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Wstęp
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubniewice na lata 2008 – 2013 jest jednym
z najważniejszych dokumentów strategicznych gminy.

Ma on istotny wpływ na wizję

rozwoju Gminy Lubniewice. Stanowi również podstawę ubiegania się o środki na realizację
działań z Unii Europejskiej. Zawarte informacje odzwierciedlają aktualną sytuację społeczno
– gospodarczą gminy, wskazują dziedziny i kierunki rozwoju gminy

w oparciu

o pozabudżetowe źródła finansowania. Dokument ma charakter przejściowy uwzględnia
założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubniewice.
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1. Diagnoza stanu gminy Lubniewice
1.1 Ogólne informacje o gminie
Obszar gminy Lubniewice rozciąga się między 52°08’10” a 15°33’33” długości
geograficznej wschodniej. Administracyjnie gmina Lubniewice należy do województwa
lubuskiego. Od północy i wschodu graniczy z gminami Deszczno i Bledzew, na południu
i zachodzie z gminami Sulęcin i Krzeszyce. Obszar gminy ma kształt zbliżony do prostokąta
usytuowanego w kierunku północ-południe. Rozciągłość ze wschodu na zachód wynosi 63
km, a jej powierzchnia 129,76 km2, w tym powierzchnia miasta 12 km2. Ogólna powierzchnia
gminy z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Ogólna powierzchnia gminy na dzień 31 października 2008 roku z podziałem na
poszczególne kategorie:
1.
Użytki rolne
2917 ha
co stanowi
22,48 %
2.
Grunty zalesione i zadrzewione
8623 ha
co stanowi
66,45 %
3.
Grunty pod wodami
548 ha
co stanowi
4,22 %
4.
Użytki kopalne
2 ha
co stanowi
0,002 %
5.
Tereny komunikacyjne
432 ha
co stanowi
3,33 %
6.
Tereny osiedlowe
170 ha
co stanowi
1,31 %
7.
Nieużytki
248 ha
co stanowi
1,91 %
8.
Pozostałe grunty
36 ha
co stanowi
0,28 %
9.
Razem
12976 ha
100,00 %
Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach.

Gmina Lubniewice położona jest w powiecie sulęcińskim i należy do gmin miejskowiejskich. Siedzibą gminy jej miasto Lubniewice w skład której wchodzą następujące
miejscowości: Sobieraj, Osieczyce, Glisno, Jarnatów, Rogi oraz 3 miejscowości, które w
momencie odzyskania praw miejskich przez Lubniewice w 1995 r., zostały włączone w obręb
miasta jako osiedla: Świerczów, Trzcińce i Suszyce (Górny Majątek). Największą jednostką
osadniczą jest siedziba gminy.
Ludność gminy wynosi 3141 (dane uzyskane w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach,
wydział Ewidencji Ludności - stan na dzień 06.11.2008 r.), w tym:
 w mieście 2007, na wsi 1134,
 mężczyzn 1536 (w mieście 972, na wsi 564),
 kobiet 1605 (w mieście 1035, na wsi 570),
 66% ludności gminy to grupa zawodowo czynna,
 21% ludności to grupa przedprodukcyjna,
 13% to osoby będące w wieku emerytalnym,
 gmina Lubniewice pod względem liczby ludności należy do małych,
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 w Lubniewicach mieszka 2007 osób, co stanowi 64% mieszkańców całej gminy.
Według danych uzyskanych z rejestru działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim
w Lubniewicach liczba zarejestrowanych przedsiębiorców wynosiła 110 (stan na dzień
23.12.2008 r.):
 w gastronomii 9,
 w budownictwie 31,
 w handlu 28,
 w usługach informatycznych 3,
 w usługach produkcyjno-usługowych 16,
 w pozostałych usługach materialnych 19,
 w usługach przemysłowych 2,
 w produkcji wyrobów 1,
 w transporcie 1.
Ogólna liczba bezrobotnych w gminie na dzień 30.09.2008 roku według danych
Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie – 99 (kobiet 13, mężczyzn 86). Z prawem do zasiłku
– 16 osób (7 kobiet, 9 mężczyzn). Stopa bezrobocia w gminie Lubniewice kształtuje się więc
na poziomie 5 %.
Odległości siedziby gminy od:
- ośrodków regionalnych:
 Gorzowa Wielkopolskiego
 Zielonej Góry

38 km
107 km

- ośrodków obsługi ponadlokalnej:
 Międzyrzecza

38 km

 Sulęcina

14 km

 Skwierzyny

22 km

 Kostrzyna n/Odrą

50 km

 Świecka

80 km

- ośrodków ponadwojewódzkich:
 Poznania

130 km

 Szczecina

118 km

 Berlina

163 km

W południowej części gminy występuje gęsta sieć hydrograficzna rzek, cieków i
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zbiorników wodnych: rzeka Lubniewka, jeziora Lubiąż, Krajnik, Lubniewsko, Miechowskie
(Jarnatowskie). Obszar gminy Lubniewice charakteryzuje się wysoką lesistością – 66,45 %
(województwo lubuskie 46 %).
Znaczna

ilość

gruntów

komunalnych

oraz

duży udział

gruntów

Agencji

Nieruchomości Rolnej zapewnia możliwość ich przeznaczenia na cele publiczne. Znaczne
ograniczenia w zagospodarowaniu występują w obszarach:


we władaniu Lasów Państwowych,



rezerwatu jeziora „Janie”,



zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”,



obszarach krajobrazu chronionego „J” (Lubniewice – Skwierzyna) i „K” (Ośno –
Sulęcin),



strefy ochrony sanitarnej oczyszczalni ścieków w Lubniewicach (300 m),



korytarza technicznego wzdłuż gazociągu wysokoprężnego tranzytowego oraz korytarza
linii energetycznej 110 kV.
Występują duże możliwości rozwoju turystyki:

 świątecznej, weekendowej i wakacyjnej nad jeziorami i w ośrodkach wypoczynkowych,
 wodnej, z wykorzystaniem jezior i rzeki Lubniewki,
 rowerowej, w oparciu o ścieżki rowerowe,
 pieszej, w oparciu o wyznaczone szlaki,
 agroturystyki we wszystkich miejscowościach gminy.
Ponadto jest duże zainteresowanie działkami i nieruchomościami nadającymi się na
cele letniskowe, budowę domów i zakładanie własnej działalności gospodarczej.
Występują ograniczenia w możliwości rozwoju rybactwa stawowego w oparciu
o istniejące i planowane obiekty i warunki fizjograficzne.

1.2 Główne walory przyrodnicze oraz obszary i obiekty prawnie chronione
Środowisko przyrodnicze charakteryzuje się wysokimi wartościami i walorami
potwierdzonymi wprowadzeniem szczególnych form ochrony o znaczeniu ponadlokalnym.
Gmina położona jest w obszarze Pojezierza Lubuskiego. Powoduje to duże zróżnicowanie
cech środowiska przyrodniczego. W gminie występują obszary wartościowe przyrodniczo.
Dominują obszary w rzeźbie falistej przy znacznym udziale obszarów pagórkowato-falistych.
Walory te i wartości wynikają z następujących cech środowiska przyrodniczego:


sieci hydrograficznej z występowaniem jezior o powierzchni powyżej 50 ha,
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dużych deniwelacji w obszarach o rzeźbie falisto-pagórkowatej,



wysokiej lesistości,



zróżnicowania ekosystemów wodnych i leśnych,



występowania zabudowy o wartościach historyczo-architektonicznych w malowniczym
krajobrazie.
Wartości i walory środowiska przyrodniczego gminy potwierdzone zostały badaniami

i ustanowieniem obszarów ochrony przyrody i ochrony konserwatorskiej. Znaczne obszary
gminy przydatne są dla turystyki i agroturystyki.
Obszary chronionego krajobrazu
Ze względu na szczególne elementy przyrodnicze oraz walory estetyczne krajobrazu,
Uchwalą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z grudnia 1984 roku, dla
województwa gorzowskiego utworzono 9 obszarów chronionego krajobrazu, wśród których
jeden w Gminie Lubniewice o nazwie „Jeziora Lubniewickie” (Śmierzchalski 1988). Obszar
ten obejmuje powierzchnię 6935 ha, na co składają się:
 grunty orne

2903 ha

 lasy

3187 ha

 wody

545 ha

Na obszarze tym występuje niewielkie uprzemysłowienie i zurbanizowanie,
a przeważająca gospodarka typu rolno-leśnego i rzemiosło nie powoduje ujemnych skutków
w funkcjonowaniu tutejszych zasobów przyrody.
Ze względu na piękne jeziora, o bardzo urozmaiconej linii brzegowej oraz otaczające
je lasy, jak też czyste powietrze, obszar ten powinien stanowić ważną funkcję rekreacyjną dla
wypoczywających

turystów

i

wczasowiczów.

Powinien

też

być

kierunkiem

dla

przyszłościowego rozwoju Lubniewic.
Do najważniejszych obiektów podlegających ochronie w gminie Lubniewice należy
wymienić: buk zwyczajny – 7 szt., dąb szypułkowy - 6 szt., jesion wyniosły – 4 szt., wiąz
szypułkowy, grab pospolity, lipa drobnolistna, klon jawor, świerk pospolity, 2 głazy
narzutowe, 3 gniazda orła bielika oraz stanowisko bluszczu pospolitego na powierzchni 2 ha
(30 kwitnących egzemplarzy).

Rezerwaty przyrody
W gminie Lubniewice znajduje się jeden rezerwat ścisły „Janie im. Włodzimierza
Korsaka”, o powierzchni 51,85 ha. Znajduje się on w Leśnictwie Lubniewice. Utworzony
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został w 1984 roku (M.P. 15/84) w celu zachowania zespołów roślinnych na zarastającym
jeziorze Janowiec.
Ochroną objęto położone na sandrze płytkie i wąskie jezioro Janowiec pochodzenia
polodowcowego, rozległe bagno powstałe w procesie zarastania jeziora oraz pas lasu (otulina)
będącego najstarszą częścią basenu pojeziernego, w skład którego wchodzą: olsza czarna,
sosna pospolita, kilka wiekowych lip. Na bagnie otaczającym jezioro rosną turzyce bagienne,
pospolite i sztywne. Ma tu swoje siedlisko także trzcina pospolita, pałka szerokolistna,
pokrzywa dwupienna i śledziennica skrytolistna. Obficie występują tu także ptaki wodne
i wodnobłotne, m.in. łabędzie nieme, kaczki krzyżówki i głowienki, perkozy, łyski, kszyki,
czajki, brodźce. Przylatuje tu również gęś gęgawa i żuraw, a z ptaków drapieżnych: błotniak
stawowy, myszołów zwyczajny i kania czarna.
Rezerwat nosi imię Włodzimierza Korsaka (1886-1973) pisarza, myśliwego i pioniera
ochrony przyrody, który od 1946 r. mieszkał w Gorzowie, a wszystkie lata spędzał
w Lubniewicach. Tu napisał ostatnią książkę „Las mi powiedział” (1968).
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko”
W 1991 roku Rada Gminy w Lubniewicach w celu ochrony wyjątkowo cennych
fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz dla zachowania jego wartości
przyrodniczych i estetycznych podjęła uchwałę o utworzeniu zespołu przyrodniczokrajobrazowego o nazwie „Uroczysko Lubniewsko”. Pełna dokumentacja techniczna
uzasadniająca utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego została opracowana przez
Wydział Ochrony Środowiska LUW w Gorzowie WIkp.
Omawiany obiekt położony jest w gminie Lubniewice w obrębie ewidencyjnym
Jarnatów i Glisno oraz w gminie Sulęcin, w obrębie ewidencyjnym Żubrów. Część
projektowanego zespołu w chwili obecnej znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu
pod nazwą „Jeziora Lubniewickie”. Zespół oparty jest na jeziorze Lubniewsko wraz
z otaczającymi je lasami i gruntami rolnymi.
Granice zespołu przebiegają wzdłuż dróg publicznych lub leśnych oraz granicami
gruntów rolnych. Łączna długość granic wynosi 24,250 km. Najbliższa odległość granicy od
brzegów jeziora na północy wynosi 70 m, a największa na południowym zachodzie – około
2100 m. Lasy masowego wypoczynku wyznaczone zostały wokół jeziora Lubniewsko oraz
obejmują wszystkie znajdujące się tam ośrodki wypoczynkowe.
Duże obszary pozostawione są naturalnej przyrodzie, która sama reguluje wegetację,
cała gospodarka leśna na omawianym obszarze ma się jedynie sprowadzać do wykonywania
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zabiegów

