymagała porozumienia 

międzygminnego w sprawie realizacji inwestycji. Taka lokalizacja będzie służyła przede 

wszystkim mieszkańcom gminy Dąbie (Szczawno, Ciemnice, Pław, Gronów, Łagów) i ich 

gościom. 

 Możliwy jest też wariant lokalizacji ośrodka przy ujściu Zimnego Potoku do Odry, gdzie 

Odra jest rzeką graniczną gminy Dąbie. Wtedy nie będzie problemów formalnych 

dotyczących zagospodarowania terenu. Zlokalizowany tam ośrodek nadodrzański mógłby być 

także miejscem zakończenia spływu kajakowego po Zimnym Potoku. 

 Lokalizacja ośrodka w okolicach Połupina również wymaga uwzględnienia granicy 

gminy Dąbie. Z tego względu dobrym rozwiązaniem może być lokalizacja naprzeciwko 

miejscowości Gostchorze na terenach gminy Dąbie albo naprzeciwko miejscowości Chyże, 

gdzie granica gminy Dąbie sięga do Odry.  

 Przy zatoce odrzańskiej może być zlokalizowany też ośrodek w Laskach a ośrodek w 

Nietkowie powinien być zlokalizowany o okolicach budowanej przystani jako rozwinięcie 
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infrastruktury turystycznej wokół przystani i urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu 

nad Odrą w rejonie Nietkowa. 

Kolejne dwa lewobrzeżne ośrodki mogą być zlokalizowane w rejonie przepraw promowych w 

Brodach i Pomorsku. Ostatni lewobrzeżny ośrodek może być zlokalizowany w Leśnej Górze 

w rejonie starego mostu w Cigacicach, naprzeciwko portu. 

 Prawostronne ośrodki mogą być zlokalizowane: na wysokości Borynia Sulechowskiego 

(z drogą dojazdową z Górek Małych) i  Laskowa (planowany przystanek kolejowy  

w Pomorsku), w Pomorsku (obok budowanej przystani), w Brodach (obok przeprawy 

promowej), w okolicach Bródek (w rejonie starorzecza i ujścia Ołoboku), na wysokości stacji 

kolejowej w Nietkowicach oraz w Będowie (obok planowanej lokalizacji przystani). 

 Standardowy nadodrzański ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy może składać się  

z następujących obiektów: 

˗ pola biwakowego wyposażonego w ławy i stoły zlokalizowane wokół paleniska na 

ognisko 

˗ drewnianej wiaty biwakowo-biesiadnej wyposażonej w ławy i stoły  

˗ miejsca na okolicznościowy namiot biesiadny 

˗ boiska (placu) sportowego do gry w siatkówkę, koszykówkę, kometkę itp  

˗ placu zabaw dla dzieci z podstawowym wyposażeniem typu osiedlowego 

˗ pola namiotowego,  

˗ sportowej ścieżki zdrowia, 

˗ pomostów wędkarskich dla turystów nad Odrą, 

˗ przystani wodnej dla sprzętu wodnego pływającego po zatoce (kajaki, łodzie, pontony) 

i sprzętu motorowodnego pływającego po Odrze, 

˗ wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego 

˗ alejki spacerowej wzdłuż Odry (oświetlonej lampami solarnymi lub ogniwami 

fotowoltaicznymi) 

˗ placu do odpoczynku i opalania bezpośrednio nad brzegiem Odry (trawiastego lub  

piaszczystego) 

˗ straganu handlowego dla oferujących produkty żywnościowe lub nieżywnościowe 

˗ studni głębinowej z pompą ręczną do pozyskiwania wody dla celów sanitarnych 

˗ pojemników na odpady stałe, 

˗ zbiornika na odpady płynne, 

˗ toalet przenośnych,  
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˗ solarnych lub fotowoltaicznych lamp oświetleniowych, 

˗ tablic informacyjnych o okolicznych atrakcjach turystycznych, 

˗ tablic informacyjno- reklamowych o usługach dla turystów ośrodka  

 Drugim ważnym zadaniem strategicznym będzie uruchomienie nadodrzańskiej kolei 

turystycznej, kursującej na trasie ze Zbąszynka lub Poznania do Krosna Odrzańskiego lub do 

Gubina a w dalszej perspektywie również do Cottbus. Pociąg może być atrakcyjnym 

środkiem transportu dla turystów pieszych i rowerowych z Wielkopolski i zachodniej części 

województwa lubuskiego. Może zatrzymywać się w Łęgowie Sulechowskim, Sulechowie, 

Pomorsku, Czerwieńsku, Nietkowie, Laskach, Ciemnicach Połupinie.  

Będzie to wymagało odbudowy przystanków kolejowych  w Połupinie, Ciemnicach, Laskach, 

Nietkowie i w Pomorsku. 

 Zakłada się też, że wraz z rozwojem ruchu turystycznego powstanie potrzeba 

wybudowania moteli dla turystów zmotoryzowanych z lokalizacją w miejscowościach 

dojazdowych lub o okolicach tych miejscowości przy ruchliwych drogach. Lokalizacja przy 

ruchliwej drodze krajowej lub wojewódzkiej poprawia ekonomiczną opłacalność inwestycji w 

skali całego roku, z uwzględnieniem okresu poza sezonem turystycznym. 

 Przewiduje się też możliwość pojawienia się zapotrzebowania na wybudowanie 

ośrodków domków campingowych i pól dla turystyki karawaningowej, w okolicach 

nadodrzańskich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych. 

W strategii można założyć, że gospodarstwa agroturystyczne będą powstawały w sposób 

naturalny w miejscowościach dojazdowych i innych miejscowościach bardziej oddalonych od 

Odry. Dotyczy to również innych usług dla turystów (gastronomicznych, noclegowych, 

fryzjerskich, kosmetycznych, lekarskich, handlowych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych 

itp.)  gdyż ruch turystyczny nie będzie ograniczał się tylko do wypoczynku nad brzegami 

Odry. 

Tabela 6.5  Matryca logiczna celu operacyjnego 1.5. 
Cel strategiczny 1 
Ukształtowanie na terenie obszaru funkcjonalnego atrakcyjnej przestrzeni czasu wolnego 

 
Cel operacyjny 1.5 Poprawa jakości marketingu turystyczno-rekreacyjnego 

Działania 

˗ Promocja  obszarów o największej atrakcyjności dla turystyki rekreacyjno-przyrodniczej  

(np. Dolina Odry, Dolina Bobru) 

˗ Zapewnienie dostępnej informacji w zakresie możliwości rekreacyjno-wypoczynkowych, 
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sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-rekreacyjnych i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w 

gminach obszaru funkcjonalnego (portale internetowe, publikacje, foldery, ulotki, udział w 

targach promocyjnych  i wystawach– np. w charakterze podwystawców). 

˗ Drogowe oznakowanie okolicznych atrakcji turystycznych obszaru funkcjonalnego 

Tablice wzdłuż brzegów Odry, informujące turystów płynących po rzece o atrakcjach     

turystycznych w najbliższej okolicy 

˗ Rozmieszczenie plansz informacyjnych wraz z mapami i zdjęciami w miejscach koncentracji         

ruchu turystycznego (przystankach nadodrzańskiego pociągu turystycznego, w 

miejscowościach dojazdowych do nadodrzańskich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, w 

nadodrzańskich ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych,  w stolicach gmin, instytucjach 

gminnych, …) 

˗ Rozmieszczenie tablic informacyjnych o największych atrakcjach obszaru funkcjonalnego (np. 

wycieczki statkiem po Odrze z Cigacic, przystanie wodne , szlak Wina i Miodu) przy 

autostradzie A-2 i drodze ekspresowej S-3. 

˗ Umieszczenie plansz z mapami turystycznymi oraz kolportaż wydawnictw turystycznych w 

Miejscach Obsługi Podróżnych przy drogach A-2 i S-3. 

˗ Stworzenie systemu informacji turystycznej dla obszaru bitwy pod Kijami. (np.: wydawnictwa, 

tablice w terenie, mała architektura)  

˗ Promowanie zorganizowanych form turystyki pieszej, rowerowej, konnej, motocyklowej,       

˗ quadowej i samochodowej. 

