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WPROWADZENIE

Województwo lubuskie, podobnie jak pozosta³e województwa w Polsce, prowadzi monitoring polityk publicznych

na obszarze regionu. Zadanie realizowane jest przez Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (LROT) funkcjonuj¹ce

w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W ramach

wspó³pracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym LROT przygotowuje informacje dotycz¹ce sytuacji spo³eczno-gospodar-

czej województwa lubuskiego, które stanowi¹ czêœæ ogólnopolskiego raportu pokazuj¹cego rozwój regionalny w Polsce.

Opracowanie powsta³o we wspó³pracy z Lubuskim Oœrodkiem Badañ Regionalnych, dzia³aj¹cym w Urzêdzie Statystycz-

nym w Zielonej Górze (Przegląd statystyczny) oraz z wykorzystaniem materia³ów przygotowanych w departamentach Urzê-

du Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (Przegląd samorządowy).

Województwo lubuskie, na tle pozosta³ych województw Polski, wyró¿nia kilka cech. Nale¿¹ do nich z pewnoœci¹ cha-

rakterystyczne po³o¿enie w obszarze œrodkowej Odry, przy granicy z Niemcami, w obszarze miêdzymetropolitalnym, pomiê-

dzy Berlinem, Wroc³awiem i Poznaniem. Krzy¿uj¹ siê na obszarze lubuskiego dwa wa¿ne drogowe szlaki komunikacyjne

A2 (Wschód - Zachód) i S3 (Pó³noc - Po³udnie). Równie¿ uwarunkowania przyrodnicze stanowi¹ cechy szczególne: blisko po-

³owa powierzchni pokryta lasami i ponad pó³ tysi¹ca jezior. Dodaæ nale¿y, ¿e region nale¿y do najmniejszych regionów pod

wzglêdem ludnoœciowym i obszarowym. Jest tak¿e jednym z dwóch polskich województw, w którym wyodrêbnione s¹ dwa

równorzêdne i porównywalne pod wzglêdem potencja³u spo³eczno-gospodarczego oœrodki wojewódzkie: Gorzów Wielko-

polski (siedziba Wojewody Lubuskiego) i Zielona Góra (siedziba w³adz samorz¹dowych).

W dalszej czêœci opracowania scharakteryzowano sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ województwa lubuskiego w latach

2010-2013, w ramach wybranych obszarów polityk publicznych.



Lata 2010-2013 w województwie lubuskim zwi¹zane

by³y z przygotowaniem najwa¿niejszych dokumentów stra-

tegicznych programuj¹cych rozwój regionu do roku 2020.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

W roku 2010 rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z aktuali-

zacj¹ dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Lubus-

kiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku

z dnia 19 grudnia 2005.

Potrzeba ponownego przegl¹du Strategii Rozwoju

Województwa Lubuskiego i podjêcie w 2010 roku decyzji

o kolejnej jej aktualizacji, wyniknê³y z wielu przes³anek, któ-

re wp³ynê³y na sytuacjê polityczn¹, gospodarcz¹ i spo³ecz-

n¹, tak wewn¹trz regionu, jak i w jego otoczeniu. Zaliczaj¹

siê do nich: zmiany w aktach prawnych reguluj¹cych zasa-

dy prowadzenia polityki rozwoju oraz tworzenie i aktuali-

zowanie dokumentów strategicznych szczebla krajowego

i miêdzynarodowego. W 2010 roku Unia Europejska przyjê-

³a Strategiê Europa 2020, rozpoczê³y siê te¿ prace nad przy-

gotowaniem programów europejskiej polityki spójnoœci

na lata 2014-2020. Rz¹d Polski przyj¹³ natomiast Krajow¹

Strategiê Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz rozpoczê-

to prace nad zmian¹ systemu krajowych dokumentów stra-

tegicznych.

Aktualizacjê rozpoczêto od przygotowania dwóch ra-

portów: Œredniookresowa ocena oddzia³ywania Strategii

Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Wojewódz-

twa Lubuskiego oraz Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji.

Pierwszy z nich jest analiz¹ efektów realizacji SRWL w ostat-

nich latach, a poprzez porównanie danych statystycznych

dla województwa lubuskiego z pozosta³ymi regionami kra-

ju, stanowi odpowiedŸ na pytanie o podstawowe kierunki

rozwoju. Drugi dokument jest efektem prac warsztatowych,

przeprowadzonych we wszystkich powiatach wojewódz-

twa lubuskiego, z udzia³em w³adz samorz¹dowych, przed-

stawicieli instytucji oko³obiznesowych i zrzeszeñ

pracodawców, reprezentantów organizacji spo³ecznych,

liderów opinii publicznej, itp.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Lu-

buskiego 2020 zosta³a przyjêta przez Sejmik 19 listopada

2012 roku. Zasadnicze elementy nowej Strategii, m.in. wi-

zja, cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki inter-

wencji, zosta³y przygotowane g³ównie w ramach prac

Zespo³u ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lu-

buskiego, usytuowanego w Urzêdzie Marsza³kowskim. Zo-

sta³y one przyjête przez Zarz¹d Województwa Lubuskiego

i przedyskutowane podczas debaty z udzia³em lubuskich

parlamentarzystów, radnych i cz³onków Rady ds. Rozwoju

Województwa Lubuskiego.

Strategicznymi celami rozwoju województwa lubu-

skiego w kolejnej dekadzie s¹: zwiêkszenie konkurencyjno-

œci i innowacyjnoœci gospodarki, poprawa dostêpnoœci

komunikacyjnej i telekomunikacyjnej w uk³adzie zewnêtrz-

nym i wewnêtrznym, zapewnienie wiêkszej spójnoœci spo-

³ecznej i terytorialnej oraz wzmocnienie szeroko

rozumianego zarz¹dzania rozwojem. Osi¹gniêcie po¿¹da-

nego stanu planuje siê poprzez realizacjê celów operacyj-

nych oraz kierunków interwencji, rozumianych jako

wskazanie dzia³añ niezbêdnych do osi¹gniêcia celu. D¹¿e-

niem jest, zgodnie z wizj¹, powstanie na Ziemi Lubuskiej

„zielonej krainy nowoczesnych technologii”.

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
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Cel g³ówny i cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

hród³o: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Zielona Góra 2012.

Cel g³ówny:
Wykorzystanie potencja³ów województwa lubuskiego do wzrostu jakoœci ¿ycia, dynamizowania konkurencyjnej

gospodarki, zwiêkszenia spójnoœci regionu oraz efektywnego zarz¹dzania jego rozwojem

1.
Konkurencyjna

i innowacyjna gospodarka
regionalna

2.
Wysoka dostêpnoœæ

transportowa
i teleinformatyczna

3.
Spo³eczna i terytorialna

spójnoœæ regionu

4.
Region efektywnie

zarz¹dzany

Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego

Województwa Lubuskiego

Kolejnym aktualizowanym, wa¿nym dla rozwoju re-

gionalnego dokumentem by³ Plan Zagospodarowania

Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL).

Pierwszy PZPWL Sejmik Województwa Lubuskiego

uchwali³ w paŸdzierniku 2002. W marcu 2011 roku Zarz¹d

Województwa Lubuskiego przyj¹³ projekt Zmiany Planu

zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubu-

skiego wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Po

konsultacjach spo³ecznych, w tym tak¿e transgranicznych

uzgodnieniach ze stron¹ niemieck¹ oraz po stwierdzeniu

zgodnoœci zmiany PZPWL z dokumentami krajowymi

w marcu 2012 roku plan zosta³ zatwierdzony przez Sejmik

Województwa Lubuskiego.

W Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego

Województwa Lubuskiego przyjêto kierunki rozwoju

i zagospodarowania przestrzennego województwa lubu-

skiego oparte na zrównowa¿onym rozwoju przyrodniczo

- gospodarczym. Rozwój województwa lubuskiego bêdzie

nastêpowa³ w sposób ci¹g³y i harmonijny w oparciu

m.in. o: intensyfikacjê wykorzystania walorów po³o¿enia

województwa, eksploatacjê z³ó¿: zdecydowane zwiêksze-

nie roli ekologicznych Ÿróde³ energii, kszta³towanie innowa-

cyjnoœci i konkurencyjnoœci w dzia³alnoœci gospodarczej,

istotny postêp w wykorzystaniu dróg wodnych regionu, po-

stêp w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym gmin i obsza-

rów systematycznie zalewanych wodami powodziowymi,

rozbudowê systemu transportowego: drogowego, kolejo-

wego, lotniczego dla dalszej poprawy powi¹zañ regional-

nych, krajowych, miêdzynarodowych, powiêkszenie

i wzbogacenie bazy mieszkaniowej, naukowej, us³ugowej

i turystycznej, rozwiniêcie form marketingu walorów tury-

stycznych i wypoczynkowych regionu i dotarcie z ofertami

zarówno do województw Polski centralnej, jak i krajów

oœciennych, w tym Niemiec i Skandynawii.

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie

2020

W 2013 roku rozpocz¹³ siê proces programowania wy-

korzystania funduszy UE w perspektywie 2014-2020. Przy-

gotowane zosta³y Za³o¿enia Regionalnego Programu

Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dokument zosta³ poddany

szerokim konsultacjom spo³ecznym, w wyniku których oraz

w oparciu o aktualny stan prawny, przygotowany zosta³

Projekt RPO - Lubuskie 2020. Jego zadaniem jest wskaza-

nie kierunków alokacji dla 906,1 mln euro.

Celem g³ównym programu jest d³ugofalowy, inteli-

gentny i zrównowa¿ony rozwój oraz wzrost jakoœci ¿y-

cia mieszkañców województwa lubuskiego poprzez

wykorzystanie i wzmocnienie potencja³ów regionu

i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.
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Umowa Partnerstwa (dokument przyjêty przez

Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.), a wczeœniej

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (2010 r.), a tak-

¿e Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego (2012 r.),

którą okreœla tzw. terytorialny wymiar interwencji, odle-

g³y od stosowanego dot¹d wymiaru wy³¹cznie sektoro-

wego. Podejœcie terytorialne zak³ada odejœcie od

postrzegania obszarów przez pryzmat granic administra-

cyjnych na rzecz ich indywidualnych potencja³ów, barier

i wzajemnych powi¹zañ.

Stosunek alokacji w ramach RPO Lubuskie 2020 usta-

lony pomiêdzy miasta wojewódzkie, miasta subregionalne

oraz obszary wiejskie jest bardzo wyrównany. To oznacza,

¿e RPO jest tak zaprojektowany, by ca³y region móg³ na nim

zyskaæ: zarówno obszary o najwiêkszym potencjale wzro-

stu, jak i tereny najbardziej zaniedbane.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla

miast wojewódzkich Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

i ich obszarów funkcjonalnych to ³¹cznie 11,5 proc. ca³ej

alokacji RPO Lubuskie 2020. Wiêcej, bo a¿ 14,84 proc. alo-

kacji bêdzie przeznaczone na miasta subregionalne w ra-

mach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI),

natomiast na obszary wiejskie w ramach OSI trafi

10,6 proc. alokacji. Taki podzia³ oznacza, ¿e zrównowa¿o-

ny rozwój regionu bêdzie kontynuowany w nowej per-

spektywie finansowej UE.

WskaŸniki monitoruj¹ce Strategiê Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

WskaŸniki stopnia realizacji celu g³ównego

WskaŸniki realizacji 1. celu strategicznego

Lp. Nazwa wskaŸnika
Jedn.
miary

\ród³o
Wartoœæ wskaŸników

Bazowe
(2010) 2011 2012

Docelowe
(2020)

1.

Produkt Krajowy Brutto per capita Polska=100

% GUS

84,2 82,7 . 87,5

Podregion gorzowski 86,8 82,7 . 90

Podregion zielonogórski 82,7 82,7 . 86

2.
Produkt Krajowy Brutto per capita wg PPP

(UE27=100)
%

EURO
STAT

53 54 . 64

3.
WskaŸnik zatrudnienia wg BAEL (liczba pracuj¹-
cych w wieku 15-64 w % ogólnej liczby ludnoœci

w tym wieku)
%

GUS (BA-
EL)

56,9 57,5 57,1 65

4.

Przeciêtne dalsze trwanie ¿ycia M/K

lata GUS

71,5/80,1 71,5/79,9 72,3/80,3 74/82,8

Podregion gorzowski 71,6/80,5 72,0/79,6 72,4/80,1 74/82,8

Podregion zielonogórski 71,5/79,8 71,2/80,0 72,3/80,4 74/82,7

Lp. Nazwa wskaŸnika
Jedn.
miary

\ród³o

Wartoœæ wskaŸników

Bazowe
(2010) 2011 2012

Docelowe
(2020)

1. Nak³ady na dzia³alnoœæ B+R w relacji do PKB % GUS 0,14 0,17 0 (a) 0,5

2.
Absolwenci szkó³ wy¿szych na kierunkach

matematycznych, przyrodniczych i technicznych
(% absolwentów szkó³ wy¿szych ogó³em)

% GUS 15,7 14,1 12,8 16,9
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WskaŸniki realizacji 2. celu strategicznego

Lp. Nazwa wskaŸnika
Jedn.
miary

\ród³o

Wartoœæ wskaŸników

Bazowe
(2010) 2011 2012

Docelowe
(2020)

3. Wartoœæ dodana brutto na jednego pracuj¹cego z³ GUS 85695 89708 . 125310

4.

Struktura pracuj¹cych wg sektorów ekonomicznych:

% GUS
Przemys³ i budownictwo 34,2 35,0 33,3 32,8

Us³ugi 57,8 57,4 59,1 60,3

Rolnictwo, leœnictwo, ³owiectwo i rybactwo 8,0 7,6 7,6 6,9

5.
Stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych

w turystycznych obiektach noclegowych
% GUS 27,4 28,0 26,5 31,0

6.
Udzia³ produkcji energii elektrycznej z OZE w pro-

dukcji energii ogó³em
% GUS 8,6 8,0 11,4 12,5

Lp. Nazwa wskaŸnika
Jedn.
miary

\ród³o
Wartoœæ wskaŸników

Bazowe
(2010) 2011 2012

Docelowe
(2020)

1.

Liczba mieszkañców w strefach dostêpnoœci
drogowej Zielonej Góry

tys.
osób

IGiPZ
PAN

(c)*

30 min 245 . . 276

60 min 739 . . 891

90 min 1502 . . 2515

Gorzowa Wlkp.