pielęgnacyjnych,

hodowlanych

oraz

ograniczenia

stosowania

środków

chemicznych, jak też wykonywania polowań na zwierzynę łowną.
Jedną z cech wyróżniających okolice jeziora Lubniewsko jest piękny krajobraz, który
przyciąga liczne rzesze turystów i inwestorów nowych ośrodków wypoczynku, pobytu
i rekreacji. Zgodnie z opracowanym planem, terenem przeznaczonym do intensywnego
zagospodarowania turystycznego są lasy masowego wypoczynku w strefie ośrodków
wypoczynkowych i wąski pas lasów wokół jeziora służący do spacerów wczasowiczom
i turystom.
Olbrzymia mozaika gleb sprawia, że szata roślinna jest tutaj silnie zróżnicowana.
Rośnie tu ok. 300 gatunków roślin, z czego 15 podlega ścisłej ochronie (m.in. rosiczka, cis).
Na uwagę zasługuje obecność wielu okazów drzew pomnikowych. Do najciekawszych
ptaków należą: orzeł bielik, bocian czarny, kania czarna, rybołów, żuraw, zimorodek, perkoz.
Licznie występuje zwierzyna płowa: dziki, sarny, jelenie, daniele, borsuki, wydry, lisy, jeże
i wiele innych drobnych gryzoni. W niedalekiej przyszłości dla ochrony ptactwa wodnego
planuje się zamknąć część jeziora i stworzyć strefę ciszy.
Jezioro Lubniewsko stanowi jedno z najatrakcyjniejszych miejsc turystycznych
Pojezierza Lubuskiego. W najgłębszym miejscu ma 15,1 m, ale przy jego wypłyconych
północno-wschodnich brzegach powstały wspaniałe kąpieliska. Jezioro jest niezwykle
atrakcyjne dla wędkarzy i kajakarzy. Wokół jeziora prowadzi niebieski szlak turystyczny,
który w 80 % pokrywa się z granicami lasów masowego wypoczynku. Po stronie północnozachodniej jeziora wyznaczona została ścieżka do jazdy konnej. W obrębie zespołu
wyznaczono też dwa punkty widokowe. Z wyżej położonych terenów spływają do jeziora
leśne potoki i cieki, głownie wąwozami. Woda w większości strumieni ma również I klasę
czystości i ma parametry wody pitnej.
Poprzez uroczysko biegnie stary nasyp kolejowy – pozostałość po kolei przebiegającej
tędy jeszcze przed 58 laty. Dziś stanowi on znakomitą trasę rowerową, a dzięki licznym
wiaduktom i innym obiektom pokolejowym jest niezwykłą atrakcją dla miłośników kolei.
Po południowo-wschodniej stronie jeziora Lubniewsko znajduje się dobrze zachowana
część ziemna grodziska słowiańskiego z VII w. W okresie międzywojennym oraz w latach
50-tych i 60-tych prowadzone tu były badania archeologiczne. Odkryto dwa poziomy
osadnicze: pierwszy z czasów pogańskich i plemiennych, drugi z XIV/XV w. Znaleziono
m.in. skorupy ceramiczne, przedmioty żelazne, kości zwierząt domowych i dzikich.
Grodzisko obejmowało majdan, wały i półkoliście zarysowane podgrodzie od strony
południowej. Miejscowa ludność nazywała to miejsce „Wendenschanze”, czyli szaniec
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Wenedów, plemienia słowiańskiego, które zasiedlało te strony.

Pomniki przyrody
Pod tym określeniem rozumiemy godne ochrony pojedyncze twory przyrody lub ich
skupiska na niewielkiej powierzchni pod postacią żywą (sędziwe drzewa rosnące pojedynczo,
w grupach lub w alejach, stanowiska chronionej flory i fauny) lub nieożywioną (odkrywki
geologiczne, głazy narzutowe oraz ciekawe skały), które mają szczególną wartość naukową,
kulturową, historyczną, pamiątkową, krajobrazową.
Zgodnie z wykazem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, według stanu na dzień
01.01.2008 roku, na terenie gminy Lubniewice znajdują się następujące zatwierdzone
pomników przyrody:
 pojedyncze drzewa
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 grupy drzew

3

 bluszcze kwitnące

1

 stanowiska zwierząt chronionych

3

 głazy narzutowe

2

W rozbiciu na gatunki najliczniej reprezentowane są:
 buk zwyczajny

7 sztuk

 dąb szypułkowy

6 sztuk

 jesion wyniosły

4 sztuki

 stanowiska orła bielika

3 stanowiska

 głazy narzutowe

2 sztuki

Są to okazy charakteryzujące się dobrym stanem zdrowotnym, odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane.
W grupie zatwierdzonych pomników przyrody powinny znaleźć się okazy drzew
pomnikowych (buki, dęby, lipy, robinie, jodła jednobarwna), znajdujące się na terenie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”. Byłoby wielką stratą, gdyby te
wspaniałe cuda natury pozostały niezauważone i nie oznakowane jako pomniki, a co gorsze
zniszczone przez ludzi obojętnych na piękno przyrody.

1.3 Charakterystyka wód powierzchniowych
Z wód powierzchniowych należy wymienić: ciek wodny – Lubniewkę, jeziora –
Lubniewsko, Lubiąż, Krajnik, Jarnatowskie, Krzywe, Janowiec, Śmierdzące, Rogi oraz wiele
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mniejszych jezior wytopiskowych tzw. „oczek”. Stanowią one zasadniczy element
krajobrazowy omawianego obszaru.
Mniejsze cieki wodne mają przebieg uzależniony od jednego zagłębienia
bezodpływowego do drugiego. W większości są one regulowane przez człowieka, który
usiłował i usiłuje osuszyć liczne oczka, torfowiska oraz podmokłe łąki. Dominującym
ciekiem całej sieci wodnej omawianego obszaru jest Lubniewka, długości ok. 27 km.
Lubniewka jako ciek typu nizinnego charakteryzuje się bardzo wyrównanym reżymem
wodnym. Zawdzięcza to jeziorom Lubniewsko, Lubiąż i Krajnik, które odgrywają rolę
zbiorników retencyjnych.
Ogromny wpływ na retencję wód Lubniewki ma działalność człowieka, który
wykorzystując spadek rynny między jeziorami Lubiąż i Krajnik oraz poniżej jeziora Krajnik
zbudował trzy jazy o wysokości 2,8 m, 1,5 m i 1,0 m. W przeszłości spiętrzenia wody
wykorzystywano do napędu kół młyńskich (niegdyś w pobliżu Lubniewic były trzy młyny).
Dzisiaj wykorzystuje się je do regulacji wody w dolinie Lubniewki. Maksymalny przepływ
wód przy otwartym jazie wynosi około 12,8m3/sek. Średni przepływ przy zamkniętych jazach
wynosi 0,7 m3/sek. Dla utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej powinien on wynosić 0,4
m3/sek., wówczas stan wód utrzymywać się będzie na jednakowym poziomie.
Kolejnym czynnikiem regulującym stan wód Lubniewki jest szata roślin w postaci
ogromnych kompleksów leśnych, przez które przepływa.
Badania jakości wód Lubniewki prowadzone były w 2000 rok w miejscowości
Rudnica – w 5,2 km biegu rzeki. Rzeka ta stanowi odbiornik ścieków z mechanicznobiologicznej

oczyszczalni

w

Lubniewicach.

Stan

czystości

rzeki

Lubniewki

w poszczególnych grupach wskaźników przedstawiono w tabeli nr 2.

Nazwa rzeki

Związki
organiczne

Zasolenie

Zawiesina
ogólna

Substancje
biogenne

Metale
Ciężkie

Substancje
specyficzne

Stan
biologiczny

Stan
sanitarny

Ocena ogólna

Lubniewka

Tabela nr 2. Ocena stanu czystości rzeki Lubniewki w 2000 r. w poszczególnych grupach
wskaźników – na podstawie badań wykonanych w ramach monitoringu regionalnego

II

I

I

II

I

I

II

III

III

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze: Stan środowiska w województwie
lubuskim w 2000 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski. 2001, str. 5

11

Warto podkreślić, że o zaliczeniu wód Lubniewki do III klasy czystości decyduje
jedynie nienajlepszy stan sanitarny rzeki, wiążący się z wykorzystaniem jej jako odbiornika
ścieków. Pozostałe wskaźniki kształtując się na poziomie I-II klasy świadczą korzystnie
o czystości wód Lubniewki. Niemniej po zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków
w Lubniewicach w 2005 roku można mieć pewność, że stan sanitarny ulegnie szybkiej
poprawie.
Z wód powierzchniowych najważniejsze znaczenie mają akweny jeziorne, zaliczane
do jezior polodowcowych.
Największym zbiornikiem wodnym jest jezioro Lubniewsko (zwane także
Nakońskim lub Świerkowskim) o powierzchni 240,4 ha, głębokości maks.- 15,1 m, długości
maks.- 4865 m, szerokości maks.- 1100 m, długości linii brzegowej misy – 15100 m.
Bezpośrednio przy jeziorze przebiega droga z Lubniewic do Jarnatowa, a w pobliżu
wschodniego brzegu prowadzi droga z Lubniewic do Sulęcina. Obok przesmyku łączącego
jeziora Lubniewsko i Lubiąż znajduje się leśne pole biwakowe. Jezioro o walorach
żeglarskich, choć jeszcze w tym zakresie nie dość wykorzystywane.
Sumaryczna ocena stanu czystości wód jeziora dokonana według SOJJ wskazuje na
III klasę. Pod względem sanitarnym jezioro odpowiadało wodom II klasy, nie miało to
wpływu na wynik klasyfikacji.

Omawiane jezioro jest umiarkowanie podatne na degradację i znajduje się w II
kategorii. Jak wynika z przeglądu wskaźników morfometrycznych, hydrograficznych
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i zlewniowych najkorzystniej oddziałuje na jezioro położenie wśród lasów. Najmniej
korzystna cecha jeziora to bardzo mały stopień stratyfikacji wód.
Począwszy od roku 1993, kiedy to przeprowadzono pierwsze badania jeziora zgodnie
z SOJJ, do trzecich badań w 2003 r., jezioro utrzymuje III klasę czystości. Między kolejnymi
badaniami zaszły korzystne zmiany w gospodarce ściekowej na terenie zlewni, w efekcie
których zbiornik miał szansę na poprawę czystości. Jedyna zauważalna poprawa to spadek
wskaźnika liczbowego decydującego o klasie czystości – od 2,93 w 1993 r., poprzez 2,87
w 1998 r. do 2,67 w roku 2003. Wieloletnie wprowadzanie ścieków do jeziora, przy jego nie
najgłębszej misie, spowodowało trudno odwracalne zmiany.
Jezioro Lubniewsko jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy wymaga szczególnej
troski i dbałości m.in o właściwą gospodarkę wodno – ściekową w zlewni jeziora.
Jezioro Lubiąż jest związane z występującym na północ ostańcom wysoczyznowym,
który zagrodził drogę spływającym wodom ku północy tworząc naturalną zaporę.
Zgodnie z wymogami SOJJ jezioro Lubiąż zostało sklasyfikowane w II klasie
czystości wód jeziorowych.
Jezioro charakteryzuje znaczna podatność na degradację odpowiadająca III kategorii.
O takiej ocenie decydują analizowane wskaźniki morfometryczne, hydrograficzne
i zlewniowe, przyjmujące w większości niekorzystne wartości.
Wpływająca do jeziora Lubniewka, zarówno wiosną, jak i latem, odpowiadała II klasie
czystości wód płynących. Wiosną zadecydowało o tym wyłącznie stężenie BZT 5, latem
oprócz BZT5, ChZT i miano coli. Bardzo niska wartość tlenu rozpuszczonego wiosną
deklasyfikowała dopływ z jeziora Krzywego. Podwyższone do wartości klasy II były ponadto
utlenialność i ChZT. Latem stwierdzono zły stan sanitarny dopływu – III klasa. Pozostałe
wskaźniki nie przekraczały norm dla I klasy. Wypływająca z jeziora rzeka Lubniewka wiosną
pod względem wskaźników fizyczno-chemicznych klasyfikowała się w II klasie czystości
wód. Decydowało o tym wyłącznie stężenie ChZT. Latem zły stan sanitarny powodował
zaliczenie jej do III klasy.
Jezioro Lubiąż jest przykładem jeziora, które na przestrzeni dziesięciu lat
obejmujących trzy cykle badań, poprawiło stan czystości wraz ze zmianą klasy z III do II.
Badania przeprowadzone w 1993 i 1998 roku klasyfikowały jezioro w III klasie. Jednakże
wynik punktacji w 1998 roku był już niższy niż pięć lat wcześniej. Z porównania
poszczególnych wskaźników wynikało, że spadły stężenia azotu mineralnego, azotu
całkowitego i fosforu całkowitego w warstwie powierzchniowej. Nieznacznie poprawiła się
13