˗ Promowanie agroturystyki 

˗ Kampanie wojewódzkie, krajowe i zagraniczne (Niemcy) promujące walory turystyczno-      

rekreacyjne obszaru funkcjonalnego.   

˗ Kampanie promujące poszczególne produkty turystyczne  (nadodrzańskie ośrodki rekreacyjno-

wypoczynkowe, trasy turystyczne (piesze i rowerowe), zabytki, walory krajobrazowe, atrakcje 

przyrodnicze,…) .  

˗ Kampania promocyjna skierowana do dwóch grup odbiorców:  

o potencjalnych inwestorów, b) osób zainteresowanych walorami turystycznymi gminy. 

˗ Wypromowanie lokalnych produktów turystycznych – marek kojarzonych z gminą obszaru      

funkcjonalnego. (np. wiejski catering nadodrzański). 

˗ Pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych budową bazy hotelowo-rekreacyjnej w   

miejscowościach dojazdowych do nadodrzańskich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych.  

˗ Oferowanie przygotowanych terenów pod inwestycje turystyczne.  

˗ Objęcie kampanią promocyjną obszaru województwa i regionów sąsiednich w Polsce i w    

Niemczech (mieszkańcy Poznania, Wrocławia i Szczecina) 

˗ Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w grupach docelowych w skali całego kraju  

(np. wśród miłośników fortyfikacji, turystyki wodnej i winiarstwa).  

˗ Opracowanie standardu wydawniczego (layout, makieta) materiałów marketingowych. 

˗ Organizacja study tour. 

˗ Nadsyłanie notatek prasowych opisujących istotne projekty i działania służące rozwojowi     

turystyki w regionie. 

˗ Organizacja corocznych spotkań dla mediów turystycznych z polskich i niemieckich redakcji,  
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we współpracy ze środowiskami i instytucjami działającymi w turystyce. 

˗ Utworzenie punktów informacji turystycznej, w tym punktów pierwszego kontaktu w   

˗ Sulechowie, Czerwieńsku i Dąbiu a także w instytucjach czynnych w weekendy  w innych     

miejscowościach gmin (np. stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, sklepy, punkty 

usługowe) 

˗ Przeszkolenie większej grupy osób w zakresie obsługi punktów informacji turystycznej 

˗ Rozbudowa gminnego portalu internetowego w zakresie informacji turystycznej  

Rezultaty 

˗ Wzrost regionalnego i pozaregionalnego zainteresowania turystyką nadodrzańską 

˗ Większa liczba turystów przebywających na terenie obszaru funkcjonalnego w weekendy 

˗ A także w pozostałe dni tygodnia w czasie wakacji 

˗ Wzrost zapotrzebowania na obsługę turystów (wyżywienie, noclegi, handel turystyczny,  

wypożyczanie sprzętu turystycznego, ) 

˗ Powstanie nowych miejsc pracy w sferze informacji, promocji i marketingu turystycznego 

˗ Wzrost dochodów mieszkańców gmin z tytułu działań promocyjnych 

Wskaźniki 

˗ Ilość nowych wydawnictw turystycznych (ulotki, foldery, informatory książkowe) 

˗ Ilość nowych wydawnictw opisujących zabytki 

˗ Ilość imprez targowych i misji studyjnych, w których brali udział przedstawiciele gmin  

˗ Ilość nowych tablic informacji turystycznej przy drogach oraz wzdłuż Odry 

˗ Ilość publikacji i informacji medialnych, promujących turystykę  w gminach obszaru        

Funkcjonalnego 

˗ Ilość nowych terenowych tablic informacyjnych o zabytkach,  

˗ Ilość nowych wydawnictw opisujących zabytki obszaru funkcjonalnego 

˗ Ilość działań promujących główne atrakcje turystyczne 

˗ Ilość kampanii reklamowych promujących walory turystyczne obszaru funkcjonalnego 

˗ Ilość wypromowanych lokalnych produktów turystycznych 

˗ Ilość miejscowości i regionów w Polsce i za granica, objętych akcją promocyjną 

˗ Ilość grup docelowych objętych akcja promocyjną 

˗ Ilość zorganizowanych tzw. study tour, ilość spotkań dla mediów turystycznych 

˗ Ilość artykułów w mediach napisanych w oparciu o przygotowane w gminach notatki 

˗ Ilość punktów pierwszego kontaktu w siedzibach gmin 

˗ Ilość osób przeszkolonych w zakresie obsługi turystycznej 

˗ Ilość miejsc oferujących informację turystyczną w godzinach popołudniowych i weekendy 

˗ Ilość i kompleksowość działań promujących główne atrakcje turystyczne 

Żródło: opracowanie własne 
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6.3 Działania w zakresie ochrony środowiska 
 

 Plan działań strategicznych w zakresie ochrony środowiska w przestrzeni czasu wolnego 

obszaru funkcjonalnego, przedstawiony został w postaci matryc logicznych realizacji celów 

operacyjnych, celu strategicznego nr 2. 

Matryce logiczne poszczególnych celów operacyjnych Celu strategicznego 2, przedstawiają 

poniższe tabele. 

Tabela 6.6 Matryca logiczna Celu operacyjnego 2.1 

Cel strategiczny 2 

Ochrona środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego Obszaru Funkcjonalnego 

Cel operacyjny 

2.1 
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni czasu wolnego 

Działania 

˗ Inwentaryzacja źródeł powstawania zanieczyszczeń pyłowych,  gazowych, odorów oraz 

hałasu w przestrzeni czasu wolnego oraz w jej otoczeniu 

˗ Zebranie archiwalnych wyników pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza i 

hałasu oraz częstotliwości występowania uciążliwości odorowych w przestrzeni czasu 

wolnego i otoczeniu 

˗ Analiza uciążliwości zinwentaryzowanych źródeł zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 

oraz odorów i hałasu w przestrzeni czasu wolnego 

˗ Ocena możliwości ograniczenia oddziaływania źródeł zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych, oraz odorów i hałasu na przestrzeń czasu wolnego 

˗ Opracowanie katalogu działań niezbędnych do ograniczenia oddziaływania źródeł 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, oraz odorów i hałasu na przestrzeń czasu wolnego 

˗ Opracowanie i realizacja programów ograniczania tzw. emisji niskiej w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Podjęcie działań zmierzających do administracyjnego ograniczenia zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych, oraz odorów i hałasu w przestrzeni czasu wolnego (analiza i 

ewentualna weryfikacja decyzji limitujących korzystanie ze środowiska) 

˗ Podjęcie działań lobbingowych w celu ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych oraz odorów i hałasu w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu przez 

władających źródłami zanieczyszczeń. 

˗ Skierowanie wystąpień do organów kontrolnych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

prawidłowości eksploatacji urządzeń i instalacji emitujących do powietrza 

zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, oraz odory i hałas 

˗ Skierowanie wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej 

o prowadzenie badań  stanu zanieczyszczenia powietrza, poziomu hałasu i emisji odorów 

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie dążeń do ograniczenia 

poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz występowania odorów w 

przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 132 

 

˗ Wykorzystanie mediów publicznych oraz Internetu do wsparcia działań na rzecz 

ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz odorów w przestrzeni 

czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Rozbudowa systemów gazowniczych w przestrzeni czasu wolnego i w jej otoczeniu 

˗ Rozbudowa lokalnych i centralnych systemów ciepłowniczych w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu. 

˗ Zwiększenie wykorzystania paliw ekologicznych (gaz, olej opałowy, biomasa itp.) do 

celów grzewczych  w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Zaniechanie lub ograniczanie spalania w kotłach i paleniskach domowych opału 

niskokalorycznego (np.  miał węglowy) oraz odpadów (tworzywa sztuczne, opakowania, 

tkaniny, opony itp.)  