30 min 198 . . 204

60 min 503 . . 680

90 min 1128 . . 2102

2.

Liczba mieszkañców w strefach dostêpnoœci
kolejowej Zielonej Góry

tys.
osób

IGiPZ
PAN

(c)

30 min 195 . . 210

60 min 523 . . 635

90 min 1053 . . 1743

Gorzowa Wlkp. . .

30 min 189 . . 253

60 min 391 . . 566

90 min 760 . . 1946

3.
Odsetek gospodarstw domowych posiadaj¹cych

komputer (z dostêpem do Internetu)
% GUS 60,5 59,9 59,7 84,3

4.
Odsetek przedsiêbiorstw posiadaj¹cych dostêp

do Internetu
% GUS 67,4 83,9 81,1 99,0

* (c) - dane dotyczą roku 2008
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WskaŸniki realizacji 3. celu strategicznego

WskaŸniki realizacji 4. celu strategicznego

0 (a) WskaŸnik niemo¿liwy do wyliczenia, gdy¿ jeden ze sk³adników u³amka jest równy 0.

hród³o: opracowanie na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Zielona Góra 2012, danych G³ówne-

go Urzêdu Statystycznego i obliczeñ w³asnych.

Lp. Nazwa wskaŸnika
Jedn.
miary

\ród³o

Wartoœæ wskaŸników

Bazowe
(2010) 2011 2012

Docelowe
(2020)

1. Stopa bezrobocia wg BAEL %
GUS

(BAEL)
10,5 9,5 9,0 8,8

2.

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach
wychowania przedszkolnego w % ogó³u dzieci

w tej grupie wiekowej % GUS

63,4 68,9 68,1 78,5

Podregion gorzowski 62,8 68,9 67,1 78,3

Podregion zielonogórski 63,8 68,9 68,7 78,6

3. WskaŸnik zagro¿enia ubóstwem relatywnym % GUS 15,9 13,4 13,3 13,1

4.

Ludnoœæ obs³ugiwana przez oczyszczalnie œcieków

% GUS

67,5 68,0 70,3 78,6

Podregion gorzowski 74,1 73,3 75,6 82,2

Podregion zielonogórski 63,5 64,8 67,0 77,8

5.

Urodzenia ¿ywe na 1 tys. mieszkañców

% GUS

10,7 10,2 10,1 14,1

Podregion gorzowski 10,8 10,4 10,3 14,1

Podregion zielonogórski 10,6 10,0 10,0 14,1

Lp. Nazwa wskaŸnika
Jedn.
miary

\ród³o

Wartoœæ wskaŸników

Bazowe
(2010) 2011 2012

Docelowe
(2020)

1.

Udzia³ wydatków inwestycyjnych w relacji
do bud¿etów gmin

% GUS

19,0 19,5 12,8 36,8

Podregion gorzowski 26,9 19,0 11,3 37,4

Podregion zielonogórski 27,1 19,8 13,5 36,4

2.
Odsetek powierzchni województwa objêtej obo-

wi¹zuj¹cymi miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego

% GUS 6,3 7,0 7,3 24,8

3.
Odsetek osób korzystaj¹cych z us³ug on-line

œwiadczonych przez urzêdy
%

GUS/
MSWiA/
Szacunki
w³asne
UMWL

27,4 24,3 25,2 60,0
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LUDNOŚĆ I RYNEK PRACY

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Potencja³ demograficzny, kszta³towanie siê podsta-

wowych procesów ludnoœciowych oraz aktywnoœæ ekono-

miczna ludnoœci to g³ówne czynniki determinuj¹ce rozwój

spo³eczno-gospodarczy regionów.

W 2012 r. w województwie lubuskim mieszka³o

1023,3 tys. osób - tj. 2,7% ogólnej liczby ludnoœci Polski.

W porównaniu z 2010 r. udzia³ ten nie zmieni³ siê i wœród

16 województw Polski lubuskie utrzymuje 15. lokatê, wy-

przedzaj¹c jedynie województwo opolskie.

Najbardziej zaludnionymi powiatami w wojewódz-

twie s¹ miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp.

- 124,6 tys. (12,2% ogó³u ludnoœci województwa) i Zielona

Góra - 119,0 tys. (11,6%). Z powiatów ziemskich najwiêcej

ludnoœci liczy³ powiat ¿arski - 99,4 tys. mieszkañców, co sta-

nowi³o 9,7% populacji województwa, natomiast najmniej

liczne powiaty to sulêciñski - 35,8 tys. (3,5%) oraz wschow-

ski - 39,4 tys. (3,9%).

Zmiany zachodz¹ce w strukturze ludnoœci wojewódz-

twa lubuskiego stanowi¹ kontynuacjê procesów zapocz¹t-

kowanych w latach dziewiêædziesi¹tych ub. wieku. Niski

wspó³czynnik dzietnoœci i wyd³u¿anie przeciêtnego trwa-

nia ¿ycia przyczyniaj¹ siê (bezpoœrednio lub poœrednio)

do postêpuj¹cego procesu starzenia siê Lubuszan.

W 2012 r. ludnoœæ w wieku produkcyjnym (18-59/64

lata) w województwie stanowi³a 65,0%, a jej odsetek

zmniejszy³ siê w porównaniu z notowanym w 2010 r. o pra-

wie 1 p. proc. Odnotowano równie¿ spadek odsetka ludno-

œci w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) - z 19,1% w 2010 r.

do 18,6% w 2012 r., przy jednoczesnym wzroœcie udzia³u

ludnoœci w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i wiêcej) od-

powiednio z 15,1% do 16,4%.

Zmiany w strukturze ludnoœci znajduj¹ odzwierciedle-

nie we wspó³czynniku obci¹¿enia demograficznego (liczba

ludnoœci w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku

produkcyjnym). W województwie lubuskim w 2012 r. wska-

Ÿnik ten kszta³towa³ siê na poziomie 54 (wobec 53 w 2010 r.).

Istotny jest fakt, i¿ o ile w ostatniej dekadzie XX w. obci¹¿e-

nie demograficzne by³o pochodn¹ wysokiej liczby dzieci

i m³odzie¿y, o tyle obecnie i w przysz³oœci bêdzie wynikaæ

z rosn¹cej liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

Analizuj¹c strukturê demograficzn¹ powiatów woje-

wództwa lubuskiego pod wzglêdem ekonomicznych grup

wieku, najmniej korzystna sytuacja wystêpuje w mieœcie

na prawach powiatu Zielona Góra. Miasto notuje najni¿szy

odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (16,2%), niski

odsetek ludnoœci w wieku produkcyjnym (64,3%) oraz naj-

wy¿szy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (19,5%).

Tym samym w Zielonej Górze wystêpuje wysoki wskaŸnik

obci¹¿enia demograficznego - na 100 osób w wieku pro-

dukcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Równie niekorzystn¹ strukturê notuj¹ miasto na pra-

wach powiatu Gorzów Wlkp. oraz powiat nowosolski. Odse-

tek osób w wieku poprodukcyjnym w Gorzowie Wlkp.

wyniós³ 18,3% ogólnej liczby ludnoœci, natomiast w powie-

cie nowosolskim 17,1%. W powiecie nowosolskim odnoto-

wano równie¿ najni¿szy udzia³ osób w wieku produkcyjnym

- 63,8% ogó³u mieszkañców.

W najm³odszych demograficznie powiatach: gorzow-

skim i wschowskim, odnotowano najwy¿szy w wojewódz-

twie odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (po 20,6%),

jednoczeœnie w powiecie gorzowskim odnotowano najni¿-

szy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (13,9%). Ko-

rzystna struktura demograficzna cechuje równie¿ powiat

zielonogórski, charakteryzuj¹cy siê najwy¿szym odsetkiem

osób w wieku produkcyjnym (66,1%) oraz jednym z najwy¿-

szych udzia³ów osób wieku przedprodukcyjnym - 19,4%

ogó³u ludnoœci i niskim odsetkiem osób w wieku poproduk-

cyjnym - 14,5%.
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Udzia³ ludnoœci wg ekonomicznych grup wieku

w % ludnoœci ogó³em w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Wartym podkreœlenia jest fakt, i¿ w powiecie gorzow-

skim odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest o 5,6

p. proc. ni¿szy ni¿ w mieœcie na prawach powiatu Zielona

Góra i o 2,5 p. proc. od œredniej dla województwa.

Pomimo nasilaj¹cego siê zjawiska starzenia spo³eczeñ-

stwa, województwo lubuskie nale¿y do najm³odszych woje-

wództw w kraju. W 2012 r. mediana wieku (wiek œrodkowy)

w Lubuskiem wynosi³a 38,2 lata i zwiêkszy³a siê od 2010 r.

o 0,8 roku. W Polsce wiek œrodkowy w 2012 r. kszta³towa³ siê

na poziomie 38,7 lat. Do regionów, w których mediana wie-

ku by³a najni¿sza nale¿a³y województwa podkarpackie - 37,3

lata, wielkopolskie - 37,4 lata oraz pomorskie - 37,5 lat. Nato-

miast najwy¿szym wiekiem œrodkowym, znacznie przekra-

czaj¹cym przeciêtn¹ dla Polski, osi¹gniêto w województwie

³ódzkim - 40,7 lat oraz opolskim i œl¹skim - 40,3 lata.

Podobnie jak w wiêkszoœci województw Polski, w Lu-

buskiem obserwowany jest niski wspó³czynnik przyrostu

naturalnego. W 2010 r. w regionie notowano przyrost natu-

ralny na poziomie 1,4‰, ale w kolejnych latach obserwo-

wano jego stopniowe pogorszenie - w 2011 r. wskaŸnik

wynosi³ 0,8‰, w kolejnym roku uleg³ dalszemu obni¿eniu

i ukszta³towa³ siê na poziomie 0,7‰. W Polsce ogó³em

przyrost naturalny na 1000 ludnoœci pogorszy³ siê w stosun-

ku do notowanego w 2010 r. (0,9‰ wobec 0,0‰ w 2012 r.).

Dodatni przyrost naturalny w 2012 r. obserwowano

w 11 powiatach województwa lubuskiego. Powiaty o stosun-

kowo m³odej strukturze demograficznej notuj¹ równie¿ wy-

soki i dodatni wskaŸnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu

na 1 tys. ludnoœci (wschowski - 3,1‰, gorzowski 2,6‰ i zie-

lonogórski 1,5‰). Ujemny przyrost naturalny odnotowano

w powiecie kroœnieñskim (-0,5‰) oraz w ¿arskim i mieœcie

na prawach powiatu Zielona Góra (po -0,1‰).

Kolejnym istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmia-

ny struktury ludnoœci s¹ migracje na pobyt sta³y. Motywy

o charakterze ekonomicznym, d¹¿enie do poprawy warun-

ków ¿ycia s¹ najsilniejszymi determinantami procesów mi-

gracyjnych, zw³aszcza przy du¿ym miêdzyregionalnym

zró¿nicowaniu sytuacji ekonomicznej.

W województwie lubuskim w 2012 r. - w przeliczeniu

na 1000 ludnoœci - saldo migracji wewnêtrznych i zagranicz-

nych wynosi³o minus 0,6 wobec minus 0,2 w kraju.

Najwiêcej osób emigrowa³o na pobyt sta³y do Niemiec,

odsetek ludnoœci, która wyjecha³a do tego kraju, wyniós³

44,8% ogó³u emigrantów. Na drugim miejscu by³a Wielka

Brytania, któr¹ wybra³o 21,2% wszystkich emigrantów.

W 2012 r. najwiêksz¹ wymianê migracyjn¹ wewn¹trz

kraju województwo lubuskie zrealizowa³o z woj. wielkopol-

skim, woj. mazowieckim oraz woj. zachodniopomorskim,



z którymi saldo wymiany by³o dodatnie. Najwiêksza liczba

osób (ok. 0,4 tys.) na sta³e wyjecha³a do woj. wielkopolskiego.

W przekroju terytorialnym, w wyniku migracji na po-

byt sta³y, najwiêkszy ubytek ludnoœci (w przeliczeniu na

1000 mieszkañców) wyst¹pi³ w powiecie sulêciñskim (mi-

nus 3,8), natomiast najwiêkszy przyrost ludnoœci odnoto-

wano w powiatach gorzowskim (6,8) i zielonogórskim (5,4).

Wysoki poziom aktywnoœci ekonomicznej ludnoœci,

w tym zatrudnienia, ma podstawowe znaczenie dla spój-

noœci spo³eczno-gospodarczej regionów. Natomiast g³ów-

n¹ determinant¹ rozwoju sytuacji na rynku pracy s¹ procesy

demograficzne.

W wyniku starzenia siê spo³eczeñstwa postêpowaæ

bêdzie proces zmniejszania siê poda¿y pracy, jak równie¿

zwiêkszaæ siê bêdzie obci¹¿enie demograficzne (szczegól-

nie ludnoœci¹ w wieku poprodukcyjnym). Od trendów de-

mograficznych zale¿y, jak bêdzie wygl¹da³a struktura

wiekowa potencjalnych zasobów ludnoœci zdolnej do pra-

cy. Tym samym niezbêdne bêdzie podejmowanie dzia³añ

maj¹cych na celu zachêcanie osób do podjêcia zatrudnie-

nia, poprawê adaptacyjnoœci pracowników i przedsiê-

biorstw oraz zwiêkszenie inwestycji w kapita³ ludzki.

W 2012 r. obserwowano spadek liczby aktywnych za-

wodowo mieszkañców województwa lubuskiego, zarów-

no w porównaniu z 2010 r. (o 6,5%), jak i z 2011 r. (o 3,9%).

Przyczyni³ siê do tego zarówno znaczny spadek liczby bez-

robotnych (o 20,0% w porównaniu z 2010 r.), jak i spadek

liczby pracuj¹cych (o 4,9%).

Spadek liczby aktywnych zawodowo mia³ bezpoœred-

ni wp³yw na wartoœæ wspó³czynnika aktywnoœci zawodo-

wej ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej, który w województwie

lubuskim wyniós³ 53,7% i by³ ni¿szy o 1,4 p. proc. w porów-

naniu z 2010 r. oraz o 1,0 p. proc. w stosunku do 2011 r.

Oznacza to, ¿e niewiele ponad po³owa mieszkañców woje-

wództwa w wieku 15 lat i wiêcej wykonywa³a pracê zarob-

kow¹ lub aktywnie jej poszukiwa³a.