przezroczystość wód. Ostatnie badania z 2003 roku wykazały dalszą poprawę: wyraźnie
zmalała produkcja biologiczna, zmniejszyły się jeszcze bardziej koncentracje związków
azotowych. Tak więc podjęte przed ponad dziesięcioma laty działania porządkujące
gospodarkę ściekową na terenie zlewni i w samych Lubniewicach (m. In. Odcięcie ścieków
od jeziora) dało wymierne efekty.
Jezioro Krajnik, zwane też Trzciniec lub Żurawie, jest położone o 2,8 m poniżej
poziomu jeziora Lubiąż. Jest to jezioro bardzo głębokie przy stosunkowo niedużej
powierzchni. Charakterystyczną cechą tego jeziora jest jego budowa w kształcie „kotła” –
mała powierzchnia i duża głębokość. Jest to jedno z najgłębszych jezior w województwie
lubuskim. Wody jeziora Krajnik zasilane są przez ciek wypływający z oddalonego o 500 m
jeziora Lubiąż. Ponadto zasilane jest też przez liczne źródliska oraz cieki odprowadzające
z pobliskich pól i łąk. Jezioro Krajnik ma słabo urozmaiconą linię brzegową.
Jeszcze niedawno, do momentu modernizacji oczyszczalni ścieków w 2005 r., do
jeziora okresowo, za pośrednictwem rowu o długości 0,5 km, odprowadzane były ścieki
komunalne. Pozwolenie wodno-prawne (znowelizowane 4 lutego 2003 r.) ustaliło możliwość
odprowadzania oczyszczonych ścieków poprzez przepompownie rurociągiem do rzeki
Lubniewki (odpływu z jeziora) lub gromadzenie w stawie mikrofitowym i okresowe
odprowadzanie do jeziora. W praktyce, (co stwierdzały kontrole WIOŚ) z uwagi na znaczne
koszty przepompowania do rzeki, nie stosowano się do tego sposobu odprowadzania ścieków
i w związku z tym, po przetrzymaniu w stawach, trafiały one do jeziora. Obecnie oczyszczona
woda trafia bezpośrednio do rzeki Lubniewki z pominięciem jeziora Krajnik.
Badania jeziora Krajnik przeprowadziła Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wlkp. wiosną
i latem 2003 roku.
W ogólnej klasyfikacji fizyczno-chemicznej jezioro Krajnik mieściło się w III klasie.
Dobre warunki sanitarne nie miały wpływu na wynik klasyfikacji.
Omawiany zbiornik jest stosunkowo odporny na degradację i zaliczony został do II
kategorii. Najbardziej korzystne są wskaźniki związane z misą jeziorną – znaczny procent
stratyfikacji wód i niski stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu.
Jezioro badano wcześniej w 1993 i 1998 roku. W 1993 roku jezioro Krajnik
odpowiadało II klasie czystości wód jeziorowych. Pięć lat później stwierdzono III klasę.
Porównanie wskaźników wykazało znaczny wzrost stężenia biogenów w warstwie
powierzchniowej, przyrost biomasy wyrażający się stężeniami chlorofilu na poziomie
nieodpowiadającym normom. Poprawił się natomiast stan sanitarny jeziora. W roku 2003
w stosunku do roku 1998 stężenia azotu całkowitego i wartości przewodności elektrolitycznej
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wzrosły z poziomu klasy III do nieodpowiadających normom. Określająca klasę czystości
ogólna wartość liczbowa wzrosła na przestrzeni dziesięciu lat z 2,27 (klasa II) do 3,07 (klasa
III). W największym stopniu powiększyło się obciążenie jeziora związkami azotu.
W sytuacji, gdy zbiornik pełnił rolę odbiornika ścieków, poprawa stanu czystości jego
wód była praktycznie niemożliwa. Teraz, po modernizacji oczyszczalni ścieków, jakość wody
będzie się systematycznie poprawiać.
Jezioro Jarnatowskie (Miechowskie) , o powierzchni 31,4 ha, długości maks. – 1000
m, szerokości maks. – 400 m. Otoczone jest ze wszystkich stron lasem sosnowym. Posiada
bardzo dobrze rozwinięta linie brzegową oraz litoral przybrzeżny z pasem trzcin i oczeretów.
Tu rozpoczyna bieg mały dopływ płynący przez śródleśne oczka i jezioro Krzywe od jeziora
Lubiąż.
Jezioro Krzywe (Duże), o powierzchni 27 ha, długości 860 m, szerokości 460 m,
głębokości 5 m. Położone wśród lasów posiada tendencję do zarastania.
Jezioro Potomsko, o powierzchni 3 ha, długości 200 m, szerokości 100 m i głębokości
3 m – niewielkie, lecz bardzo malownicze.
Jezioro Śmierdzące (Oko), o powierzchni 4,50 ha, położone wśród lasów sosnowych,
bardzo czyste i wcale nie śmierdzące, jak mylnie sugeruje nazwa.
Niewątpliwie najpiękniejszym z wymienionych w tej grupie akwenów wodnych jest
jezioro Janowiec (Janie), posiadające charakterystyczny kształt półksiężyca z wąskimi
i płytkimi zakolami. Jest to jezioro pochodzenia polodowcowego, położone na sandrze wśród
lasów sulęcińsko-skwierzyńskich, 4 km na północ od Lubniewic.

1.4 Powierzchnia ziemi oraz gleby – charakterystyka
Glebowym wyznacznikiem produkcji na terenie gminy Lubniewice są kompleksy
rolne:


Kompleks pszenny dobry, występujący na glebach bielicowych wytworzonych z glin
morenowych. Są to gleby słabo wyługowane. Występują na południe od Jarnatowa i na
północny-zachód od jeziora Lubniewsko, w obrębie gospodarstwa Suszyce, na wschód
i południe od Glisna oraz w obrębie Trzciniec. Zaliczamy go do III a i III b klasy
bonitacyjnej.



Kompleks pszenny wadliwy obejmuje typy gleb w klasie III b, IV a i IV b narażonych na
przesuszenie. Zasadniczo występują w obrębie kompleksu poprzedniego.



Kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo dobry, zwany często kompleksem pszenno-
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żytnim. Występuje na glebach lżejszych, wytworzonych na piaskach gliniastych.
Obejmuje południowe rejony gminy, oraz Jarnatów i Trzcince. Występuje w klasie III a,
III b i IV a.


Kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry, powiązany z glebami wykształconymi na
piaskach gliniastych. Występuje w klasie bonitacyjnej III b, IV a i IV b. Obejmuje obszar
wysoczyzny.



Kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby, IV b i V klasa bonitacyjna. Występuje na
bielicach lekkich naglinowych i napiaskowych. Występuje w dolinach rzek i rynien.



Kompleks żytni (żytnio-łubinowy) bardzo słaby. Są to gleby bielicowe lekkie powstałe na
piaskach luźnych. Występują w V i VI klasie bonitacyjnej. Są to obszary, na których
występują kompleksy leśne północnej i północno-wschodniej części gminy.



Kompleks zbożowo-pastewny. Są to gleby narażone na nadmierne uwilgotnienie, należy
do kolas bonitacyjnych III b, IV a i IV b. Obejmuje torfy występujące w dolinach rzek
i rynien oraz w zagłębieniach bezodpływowych.
Większość gleb gminy Lubniewice należy do gleb słabych, które powstały na glebach

poleśnych. Udział poszczególnych gruntów w klasach bonitacyjnych obrazuje tabela nr 3.
Tabela nr 3. Udział poszczególnych gruntów w gminie Lubniewice w klasach bonitacyjnych –
wykaz na dzień 31.12.2005 r.:
PRZEZNACZENIE
GRUNTÓW

POW.
(W HA)

I

II

III a

KLASY BONITACYJNE
III b IV a IV b
V

grunty orne

2632

-

7

157

272

732

630

sady

3

-

-

-

-

1

łąki

187

-

1

11

-

pastwiska

95

-

-

4

RAZEM

2917

-

8

172

VI

VI z

663

171

-

1

1

-

-

86

-

69

20

-

-

21

-

48

22

-

272

840

631

781

213

-

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach.

Z powyższej tabeli widać, że w gminie Lubniewice gleby klasy I nie występują,
natomiast gruntów klasy II jest niewiele. Przeważają gleby średnie i słabe (klasy IV i V).
Gmina Lubniewice posiada najmniej gruntów klasy VI spośród wszystkich gmin powiatu
sulęcińskiego.
Sposób rolniczego zagospodarowania gleb warunkuje jakość gleb. Ponieważ w gminie
Lubniewice przeważają gleby średnie (klasy IV) i słabe (klasy V i VI), stąd dominuje rolnicze
i leśne zagospodarowanie gruntów. Bardzo słabo natomiast rozwinięte jest ogrodnictwo
i sadownictwo, które ze względu na charakter i potrzeby gminy powinny być podstawowymi.
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Istnieją tylko trzy sady o łącznej powierzchni 3 ha, nasadzone jabłoniami. W produkcji
ogrodniczej dominują gruntowe uprawy warzyw dla zaspokojenia miejscowych potrzeb, oraz
nieliczne uprawy foliowe. Natomiast nie występują uprawy pod szkłem.
Wśród potencjalnych zagrożeń gleb na terenie gminy Lubniewice należy wymienić:


zły stan utrzymania systemu melioracji podstawowej i szczegółowej,



zanieczyszczenia gleb związane z gospodarką rolną,



zagrożenie erozją wietrzną i wodną.

1.5 Sieć wodociągowa i zaopatrzenie w wodę
W gminie Lubniewice występuje lokalny system zaopatrzenia w wodę, stopień
zwodociągowania jest wysoki i wynosi 99%. Długość rozdzielczej sieci wodociągowej
wynosi ogółem 29,7 km, (w mieście 19,4 km, w obszarach wiejskich 10,3 km), w mieście 97
% ludności korzysta z wodociągów komunalnych:


wodociąg komunalny grupowy obsługujący miasto i wsie Glisno i Jarnatów,



ujęcia wody w Lubniewicach w tym w Osiedlach Świerczów i Trzcińce oraz we wsiach
Glisno i Jarnatów,



miejscowe systemy zaopatrzenia w wodę występują w Osiedlu Świerczów oraz w osadzie
Rogi (zakładowy).
Zużycie wody wynosi: 143,216 m3/rocznie, (w mieście 102,600 m3, na wsi 40,616

m3); na 1 mieszkańca wynosi ono ogółem 45,5 m3, (w mieście 51,3 m3, na wsi 40,66 m3).
Gmina Lubniewice zużywa najmniej wody na jednego mieszkańca w całym powiecie
sulęcińskim (60,1 l/d).
Potencjalne możliwości ujęcia wody dla miasta Lubniewice wynoszą 2160 m3/dobę.
W 2004 roku w ramach programu SAPARD gmina Lubniewice rozbudowała rurociąg
tranzytowy przesyłający wodę z Lubniewic do Osiedla Świerczów, w którym była
zlokalizowana istniejąca sieć wodociągowa. Rozbudowana sieć wodociągowa dosyłowa i
rozdzielcza

obejmuje

teraz

całość

Osiedla

Świerczów.

Ponadto

przyłączono

do

rozbudowanego rurociągu sieci rozdzielczej następnych działek wytyczonych w sąsiedztwie
wykonanej sieci.