˗ Podjęcie działań na rzecz ograniczenia hałasu komunikacyjnego (budowa obwodnic i 

ekranów akustycznych, wymiana nawierzchni dróg i ich uzbrojenia itp.) oraz hałasu 

przemysłowego w otoczeniu przestrzeni czasu wolnego 

Rezultaty 

˗ Zbiór informacji, danych, wyników pomiarów i charakterystyk dotyczących  źródeł 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz odorów występujących w przestrzeni 

czasu wolnego oraz w jej otoczeniu 

˗ Specyfikacja uciążliwości i zagrożeń powodowanych przez zinwentaryzowane źródła 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz odorów dla przestrzeni czasu wolnego 

˗ Specyfikacja działań administracyjnych i rozwiązań technicznych umożliwiających 

ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz 

odorów na przestrzeń czasu wolnego 

˗ Katalog działań niezbędnych dla ograniczenia oddziaływania głównych źródeł 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz emisji odorów na przestrzeń czasu 

wolnego 

˗ Podjęte działania inicjatywne (wnioski) zmierzające do administracyjnego ograniczenia 

poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i hałasu oraz występowania odorów w 

przestrzeni czasu wolnego (pisma, wnioski, postulaty) 

˗ Podjęte działania lobbingowe w celu ograniczenia poziomu zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych i hałasu oraz emisji odorów w przestrzeni czasu wolnego (spotkania z 

parlamentarzystami, urzędnikami administracji rządowej i samorządowej, wnioski 

skierowane do organów i urzędów itp.) 

˗ Podjęta współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie dążenia do ograniczenia 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz odorów w przestrzeni czasu wolnego 

(korespondencja, wspólne działania, kampanie i akcje) 

˗ Wystąpienia w mediach publicznych, artykuły prasowe oraz akcje informacyjne 

w Internecie na rzecz wsparcia działań mających na celu ograniczenie poziomu 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i hałasu oraz eliminacji odorów w przestrzeni 

czasu wolnego 

˗ Wzrost długości sieci gazowych i liczby przyłączonych do niej odbiorców w przestrzeni 

czasu wolnego i jej otoczeniu 
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˗ Wzrost długości sieci ciepłowniczych, nowoczesnych niskoemisyjnych kotłowni oraz 

liczby przyłączonych do nich odbiorców w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wzrost liczby obwodnic i ekranów dźwiękochłonnych,  

˗ Długość dróg o poprawionej jakości nawierzchni dróg i stanu ich uzbrojenia,  

˗ Zmniejszenie odczuwalności hałasu emitowanego przez urządzenia przemysłowe itp. 

˗ Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie procesu spalania paliw i 

odpadów - zmniejszenie poziomu tzw. emisji niskiej  

˗ Zmniejszenie liczby osób skarżących się na uciążliwości związane z zanieczyszczeniem 

powietrza, hałasem i występowaniem odorów 

1) Wskaźniki 

˗ Liczba źródeł zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz odorów 

funkcjonujących w przestrzeni czasu wolnego oraz w jej otoczeniu, które 

zminimalizowały lub ograniczyły emisję zanieczyszczeń do środowiska 

˗ Wyniki pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, poziomu hałasu  

˗ Liczba osób skarżących się na uciążliwości odorowe w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Poprawa wskaźników gazyfikacji i uciepłownienia przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczenia 

˗ Zmniejszenie uciążliwości powodowanych przez tzw. emisję niską w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Liczba osób korzystających z przestrzeni czasu wolnego, które odczuły pozytywne efekty 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zmniejszenie poziomu hałasu 

oraz częstotliwości występowania odorów w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Liczba osób, które zaczęły korzystać z przestrzeni czasu wolnego na skutek efektów 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałasu oraz odorów w 

przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Liczba osób zaangażowanych w proces dążenia do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych oraz odorów w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu, 

odczuwających satysfakcję ze skuteczności tych działań 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 6.7  Matryca logiczna celu operacyjnego 2.2. 

Cel strategiczny 2 

Ochrona środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego Obszaru Funkcjonalnego 

Cel operacyjny 2.2 Ograniczenie zanieczyszczeń wód w przestrzeni czasu wolnego 

Działania 

˗ Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych 

w przestrzeni czasu wolnego oraz w jej otoczeniu (zlewnie cieków płynących, zbiorniki 

wód powierzchniowych i podziemnych) 

˗ Zebranie archiwalnych wyników badań wskaźników zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych płynących w zlewniach cieków występujących w przestrzeni czasu 

wolnego 

˗ Zebranie archiwalnych wyników badań wskaźników zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych stojących oraz wód podziemnych na terenie i w otoczeniu przestrzeni 

czasu wolnego 

˗ Analiza uciążliwości zinwentaryzowanych źródeł zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych dla przestrzeni czasu wolnego i jej otoczenia 

˗ Ocena możliwości ograniczenia oddziaływania źródeł zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych na przestrzeń czasu wolnego i jej otoczenie 

˗ Opracowanie katalogu działań niezbędnych dla ograniczenia oddziaływania źródeł 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na przestrzeń czasu wolnego 

˗ Podjęcie działań inicjatywnych zmierzających do administracyjnego ograniczenia 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego 

(przestrzeganie i ewentualna weryfikacja warunków pozwoleń wodno prawnych itp.) 

˗ - Podjęcie działań lobbingowych w celu ograniczenia zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego  i jej otoczeniu (zlewnie 

cieków płynących, zbiorniki wód powierzchniowych i podziemnych) przez władających 

źródłami tych zanieczyszczeń i eksploatujących instalacje 

˗ Skierowanie wystąpień do organów kontrolnych z wnioskiem o prowadzenie kontroli 

prawidłowości eksploatacji urządzeń mających wpływ na stan czystości wód 

powierzchniowych i podziemnych (wyloty kanalizacyjne, zbiorniki ścieków, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, poletka osadowe, urządzenia 

przemysłowe itp.) 

˗ Skierowanie wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej 

o prowadzenie badań  stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w 

otoczeniu przestrzeni czasu wolnego oraz w zlewniach cieków i zbiorników powiązanych 

z nimi hydraulicznie, 

˗ Podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie dążeń do ograniczenia 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego 

˗ Wykorzystanie mediów publicznych oraz Internetu do wsparcia działań na rzecz 

ograniczenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Budowa i rozbudowa systemów kanalizacyjnych oraz likwidacja systemu wywozu 
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ścieków w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oczyszczalni 

istniejących oddziałujących na stan czystości wód w otoczeniu przestrzeni czasu wolnego  

˗ mogących oddziaływać na stan czystości wód w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Likwidacja nielegalnych wysypisk oraz wylewisk odpadów mogących oddziaływać na 

stan wód w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sanitarnej w ośrodkach wypoczynkowych, 

miejscach biwakowania, kąpieliskach i przystaniach wodnych  zlokalizowanych w 

przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu (, ujęcia i stacje uzdatniania wody, szalety, 

umywalnie, natryski, pojemniki i kontenery na odpady, instalacje i sieci wod-kan. itp.) 

˗ Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sanitarnej przy ścieżkach rowerowych (na 

parkingach i miejscach postojowych) w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

(szalety, umywalnie, pojemniki i kontenery na odpady, instalacje wod-kan. itp.) 

Rezultaty  

˗ Zbiór informacji, danych, wyników pomiarów i charakterystyk dotyczących  źródeł 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych występujących w przestrzeni 

czasu wolnego, w jej otoczeniu oraz w oddziałujących na nią zlewniach cieków i 

zbiorników wód powierzchniowych oraz podziemnych  

˗ Specyfikacja uciążliwości powodowanych przez zinwentaryzowane źródła 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych dla przestrzeni czasu wolnego 

˗ Specyfikacja działań administracyjnych i rozwiązań technicznych umożliwiających 

ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych 

i podziemnych na przestrzeń czasu wolnego 

˗ Katalog działań niezbędnych dla ograniczenia oddziaływania źródeł zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych na przestrzeń czasu wolnego 

˗ Podjęte działania inicjatywne zmierzające do administracyjnego ograniczenia 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego 

(pisma, wnioski, postulaty) 

˗ Podjęte działania lobbingowe w celu ograniczenia zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego (spotkania 

z parlamentarzystami, urzędnikami administracji rządowej i samorządowej, wnioski 

skierowane do organów i urzędów itp.) 