W analizowanym okresie wspó³czynnik aktywnoœci

zawodowej ludnoœci w Polsce ukszta³towa³ siê na poziomie

55,9% i by³ o 0,6 p. proc wy¿szy w stosunku do 2010 r.

Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej wg BAEL

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Województwo lubuskie wyró¿nia relatywnie wysoki

i rosn¹cy w ostatnich latach odsetek pracuj¹cych w sekto-

rze us³ugowym (w 2012 r. na poziomie 59,1% wobec

57,0% œrednio w kraju) oraz wy¿szy ni¿ œrednio w kraju

odsetek pracuj¹cych w sektorze przemys³owym (33,3%

wobec 30,4% œrednio w kraju). Jednoczeœnie lubuskie jest

jednym z trzech województw o najni¿szym udziale pra-

cuj¹cych w sektorze rolniczym (7,6% ogó³u pracuj¹cych)

obok województw: œl¹skiego (2,6%) i dolnoœl¹skiego

(6,5%).

O stopniu wykorzystania zasobów pracy i kapita³u

ludzkiego œwiadczy wartoœæ wskaŸnika zatrudnienia.

W 2012 r. wskaŸnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat

i wiêcej w województwie lubuskim kszta³towa³ siê na po-

ziomie 48,9%, tj. o 0,5 p. proc. ni¿szym ni¿ w 2010 r., pod-

czas gdy w Polsce wyniós³ 50,2% i by³ o 0,2 p. proc.

wy¿szy w stosunku do 2010 r. Na szczególn¹ uwagê za-

s³uguje jednak wartoœæ wskaŸnika zatrudnienia osób nie-

pe³nosprawnych, który kszta³towa³ siê w Lubuskiem na

poziomie 26,8% (w 2010 r. 25,0%) i by³ najwy¿szy poœród

wszystkich województw (œrednio w Polsce wyniós³

21,4%).

12
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WskaŸnik zatrudnienia wg BAEL

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

W województwie lubuskim w latach 2010-2012 od-

notowano znaczny spadek stopy bezrobocia liczonej we-

d³ug BAEL, z 10,5% w 2010 r. do 9,0 w 2012 r., a ni¿sz¹

stop¹ bezrobocia mog³y pochwaliæ siê jedynie dwa wo-

jewództwa: mazowieckie (8,0%) oraz wielkopolskie

(8,5%).

Stopa bezrobocia wg BAEL

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Niestety w ostatnich latach w województwie lubu-

skim obserwuje siê spadek aktywnoœci edukacyjnej osób

doros³ych. Analiza skali uczestnictwa w kszta³ceniu osób

w wieku 25 - 64 lata wskazuje, ¿e w porównaniu z rokiem

2010 wskaŸnik uczestnictwa dla tej grupy wiekowej

w kszta³ceniu i szkoleniu spad³ o 1,5 p. proc. (z 4,4%

do 2,9%) i by³ jednym z najni¿szych w kraju, ni¿szy notowa-

no jedynie w województwie warmiñsko-mazurskim (2,8%).

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Politykê rynku pracy na poziomie samorz¹du woje-

wództwa realizuje Wojewódzki Urz¹d Pracy (WUP).

Strategiczne ramy dzia³ania w zakresie polityki rynku

pracy zosta³y okreœlone w Lubuskiej Strategii Zatrudnienia

na lata 2010-2020 (LSZ) przyjêtej przez Sejmik Wojewódz-

twa Lubuskiego w dniu 14 lutego 2011 r. Dokument obej-

muje zarówno dzia³ania stanowi¹ce domenê samorz¹du

województwa, jak i partnerów rynku pracy.

Strategia zak³ada cztery podstawowe cele, s¹ to:

1. poprawa zasobu miejsc pracy;

2. dostosowanie kwalifikacji kadr do zmieniaj¹cych siê po-

trzeb rynku pracy;

3. w³¹czenie spo³eczne i zawodowe;

4. wzmocnienie instytucjonalne.

W realizacjê planowanych zadañ w obrêbie okreœlonych

celów zaanga¿owane s¹ takie podmioty jak: Ochotnicze Huf-

ce Pracy, Okrêgowa Inspekcja Pracy, Pañstwowy Fundusz Re-

habilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Wojewoda Lubuski

(w tym Kuratorium Oœwiaty), Powiatowe Urzêdy Pracy.

Szacunkowe œrednioroczne nak³ady w ramach zadañ

realizowanych na podstawie Strategii oceniane s¹ na po-

ziomie 435 mln z³. Pochodz¹ one z trzech Ÿróde³:

q œrodki finansowe desygnowane przez samorz¹d woje-

wództwa;

q fundusze strukturalne;

q oraz inne œrodki krajowe.

WUP corocznie opracowuje równie¿ tzw. Lubuski Plan

Dzia³añ na Rzecz Zatrudnienia, który zawiera operacjonali-



zacjê celów zapisanych w LSZ 2011-2020. G³ównym celem

planów jest koordynacja dzia³añ, która ma siê przyczyniæ

do osi¹gniêcia efektu synergii miêdzy podmiotami wdra-

¿aj¹cymi strategiê. Podstawowym zadaniem jest skutecz-

na wymiana informacji o podejmowanych przedsiêwziêciach.

W sposób bezpoœredni przyczynia siê do niwelowania efek-

tu dublowania inicjatyw, zmierzaj¹cych do tworzenia b¹dŸ

utrzymania miejsc pracy, dostosowania kwalifikacji kadr,

w³¹czenia spo³ecznego i zawodowego oraz wzmocnienia

instytucjonalnego. W ramach tych dzia³añ objêtych pomo-

c¹ by³o oko³o 664 tys. osób w okresie 2010-2013.

Wa¿nym dla rynku pracy by³ podjêty przez WUP pro-

jekt pn. „Lubuski Przedsiêbiorca”. G³ównym celem dzia³a-

nia w ramach projektu by³ rozwój przedsiêbiorczoœci oraz

podniesienie aktywnoœci zawodowej w województwie lu-

buskim poprzez szkolenia i udzielanie dotacji na rozpoczê-

cie dzia³alnoœci gospodarczej, po³¹czone ze wsparciem

pomostowym i doradztwem w pocz¹tkowym okresie pro-

wadzenia firmy. Z pomocy w ramach projektu skorzysta³o

350 osób, które w trakcie szkoleñ podnosi³y poziom wiedzy

z zakresu przedsiêbiorczoœci, natomiast 146 osób otrzyma-

³o pomoc finansow¹ na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodar-

czej. W ramach tego dzia³ania wydatkowano kwotê na

sumê 7.289.150,00 z³otych, z czego 85% stanowi³y œrodki

EFS. Projekt trwa³ w okresie od 1.09.2010 do 30.06.2014 ro-

ku.

Innym zadaniem realizowanym przez WUP s¹ tzw.

bran¿owe partnerstwa lokalne.

W ramach paktu o wspó³pracy powo³ano 4 partner-

stwa bran¿owe, do których przyst¹pi³y podmioty zaintere-

sowane poszczególnymi obszarami dzia³ania, tj.

q Partnerstwo na rzecz poradnictwa zawodowego;

q Partnerstwo na rzecz badañ rynku pracy;

q Partnerstwo na rzecz kszta³cenia ustawicznego;

q Partnerstwo na rzecz ekonomii spo³ecznej.

Spotkaniem inauguruj¹cym Forum Poradnictwa Za-

wodowego by³a konferencja poœwiêcona zagadnieniom

rynku pracy woj. lubuskiego, która zosta³a zorganizowana

w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Sulechowie

we wrześniu 2008 roku.

Do partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego

nale¿y obecnie oko³o 80 instytucji samorz¹dowych, eduka-

cyjnych, organizacji spo³ecznych i innych podmiotów, któ-

re wyrazi³y wolê wspólnego dzia³ania na rzecz rozwoju

poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim.

Dzia³ania skoncentrowane s¹ na: wspó³pracy miêdzy ró¿-

nymi instytucjami realizuj¹cymi zadania z zakresu informa-

cji i poradnictwa zawodowego, tworzeniu œwiadomoœci roli

poradnictwa zawodowego w ca³o¿yciowym przebiegu pro-

cesu edukacji cz³owieka oraz popularyzacji modelowych

rozwi¹zañ (dobrych praktyk) w zakresie realizacji us³ug po-

radnictwa zawodowego adresowanego do klientów insty-

tucji partnerskich.

Dzia³ania w ramach partnerstwa na rzecz poradnic-

twa zawodowego maj¹ na celu niesienie pomocy osobom

bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy w obszarze planowa-

nia i organizowania ¿ycia zawodowego. Doradcy zawodo-

wi pomagaj¹ osobom maj¹cym trudnoœci z podjêciem lub

realizacj¹ decyzji zawodowych. Trudnoœci te mog¹ mieæ

zwi¹zek z brakiem umiejêtnoœci oceny w³asnych mo¿liwo-

œci zawodowych, przewidywania skutków w³asnych wy-

borów zwi¹zanych z prac¹ czy korzystania z informacji

o rynku pracy itp. Doradcy pomagaj¹ osobom, które chc¹

siê przekwalifikowaæ lub podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

czy te¿ zamierzaj¹ powróciæ na rynek pracy, podj¹æ dalsz¹

naukê.

W ramach partnerstwa na rzecz badañ rynku pracy re-

alizowana jest wymiana wiedzy oraz spostrze¿eñ poprzez

organizowanie roboczych spotkañ bran¿owych praktyków

i teoretyków, w których uczestnicz¹ pracownicy urzêdów

pracy, jednostek samorz¹dowych oraz przedstawiciele na-

uki w zakresie analizy rynku pracy, ze szczególnym

uwzglêdnieniem potrzeb w zakresie kompetencji oraz kwa-

lifikacji osób bezrobotnych.

Partnerstwo na rzecz kszta³cenia ustawicznego jest

dzia³aniem ukierunkowanym na dostosowywanie oferty

edukacyjnej (kierunków kszta³cenia i szkoleñ) do potrzeb

rynku pracy. W ramach projektu organizowane s¹ spotkania

przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, administracji pu-

blicznej, organizacji pozarz¹dowych, izb rzemieœlniczych,

14
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Urzêdu Marsza³kowskiego, Lubuskiego Kuratorium Oœwia-

ty, uczelni wy¿szych i szkó³ zawodowych.

Dzia³ania podejmowane przez WUP, realizowane s¹

w kooperacji z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa

Lubuskiego, uczelniami wy¿szymi oraz innymi jednostka-

mi funkcjonuj¹cymi w otoczeniu rynku pracy. Maj¹ one

na celu zdiagnozowanie stanu rynku pracy, zarówno

na p³aszczyŸnie poda¿owej, jak i popytowej.

Zapotrzebowanie na zawody jest dynamicznym zja-

wiskiem, na które oddzia³uj¹ dwie wartoœci - popytu i poda-

¿y pracy. Sytuacja na rynku pracy ma wp³yw na wzbogacanie

oferty oraz modyfikacjê programów kszta³cenia zawodo-

wego w jednostkach funkcjonuj¹cych w systemie eduka-

cyjnym. Analizê zawodów nadwy¿kowych i deficytowych

prowadzi corocznie WUP.

Trend zmian w grupie zawodów deficytowych oraz

zrównowa¿onych

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie danych WUP.

Legenda:

n - zawody nadwy¿kowe

z - zawody zrównowa¿one

d - zawody deficytowe

WUP wskaza³ nastêpuj¹ce grupy zawodów deficyto-

wych w 2013 roku:

q robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leœnictwie i rybo-

³ówstwie;

q sekretarki, operatorzy urz¹dzeñ biurowych i pokrewni;

q oraz ³adowacze nieczystoœci i inni pracownicy przy pra-

cach prostych (sortowacze odpadów, ³adowacze nie-

czystoœci, pracownicy przy pracach prostych).

Grupê zawodów zrównowa¿onych w 2013 roku tworz¹

przedstawiciele nastêpuj¹cych profesji:

q pracownicy us³ug osobistych (fryzjerzy, kosmetyczki,

gospodarze budynków, kelnerzy);

q pracownicy pomocniczy przygotowuj¹cy posi³ki (po-

moc kuchenna, zmywacz naczyñ);

K
o

d
g

ru
p

y
za

w
o

d
ó

w

Nazwa grupy zawodów

WskaŸnik
intensywnoœci

nadwy¿ki (deficytu)
zawodów

20
10

20
11

20
12

20
13

92
Robotnicy pomocniczy
w rolnictwie, leœnictwie

i rybo³ówstwie
d d d d

51

Pracownicy us³ug osobi-
stych (fryzjerzy, kosmetycz-
ki, gospodarze budynków,

kelnerzy)

d d d z

41
Sekretarki, operatorzy

urz¹dzeñ biurowych i po-
krewni

d d d d

96

£adowacze nieczystoœci i in-
ni pracownicy przy pracach
prostych (sortowacze odpa-
dów, ³adowacze nieczysto-

œci, pracownicy przy
pracach prostych)

n z z d

94

Pracownicy pomocniczy
przygotowuj¹cy posi³ki (po-

moc kuchenna, zmywacz
naczyñ)

n n n z

34

Œredni personel z dziedziny
prawa, s. spo³ecznych, kul-
tury i pokrewni (sekretarka
notarialna, pracownicy po-
mocy spo³ecznej, instrukto-

rzy fitness, fotografowie)

n n z n

53

Pracownicy opieki osobistej
i pokrewni (opiekunowie

dzieciêcy, asystenci nauczy-
cieli, opiekunka domowa,

pomoc apteczna)

z n n z

54

Pracownicy ochrony œrodo-
wiska (funkcjonariusze Biur
Ochrony Rz¹du, pracownicy

us³ug ochrony)

n n z n
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q oraz pracownicy opieki osobistej i pokrewni (opiekuno-

wie dzieciêcy, asystenci nauczycieli, opiekunka domo-

wa, pomoc apteczna).