1.6 System kanalizacji i oczyszczania ścieków
Gmina Lubniewice jest najlepiej zaopatrzoną w sieć kanalizacyjną gminą spośród
wszystkich gmin powiatu sulęcińskiego, posiadająca 95% skanalizowania. Długość sieci
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kanalizacyjnej wynosi 22,7 km. W chwili obecnej niepodłączona jest do kanalizacji
miejscowość Rogi, ze względu na dużą odległość od aglomeracji Lubniewic (planuję się
budowę biobloku wraz z systemem kanalizacyjnym), Kolonia Lubniewice i nieliczne
przysiółki.
W 2005 roku w ramach programu ZPORR zakończono modernizacje mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków w Lubniewicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w
Jarnatowie i Gliśnie. Stan techniczny, technologia i sposób oczyszczania ścieków były
przestarzałe i kosztowne – stanowiło zagrożenie dla procesu skutecznego oczyszczania
ścieków.
Poza efektami finansowymi projekt generuje efekty dla społeczeństwa i warunków
gminy, przyczyniając się do poprawy warunków pracy i życia mieszkańców oraz zwiększając
atrakcyjność terenów wiejskich dla inwestycji pozarolniczych. Nastąpi poprawa stanu
środowiska, ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego. Nastąpi przyrost nieruchomości
przyłączonych

do

gminnego

systemu

kanalizacyjnego,

spadnie

ilość

zbiorników

bezodpływowych (szamb). Zmniejszy się obciążenie gospodarstw domowych kosztami
oczyszczania ścieków z tytułu różnicy między sumarycznymi kosztami oczyszczania 1m 3
ścieków dowożonych z szamb, a zrzucanych do kanalizacji zbiorczej.

1.7 Gospodarka odpadami
W gminie Lubniewice gospodarstwa indywidualne oraz wszystkie instytucje i zakłady
mają obowiązek posiadania pojemników na odpady stałe. Neutralizacja ich odbywa się poza
obszarem gminy. Aktualnie na terenie gminy gospodarką odpadami zajmują się następujące
przedsiębiorstwa:


Altvater Sulo Polska – Międzyrzecz,



Zakład Usług Komunalnych – Sulęcin,



Celowy Związek Gmin CZG-12 – Długoszyn,



Zakład Gospodarki Komunalnej – Lubniewice.
Ze względu na indywidualne potrzeby, można wybrać wielkość pojemników oraz

częstotliwość ich wywożenia. W gminie Lubniewice ok. 85 % mieszkańców posiada
urządzenia do gromadzenia odpadów.
Na podstawie szacunków ilości wytwarzanych odpadów i ilości odpadów zbieranych,
największą skutecznością zbiórki wśród wszystkich gmin powiatu w 2002 roku, zanotowano
w gminie Lubniewice (99,8 %).
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W czerwcu 1997 roku z inicjatywy władz samorządowych 12 gmin powstał Celowy
Związek Gmin CZG-12. Obecnie w skład Związku wchodzi 13 gmin województwa
lubuskiego i zachodniopomorskiego. W najbliższym czasie obszar CZG-12 wzrośnie
o kolejne gminy: Łagów i Bledzew, które wyrażają akces dołączenia do Związku.
Program CZG-12 składa się z czterech płaszczyzn:


prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,



prowadzenie edukacji ekologicznej,



budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie,



rekultywacje starych nie spełniających norm składowisk gminnych.
Rokroczny wzrost odzysku surowców wtórnych (wzrost ilości zbieranych surowców

oraz rodzajów segregowanych odpadów) osiągnięto poprzez prowadzenie od stycznia 1998 r.
programu pilotażowego, który miał zmienić ludzkie przyzwyczajenia - wyrobić nawyki
selekcjonowania odpadów.
Program polegał na wprowadzeniu worków do selektywnej zbiórki odpadów
w wybranych sołectwach oraz rozstawieniu kolorowych pojemników w siedzibach gmin, na
początku było to szkło i papier. W październiku CZG-12 poszerzył program o plastik. Od
września 1998 r. prowadzona jest zbiórka makulatury w jednostkach organizacyjnych
wytwarzających znaczne ilości tego surowca.
Od 2002 r. program zbiórki odpadów zbieranych selektywnie został poszerzony
o kolejne miejscowości i instytucje obejmując akcją cały teren CZG-12. Wprowadzono
pojemniki typu igloo o poj. 2,5 mł w zabudowie wielorodzinnej w siedzibach gmin,
pojemniki typu 1100 l z różnokolorową klapą
w miejscowościach pow. 300 mieszkańców,
system wieszakowo-workowy w zabudowie
jednorodzinnej,

system

zbiórki

odpadów

organicznych oparty o brązowe pojemniki
różnej wielkości. Na terenach wiejskich
proponowany gospodarstwom jest system
„kompostowników”

uprawiając

kompostownie przydomowe.
Związek będąc w posiadaniu dobrego i
w

pełni

technicznego

funkcjonującego
w

postaci

zaplecza
Zakładu
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Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, sukcesywnie poszerza program
selektywnej

zbiórki

odpadów

wprowadzając

już

wkrótce

zbiórkę

odpadów

wielkogabarytowych i odpadów problemowych.
Wybudowany w Długoszynie międzygminny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych (ZUOK) tworzy pełną infrastrukturę do unieszkodliwiania odpadów
powstających na terenie całego Związku – jednolity dla gmin członkowskich system
segregacji, zwózki, unieszkodliwiania i wtórnego zagospodarowania odpadów komunalnych.
Uroczystego rozruchu technologicznego Zakładu i uruchomienia linii do segregacji
odpadów dokonał 23 września 2002 roku Pierwszy Radca Ambasady Unii Europejskiej
w Polsce Pan John O’Rourke. Od 11 marca 2003 roku ZUOK w Długoszynie pracuję pełnymi
mocami technologicznymi. Elementy technologiczne Zakładu (linia do segregacji odpadów,
kompostownia kontenerowa, wiata na odpady wielkogabarytowe, boksy na odpady
niebezpieczne, stacja do przeróbki gruzu) łącznie z nowoczesną kwaterą składowiska –
w pełni odpowiadają najsurowszym kryterium oceny ochrony środowiska. Całkowita ilość
odpadów powstająca na obszarze działania Zakładu wynosi 43 000 ton.
CZG-12 zajmuję się także rekultywacją starych niespełniających norm składowisk
gminnych. Do tej pory zamknięto 12. wysypisk gminnych i zrekultywowano 7. z nich, m.in.
wysypisko położone między Lubniewicami a Glisnem.

1.8 Zaopatrzenie w gaz
Dostawcą gazu na terenie Gminy Lubniewice jest firma Media Odra Warta Sp. z o.o.
z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. Zachodnia 2.
Gaz dociera do miejscowości Lubniewice i Jarnatów. Długość czynnej sieci gazowej
w gminie Lubniewice wynosi ogółem 23,8 km. Do sieci przyłączonych jest 112 gospodarstw.
Planowane jest w przyszłości doprowadzenie sieci gazowej do miejscowości Glisno.

1.9 Sieć drogowa
Sieć lokalną transportu drogowego tworzą drogi gminne, głównie gruntowe.
Zapewniają uzupełniające powiązania w funkcjonowaniu struktury społeczno-gospodarczej
gminy.
Podstawowy system powiązań drogowych gminy oparty jest na układzie dróg
ponadlokalnych. Należą do nich drogi (według danych uzyskanych w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Sulęcinie):


krajowe:
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 nr 22 zapewniająca powiązanie Kostrzyna z Gorzowem Wlkp., poprzez Płońsk,
Lemierzyce, Krzeszyce, Wałdowice, Bolemin,
 nr 24 zapewniająca połączenie ze Skwierzyna, Międzychodem, Poznaniem;


wojewódzkie:
 nr 136 relacji: Wałdowice, Lubniewice, Glisno, Wędrzyn,
 nr 137 zapewniająca połączenie z Sulęcinem i Międzyrzeczem;

 powiatowe:
 F1279 relacji: Kołczyn - Brzozowa - Rogi,
 F1295 relacji: Lubniewice - Bledzew - Skwierzyna,
 F1297 relacji: Miechów - Lubniewice,
 F1271 relacji: Glisno - Grochowo,
 F1296 relacji: Osiedle Trzcince - Lubniewice,
 F1273 relacji: droga przez Osiedle Świerczów,
 F1272 relacji: Lubniewice - Glisno - Trzemeszno Lubuskie,
 F1277 relacji: Glisno - Dębowiec - Nowa Wieś
Droga nr F1277 oraz drogi nr: F1272 i F1273 (częściowo) mają nawierzchnie
brukowe, pozostałe w większości asfaltowe. Ograniczenia dla ruchu na drodze wojewódzkiej
nr 136 występują w Lubniewicach.
Niekorzystne trendy występują w zakresie hałasu drogowego, coraz większe tereny są
zagrożone akustycznie przez ruch samochodowy.
Jeśli chodzi o pomiar hałasu na terenie gminy Lubniewice, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nie przeprowadzał badań w ramach monitoringu
szczególnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego. Wynika to przede wszystkim z braku
ważnych szlaków komunikacyjnych i niedużego natężenia ruchu.
W ostatnich latach obserwuje się korzystne zmiany w zakresie emisji hałasu
przemysłowego. Prowadzone od szeregu lat działania przynoszą efekty w postaci coraz to
mniejszej liczby zakładów emitujących hałas o poziomach ponadnormatywnych.
Według danych WIOŚ w gminie Lubniewice, jak również w powiecie sulęcińskim nie
prowadzono pomiarów hałasu przemysłowego. Generalnie jednak hałas może być uciążliwy
na terenie (jednak w granicach obiektu), na którym skupiona jest większość zakładów
przemysłowych. W gminie jednak jest ich niewielka ilość.
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2. Bezpieczeństwo publiczne
2.1. Zadania i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy
Lubniewice.
Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.,
Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej a także na podstawie statutu OSP. Na terenie Gminy działają trzy jednostki
OSP, w Lubniewicach, Gliśnie i Jarnatowie. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lubniewicach od 1995 roku jest włączona do Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zasięg jej obowiązków oraz forma prowadzenia jest bardzo zbliżona do działalności
Państwowej Straży Pożarnej. Zasięg działania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gliśnie
i Jarnatowie obejmuje teren gminy Lubniewice w porozumieniu z Komendantem Państwowej
Straży Pożarnej.
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi,
 rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej,
 uczestniczenie

i

reprezentowanie

OSP

w

organach

samorządowych

i przedstawicielskich,
 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz obowiązującego statutu.
Sposoby realizacji zadań:
 organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej
w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,
 organizowanie pośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
 przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków
w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
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 prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałania
z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich,
chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczni – wychowawczej i kulturalno–
oświatowej.
 organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
 prowadzenie innych form działalności, które mają na celu wykonanie zadań
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i obowiązującego statutu.
Jednostki Ochotniczych Straży pożarnych w Gminie Lubniewice zrzeszają łącznie 93
czynnych członków, 10 członków wspierających, 6 Młodzieżowych Drużyn pożarniczych
dziewcząt i chłopców które zrzeszają 42 osoby. Ochotnicza straż Pożarna finansowana jest
w całości z budżetu gminy .
Tabela nr 4: Składy Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Lubniewice:

szeregowcy
dowódcy
operatorzy
sprzętu
ratownicy
medyczni
dowódcy
MDP
naczelnicy
OSP

OSP Lubniewice

OSP Glisno

OSP Jarnatów

34

15

12

-

-

2

2

-

-

3

2

2

2

3
3
4
-

2.2. Zadania i działalność gospodarza jeziora
W 2008 roku wychodząc naprzeciw potrzebom turystów, mieszkańców oraz w celu
ochrony lubniewickich jezior przed kłusownikami utworzono stanowisko pracownicze –
gospodarz jeziora Lubiąż. Głównym zadaniem gospodarza jeziora Lubiąż jest walka
z kłusownictwem. Ochrona jeziora przed nielegalnymi odłowami odbywa się we współpracy
„gospodarza” policji, Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej. Do innych obowiązków
gospodarza jeziora Lubiąż należą:
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 utrzymywanie porządku na linii brzegowej jeziora,
 kontrola legalności połowów dokonywanych przez wędkarzy (kontrola i sprzedaż
zezwoleń na wędkowanie),
 monitorowanie stanu jeziora Lubiąż,
 prace związane z zarybianiem jeziora,
 monitorowanie stanu zarybienia jeziora.