˗ Podjęta współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie dążenia do ograniczenia 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego 

(korespondencja, apele, wspólne działania, kampanie i akcje) 

˗ Wystąpienia w mediach publicznych, artykuły prasowe oraz akcje informacyjne 

w Internecie na rzecz wsparcia działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń 

wód powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego 

Wskaźniki 

˗ Liczba źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych funkcjonujących w 
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przestrzeni czasu wolnego, w jej otoczeniu oraz ich zlewniach, które zminimalizowały 

bądź wydatnie ograniczyły wprowadzanie zanieczyszczeń do tych wód 

˗ Poprawa wyników badań wskaźników zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych występujących w przestrzeni czasu wolnego 

˗ Wzrost długości sieci kanalizacyjnych w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu, 

˗ Liczba nowych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w zlewni cieków płynących i 

na obszarach zasilania zbiorników wód powierzchniowych oraz podziemnych, 

oddziaływujących na przestrzeń czasu wolnego i jej otoczenie 

˗ Zmniejszenie liczby czynnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków 

bytowo-gospodarczych w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Liczba nielegalnych wysypisk i wylewisk odpadów zlikwidowanych w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wzrost liczby osób korzystających z przestrzeni czasu wolnego, które odczuły poprawę 

stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Wzrost liczby osób, które zaczęły korzystać z przestrzeni czasu wolnego na skutek 

poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych w niej oraz jej otoczeniu 

(np. wędkarzy) 

˗ Wzrost liczby osób zaangażowanych w działania na rzecz poprawy stanu czystości wód 

powierzchniowych i podziemnych w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu, 

odczuwających satysfakcję ze skutków tych działań  

Źródło: opracowanie własne  

Tabela 6.8  Matryca logiczna Celu operacyjnego 2.3 

Cel strategiczny 2 

Ochrona środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego Obszaru Funkcjonalnego 

Cel operacyjny 2.3 Zagospodarowanie odpadów i ochrona gleb w przestrzeni czasu 

wolnego 

Działania 

˗ Inwentaryzacja źródeł powstawania odpadów w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Zbilansowanie aktualnych i perspektywicznych ilości odpadów w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Charakterystyka stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie zbiórki, gromadzenia, 

wywozu i utylizacji odpadów powstających w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Doskonalenie systemu zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów 

wielkogabarytowych, wraków samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Organizacja zbiórki odpadów komunalnych w obiektach rekreacyjno-turystycznych 

zlokalizowanych w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu, w szczególności 

w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, miejscach 
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biwakowania, na kąpieliskach, przystaniach wodnych itp. 

˗ Opracowanie rekultywacji nieczynnych wysypisk odpadów oraz terenów 

zdegradowanych  w otoczeniu przestrzeni czasu wolnego  

˗ Zapobieganie powstawaniu miejsc okresowego gromadzenia odpadów i stacji 

przeładunku odpadów w otoczeniu przestrzeni czasu wolnego 

˗ Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk i wylewisk odpadów w przestrzeni 

czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Zapobieganie wykorzystywaniu osadów ściekowych w otoczeniu przestrzeni czasu 

wolnego 

˗ Zapobieganie powstawaniu grzebowisk zwierząt i pomiotu drobiowego w otoczeniu  

przestrzeni czasu wolnego  

˗ Propagowanie zasad utrzymania porządku i racjonalnej gospodarki odpadami 

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Współdziałanie z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi w zakresie szkoleń 

związanych tematycznie z gospodarką odpadami 

Rezultaty 

˗ Zbiór danych i informacji dotyczących  źródeł powstawania odpadów w przestrzeni 

czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Zestawienie ilości i rodzaju odpadów powstających w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Katalog stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie zbiórki, gromadzenia, wywozu 

i utylizacji odpadów powstających w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wzrost ilości zbieranych w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu odpadów 

niebezpiecznych, w tym odpadów wielkogabarytowych, wraków samochodowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów  

˗ Skuteczna i wydajniejsza zbiórka odpadów komunalnych w obiektach rekreacyjno-

turystycznych zlokalizowanych w przestrzeni czasu wolnego i w jej otoczeniu, 

w szczególności w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, 

miejscach biwakowania, na kąpieliskach, przystaniach wodnych itp. 

˗ Przeprowadzenie rekultywacji i zagospodarowania terenów nieczynnych wysypisk 

odpadów oraz terenów zdegradowanych  w otoczeniu przestrzeni czasu wolnego  

˗ Likwidacja miejsc okresowego gromadzenia odpadów i stacji przeładunku odpadów w 

otoczeniu przestrzeni czasu wolnego 

˗ Likwidacja lub minimalizacja liczby nielegalnych wysypisk i wylewisk odpadów 

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Niedopuszczenie do wykorzystywania osadów ściekowych w otoczeniu przestrzeni czasu 

wolnego 

˗ Likwidacja grzebowisk zwierząt i pomiotu drobiowego w otoczeniu  przestrzeni czasu 

wolnego  

˗ Zwiększona świadomość społeczeństwa w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz 
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racjonalnej gospodarki odpadami w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Aktywizacja pozarządowych organizacji ekologicznymi w zakresie szkoleń i seminariów 

związanych tematycznie z gospodarką odpadami 

Wskaźniki 

˗ Zmniejszenie ilości odpadów powstających w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wyższe wartości poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w przestrzeni 

czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wzrost ilości zbieranych w sposób zorganizowany w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów wielkogabarytowych, wraków 

samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i 

akumulatorów  

˗ Wzrost ilości zbieranych i wywożonych odpadów komunalnych w obiektach 

rekreacyjno-turystycznych zlokalizowanych w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu, 

w szczególności w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, 

miejscach biwakowania, na kąpieliskach, przystaniach wodnych itp. 

˗ Całkowita likwidacja  nieczynnych wysypisk odpadów oraz terenów zdegradowanych  w 

otoczeniu przestrzeni czasu wolnego  

˗ Brak miejsc okresowego gromadzenia odpadów i stacji przeładunku odpadów 

w otoczeniu przestrzeni czasu wolnego 

˗ Całkowita likwidacja nielegalnych wysypisk i wylewisk odpadów w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Brak przypadków wykorzystywania osadów ściekowych w otoczeniu przestrzeni czasu 

wolnego 

˗ Całkowita likwidacja grzebowisk zwierząt i pomiotu drobiowego w otoczeniu  

przestrzeni czasu wolnego  

˗ Poprawa w zakresie utrzymania czystości i porządku w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Wzrost  liczby szkoleń, seminariów i akcji w zakresie prowadzenia racjonalnej 

gospodarki odpadami 

˗ Zwiększenie świadomości społeczeństwa korzystającego z przestrzeni czasu wolnego 

odnośnie skutków racjonalnej gospodarki odpadami dla poprawy stanu zanieczyszczenia 

gleb 

Źródło: opracowanie własne  

Tabela 6.9  Matryca logiczna Celu operacyjnego 2.4 

Cel strategiczny 2 

Ochrona środowiska naturalnego w przestrzeni czasu wolnego Obszaru Funkcjonalnego 

Cel operacyjny 2.4 Wzrost świadomości ekologicznej w przestrzeni czasu wolnego 

Działania 

˗ Opracowanie specyfikacji organów i instytucji rządowych i samorządowych oraz  

organizacji pozarządowych prowadzących lub mogących prowadzić działalność 
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w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Przeprowadzenie rozpoznania odnośnie form i metod kształtowania świadomości 

ekologicznej, stosowanych przez organy i instytucje rządowe oraz samorządowe, a także 

organizacje pozarządowe w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wyszukanie istniejących i potencjalnych źródeł finansowania lub wspierania  

działalności ukierunkowanej na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Badania stanu świadomości ekologicznej oraz zainteresowań i preferencji społeczeństwa 

w tym zakresie, w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu (ankietyzacja) 