Pozosta³e profesje zaliczamy do grupy zawodów nad-

wy¿kowych, w przypadku których wartoœæ poda¿y pracy jest

wy¿sza od popytu na osoby o okreœlonych kwalifikacjach.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

W 2012 r. podstawowe dane i wskaŸniki obrazuj¹ce

sytuacjê ekonomiczn¹ regionu uleg³y dalszemu pogorsze-

niu. Produkcja sprzedana przemys³u by³a o 5,2% (w cenach

sta³ych) ni¿sza ni¿ w roku poprzednim (wobec wolniejsze-

go ni¿ w poprzednich latach wzrostu w 2011 r. na poziomie

0,8%). Poni¿ej poziomu sprzed roku ukszta³towa³a siê tak-

¿e produkcja budowlano-monta¿owa zrealizowana na tere-

nie województwa lubuskiego (zmniejszy³a siê w skali roku

o 5,2% po wzroœcie w 2011 r. o 24,7%).

Ponadto notowano spadek nak³adów inwestycyj-

nych w relacji do 2011 r. (o 27,7%), spowodowany g³ów-

nie g³êbokim spadkiem inwestycji w sektorze publicznym

(z 5155,5 mln z³ w 2011 r. do 2716,6 mln z³ w 2012 r.,

tj. o 47,3%).

Nak³ady inwestycyjne zrealizowane w sektorze prywat-

nym w 2012 r. wzros³y o 7,9%, tj. do poziomu 3058,0 mln z³

(po spadku w poprzednim roku o 42,0%), w tym w przedsiê-

biorstwach o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 9 osób wynios³y

1787,2 mln z³ (tj. zaledwie o 1,0% mniej ni¿ w 2011 r., kiedy

notowano wzrost inwestycji o 21,7%).

Produkt krajowy brutto województwa lubuskiego

w 2011 r. wyniós³ 33552 mln z³, co stanowi³o 2,2% PKB

w kraju. W ostatnich latach wzrost produktu krajowego

brutto liczony w cenach sta³ych by³ ni¿szy ni¿ œrednio w kra-

ju, jednak po wyraŸnym spowolnieniu w 2009 r. (do 0,2%),

w kolejnych latach uleg³ przyspieszeniu i wyniós³ 2,7%

w 2010 r. i 3,3% w 2011 r.

W przeliczeniu na 1 mieszkañca w 2011 r. produkt kra-

jowy brutto wyniós³ 32,8 tys. z³, wobec maksymalnej warto-

œci wskaŸnika w województwie mazowieckim (64,8 tys. z³

na 1 mieszkañca), a minimalnej w województwach: podkar-

packim i lubelskim (odpowiednio 26,8 tys. z³ i 26,9 tys. z³).

Wartoœæ dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracuj¹-

cego w 2011 r. wynios³a 89,7 tys. z³, przy œredniej wartoœci

tego wskaŸnika dla kraju 96,3 tys. z³ i rozpiêtoœci od 67,2 tys.

w województwie lubelskim do 130,3 tys. z³ w wojewódz-

twie mazowieckim.

W województwie lubuskim notuje siê relatywnie

wysoki i rosn¹cy udzia³ przemys³u w tworzeniu wartoœci

dodanej brutto, na poziomie 30,8% (wobec 30,1%

w 2010 r.). Wy¿szy udzia³ przedsiêbiorstw przemys³o-

wych w generowaniu wartoœci dodanej brutto obserwu-

je siê tylko w województwach: œl¹skim (35,3%)

i dolnoœl¹skim (36,8%).

W koñcu 2012 r. w województwie lubuskim by³o

107,7 tys. podmiotów gospodarczych wpisanych do reje-

stru REGON, tj. o 3,1% wiêcej ni¿ w koñcu 2011 r. Wzrost

liczby podmiotów notowano w grupie jednostek ma³ych,

o liczbie pracuj¹cych nie przekraczaj¹cej 9 osób, a ich udzia³

w ogóle podmiotów w województwie zwiêkszy³ siê w ska-

li roku o 0,7 p. proc. do 95,7%. Jednoczeœnie podobnie jak

w 2011 r., zmniejszy³a siê iloœæ podmiotów o liczbie pracu-

j¹cych od 10 do 49 osób (o 12,6%) oraz od 50 do 249 osób

(o 6,7%). Znacz¹co zmniejszy³a siê tak¿e liczba podmiotów

du¿ych, o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 250 osób (o 14,0%).

Charakterystyczne jest jednak stosunkowo wysokie

nasycenie podmiotami gospodarczymi wyra¿one liczb¹

jednostek zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeli-

czeniu na liczbê ludnoœci. W 2012 r. na 10 tys. mieszkañców

województwa przypada³y 1052 podmioty gospodarcze,

tj. o 20 podmiotów na 10 tys. mieszkañców wiêcej ni¿ œred-

nio w kraju.
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Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Na wysokim poziomie w relacji do liczby ludnoœci

utrzymuje siê tak¿e liczba jednostek nowozarejestrowa-

nych. W 2012 r. wynios³a 106 podmiotów na 10 tys. ludno-

œci wobec 93 nowo zarejestrowanych podmiotów na 10 tys.

ludnoœci œrednio w kraju.

W 2012 r. liczba podmiotów prowadz¹cych dzia³al-

noœæ badawczo-rozwojow¹, tj. systematycznie prowadz¹-

cych prace twórcze, w celu zwiêkszenia zasobu wiedzy oraz

znalezienia nowych zastosowañ dla tej wiedzy lub zlecaj¹-

cych wykonanie takich prac innym podmiotom, w woje-

wództwie lubuskim wynios³a 37, w tym w sektorze

przedsiêbiorstw 31. By³o to o 19,4% wiêcej ni¿ w roku po-

przednim (wobec wzrostu liczby podmiotów prowadz¹-

cych dzia³alnoœæ badawcz¹ i rozwojow¹ w kraju œrednio

23,1%). Oznacza to spowolnienie tempa przyrostu liczby

jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ badawczo-rozwojo-

w¹. W latach 2010 i 2011 w województwie lubuskim wzrost

liczby tych podmiotów wyniós³ odpowiednio 35,3%

i 34,8%. Tym samym liczba jednostek prowadz¹cych dzia³al-

noœæ badawczo-rozwojow¹ w województwie lubuskim na-

dal jest najni¿sza w kraju, porównywalna z województwem

podlaskim (w którym w 2012 r. by³o 46 podmiotów prowa-

dz¹cych dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹) i œwiêtokrzy-

skim (50 podmiotów).

Wzrostowi liczby jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ

badawczo-rozwojow¹, towarzyszy³ wy¿szy ni¿ przed ro-

kiem wzrost nak³adów wewnêtrznych na badania nauko-

we i prace rozwojowe.

W 2012 r. nak³ady na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojo-

w¹ wynios³y 70,0 mln z³, tj. o 25,0% wiêcej ni¿ w 2011 r.

i o 54,0% wiêcej ni¿ w 2010 r., a wy¿sze ni¿ przed rokiem

by³y zarówno nak³ady inwestycyjne na œrodki trwa³e

(o 24,7%), jak i nak³ady bie¿¹ce (o 25,2%).

Nak³ady wewnêtrzne na dzia³alnoœæ badawcz¹ i roz-

wojow¹ w przeliczeniu na 1 mieszkañca w 2012 r. wynios³y

ponad 68 z³ (wobec blisko 373 z³ œrednio w kraju). Ni¿sze

nak³ady w przeliczeniu na 1 mieszkañca zrealizowano jedy-

nie w województwie opolskim (65 z³), natomiast najwy¿sze

wartoœci omawianego wskaŸnika notowano w wojewódz-

twach: mazowieckim (923 z³ na 1 mieszkañca) i ma³opol-

skim (489 z³ na 1 mieszkañca).

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przeliczeniu

na jednego mieszkańca

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Intensywnoœæ prac w zakresie dzia³alnoœci badawczo-

rozwojowej, wyra¿ona udzia³em nak³adów na badania
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i prace rozwojowe w PKB, w 2011 r. wzros³a w stosunku do

lat poprzednich, siêgaj¹c 0,17% (wobec 0,10% w 2009 r.

i 0,14% w 2010 r.), pozosta³a jednak na najni¿szym pozio-

mie w kraju. Œredni udzia³ nak³adów na badania naukowe

i prace rozwojowe w PKB w kraju wyniós³ 0,76%, przy czym

najwy¿szy by³ w województwach: mazowieckim (1,37%),

ma³opolskim (1,06%) oraz podkarpackim (0,95%). W grupie

województw o najni¿szej intensywnoœci prac w zakresie

B+R obok województwa lubuskiego znalaz³y siê wojewódz-

two opolskie ze wskaŸnikiem 0,26% oraz kujawsko-pomor-

skie (0,27%).

W 2012 r. liczba zatrudnionych w dzia³alnoœci badaw-

czo-rozwojowej, tj. zarówno pracowników merytorycznych,

jak i personelu pomocniczego bezpoœrednio z ni¹ zwi¹za-

nego, przeznaczaj¹cych na tê dzia³alnoœæ co najmniej 10%

swojego ogólnego czasu pracy, wynios³a 1118 osób (tj. 0,8%

zatrudnionych w dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej w kra-

ju). By³o to o 1,5% wiêcej ni¿ w 2011 r. Ponad 89% zatrudnio-

nych w dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej w województwie

lubuskim stanowili pracownicy naukowo-badawczy, blisko

9% - technicy i pracownicy równorzêdni, a nieco mniej ni¿

2% - pozosta³y personel.

Ponad 81% zatrudnionych w dzia³alnoœci badawczej

i rozwojowej stanowili pracownicy sektora szkolnictwa

wy¿szego. Dalsze 18% stanowi³y osoby zatrudnione w sek-

torze przedsiêbiorstw, a mniej ni¿ 1% - w sektorze rz¹do-

wym. W przeliczeniu na 100 tys. ludnoœci zatrudnienie

w dzia³alnoœci badawczej i rozwojowej w sektorze szkolnic-

twa wy¿szego wynios³o 89 osób na 100 tys. mieszkañców,

a w sektorze przedsiêbiorstw blisko 20 osób. Dla porówna-

nia liczba zatrudnionych w wymienionych sektorach w kra-

ju wynios³a odpowiednio 208 i 84 osoby na 100 tys.

mieszkañców.

W 2012 r. udzia³ zatrudnionych w dzia³alnoœci badaw-

czo-rozwojowej w ludnoœci aktywnej zawodowo wyniós³

0,25% wobec 0,24% w 2011 r., przy œredniej wartoœci tego

wskaŸnika w kraju 0,80% i rozpiêtoœci od 0,12% w woje-

wództwie œwiêtokrzyskim do 1,20% w województwie ma³o-

polskim i 1,41% w województwie mazowieckim.

Informacji na temat innowacyjnoœci dostarczaj¹ m.in.

badania GUS prowadzone w dwóch grupach: wœród przed-

siêbiorstw przemys³owych oraz wœród przedsiêbiorstw wy-

branych dzia³ów PKD w sektorze us³ug. Badaniami objête

s¹ przedsiêbiorstwa, w których liczba pracuj¹cych przekra-

cza 9 osób.

W 2012 r. obserwowano wzrost udzia³u przedsiê-

biorstw ponosz¹cych nak³ady na dzia³alnoœæ innowacyjn¹

zarówno w grupie przedsiêbiorstw przemys³owych, jak

i us³ugowych. Podobn¹ tendencjê odnotowano w kraju.

W 2012 r. w grupie przedsiêbiorstw przemys³owych

nak³ady na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ ponios³o 13,1% bada-

nych przedsiêbiorstw (wobec 12,9% œrednio w kraju i roz-

piêtoœci wskaŸnika od 9,6% w województwie wielkopolskim

do 19,3% w województwie podlaskim). Najwy¿szy odsetek

przedsiêbiorstw przemys³owych, które inwestowa³y w inno-

wacje notowano w grupie przedsiêbiorstw o liczbie pracu-

j¹cych powy¿ej 249 osób (50,0% wobec 40,0% w 2011 r.)

oraz o liczbie pracuj¹cych od 50 do 250 osób (24,0% wobec

20,5% w 2011 r.). Najmniejsz¹ aktywnoœæ inwestycyjn¹ w za-

kresie innowacji, jednak wiêksz¹ ni¿ przed rokiem, wykaza-

³y przedsiêbiorstwa o liczbie pracuj¹cych od 10 do 49 osób,

spoœród których nak³ady na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ ponio-

s³o 7,6% przedsiêbiorstw wobec 5,8% w 2011 r.

Jednoczeœnie wartoœæ nak³adów na dzia³alnoœæ inno-

wacyjn¹ poniesionych przez przedsiêbiorstwa przemys³o-

we wzros³a z 235,5 mln z³ w 2011 r. do 292,4 mln z³

(tj. o 24,2%), po spadku w skali roku notowanym w poprzed-

nich latach: o 7,3% w 2009 r., o 20,8% w 2010 r. i o 10,4%

w 2011 r. W przeliczeniu na 1 mieszkañca nak³ady przedsiê-

biorstw przemys³owych na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ wynio-

s³y 286 z³ (wobec 230 z³ w 2011 r. i 559 z³ œrednio w kraju).

Odsetek przedsiêbiorstw z sektora us³ug, które ponio-

s³y nak³ady na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ zwiêkszy³ siê w re-

lacji do 2011 r. o 1,7 p. proc. do 7,7% (wobec 9,8% œrednio

w kraju). Zrealizowane nak³ady by³y jednak ni¿sze ni¿ w la-

tach 2010 i 2011 (odpowiednio o 33,4% i 26,2%) i wynios³y

18,9 mln z³. W przeliczeniu na 1 mieszkañca by³o to 19 z³

(wobec 25 z³ w 2011 r. i 393 z³ œrednio w kraju).
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W przedsiêbiorstwach us³ugowych œrodki w³asne sta-

nowi³y 84,8% ogó³u nak³adów na dzia³alnoœæ innowacyjn¹

(wobec 70,6% w 2011 r. i 69,6% œrednio w kraju).

W 2012 r. spoœród przedsiêbiorstw przemys³owych

objêtych badaniem 16,5% stanowi³y przedsiêbiorstwa in-

nowacyjne, tj. takie, które w badanym okresie wprowadzi-

³y na rynek przynajmniej jedn¹ innowacjê produktow¹ lub

procesow¹ (nowy lub istotnie ulepszony produkt b¹dŸ no-

wy lub istotnie ulepszony proces). By³o to o 4,1 p. proc. wiê-

cej ni¿ w poprzednim roku.