2.3. Zadania i działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego na
terenie Gminy Lubniewice
Celem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest organizowanie pomocy
oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia na wodach śródlądowych (jezioro Lubiąż, Lubniewsko, Krajnik)
i kąpieliskach morskich.
WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 organizowanie wodnej służby ratowniczej,
 współdziałanie

administracji

rządowej,

samorządowej

i

innymi

podmiotami

zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska
wodnego,
 udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych
i awarii technicznych na wodach śródlądowych,
 programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa
na wodach,
 występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie
eksploatacji obiektów lub urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych położonych nad wodą,
 wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego,
 dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów
administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń,
 prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia umiejętności ratowniczych,
 nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań
ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji,
 nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
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 egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność
pływania,
 opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym,
 krzewienie etyki ratowników wodnych,
 wymiana doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i
zagranicznymi,
 prowadzenie działalności sportowej: rekreacyjnej i turystycznej,
 świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego,
 prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych
przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację celów
statutowych.

2.4 Zadania i działalność rewiru dzielnicowego w Lubniewicach
Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego. Do
zadań dzielnicowego należą w szczególności:
a) Prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem
osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
Rozpoznanie pozwala na gromadzenie niezbędnych informacji dotyczące rejonu,
w szczególności w zakresie:
 stosunków

społeczno

–

ekonomicznych

oraz

struktury

gospodarczej

i środowiskowej,
 lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych,
 konfliktów społecznych oraz ich genezy,
 planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych,
kulturalnych i handlowych
b) Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej. Odbywa się ono poprzez:
 inspirowanie

i

organizowanie

działań

i

przedsięwzięć

o

charakterze

profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami,
 inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz zwalczania
patologii,
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 informowanie mieszkańców o istniejących zagrożeniach i udzielanie instrukcji
o sposobach zabezpieczania się, zachowania w określonych przypadkach oraz
organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa,
 utrzymywanie kontaktu z ofiarami przestępstw oraz inicjowanie działań mających
na celu rozwiązanie problemu,
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
c) Realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.
W tym zakresie dzielnicowy zobowiązany jest do:
 natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności po uzyskaniu informacji lub
stwierdzeniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia
osób poszukiwanych oraz do odzyskania przedmiotów utraconych w wyniku
przestępstwa lub wykroczenia,
 bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowym,
 zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia
sprawcy czynu niedozwolonego i udowodnienia mu winy.
d) Kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów
prawa miejscowego.
Podstawową formą pełnienia służby przez dzielnicowego jest obchód, bardzo często
wspomagany też możliwością pełnienia patrolu specjalnie do tego przeznaczonym pojazdem.
Służba dzielnicowego odbywa się w systemie zmianowym. W celu wypełniania swoich
obowiązków dzielnicowy dokonuje rozpoznania osobowego i terenu na którym pracuje.
W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco zdobywa informacje
o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na
swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowanie stwarzają zagrożenie porządku
i bezpieczeństwa publicznego. Dzielnicowy utrzymuje kontakt z osobami, które z racji
zawodu lub pełnionej funkcji czy też w związku z ich funkcją społeczną mogą mieć wpływ na
środowisko lokalne i dzięki, którym mogą być podejmowane działania zapobiegające
popełnianiu przestępstw.
Rozpoznanie terenu przez dzielnicowego dotyczy następujących miejsc:
 wymagających szczególnego dozoru,
 ulic, placów, dróg dojazdowych, skwerów, parków, terenów leśnych,
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 siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i
społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów kulturalno – oświatowych,
 tras przebiegu linii komunikacji miejskiej, dworców, przystanków, stacji
benzynowych.

3. Zadania i kompetencje gminy w zakresie opieki zdrowotnej i spraw
społecznych
Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 nakłada na gminę
obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym spraw z zakresu ochrony
zdrowia jako zadania własne.
Zagrożenia zdrowotne w dużej mierze wynikają z wadliwego stylu życia (mała
aktywność fizyczna, nieprawidłowe żywienie, palenie papierosów, nadmierne spożycie
alkoholu), czynników społecznych (zubożenie części ludności) i fizycznych (głównie
zanieczyszczenie środowiska), brak wystarczającej bazy obiektów sportowych.
Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem
oraz jego poprawę. Celem tego procesu jest wyposażenie jednostek i grup w taki poziom
wiedzy i umiejętności oraz w takie możliwości działania, aby mogły nie tylko reagować
właściwie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, ale także na co dzień realizować normy
wynikające z przyjęcia prozdrowotnego stylu życia.
Edukacja zdrowotna stanowi podstawowy element promocji zdrowia i ma prowadzić
do zapoznania się z celami działań na rzecz zdrowia pozytywnego oraz zapobiegania
chorobom poprzez wpływ na zachowania osobnicze, postawy i wykazanie korzyści płynących
z zachowania zdrowia. Polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, lecz także na
uczestniczeniu we współdziałaniu , dwukierunkowym porozumiewaniu się oraz na
podkreśleniu znaczenia czynników społecznych, ekonomicznych, fizycznych i politycznych,
których podstawą jest dokonywanie wolnego wyboru. Edukacja zdrowotna ma dostarczyć
informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacniać działania na rzecz zdrowia, przekonywać
oraz zapewniać wpływ na tworzenie zdrowotnej polityki społecznej.
Profilaktyka oznacza odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie
pojawieniu się i/ lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności; profilaktyka
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może również polegać na promowaniu alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które
usiłuje wyrugować.
Na terenie Gminy działa kilka ośrodków zajmujących się ochroną zdrowia ludności:
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sanvita”,
 W ramach działalności szpitala powiatowego w Sulęcinie w Gminie Lubniewice
funkcjonuje gabinet fizykoterapii, poradnia „K”, gabinet ginekologiczny.
Gmina Lubniewice w miarę swoich możliwości stara się promować zdrowie wśród
mieszkańców, w miarę potrzeb uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych
w ramach których odbywają się nieodpłatne badania (mammografia, badania płuc, pomiary
ciśnienia), byliśmy organizatorem spotkań dla diabetyków.
W ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
inicjujemy akcje promujące zdrowy tryb życia (szczególnie wśród młodzieży).
Jesteśmy świadomi niedostatecznej ilości usług zdrowotnych udostępnianych
ludności, jest to jednak wynik niedostatecznej opieki państwa.

4. Oświata, kultura i sport w Gminie Lubniewice
W Gminie Lubniewice funkcjonuje Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz dwa
Przedszkola, w Lubniewicach oraz Gliśnie. Cała działalność w sferze oświaty zorganizowana
jest w tzw. lubniewickim kompleksie oświatowym.
Kompleks oświatowy w Lubniewicach powstał na bazie szkoły podstawowej, która
swoją działalność rozpoczęła 6 grudnia 1945 roku.
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Do roku szkolnego 1995/1996 siedzibą szkoły był budynek obecnego ratusza,
20.10.1995 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Wkrótce po otwarciu szkoły zapadły decyzje o rozbudowie kompleksu szkolnego.

1 września 1999 roku po rocznej budowie zatętniła życiem hala widowiskowosportowa przy szkole.
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Wchodząca w życie od 1 września 1999 roku reforma oświaty zobligowała władze
gminne do utworzenia gimnazjów. Jest to data powstania gimnazjum w Lubniewicach, które
do 31 sierpnia 2001 roku mieściło się w budynku szkoły podstawowej, a 4 września 2001 r.
nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku gimnazjum.

Od tego dnia w skład kompleksu oświatowego wchodzą budynki :
-

Szkoły Podstawowej Janusza Korczaka,

-

Gimnazjum im. Włodzimierza Korsaka,

-

hala widowiskowo-sportowa,

-

boisko tartanowe (oddane do użytku we wrześniu 2002 roku).
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Kompleks oświatowy spełnia nie tylko funkcje dydaktyczne, ale oferuje szeroką
ofertę

zajęć

rekreacyjno

-

sportowych

dla

młodzieży

szkolnej,

gimnazjalnej,

ponadgimnazjalnej oraz osób dorosłych na bazie siłowni, hali sportowej, wielofunkcyjnego
tartanowego boiska sportowego, dwóch pracowni komputerowych, sali zajęć korekcyjnych,
auli oraz biblioteki szkolnej.
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Kompleks dysponuje również całoroczną bazą noclegową i żywieniową
w komfortowo wyposażonym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W skład obwodu
szkolnego wchodzi siedem miejscowości, z których dzieci dowożone są do obydwu szkół na
zajęcia lekcyjne oraz liczne pozalekcyjne. Łącznie z obiektów szkolnych korzysta 436
uczniów, z czego 175 uczniów z gimnazjum i 261 ze szkoły podstawowej.

Organizacje i Stowarzyszenia na terenie Gminy Lubniewice
a) Lubniewice:
 Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic,
 Zespół Śpiewaczy „Lubniewiczanki”,
 Koło Gospodyń,
 Koła Wędkarskie nr 1 i 2,
 Polski Związek Działkowców „OAZA”,
 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

b) Glisno:
 Ochotnicza Straż Pożarna,
 Koło Gospodyń Wiejskich,
 Rada Kościelna,
 Rada Sołecka,
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno,
 Chór „Pokolenie”,
 Kółko Rolnicze,
c) Jarnatów:
 Ochotnicza Straż Pożarna,
 Stowarzyszenie Kobiet,
 Zespół „ECHO”.

Kluby i obiekty sportowo-rekreacyjne:
 Klub Sportowy „Lubniewiczanka” Lubniewice,
 Klub Sportowy Glisno,
 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”,
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 Hala widowiskowo-sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową przy Zespole Szkół
Samorządowych w Lubniewicach,
 Miasteczko Ruchu Drogowego,
 Korty tenisowe w OW „STILON”,
 rampa do ewolucji w Parku Europejskim,
 Ośrodki Jeździeckie „Master”, „Zielona Dolina”, „Ranczo u Frontczaka”,
 sala widowiskowo-sportowa w Gliśnie.

5. Stan i struktura bezrobocia w Gminie Lubniewice
Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Lubniewice na dzień
31.10.2008 r. wynosiła 95 osób, w tym 46 kobiet. Bezrobotnych z prawem do zasiłku było 19
osób. 20 osób bez pracy to osoby młode do 25 roku życia, natomiast bezrobotnych powyżej
50 roku życia było 22 osoby. warto zauważyć, że aż 44 osoby to długotrwale bezrobotni.
Tabela nr 5: Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Lubniewice (stan na
31.10.2008 r.):
Gmina
Lubniewice

31.01.2008
29.02.2008
31.03.2008
30.04.2008
31.05.2008
30.06.2008
31.07.2008
31.08.2008
30.09.2008
31.10.2008

Bezrobotni

Bezrobotni z
prawem do zasiłku

Bezrobotni do 25
roku życia

Bezrobotni
powyżej 50 roku
życia

Długotrwale
bezrobotni

Bezrobotni bez
kwalifikacji
zawodowych

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

182
161
154
143
117
105
105
105
99
95

102
93
84
81
64
57
53
53
47
46

29
23
16
16
17
14
13
16
16
19

13
11
8
7
8
7
6
8
7
8

34
30
30
26
22
17
19
17
18
20

23
22
21
19
14
13
13
12
10
10

44
41
37
35
33
31
28
25
23
22

18
16
13
12
13
12
10
8
8
7

94
83
85
81
62
56
54
54
45
41

47
43
44
45
36
31
29
32
27
23

50
45
47
38
32
28
28
23
22
23

35
33
33
27
22
22
20
16
13
15

Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych
ulegała systematycznemu spadkowi przez wszystkie miesiące 2008 roku, wielkość ta zmalała
niemal dwukrotnie (styczeń – 182 osoby, październik – 95 osób).
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Tabela nr 6: Stopa bezrobocia w powiecie sulęcińskim, województwie lubuskim i na terenie całej
Polski za pierwsze półrocze 2008 roku

Stopa bezrobocia
Miesiąc

Powiat Sulęciński

woj. Lubuskie

Polska

Styczeń

12,1 %

14,6 %

11,7 %

Luty

11,7 %

14,2 %

11,5 %

Marzec

11,2 %

13,6 %

11,1 %

Kwiecień

10,5 %

12,8 %

10,5 %

Maj

10,0 %

12,3 %

9,8 %

Czerwiec

9,5 %

11,7 %

9,6 %

Lipiec

9,0 %

11,7 %

9,4 %

Sierpień

9,1 %

11,6 %

9,3 %

8,9 %
11,4 %
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie

8,9 %

Wrzesień

Stopa bezrobocia w powiecie sulęcińskim na koniec września 2008 r. osiągnęła 8,9%.
W okresie dziewięciu miesięcy wysokość tego wskaźnika spadła o 3,2 punkty procentowe.
Identycznym poziomem spadkowym charakteryzowała się stopa wojewódzka. Natomiast
odnotowano nieco wolniejsze tempo spadku stopy bezrobocia krajowej, której wysokość
spadła o 2,8 punkty procentowe.