˗ Opracowanie  programów kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa  w 

przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Organizowanie kampanii, seminariów, szkoleń i imprez mających na celu  wzrost 

świadomości ekologicznej społeczeństwa  w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wspieranie akcji proekologicznych na rzecz utrzymania czystości i porządku 

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu oraz zachowania zasobów naturalnych 

środowiska 

˗ Rozpowszechnianie informacji o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych 

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu oraz procesach odzysku i recyklingu 

˗ Rozpowszechnianie informacji o prowadzeniu w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zasadach pozbywania się baterii 

i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

˗ Nagłaśnianie przypadków powstawania nielegalnych wysypisk i wylewisk odpadów w 

przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu oraz ich negatywnych skutków dla środowiska 

˗ Ujawnianie i piętnowanie przypadków zanieczyszczania wód powierzchniowych 

i podziemnych ściekami komunalnymi i przemysłowymi oraz nieprawidłowości 

w prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Promowanie stosowania paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, biomasa) oraz 

wykorzystania alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu 

˗ Piętnowanie i ujawnianie przypadków spalania odpadów w paleniskach domowych 

(najczęściej węglowych) w ramach ograniczania tzw. emisji niskiej w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu oraz uświadamianie sprawców o szkodliwości tego procederu 

˗ Ujawnianie i piętnowanie źródeł odorów przenikających do środowiska oraz 

uświadamianie władających tymi źródłami o uciążliwości tego procederu dla 

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczenia 

˗ Stwarzanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w przestrzeni czasu 

wolnego i jej otoczeniu dla osób uprawiających turystykę pieszą,  rowerową i wodną   

Rezultaty 

˗ Wykaz organów i instytucji rządowych i samorządowych oraz  organizacji 

pozarządowych prowadzących lub mogących prowadzić działalność w zakresie 

kształtowania świadomości ekologicznej w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 
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˗ Zestawienie form i metod kształtowania świadomości ekologicznej, stosowanych przez 

organy i instytucje rządowe oraz samorządowe, a także organizacje pozarządowe w 

przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Pozyskanie źródeł finansowania lub wspierania  działalności ukierunkowanej na 

kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  w przestrzeni czasu wolnego i 

jej otoczeniu 

˗ Przeprowadzenie badań (ankietyzacji) wybranych grup społecznych w zakresie 

świadomości ekologicznej oraz jego zainteresowań i preferencji ekologicznych 

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu; opracowanie wyników ankiet 

˗ Realizacja  programów kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa  

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Kampanie, seminaria, szkolenia i imprezy mające na celu  wzrost świadomości 

ekologicznej społeczeństwa  w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Udział w akcjach proekologicznych na rzecz utrzymania czystości i porządku 

w środowisku oraz zachowania jego zasobów naturalnych (akcje „Sprzątanie świata” itp.) 

˗ Ulotki informacyjne o zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ważkości 

procesów odzysku oraz recyklingu dla poprawy stanu środowiska 

˗ Ulotki informacyjne o terminach i zasadach prowadzenia w przestrzeni czasu wolnego i 

jej otoczeniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, baterii i akumulatorów oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

˗ Pisma, telefony, maile do właściwych urzędów informujące o miejscach powstawania 

nielegalnych wysypisk i wylewisk odpadów  oraz ich negatywnych skutkach dla 

środowiska 

˗ Pisma, telefony, maile do właściwych urzędów informujące o przypadkach 

zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych ściekami komunalnymi 

i przemysłowymi w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu oraz nieprawidłowościach 

w prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej 

˗ Wzrost wykorzystania paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, biomasa) oraz 

alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Rozmowy uświadamiające ze sprawcami spalania odpadów w paleniskach domowych w 

przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu, a w przypadku braku reakcji informowanie o 

tym procederze  urzędów, straży gminnych lub innych właściwych organów 

˗ Powstanie nowoczesnego zaplecza higieniczno-sanitarnego dla osób uprawiających 

turystykę pieszą,  rowerową i wodną w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

Wskaźniki 

˗ Wzrost liczby osób o rozwiniętej świadomości ekologicznej  przebywających stale lub 

okresowo w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wzrost liczby uczestników kampanii i akcji proekologicznych prowadzonych 

w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Zwiększenie liczby uczestników szkoleń, seminariów i imprez związanych 

z rozszerzaniem świadomości ekologicznej w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 
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˗ Zwiększenie aktywności proekologicznej mieszkańców i użytkowników przestrzeni 

czasu wolnego i jej otoczenia; wzrost liczby organizacji proekologicznych 

˗ Powstanie nowych centrów i ośrodków kształtowania świadomości ekologicznej 

społeczeństwa w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Zwiększenie liczby przedstawicieli społeczeństwa wrażliwych na działalność ludzi 

i instytucji powodujących zanieczyszczenia oraz straty w środowisku 

˗ Wzrost liczby pism, telefonów, fotografii,  maili i informacji na forach internetowych o 

przypadkach i sprawcach zanieczyszczania środowiska w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Wzrost liczby mieszkańców i użytkowników przestrzeni czasu wolnego i jej otoczenia 

poczuwających się do odpowiedzialności za środowisko i nie wahających się upominać 

sprawców jego zanieczyszczenia 

˗ Wzrost wykorzystania paliw niskoemisyjnych i odczuwalne zmniejszenie tzw. emisji 

niskiej (szczególnie w sezonach grzewczych) w przestrzeni czasu wolnego i jej 

otoczeniu 

˗ Poprawa stanu porządku, czystości i estetyki w środowisku; zmniejszenie liczby 

nielegalnych wysypisk i wylewisk odpadów w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Poprawa wskaźników stanu czystości wód powierzchniowych, wzrost liczby osób 

korzystających z naturalnych kąpielisk oraz uprawiających turystykę pieszą, rowerową i 

wodną w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Wzrost liczby osób wędkujących nad ciekami i zbiornikami wód powierzchniowych w 

przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu 

˗ Poprawa stanu czystości wód podziemnych w przestrzeni czasu wolnego i jej otoczeniu i 

zmniejszenie kosztów ponoszonych na ich uzdatnianie 

Źródło: opracowanie własne  
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7 Wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja i aktualizacja strategii. 

Dla realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie 

Obszaru Funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony 

Środowiska bardzo  istotne są działania związane z wdrażaniem strategii na drugim poziomie 

strategicznej interwencji.  

Na poziomie pierwszym występuje Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich, wytyczająca priorytety rozwojowe we wszystkich 

zidentyfikowanych i wydzielonych obszarach funkcjonowania gmin. 

Poziom drugi to zintegrowane strategie sektorowe w dziedzinach, które zapewniają 

największe perspektywy rozwojowe obszaru funkcjonalnego lub wymagają wyraźnej 

interwencji. 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

ze szczególnym uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska dotyczy 

kształtowania przestrzeni czasu wolnego na obszarze funkcjonalnym. Przestrzeń spędzania 

czasu wolnego została uznana za obszar zapewniający największe perspektywy rozwojowe 

obszaru funkcjonalnego i jednocześnie wymagający strategicznej interwencji. 

 Wyodrębnione na poziomie pierwszym pozostałe obszary: przestrzeń terytorialna, 

infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo społeczne w gminach, przestrzeń aktywności 

zawodowej i zarządzanie gminami są powiązane ze strategią sektorową czasu wolnego  

i zostały uwzględnione w procesie jej opracowywania i wdrażania.   

 Proces wdrażania strategii zaczyna się od momentu podjęcia działań operacyjnych 

określonych w matrycach logicznych realizacji celów operacyjnych. Dla oceny stopnia 

osiągania celów operacyjnych niezbędne jest monitorowanie procesu wdrażania, polegające 

głównie na analizie wskaźników realizacji celów, które określone zostały w matrycach 

logicznych. Analiza danych monitoringowych pozwala na dokonanie ewaluacji procesu 

wdrażania strategii na podstawie oceny stopnia realizacji celów operacyjnych  

i strategicznych. Wyniki ewaluacji mogą powodować potrzebę aktualizacji strategii i korekty 

zarówno celów operacyjnych jak i dotychczasowych działań operacyjnych.  