Przedsiêbiorstwa przemys³owe nieco czêœciej wpro-

wadza³y innowacje procesowe ni¿ produktowe. W 2012 r.

nowy lub istotnie ulepszony proces wprowadzi³o 12,9%

przedsiêbiorstw przemys³owych (wobec 12,4% œrednio

w kraju). By³o to o 2,8 p. proc. wiêcej ni¿ w 2011 r. Z kolei

udzia³ przedsiêbiorstw, które wprowadzi³y nowy lub istot-

nie ulepszony produkt wyniós³ 11,0% (wobec 11,2% œred-

nio w kraju), tj. o 2,4 p. proc. wiêcej ni¿ w poprzednim roku.

Spoœród przedsiêbiorstw przemys³owych najbardziej

aktywne innowacyjnie s¹ przedsiêbiorstwa du¿e, o liczbie

pracuj¹cych powy¿ej 249 osób. W grupie tej w 2012 r. in-

nowacje wprowadzi³o blisko 60% przedsiêbiorstw. W po-

pulacji przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych od 50 do 249

osób w 2012 r. przynajmniej 1 innowacjê produktow¹ lub

procesow¹ wprowadzi³o 29,3% przedsiêbiorstw. Najmniej

przedsiêbiorstw, które wprowadzi³y nowy lub istotnie ulep-

szony produkt b¹dŸ nowy lub istotnie ulepszony proces no-

tuje siê w grupie przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych od

10 do 49 osób (odsetek ten wyniós³ 9,8%).

W sektorze us³ug odsetek przedsiêbiorstw innowacyj-

nych wyniós³ 12,2% (wobec 10,2% w 2011 r. i 12,4% œrednio

w kraju), przy czym odsetek przedsiêbiorstw, które wpro-

wadzi³y innowacje procesowe wyniós³ 7,5%, a produktowe

6,1% badanych przedsiêbiorstw us³ugowych, wobec odpo-

wiednio 9,1% i 7,1% œrednio w kraju.

W porównaniu z 2011 r. zarówno w grupie przedsiê-

biorstw przemys³owych, jak i jednostek z sektora us³ug

zwiêkszy³ siê odsetek przedsiêbiorstw, które wspó³praco-

wa³y w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej, tj. bra³y aktywny

udzia³ we wspólnych projektach dotycz¹cych dzia³alnoœci

innowacyjnej z innymi przedsiêbiorstwami lub instytucjami

niekomercyjnymi. W populacji przedsiêbiorstw przemys³o-

wych objêtych badaniem wspó³pracê w zakresie dzia³alno-

œci innowacyjnej podjê³o 4,9% jednostek (wobec 3,8%

w 2011 r.). WyraŸny wzrost aktywnoœci w tym zakresie wy-

kaza³y przedsiêbiorstwa du¿e o liczbie pracuj¹cych 250

osób i wiêcej, spoœród których 40,5% wspó³pracowa³o w za-

kresie dzia³alnoœci innowacyjnej (tj. o 16,1 p. proc. wiêcej

ni¿ w poprzednim roku). W mniejszym stopniu wzrós³ odse-

tek przedsiêbiorstw wspó³pracuj¹cych w obszarze dzia³al-

noœci innowacyjnej w populacji przedsiêbiorstw o liczbie

pracuj¹cych od 50 do 249 osób (z 8,3% w 2011 r. do 8,7%)

oraz w grupie jednostek o liczbie pracuj¹cych od 10 do 49

osób (z 1,2% w 2011 r. do 1,7%).

W grupie przedsiêbiorstw z sektora us³ug wspó³pra-

cê w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej prowadzi³o 2,2%

jednostek objêtych badaniem (wobec 1,4% w 2011 r.).

W 2012 r. wzros³a liczba przedsiêbiorstw przemys³o-

wych posiadaj¹cych œrodki automatyzacji procesów pro-

dukcyjnych (o 3,2%, po wzroœcie w latach 2010 i 2011

odpowiednio o 27,7% i 17,9%). Najczêœciej wystêpuj¹cymi

œrodkami automatyzacji by³y komputery do sterowania

i regulacji procesami technologicznymi (35,5% wszystkich

œrodków automatyzacji), których liczba wzros³a w skali ro-

ku o 3,3%. Wiêcej ni¿ przed rokiem (o 5,5%) by³o linii pro-

dukcyjnych sterowanych komputerem i centrów

obróbkowych (o 12,3%), które stanowi³y odpowiednio

17,2% i 14,1% wszystkich œrodków automatyzacji. Zmniej-

szy³a siê natomiast liczba automatycznych linii produkcyj-

nych (o 0,4%), które stanowi³y 16,3% œrodków

automatyzacji w przedsiêbiorstwach przemys³owych

w województwie.

Postêp ekonomiczny i rozwój gospodarki opartej na

wiedzy wymaga wykwalifikowanej kadry osób o wysokich

kompetencjach. W tym kontekœcie istotna jest rola szkol-

nictwa wy¿szego w regionie.

Od kilku lat liczba studentów systematycznie maleje,

zarówno w kraju jak i w województwie lubuskim. G³ównym
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powodem tego spadku jest wchodzenie w wiek kszta³ce-

nia na poziomie wy¿szym osób z ni¿u urodzeniowego, któ-

rego pocz¹tki siêgaj¹ koñca lat 80. XX wieku. W 2012 r.

w województwie kszta³ci³o siê 21,3 tys. studentów,

tj. o 10,8% mniej ni¿ przed rokiem. Udzia³ lubuskich studen-

tów w liczbie studentów w kraju wyniós³ 1,3%. Liczba stu-

dentów w przeliczeniu na 10 tys. ludnoœci w województwie

nale¿y do najni¿szych w kraju (w 2012 r. wynios³a 208, wo-

bec 435 w kraju). Najwy¿sze wskaŸniki notowano w woje-

wództwach: ma³opolskim i mazowieckim (odpowiednio

605 i 589).

Z ogó³u studentów 22,3% stanowili studenci kierun-

ków pedagogicznych, a 13,6% - ekonomii i administracji.

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkañców by³o to odpowied-

nio 46 i 28 studentów. Dalsze 19,4% studentów w woje-

wództwie stanowili studenci kierunków spo³ecznych

i humanistycznych (po 20 studentów ka¿dego z tych kie-

runków na 10 tys. mieszkañców). Studenci kierunków œci-

s³ych, in¿ynieryjnych i technicznych stanowili ³¹cznie 23,2%

ogó³u studentów. W przeliczeniu na 10 tys. ludnoœci by³o

to 48 osób, z tego 16 na kierunkach in¿ynieryjno-technicz-

nych, 13 na architekturze i budownictwie oraz po 8 na kie-

runkach informatycznych oraz zwi¹zanych z produkcj¹

i przetwórstwem.

W 2012 r. lubuskie uczelnie opuœci³o 6,7 tys. absol-

wentów (tj. o 3,0% mniej ni¿ w 2011 r.), w tym ponad 900

absolwentów kierunków œcis³ych, in¿ynieryjnych i technicz-

nych. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkañców by³o to 65

osób, wobec 126 œrednio w kraju. Najwiêcej osób ukoñczy-

³o studia na kierunkach pedagogicznych (20 osób na 10 tys.

mieszkañców), ekonomii i administracji (11 osób), kierun-

kach spo³ecznych (9 osób) i humanistycznych (5 osób). Kie-

runki œcis³e ³¹cznie ukoñczy³o blisko 10 osób w przeliczeniu

na 10 tys. mieszkañców, w tym kierunki in¿ynieryjno-tech-

niczne - 3 osoby.

Jedn¹ z g³ównych miar rozwoju gospodarki opartej

na wiedzy s¹ statystyki dotycz¹ce zasobów ludzkich dla na-

uki i techniki (HRST), tworzonych przez osoby aktualnie zaj-

muj¹ce siê lub potencjalnie mog¹ce zaj¹æ siê pracami

zwi¹zanymi z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem

i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej.

Do zasobów ludzkich dla nauki i techniki zalicza siê

osoby, które spe³niaj¹ przynajmniej jeden z dwóch warun-

ków:

q posiadaj¹ formalne kwalifikacje, tzn. wykszta³cenie wy¿-

sze w dziedzinach nauki i techniki,

q nie posiadaj¹ formalnego wykszta³cenia, ale pracuj¹

w zawodach nauki i techniki, gdzie takie wykszta³cenie

jest zazwyczaj wymagane.

W 2012 r. zasoby ludzkie dla nauki i techniki w wo-

jewództwie lubuskim stanowi³y 19,8% ludnoœci woje-

wództwa (w kraju 24,1%) wobec 20,4% w 2011 r. (w kraju

23,7%).

Udzia³ najwa¿niejszej grupy osób, stanowi¹cej rdzeñ

zasobów, tzn. osób, które posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze

i pracuj¹ dla nauki i techniki w ogóle ludnoœci wojewódz-

twa wyniós³ 7,7% (wobec 10,1% œrednio w kraju). By³o to

o 0,7 p. proc. mniej ni¿ w 2011 r. (wobec wzrostu udzia³u tej

grupy w ludnoœci kraju o 0,1 p. proc.).

Ni¿szy ni¿ w 2011 r. by³ tak¿e odsetek osób z wykszta³-

ceniem wy¿szym, stanowi¹cych zasób ze wzglêdu na wy-

kszta³cenie w ogóle ludnoœci, który wyniós³ 15,4% wobec

16,1% w poprzednim roku (wobec wzrostu w kraju z 19,0%

w 2011 r. do 19,7%).

Udzia³ osób pracuj¹cych w sferze nauki i techniki, sta-

nowi¹cych zasób ze wzglêdu na zawód, wyniós³ 12,0%

(w kraju 14,5%) wobec odpowiednio 12,7% w wojewódz-

twie i 14,7% œrednio w kraju w 2011 r.

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Lubuskie firmy

Województwo lubuskie pomimo du¿ej ró¿norodno-

œci gospodarczej, wyró¿nia siê kilkoma wiod¹cymi bran¿a-

mi przetwórstwa przemys³owego. Nieprzerwanie od 2010

roku najwiêksz¹ wartoœæ produkcji sprzedanej wykazuj¹ fir-

my z bran¿y motoryzacyjnej. W dalszej kolejnoœci s¹ bran-

¿e zwi¹zane z przetwórstwem drewna, produkcj¹ mebli
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oraz papieru. Wysok¹ pozycjê nadal utrzymuje produkcja

spo¿ywcza. WyraŸnie wzrasta równie¿ produkcja wyrobów

z metali oraz maszyn i urz¹dzeñ.

Kilka produktów pochodz¹cych z lubuskiego od lat

ma bardzo powa¿ny udzia³ w produkcji krajowej. W 2011

roku po raz pierwszy próg 20% udzia³u województwa lu-

buskiego w produkcji krajowej przekroczy³a produkcja

œwie¿ego i mro¿onego miêsa z indyków. Bardzo wysoki

poziom (15% i wiêcej) udzia³u w rynku krajowym wykazu-

je produkcja tworzyw sztucznych. Wiêksze wahania notu-

je produkcja mebli, ale zazwyczaj utrzymuje poziom

powy¿ej 10% udzia³u w produkcji krajowej. Spad³ nato-

miast znacz¹co udzia³ w produkcji krajowej takich lubu-

skich produktów jak: buty, papier, tektura i materia³y

pod³ogowe z drewna.

Dzia³alnoœæ firm zlokalizowanych w województwie

lubuskim wpisuje siê równie¿ w innowacyjny rozwój.

Przedsiêbiorstwa innowacyjne dzia³aj¹ m.in. w takich ob-

szarach jak: rynek telewizji cyfrowej i interaktywnej, za-

awansowane rozwi¹zania technologiczne dla biznesu

z zakresu IT oraz tzw. bezpieczeñstwa IT, informatyczne

systemy zarz¹dzania, monitoring i technologie GPS,

technologie medyczne. Coraz wiêcej firm lubuskich

w procesie aplikacji stara siê o zdobycie patentów krajo-

wych jak i zagranicznych, wa¿nych na ró¿nych rynkach

globalnych.

Inwestycje

Jednym z wa¿nych elementów wspieraj¹cych roz-

wój gospodarczy w regionie jest dzia³anie stref ekono-

micznych. Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa

Ekonomiczna ustanowiona w 1997 roku dzia³a³a pier-

wotnie na dwóch podstrefach za³o¿ycielskich w Kostrzy-

nie nad Odr¹ i S³ubicach na obszarze 457,27 hektarów.

Liczba podstref wzros³a do 35 w 2013 roku i 40 w 2014

roku i rozlokowa³a siê w trzech województwach: lubu-

skim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W samym

regionie lubuskim liczba podstref wzros³a do 19 w 2014

roku.

Podstrefa KSSSE, okolice ¯ar

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.

Pod wzglêdem wartoœci inwestycji rekordowy oka-

za³ siê 2011 rok, w którym suma zadeklarowanych na-

k³adów wynios³a prawie 1,5 mld z³otych, w tym oko³o

1,14 mld z³otych na terenie województwa lubuskiego.

W kolejnych latach kwoty by³y mniejsze i wynios³y po-

nad 117 mln z³ w 2012 roku oraz 345 mln z³ w 2013 ro-

ku. Oprócz nowych inwestorów wystêpowa³o równie¿

zjawisko reinwestowania przez firmy ju¿ dzia³aj¹ce

w Strefie. W latach 2011-2012 na terenie lubuskiego

trzynaœcie firm dokona³o reinwestycji na kwotê ponad

181 mln z³otych, a w 2013 roku kolejnych 10 na kwotê

173,6 mln z³otych.

W województwie lubuskim poniesione nak³ady (przez

firmy dzia³aj¹ce w podstrefach) wynios³y do koñca 2013 r.

ponad 3 miliardy z³, a zatrudnienie na terenie podstref

w lubuskim znalaz³o ponad 10 tysiêcy osób. £¹cznie na te-

renie podstref lubuskich wydano 102 zezwolenia dla firm,

z których 80 prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ.

W podstrefie Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej „Invest Park” w Szprotawie, nie zainwestowa³ do-

t¹d ¿aden podmiot.
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Podstrefy Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej oraz Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej „Invest Park” w województwie lubuskim

hród³o: Analiza potencja³u pozyskiwania bezpoœrednich in-

westycji zagranicznych do województwa lubuskiego, PwC

Polska na zlecenie UMWL w Zielonej Górze, Zielona Góra

2013, s. 45.