6. Współpraca zagraniczna
Współpraca zagraniczna gminy Lubniewice oparta jest na umowach partnerskich
zawartych z gminami: szwedzką Savsjo i niemiecką Schoneiche bei Berlin.
Współpraca z gminą Savsjo w królestwie Szwecji rozpoczęła się wraz z podpisaniem
umowy partnerskiej 30.08.1997 r. zadania określone w umowie współpracy mają na celu:
 rozbudować przyjaźń i porozumienie między miastami i gminami;
 stworzyć możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy w działalności komunalnej;
 umożliwić kontakty między mieszkańcami obu gmin;
 dążenie do możliwości rozwoju, podejmowania wspólnych idei i myśli mających na
celu wspieranie współpracy zaprzyjaźnionych gmin w szerszym pojęciu.
Współpraca między zaprzyjaźnionymi gminami odbywa się poprzez kontakt między
podmiotami wyznaczonymi do współpracy, tj. urzędy miejskie, szkoły, mieszkańcy gmin,
związki, prywatni przedsiębiorcy oraz inne instytucje.
Wymiana pomiędzy gminami zaprzyjaźnionymi obejmuje takie dziedziny jak: kultura,
historia, opieka socjalna, ochrona środowiska, turystyka.
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Umowa z Gminą Schöneiche została podpisana 14.10.1992 r. Strony zadeklarowały,
że umowa leży w interesie zrozumienia i zbliżenia we wzajemnym szacunku, wyraża wspólną
przynależność do zasad demokracji i praw człowieka. Wolą stron podpisujących umowę było
rozbudowanie, a następnie utrwalenie i wzmocnienie więzi współpracy i przyjaźni pomiędzy
sąsiadującymi narodami niemieckim i polskim w celu wspólnego dobra i korzystnego
funkcjonowania w zjednoczonej Europie.
Zawarcie umowy pomiędzy gminami stworzyło możliwość szybkiego osiągnięcia
konkretnych i wymiernych efektów tej współpracy, które przyczyniają się do rozwoju
gospodarczego, społecznego i kulturalnego społeczności. Strony zobowiązały się,
w granicach ich możliwości i z poszanowaniem zasad obowiązujących w Polsce i Niemczech,
rozwinąć wzajemne stosunki w następujących dziedzinach:
 nauczanie i kształcenie kadr,
 działalności socjalnej i zdrowotnej,
 działalności gospodarczej,
 ochrony środowiska,
 sportu i turystyki,
 kultury.
Strony szczególną uwagę poświęcają inicjatywy i działania, których celem jest
wymiana dzieci i młodzieży oraz organizacja i tworzenie wspólnych miejsc pobytu.

7. Turystyka w Gminie Lubniewice
Pod względem turystyczno-krajoznawczym okolice Lubniewic należą do jednych
z najciekawszych zakątków Ziemi Lubuskiej. Jest to największy i najbardziej rozwijający się
ośrodek turystyczny w zachodniej Polsce. Istniejące kompleksy jezior i lasów, walory
wypoczynkowe, bogata baza, łagodny mikroklimat z korzystnymi warunkami solarnymi
uczyniły z Lubniewic piękną i bardzo popularną miejscowość letniskową, licznie odwiedzaną
przez turystów krajowych i zagranicznych (około 100 tys. osób rocznie).
Niewątpliwie głównym atutem Lubniewic są jeziora, nad którymi znajdują się
zadbane plaże oraz strzeżone kąpieliska dla dzieci i dorosłych. W okresie lata czynne są
wypożyczalnie sprzętu wodnego – kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, żaglówki. Można
tu uprawiać żeglarstwo, pływanie a nawet surfing i windsurfing.
Na jedynej rzece w gminie można uprawiać spływ kajakowy, który ze względu na
liczne przeszkody należy do bardzo trudnych, ale cechuje się bardzo dużą atrakcyjnością.
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Oprócz sportów wodnych można również uprawiać biegi w terenie, tenis ziemny, mini
golf a w zimie biegi narciarskie i łyżwiarstwo. Natomiast w nowoczesnej hali sportowej
koszykówkę, piłkę ręczną i nożną, siatkówkę, badminton, tenis stołowy, bilard, dla siłaczy
dostępna jest siłownia.
Największą atrakcją są Ośrodki Jeździeckie Rekreacji Konnej, których na terenie
gminy jest aż pięć. Oferta jest wszechstronna: można uczyć się jazdy na koniu pod
kierunkiem instruktorów, można uczestniczyć we wspólnych krótkich spacerach na koniach,
można zapisać się na dłuższy rajd. Dla wygodnych pozostają przejażdżki bryczkami latem
i saniami zimą. W końcu października i na początku listopada organizowane są bardzo
atrakcyjne polowania na lisa, czyli tzw. Hubertusy.
Wokół jezior znajdują się leśne pola biwakowe oraz doskonałe miejsca na
zorganizowanie obozowiska. Lubniewickie jeziora to raj dla wędkarzy, którzy wyławiają stąd
największe i najciekawsze okazy, m.in. sandacze, szczupaki, okonie, płocie, sumy, węgorze,
liny, karpie, leszcze, amury i tołpygi białe. Dowodem coraz lepszego stanu ilościowego ryb są
organizowane zawody wędkarskie. Cykliczną imprezą są otwarte zawody o Puchar
Burmistrza Lubniewic. W okresie jesieni magnesem przyciągającym ludzi, szczególnie
z głębi kraju są grzyby, obficie rosnące w tutejszych lasach (kurki, prawdziwki, maślaki,
podgrzybki, kozaki) oraz owoce lasu (borówki, jeżyny, jagody). Wypoczywający mogą
korzystać z licznych wycieczek po najbliższej okolicy wytyczonymi szlakami turystycznymi
pieszymi i rowerowymi, jak również po całej Ziemi Lubuskiej. Ze względu na bliskość
przejść granicznych mogą też urządzać wycieczki do Frankfurtu i Berlina.
W obrębie gminy Lubniewice wydzielonych jest sześć obwodów łowieckich,
w których prowadzone są polowania dewizowe. Na tych, których pasją jest natura czeka
51,85 ha rezerwatu błotnego „Janie” oraz 1406,46 ha zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
„Uroczysko Lubniewsko”. Można tu spotkać rzadkie okazy flory i fauny, oraz niespotykane
pofałdowania terenowe z licznymi jarami i strumieniami. Piękne, malownicze widoki tego
regionu, szczególnie w okresie lata i złotej jesieni, można obserwować z kilku punktów
widokowych.
Okolice Lubniewic, ze względu na charakterystyczne ukształtowanie i rzeźbę terenu
doskonale nadają się do uprawiania różnych form biegów terenowych. Od lat odbywają się tu
ważne imprezy biegaczy przełajowych i biegających na orientację. W 1992 roku odbyły się
tutaj Mistrzostwa Polski, a rok później Grand Prix Polonia-93. Ranga tych imprez świadczy
o bardzo dużej atrakcyjności terenów Lubniewic oraz istniejącej bazie potrzebnej do
zorganizowania tej rangi imprez. Ponadto tereny te posiadają opracowane mapy z kierunkami
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tras biegowych, które w przyszłości mogą służyć do szkolenia młodych adeptów biegania na
orientację. Wszyscy amatorzy biegania mogą korzystać ze ścieżek biegowych wytyczonych
przy jeziorze Lubiąż lub biegać drogami leśnymi w otoczeniu przyrody i ciszy.
Ponadto działalność rekreacyjna i wypoczynkowa prowadzona jest w obiektach
pałacowych w Rogach i Gliśnie. Ośrodek w Rogach jest miejscem szkoleń dla administracji
państwowej i samorządowej, dla firm i organizacji społecznych.
Gmina Lubniewice jest laureatem wielu krajowych konkursów w tym na Mistrza
Gospodarności na najbardziej ekologiczną miejscowość w kraju za 1994 rok. Gmina za swoje
walory turystyczne, ciekawą ofertę wypoczynkową oraz niekonwencjonalne formy ich
promocji została zakwalifikowana do 1 ligi najprężniejszych w kraju i walczy o palmę
pierwszeństwa w tym konkursie. Zwycięzca w Rankingu Gmin Turystycznych „Gazety
Lubuskiej” w 1998 roku. W 2002 roku w rankingu „Złota Setka Samorządów” dla najbardziej
aktywnych i najwięcej inwestujących gmin w Polsce wg tygodnika „Wprost” Lubniewice
uplasowały się na 16 miejscu.
Dzięki wspólnym działaniom wydłuża się sezon turystyczny, który trwa od maja do
listopada. W miesiącach zimowych Lubniewice są licznie odwiedzane szczególnie w okresie
ferii zimowych i dni wolnych od pracy.

8. Planowane działania na lata 2008-2013 w oparciu o problemy główne
zdefiniowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubniewice
oraz źródła ich finansowania
Cele i kierunki Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubniewice są głównym
wyznacznikiem planowanych kierunków polityki przestrzennej gminy uwzględniających
następujące uwarunkowania:
 regionalną politykę przestrzenną (państwa i województwa),
 możliwości rozwoju przestrzennego w oparciu o miejscowe walory i zasoby
gminy.
Spójność polityki gminy z polityką regionalną w zakresie proekologicznym
i rozwoju wsi i rolnictwa zapewni optymalne efekty i umożliwi uzyskanie dodatkowych
środków ekonomicznego wsparcia wynikających z polityki państwa i UE w wymienionych
uprzednio zakresach.
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Cele

strategiczne

precyzują

ogólne

kierunki

działań

rozwoju

społeczno--

gospodarczego i przestrzennego gminy.
Głównym celem wspólnoty samorządowej jest:
- poprawa warunków życia mieszkańców w bytowym i kulturowym wymiarze.

Uwzględniając strategię rozwoju kraju oraz nasze członkowstwo w UE cel ten można
uściślić następująco:

Sprostanie wyzwaniom cywilizacyjnym w poprawie warunków życia
mieszkańców gminy.

Z powyższego wynikają następujące współzależne cele strategiczne:
 1-w sferze gospodarczej wzrost dochodów indywidualnych i zbiorowych mieszkańców
i gminy, a więc mechanizmu zasilającego procesy rozwoju w zadaniach własnych,
 2-w sferze społecznej tworzenie podstaw do postępu cywilizacyjnego w kulturowym
wymiarze z zachowaniem własnej tożsamości, głównemu podmiotowi procesu rozwoju
jakim jest człowiek,
 3-w sferze przestrzennej efektywne wykorzystanie zasobów i walorów w obszarze
gminy w realizacji uprzednio wymienionych celów.
Realizacja tej misji i związanych z nią celów w sferze społecznej i gospodarczej,
uwzględniając zasoby i walory gminy wyznacza główny cel w strategii działań. Głównym
celem strategicznym jest:

Zapewnienie rozwoju funkcji turystycznych jako głównego źródła zasilania
wielofunkcyjnego rozwoju.
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Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów
cząstkowych zdefiniowanych do realizacji w Strategii Rozwoju Gminy Lubniewice oraz
uwzględniających zmiany zachodzące w gospodarce.
Biorąc pod uwagę zapisy strategii sformułowano cele cząstkowe Planu Rozwoju
Lokalnego na lata 2008 -2013:
Plan działań:
1) ochrona

wartości

przyrodniczych,

historyczno-kulturowych

i

przestrzennych

stanowiących podstawy rozwoju funkcji turystycznej,
Działanie 1 obejmować będzie:
Instytucje
Odpowiedzia

Szacunko

lne za

wy koszt

Działanie

realizację
zadania

Gmina
Lubniewice

Lata realizacji zadania

nie ze

(tys.
PLN)

Rozbudowa kanalizacji

Planowane
dofinansowa
środków
zewnętrznych

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4.950

4.208

x

x

x

x

x

1500

1275

x

x

x

x

x

6000

5.100

x

x

x

800

680

x

x

500

425

x

x

sanitarnej i sieci wodociągowej
Lubniewice
-ul. Skwierzyńska
-ul. Sulęcińska
-Os. Świerczów
Glisno
- działki przy drodze wojewódz.
-działki za szkołą
-działki k. bloków
koszt ca 450 tys. zł
Jarnatów
-uzbrojenie terenów
przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowekoszt ca 2500

Gmina
Lubniewice

Modernizacja systemu
oczyszczania ścieków

Gmina

Modernizacja Stacji Uzdatniania

Lubniewice

Wody – Lubniewice połączona z
modernizacją Stacji Uzdatniania
Wody w Świerczowie i budową
pompowni strefowej.