Ogólny schemat procesu wdrażania strategii przedstawia rysunek 7.1. 
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Podejmowanie działań operacyjnych  

↓ 

Osiąganie celów operacyjnych – wskaźniki realizacji celów  

↓ 

Monitorowanie stopnia osiągania celów operacyjnych - analiza wskaźników  

↓ 

Analiza danych monitoringowych – ewaluacja stopni osiągania celów  

↓ 

Aktualizacja strategii  

↓ 

Korekta działań operacyjnych  

 

Rysunek 7.1 Ogólny schemat procesu wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu 

Wolnego na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

 

 Duża liczba wskazanych i realizowanych działań operacyjnych będzie wymagała 

precyzyjnego rangowania ich ważności,  określania zależności czasowych pomiędzy 

poszczególnymi działaniami i harmonogramowania realizacji każdego działania,  

z uwzględnieniem możliwości finansowych gmin i ich partnerów publicznych lub 

prywatnych. 

Długi horyzont czasowy wdrażania strategii wymaga bieżącej analizy efektów wdrażania. 

Temu celowi służy monitoring  parametrów określających stopień realizacji zadań oraz 

stopień osiągania celów operacyjnych.  

Wskaźniki służące do oceny zostały określone w matrycach logicznych realizacji celów  

i będą wykorzystywane na etapie monitorowania i ewaluacji. Mają postać liczbową więc są 

łatwe w interpretacji i porównaniach czasowych i jakościowych (odnoszonych do ustalonego 

wzorca, wyznaczonego celu lub nawet wizji rozwoju). 

 Efektem monitorowania danych i wartości wskaźników oceny realizacji strategii będzie 

możliwość dokonania ewaluacji procesu wdrażania, która powinna każdorazowo dać 

odpowiedź na pytanie czy proces wdrażania przebiega prawidłowo i jakich wymaga korekt, 

dających większe szanse osiągania celów strategicznych. 

Na etapie ewaluacji należy wskazać działania wymagające zmian, inne terminy realizacji, 

nowe metody realizacji zadań,  itd. 
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Efektem ewaluacji może być potrzeba zmian w strategii, wywołana potrzebami dostosowania 

jej do nowej sytuacji. Zatem aktualizacja strategii jest najdalej idącą konsekwencją ewaluacji 

procesu jej wdrażania. 

Przedmiotem  aktualizacji strategii może być zmiana celów lub tylko korekta zadań i działań 

operacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7.2 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin 

Nadodrzańskich 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego ma w efekcie doprowadzić również do podniesienia jakości życia 

mieszkańców obszaru funkcjonalnego. Proces wdrażania nie może  ograniczać się tylko do 

zadań realizowanych przez władze gmin partnerskich obszaru funkcjonalnego ale musi 

zawierać też  działania stanowiące wyzwania dla społeczności lokalnej i instytucji 

działających na rzecz aktywizacji mieszkańców gmin.  

Władze samorządowe powinny koncentrować się na współpracy z otoczeniem 

zewnętrznym jako instytucje nadzorujące i koordynujące realizację poszczególnych zadań. 

Efektywność działań wyodrębnionych w strategii, w dużej mierze będzie zależała od komórki 
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Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin 

Nadodrzańskich  

Osiąganie celów i realizacja przedsięwzięć 

Monitoring 

Gromadzenie danych 

Ewaluacja / ocena / interpretacja 

danych 

In
fo

rm
a

cj
e
 

 

A
n

a
li

ty
cz

n
e 

d
a

n
e 

 
propozycje 

korekt 

zapisów 

Strategii 

informacje o 

stopniu realizacji 

Strategii 



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 145 

 

zarządzającej wdrażaniem. Efektem pracy komórki będzie zwiększenie zaangażowania i 

odpowiedzialności mieszkańców za rozwój lokalny oraz budowanie partnerskich relacji 

pomiędzy ludźmi, organizacjami, przedsiębiorstwami i samorządem lokalnym.  

Konieczne będą też działania formalno-prawne, związane z tworzeniem struktur o 

charakterze międzysektorowym (gminy, powiat zielonogórski, powiat krośnieński, władze 

województwa i sąsiednich jednostek samorządowych, jednostki podległe gminom, 

przedsiębiorcy, inni partnerzy społeczni i gospodarczy), gdyż same gminy nie będą w stanie 

zrealizować zaplanowanych w strategii działań. Potrzebne będzie budowanie różnych form 

partnerstw, w tym publiczno-prywatnego, publiczno-społecznego oraz publiczno-prywatno-

społecznego. Każde z rozwiązań powinno być ukierunkowane na organizowanie  

i wzmacnianie platformy współpracy wielosektorowej na rzecz integracji obszaru 

funkcjonalnego.  

Generalnie za wdrażanie strategii odpowiedzialne są władze gmin partnerskich.  

W przypadku realizacji poszczególnych zadań wynikających ze strategii odpowiedzialność 

spoczywa na poszczególnych pracownikach w Urzędzie Gminy (ewentualnie w jednostkach 

gminy) lub osobach zaangażowanych przez władze gminy do realizacji tych zadań. Przed 

władzami gmin, a przede wszystkim liderem Projektu – gminą Czerwieńsk, stoi zadanie 

pozyskania, podziału i uruchomienia środków niezbędnych do zrealizowania 

zaproponowanych koncepcji strategicznych w praktyce.  

Tworzenie partnerstw umożliwi podejmowanie działań w celu pozyskania niezbędnych 

środków. Dużego znaczenia nabiera tu konstruowanie systemów organizacyjnych (wewnątrz 

samorządów i międzysektorowych), dobór kadry i systemu motywowania, odpowiednie 

wykonywanie pożądanych czynności administracyjnych oraz kontrola i pomiar efektów. 

Wdrażanie strategii wymaga od kadry zarządzającej szeregu umiejętności w zakresie alokacji 

właściwych zasobów określonym zadaniom, monitorowania wyników działań oraz 

organizacji i współdziałania
43

.  

Proces wdrażania powinien być nadzorowany i koordynowany przez Międzygminny 

Zespół ds. Wdrożenia ZSROCW. W jego skład powinni wejść przedstawiciele władz gmin 

partnerskich, osoby pełniące funkcje kierownicze w komórkach organizacyjnych urzędów 

gmin-adekwatnie do przypisanych zakresów obowiązków, uprawnień decyzyjnych  

                                                 
43

 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Rebis Dom Wydawniczy, Warszawa 2008. 
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i odpowiedzialności; kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele 

poszczególnych Komisji Rad Gmin, Sołtysi oraz eksperci zewnętrzni.  

Pisemne przedkładanie wniosków przez Zespół powinno następować co najmniej dwa 

razy w ciągu roku. Posiedzenia zespołu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. 

Działania Zespołu będą miały charakter nadzorczo kontrolny i koordynacyjny w stosunku do 

działań podejmowanych przez gminy partnerskie.  

Do zadań Zespołu będzie należało m.in.: 

˗ wyznaczenie priorytetów w planach działań operacyjnych,  

˗ dokonywanie przeglądu i oceny postępów w realizacji zadań strategicznych, 

˗ przygotowywanie raportów monitorujących stopień osiągania celów operacyjnych, 

˗ ocena zaawansowania prac nad realizacją projektów i zadań inwestycyjnych, 

˗ koordynacja współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami     

˗ pozarządowymi i przedsiębiorstwami realizującymi zadania strategiczne, 

˗ harmonizacja realizacji działań zapisanych w strategii, 

˗ koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,  

Osiąganie założonych celów jest istotnie determinowane poprawnością wdrażania 

strategii i elastycznością jej modyfikacji, dlatego niezbędne są działania monitorujące i  

ewaluacyjne. Koordynacja tych działania będzie jednym z ważniejszych zadań dla Zespołu. 

Weryfikacja stopnia zaawansowania procesu wdrożenia strategii dokonywana będzie w 

okresach półrocznych. Co pół roku Zespół ds. Wdrożenia będzie decydował o potrzebie 

aktualizacji zapisów strategii, oceniał będzie postęp prac nad realizacją strategii oraz  

wskazywał priorytetowe zadania do realizacji. 