Atrakcyjnoœæ inwestycyjna województwa lubuskiego

oceniana jest na œrednim poziomie, wœród regionów pol-

skich1. Do g³ównych atutów zalicza siê m.in. dostêpnoœæ

transportow¹ i telekomunikacyjn¹, korzystny klimat dla

przemys³u, atrakcyjnoœæ turystyczn¹. Do obszarów o poten-

cjalnie najwy¿szej atrakcyjnoœci zaliczaj¹ siê obszary Gorzo-

wa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz okolice

Œwiebodzina.

Klastry

Od 2011 roku ma miejsce zwiêkszone zainteresowa-

nie tworzeniem klastrów. Dzia³alnoœæ klastra inicjuj¹ przed-

siêbiorcy, instytucje wspieraj¹ce przedsiêbiorczoœæ,

przedstawiciele œwiata nauki oraz lokalne samorz¹dy. Lubu-

skie klastry koncentruj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ min. w zakresie:

bran¿y metalowej, IT (2 podmioty), edukacji, ekonomii spo-

³ecznej, energii odnawialnej (2 podmioty), innowacji agro-

technicznych, transportu i turystyki (2 podmioty). Na etapie

powstawania jest klaster motoryzacyjny. Nadgraniczne po-

³o¿enie województwa lubuskiego sprawia, ¿e oprócz kla-

strów o zasiêgu regionalnym i ponadregionalnym, razem

z partnerami z Brandenburgii powstaj¹ klastry o zasiêgu

transgranicznym. W 2014 roku w województwie lubuskim

zidentyfikowano 16 klastrów i inicjatyw klastrowych.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce inicjaty-

wy klastrowe i klastry:

q Lubuski Klaster Metalowy z Gorzowa Wlkp. (dzia³aj¹cy

od 2008 roku), to najwiêkszy klaster zrzeszaj¹cy firmy

produkcyjne i us³ugowe oraz podmioty sektora eduka-

cji i szkolnictwa wy¿szego (³¹cznie 24), w których pra-

cuje ok. 3000 osób, a wartoœæ produkcji firm w 2012

roku wynios³a ponad 400 mln z³otych.

q Klaster Archiwizacji Cyfrowej z Nowej Soli (od 2010 r.),

który skupia 11 podmiotów , w tym 8 firm sektora MŒP

z 4 województw, opracowa³ i rozwija us³ugê d³ugoter-

minowej archiwizacji danych pochodz¹cych z zasobów

cyfrowych.

q Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych (CLIA

od 2013 r.), bêd¹ce inicjatyw¹ klastrow¹, koordynowa-

n¹ przez Gminn¹ Spó³dzielniê „Samopomoc Ch³opska”

w ¯arach tworzy 9 podmiotów gospodarczych. Idea ini-

cjatywy klastrowej opiera siê na uprawie zbó¿ i nasion

oleistych.

q Klaster Transportu, Spedycji i Logistyki (Œwiebodzin od

2013r.), skupiaj¹cy 17 podmiotów z Polski i Niemiec.

Klaster planuje wykreowaæ nowoczesne rozwi¹zania

i produkty dla bran¿y oraz doradztwo w zakresie spe-

cjalistycznych porad prawnych i t³umaczeñ, warszta-

tów, taboru samochodowego, ³adunków, powierzchni

magazynowych, us³ug spedycyjnych itp.

1 Por. H. Godlewska-Majkowska i in., Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013, Województwo Lubuskie, Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych,
Warszawa 2013, oprac. pod red. M.Nowickiego, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2013.
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q Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywnoœci

Energetycznej (Sulechów), od 2011 r., najpierw w for-

mie stowarzyszenia, w 2014 roku planowana jest zmia-

na formu³y w spó³kê prawa handlowego. Klaster

skupiaj¹cy kilkanaœcie podmiotów, ma na celu integra-

cjê ró¿nych podmiotów z bran¿y, ponadto wspieranie

przedsiêbiorczoœci i innowacyjnoœci oraz tworzenie wa-

runków do skutecznej komercjalizacji wyników prac ba-

dawczych uczelni i jednostek B+R.

Infrastruktura transferu technologii

Do grupy najwiêkszych przedsiêwziêæ inwestycyjnych

w zakresie innowacji nale¿y budowa parków naukowych,

przemys³owych i technologicznych oraz centrów wdro¿e-

niowych na terenie województwa lubuskiego.

Jednym z nich jest Lubuski Park Przemys³owo-Tech-

nologiczny (LPPT) w Nowym Kisielinie, który tworz¹: Park

Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

oraz Park Przemys³owy maj¹cy status specjalnej strefy eko-

nomicznej. LPPT jest wspóln¹ inicjatyw¹ Uniwersytetu Zie-

lonogórskiego, Województwa Lubuskiego, miasta Zielona

Góra, gminy Zielona Góra oraz Kostrzyñsko-S³ubickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej. LPPT sk³ada siê z dwóch kom-

pleksów: Parku Naukowo - Technologicznego Uniwersytetu

Zielonogórskiego (PNT UZ) oraz z Parku Przemys³owego (ze

statusem specjalnej stery ekonomicznej). Dzia³alnoœæ LPPT

umo¿liwi transfer badañ, nowoczesnych technologii i inno-

wacji z obszaru nauki do gospodarki. W ramach PNT UZ bê-

dzie dzia³aæ Inkubator Przedsiêbiorczoœci oraz cztery centra:

Centrum Logistyczne, Centrum Technologii Informatycz-

nych, Centrum Budownictwa Zrównowa¿onego i Energii,

Centrum Innowacji “Technologie dla Zdrowia Cz³owieka”.

Oferta Lubuskiego Parku Przemys³owo-Technologicznego

(LPPT) sp. z o.o. obejmuje 167 ha terenów inwestycyjnych

w Nowym Kisielinie. Wartoœæ inwestycji zwi¹zanych z wy-

budowaniem Parku wynios³y ok. 60 mln z³.

W inicjowaniu trwa³ych powi¹zañ pomiêdzy przemy-

s³em a nauk¹ sprzyja Park Technologii i Logistyki Przemy-

s³u Interior w Nowej Soli.

Budowê Parku Technologii i Logistyki Przemys³u

Interior w Nowej Soli rozpoczêto w 2011 roku, oddany do

u¿ytku zosta³ w grudniu 2012 roku. Na powierzchni 1,2 ha

znajduje siê pe³na infrastruktura biurowo - konferencyjna,

produkcyjna, magazynowa i badawcza. W budowê Interio-

ra zainwestowano ok. 25 mln z³. Oferta us³ug parku obej-

muje doradztwo, warsztaty i szkolenia, animowanie

inicjatyw klastrowych. Jednak z punktu widzenia innowa-

cyjnoœci najwa¿niejszymi obiektami w ramach Interiora s¹

laboratoria.

W Laboratorium Metrologicznym mo¿liwe jest prowa-

dzenie pomiarów elementów o dowolnym kszta³cie i prak-

tycznie dowolnych gabarytach, z dok³adnoœci¹ do 0,02 mm.

Z kolei Laboratorium Komory Solnej przeznaczone jest do

badania odpornoœci korozyjnej pokryæ ochronnych (lakier-

niczych). Nowoczesne Data Center umo¿liwia bezpieczn¹

i profesjonaln¹ archiwizacjê danych oraz prowadzenie ba-

dañ i obliczeñ w tzw. chmurze obliczeniowej.

Na terenie Parku Interior funkcjonuje Inkubator Inno-

wacji Interior, którego celem jest wspieranie innowacyjnych

pomys³ów. Wspólnie z Organizacj¹ Pracodawców Ziemi Lu-

buskiej i Parkiem Eureka z Poznania, Park realizuje projekt

pn. Akcelerator Innowacji (paŸdziernik 2013 r. - czerwiec

2015 r.), którego celem jest wspieranie i praktyczna realiza-

cja wspó³pracy nauki z przemys³em poprzez organizacje

sta¿y naukowców w przemyœle i przedsiêbiorców w jed-

nostkach naukowych.

Jesieni¹ 2013 r. otwarty zosta³ Lubuski Oœrodek In-

nowacji i Wdro¿eñ Agrotechnicznych w Kalsku przy Pañ-

stwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

W Oœrodku z potencja³u tej uczelni korzystaj¹ przedsta-

wiciele rolnego przetwórstwa spo¿ywczego. Tu prowadzo-

ne s¹ badania analityczne i technologiczno-wdro¿eniowe

w zakresie kultury winnej latoroœli, serowarstwa, browar-

nictwa, przetwórstwa miêsnego, przetwórstwa owoców

i warzyw, a tak¿e w dziedzinie szkó³karstwa, ogrodnictwa

i roœlin ozdobnych. To pierwszy taki oœrodek w Polsce za-

chodniej. Projekt skierowany jest do aktywnych przedsiê-

biorców, osób planuj¹cych rozpoczêcie dzia³alnoœci
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gospodarczej oraz do studentów sulechowskiej PWSZ.

Wartoœæ projektu wynios³a ok. 41, 6 mln z³.

W Stanowicach w gminie Bogdaniec realizowany

jest projekt Budowa Centrum Badawczo-Wdro¿eniowe-

go „Eko-Innowacje” przez Zak³ad Utylizacji Odpadów

Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., o wartoœci blisko 14 mln z³.

W ramach projektu powstaj¹, m.in.: laboratorium wypo-

sa¿one w liniê badawcz¹ do przerobu odpadów zawiera-

j¹cych cenne metale, pozwalaj¹c¹ przetestowaæ

i wdro¿yæ w praktykê przemys³ow¹ technologie odzyski-

wania cennych pierwiastków oraz zak³ad, który bêdzie

testowa³ mo¿liwoœci wysokotemperaturowego odgazo-

wania ró¿nego typu „wsadów” pochodz¹cych

z dzia³alnoœci firm zlokalizowanych w woj. lubuskim,

w kierunku osi¹gniêcia za³o¿onych parametrów fizyko-

chemicznych (energia, ciep³o redukcja zanieczyszczeñ er-

gonometria, ekonomia systemu itp.). Dotychczas dzia³a³a

tylko jedna tego typu instalacja w Europie.

Na badania i rozwój innowacyjnych rozwi¹zañ (go-

spodarka odpadami, ochrona œrodowiska i energia odna-

wialna) bêdzie nastawiony powstaj¹cy Gorzowski

Oœrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemys³owy,

który jako spó³ka powsta³ w listopadzie 2013 roku. Park

ma siê sk³adaæ z dwóch powi¹zanych ze sob¹, lecz auto-

nomicznych podmiotów: komercyjnej spó³ki o charakte-

rze badawczym, rozwojowym i wdro¿eniowym oraz

Centrum Edukacji Zawodowej, dzia³aj¹cego w œcis³ej

wspó³pracy z przedsiêbiorcami, jednostkami badawczy-

mi, uczelniami technicznymi oraz instytucjami obs³ugi

biznesu i przedsiêbiorczoœci. GOT wprowadzi now¹ ja-

koœæ kszta³cenia zawodowego pocz¹wszy od szko³y za-

wodowej po uczelniê wy¿sz¹.

Lubuska Rada Innowacji

Rozwój innowacyjnoœci wymaga zaanga¿owania wie-

lu aktorów tego procesu zapewniaj¹c ró¿norodnoœæ i kre-

atywnoœæ wdra¿anych nowatorskich rozwi¹zañ czy

pomys³ów. Dlatego samorz¹d regionalny stworzy³ platfor-

mê wymiany myœli i opinii s³u¿¹cych innowacjom, powo³u-

j¹c Uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Lubuskiego

nr 18/230/2011 z dnia 1 marca 2011 r. Lubusk¹ Radê Inno-

wacji (LRI). W tej formule Rada jest organem opiniodawczo

- doradczym dla Zarz¹du Województwa Lubuskiego w za-

kresie: strategicznych i bie¿¹cych dzia³añ w obszarze inno-

wacji, inicjowania przedsiêwziêæ na rzecz rozwoju

innowacyjnoœci oraz wspierania Samorz¹du Województwa

Lubuskiego w tym zakresie.

Posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji, maj 2011

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.

W jej sk³ad wchodz¹ kluczowi przedstawiciele: admi-

nistracji samorz¹dowej, uczelni wy¿szych i jednostek ba-

dawczo - rozwojowych, organizacji pozarz¹dowych oraz

lubuskich przedsiêbiorców.

Przewodnicz¹cym Lubuskiej Rady Innowacji jest Pan

Lechos³aw Ciupik, Prezes firmy LfC w Zielonej Górze, lubu-

skiego lidera innowacyjnoœci w dziedzinie bioin¿ynierii. Je-

go zastêpcami s¹ Pan Roman Mizerny, Prezes Holdingu

Zremb S.A. w Gorzowie Wielkopolskim oraz prof. nadz.

dr in¿. hab. Wies³aw Miczulski Rektor Pañstwowej Wy¿szej

Szko³y Zawodowej w Sulechowie. Prace Rady skoncentro-

wane s¹ na omawianiu i opiniowaniu bie¿¹cych inicjatyw

proinnowacyjnych dla województwa lubuskiego. W ostat-

nim czasie dyskusje skoncentrowane s¹ wokó³ wyboru inte-

ligentnych specjalizacji regionu. Dotychczas odby³o siê

6 posiedzeñ Rady.
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Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

Województwo Lubuskie realizuje zaktualizowan¹

edycjê Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji przyjêtej

przez Sejmik Województwa 2 lutego 2010 r. Strategia ma

za zadanie budowê przewagi konkurencyjnej regionu po-

przez rozwój bazy naukowo-badawczej i kultury innowa-

cyjnoœci w regionie. Jej celem jest stworzenie warunków

do jak najlepszej i efektywnej wspó³pracy miêdzy nauk¹,

w³adzami samorz¹dowymi i biznesem. W konsekwencji lu-

buska gospodarka staje siê bardziej konkurencyjna, przed-

siêbiorcza i innowacyjna. W LRSI wyznaczono nastêpuj¹ce

cele strategiczne: Wzmocnienie potencja³u edukacyjnego

i naukowo - badawczego w regionie, Rozwój systemu in-

nowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w re-

gionie, Wzrost przedsiêbiorczoœci i konkurencyjnoœci

regionu.