Gmina
Lubniewice

Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w
miejscowości Glisno

Gmina
Lubniewice

Budowa awaryjnego systemu
dostarczania wody dla
miejscowości Glisno.
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Renowacja zbiorników

Gmina

900

765

Budowa Domu Kultury

1200

1020

x

x

Ochrona zabytków- obiekty

300

---

x

x

600

510

x

x

x

x

x

x

x

x

retencyjnych i p.poż w Gliśnie,

Lubniewice

Jarnatowie i Lubniewicach
Gmina
Lubniewice
Gmina
Lubniewice

x

sakralne i obiekty zabytkowe.

Gmina

Budowa biblioteki

Lubniewice

Oczekiwane efekty:
Realizacja wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyczyni się do poprawy
konkurencyjności Gminy poprawy jakości życia mieszkańców, lepszego wykorzystania
wszystkich walorów krajobrazowych oraz dostosowania do standardów Unii Europejskiej.

Finansowanie
Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki własne i środki pochodzące ze
środków wspólnotowych w ramach Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiej Współpracy Transgranicznej.
W okresie realizacji planu będą także realizowane inwestycje współfinansowane ze środków
innych programów, których celem jest współfinansowanie zadań tego typu.

2) efektywne wykorzystanie do rozwoju funkcji turystycznych obszarów przywodnych
poprzez zwiększenie pojemności turystycznej przywodnego tak publicznych jak
i zbiorowego i indywidualnego użytkowania:
 powiększenie i zagospodarowania terenów wypoczynku przywodnego,
 tworzenie warunków do zagospodarowania nowych terenów bazy turystycznej
w różnych formach,
Działanie nr 2 obejmować będzie:
Instytucje

Szacunko

Odpowiedzia
lne za

Działanie

realizację

dofinansowa

Lata realizacji zadania

nie ze

(tys.
PLN)

zadania
Gmina

wy koszt

Planowane

środków
zewnętrznych

2008

2009

2010

2011

2012

2013

x

x

x

x

x

x

x

x

Zarybianie jeziora Lubiąż

120

---

Budowa pomostów dla wędkarzy

500

425

Lubniewice
Gmina
Lubniewice
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Gmina
Lubniewice

Modernizacja mostu ( połączenie

700

595

x

x

350

298

x

x

600

510

x

x

300

---

300

255

x

parków Stary i Nowy Zamek)
oraz pomostów na plaży
miejskiej

Gmina
Lubniewice

Rozbudowa infrastruktury plaży
miejskiej

Gmina

Kontynuacja prac związanych z

Lubniewice

budową chodników i oświetlenia
promenady

Gmina
Lubniewice

Opracowanie Planu

x

x

Przestrzennego
Zagospodarowania dla części
Lubniewic- tereny
wykorzystywane turystycznie
cz.1

Gmina

Remont drogi dojazdowej do

Lubniewice

ośrodków wypoczynkowych

Gmina

Rozbudowa Stanicy Wodnej

250

212

x

Budowa systemu monitoringu

200

170

x

250

212

x

250

212

x

Lubniewice
Gmina
Lubniewice
Gmina
Lubniewice
Gmina
Lubniewice

jezior
Konserwacja kanałów i brzegu
jeziora Lubiąż
Doposażenie służb ratowniczych
w sprzęt ratujący życie(łodzie,
skutery, łączność, wyposażenie w
sprzęt medyczny)

Oczekiwane efekty
W wielu periodykach i przewodnikach można wyczytać, że Lubniewickie jeziora i
lasy są największym bogactwem tego regionu. Aby rozwój całego sektora turystycznego
przebiegał w zgodzie z naturą należy chronić to co najcenniejsze. Naszym celem są czyste
wody obfitujące w różne gatunki ryb oraz zgodne z planami ,potrzebami i warunkami
lokalizowanie miejsc wypoczynku.

Finansowanie
Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki własne i środki pochodzące ze
środków wspólnotowych w ramach Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiej Współpracy Transgranicznej.
W okresie realizacji planu będą także realizowane inwestycje współfinansowane ze środków
innych programów, których celem jest współfinansowanie zadań tego typu.
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3) zapewnienie konkurencyjnej i wszechstronnej oferty w podaży produktu turystycznego:
 w dostosowaniu do popytu i walorów położenia oraz potrzeb „od funkcji
turystycznych do funkcji uzdrowiskowych”,
 preferowanie form użytkowania terenów o wysokiej wartości ekonomicznej
w zagospodarowaniu turystycznym i paraturystycznym (wysoki wzrost wartości
nieruchomości).
Działanie nr 3 obejmować będzie:
Instytucje

Szacunko

Odpowiedzia
Działanie

lne za
realizację

Gmina

Budowa obiektów sportowo –

Lata realizacji zadania

nie ze

(tys.
PLN)

zadania

Lubniewice

wy koszt

Planowane
dofinansowa
środków
zewnętrznych

2009
2008

2010

2011

2012

2013

10.000

85.000

x

x

x

x

x

3.000

2550

x

x

x

x

x

150

127

x

x

x

x

15.050

12.792

x

x

x

x

turystycznych (korty,boiska,pola
golfowe,kręgielnie)

Gmina
Lubniewice

Budowa ścieżek rowerowych w
Lubniewicach(promenada
jeziora Lubiąż i Krajnik) oraz
połączenie tras rowerowych z
miejscowościami Glisno,
Jarnatów, Rogi – trasy łączące z
innymi gminami powiatu.

Gmina
Lubniewice

Oznakowanie szlaków
turystycznych, rowerowych,
pieszych, konnych , oznaczenie
ulic w Lubniewicach, ustawienie
tablic informacyjnych i map.

Gmina
Lubniewice

Budowa dróg gminnych
osiedlowych i dojazdowych w
Jarnatowie
1.Droga gminna koszt 1.000
2.Droga gminna do Sobieraja 400
Gliśnie
1.Droga gminna prowadząca do
jeziora koszt 1.300
2.Droga dojazdowa do działek
budowlanych koszt. 800 tys.
Rogach
1.Drogi dojazdowe koszt 300 tys.
zł
Lubniewicach
1.ul. Ogrodowa – Strzelecka
koszt 1.200 tys. zł
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x

x

2.ul. Hubalczyków koszt 300 tys.
zł
3.Osiedle Suszyce – drogi
dojazdowe koszt 1.000 tys. zł ,
4.Osiedle Trzcińce,- drogi
dojazdowe koszt 350 tys. zł
5. Osiedle Świerczów
budowa dróg gminnych i
osiedlowych koszt ca 2.500 tys zł
6. Budowa dróg ul. Dębowa,
Klonowa ,Grabowa, Jesionowa
koszt 1.000 tys. zł
7.Budowa dróg gminnych przy
ul. Skwierzyńskiej koszt 2.000
tys. zł
8.Budowa dróg gminnych
„Osiedle Leśne” koszt 2.000 tys.
zł
9.Budowa drogi gminnej ul.
Ratuszowa koszt 400 tys. zł
10.Budowa drogi dojazdowej do
ujęcia wody i posesji ul.
Gorzowska koszt 300 tys. zł
11.Budowa drogi gminnej łączni
k między ul. Ariańską i
Harcerską koszt 500 tys. zł
Zarząd Dróg
Wojewódz.

Budowa ciągu pieszo –

5.000

4.250

x

x

Budowa stadionu miejskiego

3000

2550

x

x

x

Turystyczne zagospodarowanie

1200

1020

x

x

2500

2125

1.200

1.020

x

x

x

1.000

800

x

x

1.000

800

x

x

rowerowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 136 na odcinku
Sulęcin – Lubniewice ,
Lubniewice Rogi

Gmina
Lubniewice
Gmina
Lubniewice

lubniewickich jezior.

Turystyczny
Związek
Gmin
Gmina
Lubniewice

Budowa stanicy wodnej i

x

x

x

x

x

x

x

x

wypożyczalni sprzętu
pływającego

Gmina
Lubniewice

Remonty obiektów zabytkowych
w tym poprawa wizerunku
lubniewickiego rynku.

Gmina
Lubniewice

Zagospodarowanie parków i
terenów zieleni w Lubniewicach,
Jarnatowie, Gliśnie i Rogach.

Gmina
Lubniewice

Budowa centrum medycznorehabilitacyjnego.
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x

Oczekiwane efekty
Od wielu lat naszym atutem jest otwartość na rzeczy nowe i zgodne z oczekiwaniami
mieszkańców i turystów. Jednym z sukcesów jest gazyfikacja gminy, kanalizacja i cała
infrastruktura techniczna poprawiająca codzienne życie mieszkańców. Jednak warunkiem
utrzymania tak dobrego tępa rozwoju jest stałe wspieranie rozwoju lokalnego oraz
powiększania oferty turystycznej. Pierwszy obszar ułatwia życie mieszkańcom i wpływa na
wyrównywanie szans rozwojowych. Drugi element wpływa na poprawę wizerunku
miejscowości, poszerzenie oferty turystycznej i inwestycyjnej, zmniejszenie bezrobocia,
wydłużenie sezonu turystycznego.

Finansowanie
Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki własne i środki pochodzące ze
środków wspólnotowych w ramach Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiej Współpracy Transgranicznej.
W okresie realizacji planu będą także realizowane inwestycje współfinansowane ze środków
innych programów, których celem jest współfinansowanie zadań tego typu.

4) rozwój bazy usługowo-wytwórczej dla potrzeb turystów i mieszkańców,
 głównie w oparciu o miejscowe zasoby rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
w

zakresie

produkcji

i

przetwórstwa

drewna,

drobnego

przetwórstwa

i przechowywania płodów rolnych,
 usługi głównie pozaturystyczne i bytowe w zakresie handlu, gastronomii
i rolnictwa,
Działanie nr 4 obejmować będzie:
Instytucje

Szacunko

Odpowiedzia
Działanie

lne za
realizację

Lubniewice

Wyznaczenie w planie

Lata realizacji zadania

nie ze

(tys.
PLN)

zadania
Gmina

wy koszt

Planowane
dofinansowa
środków
zewnętrznych

2008

2009

2010

2011

0

x

x

x

x

300

zagospodarowania
przestrzennego terenów
przeznaczonych pod działalność
przemysłową

Gmina
Lubniewice

Wprowadzenie ulg dla
inwestorów

Zmniejsz

x

enie
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2012

2013

dochodó
w
budżetu
Gmina
Lubniewice

Uzbrojenie terenów

3.000

2.550

x

x

200

170

x

x

x

przemysłowych-woda,
kanalizacja, drogi

Gmina

Dostęp do Internetu

Lubniewice

szerokopasmowego

Oczekiwane efekty
Mimo, że głównym przesłaniem strategii jest położenie nacisku na rozwój turystyki
nieodzownym

jest

rozwój

sfery

usługowo

–

wytwórczej

pracującej

na

rzecz

wypoczywających i mieszkańców. Powstanie przedsiębiorstw spowoduje zmniejszenie
bezrobocia i zasilenie procesów rozwoju lokalnego.

Finansowanie
Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki własne i środki pochodzące ze
środków wspólnotowych w ramach Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiej Współpracy Transgranicznej.
W okresie realizacji planu będą także realizowane inwestycje współfinansowane ze środków
innych programów, których celem jest współfinansowanie zadań tego typu.