 Przy wyborze priorytetowych zadań Zespół powinien brać pod uwagę zmieniające się 

uwarunkowania zewnętrzne (np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania 

środków finansowych) i wewnętrzne, wpływające na rozwój gmin.  

W procesie ewaluacji proponuje się dwa podejścia: 

˗ ex tempore (ocena w trakcie realizacji działań) - odpowiada na pytanie, czy przyjęte 

cele i podjęte w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku, 

˗ ex post (ocena po realizacji działań) – dotyczy oceny długoterminowego wpływu 

strategii na grupy docelowe, czy efekty wynikłe z zastosowania strategii są trwałe.  

Ewaluacja jest odnoszona do pomiaru ex-post efektów implementacji strategii. Ocena ex-

post jest podstawowym warunkiem dokonania pomiaru skuteczności procesu wdrożenia oraz 
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sukcesu koncepcji wdrożenia. Jej wyniki mogą również stanowić podstawę informacyjną dla 

działań podejmowanych w przyszłości.  

Monitoring wykorzystywany jest do bieżącego nadzorowania stopnia dopasowania rozwiązań 

zapisanych w strategii, do zmieniających się warunków JST oraz jej otoczenia
44

. Podstawowym 

celem monitoringu będzie uzyskanie mierzalnych wyników postępu w zakresie osiągania 

celów operacyjnych i strategicznych. 

Możliwe sposoby monitorowania i kontroli powinny obejmować:  

 sporządzanie co dwa lata raportów oceny realizacji priorytetów Kształtowania 

Przestrzeni czasu wolnego na Obszarze Funkcjonalnym Gmin Nadodrzańskich, 

 analizę zmian w kształtowaniu się wskaźników, uwzględnionych w matrycy logicznej 

projektu; 

 przeprowadzanie badań ewaluacyjnych dotyczących stopnia zaawansowania realizacji 

celów strategicznych w przestrzeni czasu wolnego obszaru funkcjonalnego. 

Monitoring jako narzędzie wdrażania strategii powinien kierować się następującymi 

zasadami: 

 zasadą wiarygodności – informacja musi być wiarygodna i opierać się na 

niepodważalnych danych; niedokładne dane w systemie monitorowania oznaczają 

powstanie ryzyka podjęcia niewłaściwych działań korygujących; 

 zasada aktualności – informacje powinny być gromadzone, przekazywane i oceniane 

w sposób ciągły, który umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz 

stosownych korekt w momencie aktualizacji strategii; 

 zasada obiektywności – monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników 

porównawczych daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny nie zakłóconej 

subiektywnością wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów i dążeń; 

 zasada koncentracji na punktach strategicznych – monitorowanie powinno skupiać się 

przede wszystkim na tych obszarach życia społeczno-gospodarczego, w których 

istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia największych odchyleń, mogących 

wywoływać zahamowania w realizacji założeń strategii lub ich zatrzymanie; 

 zasada realizmu – monitorowanie musi być zgodne z realiami podejmowanych zadań; 

gminy wdrażając strategię powinna dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, 

które świadczą o wydajności i jakości dostarczanych usług publicznych; 

                                                 
44 T. Wołowiec, D. Reśko, Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą, „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria Ekonomia” nr 5 (2), 2012, s. 86-87. 
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 zasada koordynacji informacji – monitorowanie musi być prowadzone w taki sposób, 

aby było skoordynowane z tokiem prowadzonych prac i jednocześnie nie wpływało na 

ich zahamowanie oraz nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań; 

informacje płynące z prowadzonego monitoringu powinny docierać do wszystkich 

zainteresowanych tak, aby umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji mających 

znaczenie strategiczne; 

 zasada elastyczności – proces monitorowania musi być bardzo elastyczny  

i zapewniający szybkie reagowanie na zachodzące zmiany; w przypadku zmian  

i korekt należy modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających 

się oczekiwań w przyszłości. 

 W zakresie wpływu strategii sektorowej na gospodarkę w gminach obszaru 

funkcjonalnego ewaluacja powinna uwzględnić następujące aspekty: 

˗ powiększenie zasobów i możliwości gmin partnerskich, 

˗ wspieranie wzrostu gospodarczego, 

˗ przeciwdziałanie bezrobociu, 

˗ wzrost dochodów mieszkańców gmin 

˗ przyciąganie środków zewnętrznych (publicznych i prywatnych), 

˗ wzrost konkurencyjności / atrakcyjności obszaru funkcjonalnego, 

˗ wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gmin 

 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska, 

ze względu na zmienne otoczenie gmin partnerskich, będzie wymagała ciągłej modyfikacji. 

Zatem przyjęte w niniejszym dokumencie cele strategiczne i operacyjne, wytyczające 

kierunki rozwoju, a także proponowane w matrycach logicznych działania strategiczne, mogą 

ulegać modyfikacji, adekwatnie do zmian w otoczeniu obszaru funkcjonalnego. 
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8 Zgodność celów strategii z dokumentami strategicznymi gmin 

partnerskich, powiatów, województwa, kraju oraz Unii 

Europejskiej      

 

Powiązanie każdej strategii z innymi dokumentami strategicznymi jest istotnym 

elementem logiki każdego programowania strategicznego. Dotyczy to również innych 

dokumentów przygotowywanych na poziomie lokalnym i na wyższych szczeblach 

administracji, w tym wojewódzkim i krajowym
45

. Strategia uwzględnia także inne dokumenty 

programowe, związane z wdrażaniem programów Unii Europejskiej. Wykazuje wymaganą 

zbieżność, a w niektórych przypadkach zgodność z innymi dokumentami planistycznymi 

obowiązującymi w obszarze jej realizacji. Zgodność ta ma dwojaki charakter. Biorąc pod 

uwagę obowiązującą strukturę systemu władz publicznych, można nadać jej wariantom miana 

zgodności wertykalnej i zgodności horyzontalnej
46

.  

Zgodność wertykalna to zgodność ze strategicznymi dokumentami planistycznymi 

samorządów wyższych i niższych rzędów. Rozszerza możliwość rozwoju współpracy z tymi 

podmiotami oraz zwiększa szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zgodność 

horyzontalna to zgodność strategii z dokumentami planistycznymi sąsiednich samorządów 

tego samego szczebla. Podstawową przesłanką dążenia do zgodności horyzontalnej jest 

rozwój współpracy przy rozwiązywaniu tych samych, lokalnych, subregionalnych lub 

regionalnych problemów. 

Zgodność celów strategii z celami innymi dokumentów strategicznych od szczebla 

gminnego do europejskiego przedstawia tabela xx. 

 

  

                                                 
45

 J. Hadyński, Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty lokalne i regionalne rozwoju terytorialnego, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2011 s. 107-108. 
46

 A. Sztando, Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, w: Korenik S. (red.), 

Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, „Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu” , 2010 nr 101, s. 262 
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Tabela 8.1 Zgodność celów strategii z dokumentami strategicznymi gmin, powiatów, 

województwa, kraju oraz dokumentami Unii Europejskiej 

Dokumenty strategiczne 

Cele strategiczne  

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty 

Czasu Wolnego na terenie obszaru 

Funkcjonalnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i 

ochrony środowiska. 

Cel nr 1 Cel nr 2 
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0
2
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Cel 1. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 

75%. 
  

Cel 2. Poprawa warunków prowadzenia działalności 

badawczo-rozwojowej. 
  

Cel 3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%.   

Cel 4. Podniesienie poziomu wykształcenia.   

Cel 5. Wspieranie włączenia społecznego.   
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Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków 

miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację 

funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu 

osadniczego sprzyjającej spójności. 

  

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie 

rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 

tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

  

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w rożnych skalach 

przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i 

telekomunikacyjnej. 

  

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

  

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na 

zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz 

kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 

obronne państwa. 

  

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
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 Cel 1. Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w 

gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu oszczędności 

oraz podaży pracy i innowacji. 

  

Cel 2. Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w 

cyklu koniunkturalnym. 
  

Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich 

etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki. 
  

Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki.   

Cel 5. Stworzenie Polski Cyfrowej.   

Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 

zatrudnienia i stworzenie „workfare state”. 
  

Cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i 

poprawa stanu środowiska. 
  

Cel 8. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 

rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych. 

  



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 151 

 

Dokumenty strategiczne 

Cele strategiczne  

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty 

Czasu Wolnego na terenie obszaru 

Funkcjonalnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i 

ochrony środowiska. 

Cel nr 1 Cel nr 2 

Cel 9. Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez 

utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego 

użytkownikom systemu transportowego. 

  

Cel 10. Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania 

administracji publicznej 
  

Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju.   
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Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania 

rozwojem. 
  

Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe.   

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela. 
  

Cel II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej.   

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki.   

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki.   

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego.   

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.   

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.   

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu   

Cel III.1. Integracja społeczna.   

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów 

usług publicznych. 
  

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych. 
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Cel główny: Wykorzystanie potencjałów województwa 

lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania 

konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu 

oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem. 

  

Cel 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna. 

(Cel operacyjny 1.7.Rozwój potencjału turystycznego 

województwa) 

  

Cel 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna.   

Cel 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu. 

(Cel operacyjny 3.3. Zapewnienie różnorodnej oferty 

kulturalnej i sportowej) 

  

Cel 4. Region efektywnie zarządzany. 

(Cel operacyjny 4.3. Wzmocnienie kapitału społecznego 

oraz kształtowanie tożsamości regionalnej) 
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 Cel operacyjny I – Stworzenie konkurencyjnego wizerunku 

turystycznego regionu. 
  

Cel operacyjny II – Stworzenie kompleksowego systemu   
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informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania 

turystycznego w regionie. 

Cel operacyjny III – Rozwój produktów turystycznych. 

 
  

Cel operacyjny IV – Rozwój infrastruktury turystycznej. 

 
  

Cel operacyjny V – Wzmocnienie platform współpracy i 

rozwoju turystyki oraz doskonalenie kadr dla turystyki w 

regionie. 

  

Cel operacyjny VI – Rozwój wiodących form turystyki.   

Cel operacyjny VII   

Cel operacyjny VIII – Rozwój turystyki transgranicznej i 

wykorzystanie szans przygranicznego położenia. 
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Oś priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje   

Oś priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy    

Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna   

Oś priorytetowa 4. Środowisko i kultura    

Oś priorytetowa 5. Transport    

Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy    

Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna   

Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja   

Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna   

Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna      
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 Cel 1.Poprawa jakości zasobów ludzkich   

Cel 2.Rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej 

oraz zapewnienie powszechnej dostępności do usług 

publicznych 

  

Cel 3.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej wzmacnianiu konkurencyjności powiatu 
  

Cel 4.Rozwój przedsiębiorczości oraz reorientacja 

przedsiębiorstw na nowe technologie i systemy zarządzania 
  

Cel 5.Efektywne prorozwojowe wykorzystanie zasobów 

środowiska przyrodniczego 
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Cel 1. Rozwój infrastruktury technicznej w powiecie 

zielonogórskim  
  

Cel 2. Rozwój edukacji na terenie powiatu zielonogórskiego    

Cel 3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców powiatu zielonogórskiego oraz ich integracja 

ze środowiskiem rodzinnym i społecznym  
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Cel 4. Poprawa stanu zdrowia oraz dostępności 

mieszkańców powiatu zielonogórskiego do opieki 

zdrowotnej  

  

Cel 5. Wzrost stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w powiecie zielonogórskim  
  

Cel 6. Zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności 

turystycznej i roli funkcji kulturotwórczej powiatu 

zielonogórskiego  

  

Cel 7. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki powiatu zielonogórskiego  
  

Cel 8. Skuteczne planowanie i zarządzanie powiatem 

zielonogórskim  
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Cel 1. Rozwój infrastruktury techniczno-środowiskowej   

Cel 2. Rozwój lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez 

wspieranie przedsiębiorczości oraz nowoczesnych 

gospodarstw rolnych 

  

Cel 3. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i 

socjalnego 
  

Cel 4. Tworzenie warunków sprawnego rozwoju oraz 

funkcjonowania społeczeństwa opartego na wiedzy 
  

Cel 5. Stworzenie komplementarnej oferty turystycznej oraz 

ochrona walorów kulturowych gminy 
  

Cel 6. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia 

aktywności gminy, pozyskiwanie środków z zewnątrz, 

rozwoju kontaktów z zagranicą i lobby prosamorządowego 
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Cel 1. Przyciągnięcie na teren gminy inwestorów, 

rozwinięcie mechanizmów polityki progospodarczej oraz 

stworzenie atrakcyjnej oferty inwestowania i prowadzenia 

działalności na terenie gminy 

  

Cel 2. Podniesienie kwalifikacji i mieszkańców w gminy, 

poprawa jakość i warunków w kształcenia 
  

Cel 3. Kanalizacja gminy   

Cel 4. Rozwój form opieki nad dziećmi w wieku 1–5   

Cel 5. Rozwój mieszkalnictwa, w tym socjalnego   

Cel 6. Rozwój gospodarki odpadami, maksymalizacja 

wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce 

komunalnej oraz w gospodarstwach domowych i 

przedsiębiorstwach 

  

Cel 7. Budowa i finansowanie infrastruktury 

zabezpieczającej przed powodziami i innymi zdarzeniami 

kryzysowymi 

  

Cel 8. Rozwój współpracy na szczeblu samorządowym oraz 

wsparcie współpracy w sektorze gospodarczym 
  

Cel 9. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę 

ścieżek rowerowych, infrastruktury nadodrzańskiej, 

promocję, turystyczną oraz ochronę i wykorzystanie do 

celów turystycznych dziedzictwa kulturowego 

  



Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska 

Wersja robocza Strona 154 

 

Dokumenty strategiczne 

Cele strategiczne  

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty 

Czasu Wolnego na terenie obszaru 

Funkcjonalnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i 

ochrony środowiska. 

Cel nr 1 Cel nr 2 

S
tr

a
te

g
ia

 R
o

zw
o

ju
 S

p
o

łe
cz

n
o

-G
o
sp

o
d
a

rc
ze

g
o

 G
m

in
y 

D
ą
b

ie
 d

o
 r

o
k

u
 2

0
2

5
 

Cel 1. Mieszkańcy świadomi ekologicznie   

Cel 2. Sprawny system gospodarki odpadami   

Cel 3. Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa 

zapewniająca bieżące potrzeby mieszkańców i pomiotów 

gospodarczych na terenie gminy 

  

Cel 4. Czyste powietrze atmosferyczne, wolne od 

zanieczyszczeń gazowych i pyłu 
  

Cel 5. Wysoka bioróżnorodność na terenie gminy   

Cel 6. Nowe miejsca pracy na terenie gminy   

Cel 7. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi i 

powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych 
  

Cel 8. Dostępna dla podmiotów gospodarczych 

infrastruktura techniczna 
  

Cel 9. Utrzymanie wysokiej produkcji rolnej   

Cel 10. Świadczenie wysokiej jakości usług komunalnych 

na rzecz mieszkańców. 
  

Cel 11. Wzrost demograficzny przyszłością gminy   

Cel 12. Zmniejszenie bezrobocia w gminie   

Cel 13. Pomoc z integracją społeczną   

Cel 14. Wysoki poziom służby zdrowia   

Cel 15. Wysoka jakość oświaty na wszystkich poziomach, 

dla których gmina jest organem prowadzącym 
  

Cel 16. Gmina Dąbie miejscem atrakcyjnym dla turysty i 

mieszkańca 
  

Cel 17. Skuteczne i przyjazne mieszkańcom wykonywanie 

zadań przez administrację 
  

Cel 18. Bezpieczni mieszkańcy oraz osoby odwiedzające 

gminę 
  

Cel 19, Mądre rządzenie   

Cel 20. Społeczeństwo obywatelskie   

Źródło: opracowanie własne  
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