5) wielofunkcyjny rozwój rolnictwa związany z rynkiem turystycznym (agroturystyka,
zaplecze żywicielskie), oraz z drobną wytwórczością i usługami.
W strategii długookresowej uwzględniając występujące uwarunkowania ustrojowe,
proponuje się następujące kierunki działań:
1) głównym, długofalowym kierunkiem działań strategicznych w sferze społecznej,
gospodarczej i przestrzennej będzie tworzenie warunków do rozwoju. Oznacza
to prowadzenie działań umożliwiających realizację:
 potrzeb i aspiracji samorządu lokalnego w odniesieniu tak do odrębności jak
i zbiorowości,
 zadań wynikających z polityki ponadlokalnej oraz podmiotów gospodarczych
w realizacji celów wspólnych,
2) współzależne kierunki działań długofalowych:
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a) tworzenie warunków sprzyjających aktywności głównego podmiotu
rozwoju:
 inwestowanie w „czynnik ludzki”,
 ochrona

i

kształtowanie

środowiska

człowieka

w

obszarach

przyrodniczych i przyrodniczo-kulturowych,
b) zapewnienie zasilania kapitałowego procesów rozwoju w oparciu o:
 dochody własne samorządu gminy (indywidualne i wspólnoty),
 dopływu środków ekonomicznego wsparcia (polityka regionu i kraju
oraz integracyjna UE-promocja, lobbing i przygotowanie programów),
 organizacje grup kapitałowych (promocja i koordynacja),
c) tworzenie warunków sprzyjających działalności podmiotów gospodarczych
szczególnie związanych z turystyką i wielofunkcyjnym rozwojem wsi
i rolnictwa w obszarze gminy:
 promocja gminy i lobbing,
 ułatwione

warunki

do

podejmowania

działalności

gospodarczej

zapewnienie podaży atrakcyjnych nieruchomości dla rozwijających
działalność),
 czynnik ludzki: edukacja, przystosowanie zawodowe, organizacja grup
kapitałowych,

a

szczególnie

zespołów

produkcyjno-wytwórczo-

rynkowych producentów rolnych (produkcja rolna - przechowalnictwo
i związane z nim drobne przetwórstwo - marketing),
 dogodne warunki w zakresie infrastruktury (technicznej, obsługi
finansowo-prawnej, społecznej),
 stan i jakość przestrzeni przyrodniczo-kulturowej.
Działanie nr 5 obejmować będzie:
Instytucje

Szacunko

Odpowiedzia
Działanie

lne za
realizację

Lubniewice

Budowa, przebudowa, adaptacja

Lata realizacji zadania

dofinansowa
nie ze

(tys.
PLN)

zadania
Gmina

wy koszt

Planowane

środków
zewnętrznych

1000

800

700

500

2008

2009

2010

2011

x

x

x

2012

mieszkań komunalnych i
socjalnych

Gmina
Lubniewice

Jarnatów:
Program Odnowa Wsi
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x

x

2013

Budowa zaplecza sportowo
rekreacyjnego połączone z
kontynuacją adaptacji obiektu z
przeznaczeniem na powiększenie
świetlicy
Gmina
Lubniewice

Glisno:

1000

500

x

1000

500

x

3.000

2.550

X

1.500

1.275

X

1.200

1.020

Program Odnowy Wsi.
Budowa zaplecza sportowo
rekreacyjnego połączone z
remontem pomieszczeń świetlicy
wiejskiej

Gmina
Lubniewice

Lubniewice:
Program Odnowy Wsi.
Wykonanie placów zabaw i
zespołu boisk Os. Trzcince, Os.
Świerczów, Lubniewice

Gmina
Lubniewice
Gmina
Lubniewice

Lubniewice

X

Budowa przedszkola
Lubniewice
Szkoła Podstawowa
- Instalacja urządzeń
wykorzystujących energię
odnawialną do ogrzewania
budynków i dostawy ciepłej wody
- Modernizacja i przebudowa

X

X

hali sportowej (ocieplenie
stropodachu, wymiana pokrycia
dachowego i montaż wykładzin
dźwiękochłonnych)

Oczekiwane efekty
Realizacja zadań zawartych w programie ma za zadanie poprawę warunków życia
ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich. Chcemy aby mieszkańcy wsi mogli realizować
swoje cele ekonomiczne , edukacyjne, kulturowe i społeczne oraz podejmowali wspólne
przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.

Finansowanie
Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki własne i środki pochodzące ze
środków wspólnotowych w ramach Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiej Współpracy Transgranicznej.
W okresie realizacji planu będą także realizowane inwestycje współfinansowane ze środków
innych programów, których celem jest współfinansowanie zadań tego typu.
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Wyszczególnienie zadań opisanych powyżej zostało poprzedzone analizą możliwości
sfinansowania realizacji z budżetu gminy Lubniewice. Analiza finansowa budżetu ma za
zadanie odpowiedzieć na pytanie czy jest możliwa realizacja zadań w tak ogromnym zakresie.
Analizie poddano planowany poziom dochodów własnych w latach 2008 - 2015
w odniesieniu do planowanych wydatków bez inwestycji i obsługi zadłużenia, wysokość
wolnych środków, wysokość planowanej nadwyżki, wysokość nadwyżki/ deficytu
budżetowego. Analiza w/w składników pozwoliła na opracowanie prognozy dochodów
i wydatków Gminy Lubniewice w latach 2008 -2014. Poniżej prezentujemy wykres
przedstawiający wielkość dochodów i wydatków w latach 2006 -2014. Szerszy horyzont
czasowy pozwoli lepiej zobrazować poziom dochodów i wydatków.

dochody

12000000
10000000

wydatki

8000000
6000000

wolne środki

4000000
2000000
0
2006

2008

2010

2012

2014

wartość planowanych
inwestycji UDZIAŁ
WŁASNY

Tabela nr 7: Symulacja dochodów i wydatków budżetu lata 2006 -2014
Budżet

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dochody

11631612

8597286

9215593

10150401

8378803

8576320

8713360

8915400

9076200

Wydatki

6463979

6965024

7309819

7567802

7771800

7952400

8117100

8209600

8452900

Wolne
środki

5167632

1632261

1905720

2582599

607003

623920

596260

705800

623300

Wartość
planowanych
inwestycji
UDZIAŁ
WŁASNY

-

-

-

2200000

2300000

2700000

2000000

1000000

1000000
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Analiza danych z tabeli oraz stanu zasobów jakimi dysponuje gmina a w dochodach
poszczególnych lat nie brana pod uwagę wskazuje na możliwości realizacji w najbliższych
latach inwestycji których łączna wartość przekracza 70 mln. zł. Wielkość wolnych środków
zasilana w poszczególnych latach dodatkowymi dochodami ze sprzedaży, kredytami
i obligacjami umożliwi realizację zakładanych zadań. Oczywiście przy założeniu, że poziom
dofinansowania zostanie utrzymany na poziomie 75- 85 %.

9. Wybrane wskaźniki osiągnięcia Planu Rozwoju Lokalnego
Wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w latach 2008-2013
będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę jakości środowiska przyrodniczego, zmniejszy
się wielkość emisji gazów i pyłów, zmniejszy się ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do
gleby i wód ze źródeł komunalnych, poprawią się warunki bezpieczeństwa i przejezdności
dróg lokalnych. Wszystkie działania maja w konsekwencji w sposób znaczący wpłynąć na
poprawę warunków życia mieszkańców gminy i poprawić możliwości funkcjonowania
lokalnego rynku pracy (podmioty gospodarcze).
Oczekiwane wskaźniki osiągnięcia Planu Rozwoju Lokalnego, które będą mierzone
w trakcie realizacji i po zakończeniu inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:
Wskaźniki produktu.
Wskaźnik

Jednostka miary

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

km

Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej

km

Liczba wybudowanych przyłączy

szt.

Liczba zmodernizowanych przyłączy

szt.

Liczba nowych przepompowni

szt.

Wielkość uzbrojonego terenu

ha

Długość zmodernizowanych dróg

km

Długość wybudowanych i zmodernizowanych chodników

km

Długość kanalizacji deszczowej

km

Ilość miejsc postojowych

szt.

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych

km

Ilość zainstalowanych punktów świetlnych

szt.

Ilość zmodernizowanych punktów świetlnych

szt.
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Liczba wybudowanych przejść dla pieszych

szt.

Ilość wybudowanych, zainstalowanych urządzeń bezp. ruchu

szt.

Długość nowo wybudowanych dróg

km

Długość zmodernizowanych dróg

km

Liczba wybudowanych skrzyżowań

szt.

Długość wybudowanej sieci wodociągowej

km

Ilość zmodernizowanych ujęć wody

szt.

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej

km

Ilość nowo wybudowanych lokali

szt.

Liczba zmodernizowanych obiektów kulturalno – społecznych

szt.

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik

Jednostka miary

Wzrost liczby gospodarstw podłączonych do kanalizacji

szt.

Zmniejszenie liczby zbiorników bezodpływowych

szt.

Zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków

m3

Długość sieci wodociągowej

km

Liczba osób korzystających z wodociągów

tys.

Liczba gospod. domowych/budynków podłączonych do sieci wod.

szt.

Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody pitnej

mg/dm 3

Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków.

mg/dm 3

Powierzchnia terenów inwestycyjnych uzbrojonych w media w
wyniku realizacji zadania.

ha

Natężenie ruchu

pojazd/dobę

Czas przejazdu

min.

Zmniejszenie hałasu

decybele

Liczba urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu

szt.

Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych

szt.

Wskaźniki oddziaływania
Wskaźnik

Jednostka miary

Wielkość nakładów na bieżące utrzymanie dróg
Liczba pojazdów korzystających z dróg

tys. zł
szt.
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Liczba wypadków drogowych – rocznie

szt.

Liczba nowych miejsc pracy – rocznie

szt

Liczba nowych podmiotów gospodarczych

szt.

10. System wdrażania
Podstawą pozyskania i realizacji na terenie gminy Lubniewice inwestycji
współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Plan Rozwoju
Lokalnego. Plan jest jednym z dokumentów określających kierunki rozwoju gminy
Lubniewice zatwierdzanym przez Radę Miejską. Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego
pozwala na umieszczenie w nim projektów, jakie w perspektywie okresu programowania
2007 – 2013 gmina zamierza realizować.
Wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego jest procesem kilkuetapowym.
 rozpoczyna się od przygotowania kompletnych wniosków projektów umieszczonych
w zatwierdzonym Planie.
Kompletność wniosku określają wytyczne zawarte w instrukcjach poszczególnych
programów funduszy europejskich. Zakres informacji zawartych we wniosku projektu
obejmuje informacje o zgłaszającym wniosek, informacje na temat projektu, planowane
rezultaty i wydatki oraz wszystkie niezbędne dokumenty w formie załączników do wniosku.
Kompletny wniosek składany jest do instytucji odpowiedzialnej za wybór projektów w danym
programie.
 -następnym etapem jest realizacja projektów zatwierdzonych do współfinansowania
z funduszy strukturalnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 -etapem końcowym wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego gminy będzie ocena
zamierzonych rezultatów poszczególnych projektów. Ocena przeprowadzana będzie
przy pomocy wskaźników osiągnięć, opracowanych na potrzeby gminy.
Osobą odpowiedzialną za wdrażanie Planu Rozwoju lokalnego jest Burmistrz
Lubniewic przy współudziale współpracowników i jednostek organizacyjnych Gminy
Lubniewice. Realizacja polegać będzie na zaplanowaniu działań logistyczno – finansowych.
Plan działań opracowany na podstawie niniejszego planu po opracowaniu zatwierdzeniu przez
Radę Miejską będzie kierowany do realizacji.
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11. Sposoby monitorowania, oceny i promocji
Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowo-finansowym.
Monitoring rzeczowy obejmował będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp
we wdrażaniu planu oraz umożliwienie oceny jego wykonania.
Monitoring finansowy obejmował będzie dane finansowe realizacji projektów,
będących podstawą do sprawności wydatkowania przyznanych na nie środków w oparciu
o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków
publicznych.
System monitorowania planu:
Osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie realizacji założeń planu i realizację
zadań wynikających z zapisów planu będą Burmistrz Lubniewic i kierownicy jednostek
organizacyjnych.
Ocena planu:
Oceny realizacji zadań wynikających z zapisów niniejszego planu dokonywać będzie
Burmistrz Lubniewic. Ocena zostanie dokonana w oparciu o wskaźniki zawarte w planie oraz
wykaz realizowanych zadań.

Promocja:
Promocji informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:
 konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje
o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE;
 informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów;
 Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa Gminy Lubniewice – będą
szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla potencjalnych beneficjentów
i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania z pakietu pomocowego, zaś dla
opinii publicznej stanowią kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu
Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla Gminy;
 publikacje, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materiały audio-wizualne
– ułatwiają w atrakcyjnej, przystępnej formie przybliżyć wiedzę na temat dostępnej
pomocy Unii Europejskiej, możliwości jej uzyskania, roli instytucji w zarządzaniu
pomocą oraz roli Unii Europejskiej w tym procesie;
 współpraca z mediami – działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem,
telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy
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realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii
publicznej. Działania podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę
artykułów i relacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń.
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