W Strategii Europa 2020 nakreœlono koncepcjê inte-

ligentnej specjalizacji, w ramach której poszczególne re-

giony wykorzystuj¹ swoje mocne strony, i która jest

podstaw¹ do wyznaczania priorytetów narodowych i re-

gionalnych strategii innowacji, a tak¿e wspó³pracy trans-

granicznej. W województwie lubuskim prace nad

inteligentnymi specjalizacjami trwa³y od 2013 r. Kolej-

nym krokiem bêdzie ujêcie sprytnych, inteligentnych

specjalizacji w nowszej edycji Lubuskiej Regionalnej

Strategii Innowacji. Dokument s³u¿yæ bêdzie do zapro-

gramowania dzia³añ na rzecz innowacyjnego rozwoju

przy wykorzystaniu œrodków europejskich w perspekty-

wie 2014-2020.

Promowanie innowacji

Realizacji za³o¿eñ polityki innowacyjnej dla woje-

wództwa lubuskiego s³u¿y³y projekty systemowe, finanso-

wane przez Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach

poddzia³ania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Progra-

mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (PO KL). Departament

Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-

wództwa Lubuskiego w Zielonej Górze w latach 2010-2013

zrealizowa³ 2 takie projekty.

Pierwszy zatytu³owany „Budowa Lubuskiego Syste-

mu Innowacji” realizowany by³ od wrzeœnia 2009 r. do

paŸdziernika 2010 r. Genez¹ jego powstania by³ niewy-

starczaj¹cy poziom œwiadomoœci przedstawicieli gospo-

darki dotycz¹cy innowacyjnoœci. Projekt mia³ charakter

projektu pilota¿owego, którego celem by³o wsparcie two-

rzenia sieci wspó³pracy i wymiany informacji miêdzy na-

ukowcami a przedsiêbiorcami w zakresie innowacji

i transferu technologii w województwie lubuskim w szcze-

gólnoœci poprzez:

q Kampanie informacyjne i imprezy s³u¿¹ce kojarzeniu

partnerów, promocji wiedzy oraz innowacji;

q Rozwój systemu komunikowania siê i wymiany infor-

macji;

q Zidentyfikowanie potrzeb w zakresie wdra¿ania inno-

wacji.

Promowanie innowacyjnoœci by³o równie¿ g³ównym

celem zrealizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Woje-

wództwa Lubuskiego w Zielonej Górze w okresie 1.03.2011

- 28.02.2013 projektu systemowego pn.: Lubuskie Centrum

Innowacji, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskie-

go Funduszu Spo³ecznego (Poddzia³anie 8.2.2 POKL).

Magisterium z innowacji - uroczystoœæ wrêczenia

nagród

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.

Rozwin¹æ kreatywnoœæ, przedsiêbiorczoœæ i zachêciæ

do stosowania innowacyjnych rozwi¹zañ w praktyce - tym

celom s³u¿y³a realizacja przedsiêwziêæ: „M³odzi naukowcy

dla innowacji”, „Magisterium z Innowacji”, „Kierunek inno-
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wacje!” oraz spotkañ bran¿owych. Wziê³o w nich udzia³

³¹cznie ponad pó³ tysi¹ca osób.

„M³odzi naukowcy dla innowacji” to cykl 10 spotkañ,

w których uczestniczy³o ³¹cznie 300 uczniów lubuskich

szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 14-19

lat. Spotkania zorganizowane zosta³y we wspó³pracy z Uni-

wersytetem Zielonogórskim, na Wydziale Mechanicznym.

Ich celem by³o zachêcenie m³odych ludzi do wyboru œci-

s³ych kierunków kszta³cenia, rozwijanie przedsiêbiorczych

i kreatywnych postaw wœród uczniów oraz umiejêtnoœci

stosowania innowacyjnych rozwi¹zañ w praktyce.

Do studentów i absolwentów lubuskich uczelni wy¿-

szych skierowany zosta³ konkurs „Magisterium z Innowa-

cji”. Jego celem by³o wy³onienie najlepszych prac

dyplomowych: licencjackich, in¿ynierskich lub magister-

skich z zakresu innowacyjnych rozwi¹zañ, które mog¹ przy-

czyniæ siê do rozwoju wspó³pracy nauki i biznesu

w dziedzinie transferu technologii, mo¿liwych do przenie-

sienia na grunt dzia³alnoœci gospodarczej.

Przedstawiciele czterech bran¿ zawodowych z woje-

wództwa lubuskiego: informatycznej, budowlanej, metalo-

wej oraz spo¿ywczej, mieli mo¿liwoœæ zapoznaæ siê

z najnowszymi rozwi¹zaniami i technologiami w swojej

dziedzinie, równie¿ w zakresie designu.

Cykl czternastu bezp³atnych spotkañ dla nauczycieli

przedmiotów œcis³ych i zawodowych, zatrudnionych

w lubuskich szko³ach ponadgimnazjalnych, umo¿liwi³

przekazanie informacji na temat programów i projektów

wspieraj¹cych rozwój innowacji na terenie wojewódz-

twa lubuskiego oraz promocji kszta³cenia na kierunkach

œcis³ych i technicznych, poznanie metod pracy w szkole

sprzyjaj¹cych rozwojowi kreatywnoœci, innowacyjnoœci

i przedsiêbiorczoœci.

Lubuskie prowadzi od 2010 roku wspó³pracê w ra-

mach Europejskiej Sieci Wspó³pracy Regionów w zakresie

Badañ i Innowacji (ERRIN).

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU, ENERGETYKA,
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Infrastruktura transportu

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura trans-

portowa jest jednym ze znacz¹cych elementów wp³ywaj¹cych

w istotny sposób na rozwój gospodarczy regionów, zapew-

niaj¹c efektywnoœæ gospodarowania oraz umo¿liwiaj¹c wyko-

rzystanie potencja³u jednolitego europejskiego rynku.

W województwie lubuskim podejmowanych jest wie-

le dzia³añ na rzecz zwiêkszenia sieci dróg oraz poprawy ich

stanu technicznego, a tym samym bezpieczeñstwa.

Wed³ug stanu na koniec 2012 r. sieæ dróg w woje-

wództwie lubuskim wynios³a 14464,1 km (tj. o ponad 9%

wiêcej w stosunku do 2010 r.). Drogi o nawierzchni twardej

o d³ugoœci 8318,0 km stanowi³y 57,5% d³ugoœci dróg pu-

blicznych, z czego 88,2% mia³o nawierzchniê ulepszon¹.

Struktura dróg publicznych o nawierzchni twardej

w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

WskaŸnik gêstoœci dróg o nawierzchni twardej w 2012 r.

wyniós³ 59,5 km na 100 km2 (w Polsce 89,8) i by³ jednym

z najni¿szych w Polsce.
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Województwo lubuskie nale¿y do regionów o dobrze

rozwijaj¹cej siê sieci dróg ekspresowych i autostrad. W 2012 r.

by³o 89,2 km autostrad i 59,4 km dróg ekspresowych, a ich

udzia³ w ogólnej d³ugoœci dróg szybkiego ruchu w Polsce

wyniós³ odpowiednio 6,5% i 5,6%.

Liczba pojazdów samochodowych i ci¹gników zareje-

strowanych (na podstawie centralnej ewidencji pojazdów

prowadzonej przez MSW) wed³ug stanu w dniu 31 XII 2012 r.

wynios³a 668,6 tys. (wobec 645,7 przed rokiem i 609,2

w 2010 r.).

W porównaniu z koñcem 2011 r. najbardziej zwiêkszy-

³a siê liczba ci¹gników samochodowych i ci¹gników siod³o-

wych (po 8,3%), samochodów osobowych (o 4,0%)

i motocykli (o 3,4%). Ponadto liczba motorowerów (nieuj-

mowanych w ogólnej liczbie pojazdów samochodowych)

zwiêkszy³a siê w tym okresie o 5,7%.

Samochody osobowe stanowi¹ najwiêkszy udzia³

w ogólnej liczbie pojazdów samochodowych i ci¹gników.

W 2012 r. udzia³ ten wzrós³ w skali roku o 0,3 p. proc. do po-

ziomu 77,5%.

WskaŸnik motoryzacji (liczba samochodów osobo-

wych przypadaj¹ca na 1000 ludnoœci) w 2012 r. wyniós³ 507

(wobec 487 w 2011 r.). Najwy¿szy wskaŸnik zanotowano

w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (576), ¿arskim (555)

i kroœnieñskim (553), a najni¿szy w: nowosolskim (445) oraz

w miastach Gorzów Wlkp. (456) i Zielona Góra (474).

Pomimo intensywnego rozwoju motoryzacji, w woje-

wództwie lubuskim obserwuje siê systematyczny spadek

liczby wypadków na drogach. Dziêki podejmowanym dzia-

³aniom w celu ograniczenia wypadkowoœci, poziom bezpie-

czeñstwa ruchu drogowego oceniany liczb¹ wypadków,

kwalifikuje województwo lubuskie w œrodku stawki wœród

województw Polski.

W 2011 r. w regionie dosz³o do 803 wypadków dro-

gowych (o 5,0% mniej ni¿ w 2010 r. i o 2,4% mniej ni¿ rok

wczeœniej), w których zginê³o 99 osób (o 8,3% mniej ni¿

w 2010 r. i o 18,9% mniej ni¿ w 2011 r.), a rannych zosta³o

1086 osób (odpowiednio o 2,4% i o 0,1% mniej).

Liczba odnotowanych wypadków by³a zró¿nicowana

w powiatach. Najczêœciej do wypadków dochodzi³o w mia-

stach na prawach powiatu Gorzów Wlkp. i Zielona Góra

oraz w powiecie zielonogórskim, a najrzadziej w powiecie

wschowskim.

WskaŸnik liczby ofiar œmiertelnych na 100 tys. ludno-

œci wykazuje w ostatnich latach tendencje spadkowe, osi¹-

gaj¹c poziom 9,7 w 2012 r. (11,8 w 2011 r.). Najwy¿sz¹

wartoœæ tego wskaŸnika odnotowano w powiecie zielono-

górskim (22,3), a najni¿szy - w mieœcie Zielona Góra (0,8).

Energetyka

W 2012 r. d³ugoœæ sieci gazowej wynosi³a ponad

3,8 tys. km, w tym ponad 2,9 tys. km przypada³o na sieæ roz-

dzielcz¹.

Najwiêksze zagêszczenie (w km na 100 km2) sieci ga-

zowej wystêpowa³o na terenach miast na prawach powia-

tu: Zielonej Górze (368,5) i Gorzowie Wlkp. (300,6) oraz

w powiecie gorzowskim (30,5), a najmniejsze w powiecie

strzelecko-drezdeneckim (6,8) i wschowskim (8,5).

W województwie lubuskim odnotowano wzrost d³u-

goœci sieci gazowej w porównaniu do 2011 r. o 102 km,

w tym sieci rozdzielczej o blisko 38 km.

Najwiêkszym przyrostem sieci gazowej rozdzielczej

w stosunku do roku poprzedniego charakteryzowa³ siê po-

wiat zielonogórski (ponad 13 km) i gorzowski (9 km), nato-

miast w powiecie sulêciñskim d³ugoœæ sieci rozdzielczej

pozosta³a na poziomie z 2011 r.

W województwie lubuskim w analizowanym okresie

z instalacji gazowej korzysta³o 52,3% ogó³u mieszkañców

regionu. Przy czym na wsi wskaŸnik ten kszta³towa³ siê

na poziomie 12,7%, a w miastach 75,3%.

Zu¿ycie gazu z sieci na 1 mieszkañca w województwie

lubuskim ukszta³towa³o siê na poziomie 129,6 m3. Najwy¿-

sze zu¿ycie gazu z sieci w przeliczeniu na 1 mieszkañca od-

notowano w Zielone Górze (219,4 m3) oraz w powiatach

œwiebodziñskim (168,6 m3) i zielonogórskim (168,0 m3),

a najni¿sze w powiecie sulêciñskim (37,1 m3).

Produkcja energii elektrycznej w województwie lubu-

skim w 2012 r. wynios³a 2524,7 GWh i wzros³a w porówna-
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niu z rokiem poprzednim oraz z 2010 r. odpowiednio

o 5,5% i 10,5%. Udzia³ energii z OZE wyniós³ 11,4% i wzrós³

odpowiednio o 3,4 p. proc oraz 2,8 p. proc.

Długość sieci gazowej rozdzielczej w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Zu¿ycie energii elektrycznej wzros³o w 2012 r. do po-

ziomu 3318 GWh (wobec 3215 GWh w 2011 r. i 3291 GWh

w 2010 r). Prawie 40% energii elektrycznej zu¿ywane jest

przez przemys³ (w 2011 r. 36%), udzia³ gospodarstw domo-

wych wyniós³ w 2012 r. 22,1% (w 2011 r. 23,4%).

Najwiêkszym zu¿yciem energii elektrycznej w gospo-

darstwach domowych, w przeliczeniu na 1 mieszkañca,

charakteryzowa³y siê powiaty: gorzowski (784,9 kWh), zie-

lonogórski (777,9 kWh) oraz miêdzyrzecki (741,3 kWh). Na-

tomiast najmniejsze zu¿ycie odnotowano w powiecie ¿a-

gañskim (661,3 kWh na 1 mieszkañca).

Spo³eczeñstwo informacyjne

W 2012 r. odsetek przedsiêbiorstw wykorzystuj¹cych

w swojej dzia³alnoœci komputery wyniós³ 95,8% (tj. o 1,7

p. proc. mniej ni¿ w 2011 r.). Lubuskie mieœci siê jednak

wœród 4 województw, o najwy¿szej wartoœci wskaŸnika, za

województwami: mazowieckim (96,4%), œl¹skim (96,5%)

i dolnoœl¹skim (96,9%).

Wy¿szy ni¿ przeciêtnie w kraju by³ równie¿ odsetek

przedsiêbiorstw posiadaj¹cych dostêp do Internetu. W la-

tach 2009-2011 w lubuskich przedsiêbiorstwach notowano

wzrost udzia³u przedsiêbiorstw posiadaj¹cych dostêp do In-

ternetu w skali roku, natomiast w 2012 r. niewielki spadek

(o 1,8 p. proc. ), kszta³tuj¹c siê na poziomie 93,9%. Mimo to lu-

buskie pozosta³o w grupie 5 województw o najwy¿szej war-

toœci wskaŸnika, za województwami: mazowieckim (95,4%),

dolnoœl¹skim (95,0%), œl¹skim (94,9%) i lubelskim (94,4%).

Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Powszechnoœæ dostêpu do Internetu sk³ania przedsiê-

biorstwa do tworzenia w³asnych stron internetowych, wyko-

rzystywanych jako narzêdzia marketingowe. W 2012 r. ponad

po³owa (56,2%) lubuskich przedsiêbiorstw posiada³a w³asn¹
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stronê internetow¹ (wobec 67,6% przeciêtnie w kraju). By³o

to o 1,8 p. proc. wiêcej ni¿ w 2011 r., jednak nadal najmniej

w kraju. Relatywnie niewielki by³ tak¿e odsetek przedsiê-

biorstw, dla których strona internetowa spe³nia³a funkcje

prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników (41,4% wo-

bec 37,8% w 2011 r. i 51,4% œrednio w kraju).

Blisko 1/3 przedsiêbiorstw objêtych badaniem

(31,9%) stosowa³o w 2012 r. automatyczn¹ wymianê infor-

macji wewn¹trz przedsiêbiorstwa (wobec 36,3% œrednio

w kraju). Zdecydowanie wiêcej przedsiêbiorstw stosowa³o

automatyczn¹ wymianê danych z podmiotami zewnêtrz-

nym. W 2012 r. by³o to 87,4% przedsiêbiorstw, wobec

82,5% w 2011 r. i 74,1% œrednio w kraju.

W województwie lubuskim w 2012 r. ponad 64% go-

spodarstw domowych wyposa¿onych by³o w komputer

osobisty (wobec 62,8% w 2011 r.).

Utrzymuje siê odsetek gospodarstw posiadaj¹cych

dostêp do Internetu, który w 2012 r. osi¹gn¹³ poziom

59,7%, przy czym dynamicznie wzrasta odsetek gospo-

darstw korzystaj¹cych z ³¹czy szerokopasmowych (49,9%

w 2012 r. wobec 41,1% w 2011 r.).

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Infrastruktura transportu

W latach 2010-2013 wiele inwestycji w infrastrukturê

transportow¹ na terenie województwa lubuskiego zrealizo-

wanych zosta³o z udzia³em œrodków Unii Europejskiej (POIG,

POIiŒ, LRPO). W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego 2007-2013 prowadzono inwestycje regional-

ne zwi¹zane z przebudow¹ infrastruktury drogowej, moder-

nizacj¹ linii kolejowych, a tak¿e transportem lotniczym.

Ocenia siê, ¿e infrastruktura komunikacyjna regionu

rozwiniêta jest stosunkowo dobrze, zarówno, je¿eli chodzi

o gêstoœæ (szczególnie przeliczaj¹c j¹ na liczbê mieszkañ-

ców oraz odnosz¹c do stosunkowo zwartego systemu

osadniczego), jak i osi¹galnoœæ czasow¹. Wiêkszoœci miesz-

kañców regionu (90%) dojazd do przynajmniej jednego

z dwóch miast wojewódzkich zajmuje mniej ni¿ godzinê.

Analizuj¹c najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w infra-

strukturê drogow¹ województwa lubuskiego, uznaæ nale¿y, ¿e

w ostatnich czterech latach zosta³y one w wiêkszoœci zaspoko-

jone. Z koñcem roku 2011 oddano do eksploatacji autostradê

A2 uznan¹ za jedn¹ z osi rozwoju województwa lubuskiego.

Na lubuskim odcinku A2 uda³o siê zrealizowaæ piêæ z siedmiu

zaplanowanych wêz³ów autostradowych - trwaj¹ zabiegi o bu-

dowê wêz³ów Myszêcin oraz £agów. Osiemdziesiêciokilome-

trowy odcinek drogi ekspresowej S3 pomiêdzy Gorzowem

Wlkp. a Sulechowem wp³ywa znacz¹co na wewnêtrzn¹ do-

stêpnoœæ transportow¹. Dalszej rozbudowy wymaga odcinek

S3 od Sulechowa do po³udniowych granic województwa.

Poza obejœciami miejscowoœci le¿¹cych w ci¹gu dro-

gi ekspresowej S3, w latach 2010-2013 powsta³y równie¿

wa¿ne obwodnice - Babimostu, Oœna Lubuskiego, Wscho-

wy, Nowego Kisielina oraz Nowej Soli, ³¹cz¹ce istniej¹ce

drogi wojewódzkie nr 315 oraz 297.

Wykonanych zosta³o równie¿ szereg mniejszych za-

dañ poprawiaj¹cych stan infrastruktury istniej¹cej sieci dro-

gowej - przebudowano i zmodernizowano blisko 120 km

dróg wojewódzkich, zrealizowano 56 zadañ maj¹cych na

celu poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego. W trak-

cie realizacji jest most na rzece Paklica w ci¹gu drogi woje-

wódzkiej 137 w Miêdzyrzeczu. Czêœæ miast ci¹gle jednak

nie ma obwodnic w ci¹gach dróg krajowych i wojewódz-

kich. Istnieje potrzeba rozbudowy sieci dróg lokalnych,

a tak¿e przepraw mostowych na Odrze i Nysie £u¿yckiej

(m.in. Milsko, Kostrzyn nad Odr¹).

Droga ekspresowa S-3

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.



30

Mimo z³ego ogólnego stanu technicznego infrastruk-

tury kolejowej i niedostatku po³¹czeñ dalekobie¿nych z in-

nymi du¿ymi miastami w ostatnim czasie nast¹pi³y wyraŸne

zmiany w infrastrukturze kolejowej regionu. Zmodernizo-

wano wa¿ne linie kolejowe: Gorzów Wlkp. - Kostrzyn nad

Odr¹, Gorzów Wlkp. - Zb¹szynek oraz Zb¹szynek - Czer-

wieñsk. W 2012 roku realizowano budowê tzw. ³¹cznicy Po-

morsko-Przylep, która skraca czas podró¿y z Zielonej Góry

do Poznania i Warszawy o pó³ godziny. Jest ona pierwszym

w województwie lubuskim (i ca³ej zachodniej Polsce) po

wojnie odcinkiem linii kolejowej realizowanym od pod-

staw. Modernizowana jest najwa¿niejsza dla lubuskiego li-

nia kolejowa CE59, tzw. „Odrzanka”. Ponadto w latach

2010-2013 samorz¹d województwa realizowa³ przedsiê-

wziêcia w zakresie publicznego transportu zbiorowego: za-

kupiono siedem spalinowych zespo³ów trakcyjnych tzw.

szynobusów do obs³ugi po³¹czeñ organizowanych przez

województwo lubuskie, w tym dwa z nich wykorzystane

bêd¹ do obs³ugi po³¹czeñ transgranicznych.

Regionalny Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost jest

jednym z priorytetowych zadañ rozwojowych wojewódz-

twa lubuskiego. W 2010 roku zosta³ on przekszta³cony

w spó³kê funkcjonuj¹c¹ pod firm¹ „Lotnisko Zielona Gó-

ra/Babimost sp. z o.o.” i jest systematycznie rozbudowywa-

ny i modernizowany:

q modernizacja budynku CARGO,

q wybudowanie wartowni S³u¿by Ochrony Lotniska,

q modernizacja drogi startowej,

q zakupy sprzêtu heandlingowego,

q budowa ogrodzenia terenu lotniska,

q znaki pionowe na drodze startowej i drogach ko³owa-

nia,

q budowa drogi patrolowej,

q budowa Stra¿nicy Lotniskowej Stra¿y Ratowniczo- Ga-

œniczej.

£¹czny koszt tych inwestycji wyniós³ blisko 9 mln z³.

W 2013 r. rozpoczêto kolejne dwie du¿e inwestycje warte

4 mln z³ ka¿da - system AWOS (Automatyczny System In-

formacji o Pogodzie) oraz system ILS/DME.

Notuje siê sta³y wzrost przewozów pasa¿erskich ob-

s³ugiwanych przez port lotniczy Zielona Góra w Babimo-

œcie. Wed³ug statystyk Urzêdu Lotnictwa Cywilnego w roku

2010 obs³u¿y³ on 3 627 pasa¿erów, w 2011 r. 6 940, w 2012 r.

- 12 290, a w 2013 r. 12 568 i jest zaliczany do najdynamicz-

niej rozwijaj¹cych siê portów lotniczych w kraju. Dynami-

ka wzrostu ruchu pasa¿erskiego w okresie 2010/2013

wynios³a a¿ 246,5%.

Przez województwo lubuskie przep³ywa druga co do

wielkoœci rzeka Polski - Odra, maj¹ca niegdyœ du¿e znacze-

nie w transporcie w uk³adzie pó³noc-po³udnie, obecnie na

odcinku lubuskim wykorzystywana prawie wy³¹cznie w ce-

lach turystycznych. Odrzañska droga wodna stanowi ele-

ment projektowanego europejskiego szlaku ¿eglownego

E30. Pozosta³e wiêksze rzeki w województwie to: Warta,

Bóbr, Noteæ, Nysa £u¿ycka. Ci¹g³ych inwestycji wymagaj¹

obiekty infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej: zbior-

niki retencyjne, wa³y przeciwpowodziowe, kana³y ulgi, po-

ldery sta³e i przep³ywowe, urz¹dzenia melioracyjne.

Z inicjatywy samorz¹dów piêciu województw powsta³

projekt, maj¹cy na celu rewitalizacjê œródl¹dowej drogi

wodnej relacji wschód-zachód, obejmuj¹cej drogi wodne:

Odra, Warta, Noteæ, Kana³ Bydgoski, Brda, Wis³a, Nogat,

Szkarpawa oraz Zalew Wiœlany (MDW E70). W latach 2010-

2013 wykonano wiêkszoœæ dokumentacji projektowej. Ko-

lejnym etapem bêdzie realizacja inwestycji.

Energetyka

W 2013 roku Sejmik Województwa Lubuskiego przy-

j¹³ Strategiê Energetyki Województwa Lubuskiego. Ponad-

to powo³ano dwa cia³a doradcze w zakresie energetyki

i kopalin, tj. Regionalna Rada ds. Energetyki przy Marsza³-

ku Województwa Lubuskiego oraz Zespó³ ds. gospodarcze-

go wykorzystania kopalin w województwie lubuskim.

Na terenie Województwa Lubuskiego zlokalizowane

s¹ trzy elektrociep³ownie generuj¹ce energiê elektryczn¹

w skojarzeniu z produkcj¹ ciep³a tj. Elektrociep³ownia „Zie-

lona Góra”, Elektrociep³ownia Gorzów, Elektrociep³ownia

Arctic Paper Kostrzyn. Wspóln¹ cech¹ ww. elektrociep³ow-
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ni jest przetwarzanie energii w nowoczesnych, wysoko-

-sprawnych uk³adach gazowo-parowych z wykorzystaniem

lokalnych z³ó¿ zaazotowanego gazu ziemnego. Poza trze-

ma g³ównymi elektrociep³owniami w województwie lubu-

skim znajduje siê 14 lokalnych systemów ciep³owniczych

opalanych w wiêkszoœci wêglem. Lubuskie przedsiêbior-

stwa energetyczne w ponad siedemdziesiêciu procentach

pokrywaj¹ zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ w wo-

jewództwie2.

W województwie lubuskim znajduje siê 69 koncesjo-

nowanych instalacji wykorzystuj¹cych OZE, w tym 56 elek-

trowni wodnych, 7 elektrowni wiatrowych, 6 elektrowni

biogazowych i 1 elektrownia biomasowa3. Moc tych insta-

lacji wzros³a ze 103 MWe w roku 2007 do 208 MWe w 2012

i stanowi 4,28% ca³ego udzia³u mocy instalacji wykorzystu-

j¹cych OZE w Polsce.

Lubuskie stawia na odnawialne Ÿród³a energii - w lipcu

2011 r. otwarto Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO), któ-

re jest oœrodkiem badawczo-rozwojowym, dzia³aj¹cym przy

Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

G³ówne obszary funkcjonowania CEO skupiaj¹ siê wokó³ prac

badawczo-rozwojowych prowadzonych w zakresie energe-

tyki odnawialnej zarówno w obszarze energii elektrycznej jak

i cieplnej, a tak¿e mikrokogeneracji i trigeneracji.

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A. oddz. w Zie-

lonej Górze prowadzi eksploatacjê z³ó¿ gazu ziemnego oraz

ropy naftowej. Rocznie wydobywanych jest oko³o 3 mld m3

gazu ziemnego, oprócz tego pozyskuje siê w procesie pro-

dukcyjnym ropê naftow¹. Produkcja Oddzia³u zaspakaja

oko³o 20% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny.

W 2013 r. uruchomiono Kopalniê Ropy Naftowej i Ga-

zu Ziemnego Lubiatów (KRNiGZ Lubiatów) - kopalnia ta na-

le¿y do spó³ki PGNiG i jest najwiêksz¹ kopalni¹ ropy

naftowej w Polsce. W sk³ad kompleksu wydobywczego

wchodzi oœrodek uzdatniania paliw pod wsi¹ Grotów,

a tak¿e kolejowy terminal ekspedycyjny w Wierzbnie.

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.

Do niedawna województwo lubuskie znajdowa³o siê

w strefie znacz¹cego zagro¿enia dostaw gazu ze wzglêdu

na ograniczone przepustowoœci istniej¹cych gazoci¹gów

przesy³owych gazu wysokometanowego w pó³nocnej czê-

œci województwa (rejon gorzowski) oraz w czêœci po³udnio-

wej województwa zasilanie poszczególnych gmin

z koñcówek gazoci¹gów gazu zaazotowanego o ograniczo-

nym przekroju, dzia³aj¹cych w uk³adzie promieniowym bez

mo¿liwoœci zasilania drugostronnego. Realizowane dzia³a-

nia rozbudowy systemu przesy³owego w znacznym stop-

niu ograniczy³y te zagro¿enia, a budowa gazoci¹gów relacji

2 Strategia energetyki województwa lubuskiego. Załącznik 1, wrzesień 2013 r.
3 wg URE, stan na dzień 31.12.2012 r.
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Lwówek - Goleniów oraz Polkowice - Olszyniec ma na celu

ich jak najwiêksze zminimalizowanie. Z uwagi na znaczne

odleg³oœci pomiêdzy gminami i utrudnienia wynikaj¹ce

z du¿ej lesistoœci terenu, sieæ ruroci¹gów dystrybucyjnych

gazu jest relatywnie s³abo rozbudowana, prawie 50% po-

wierzchni województwa nie jest objête sieci¹ gazownicz¹4.

Na terenie województwa lubuskiego znajduj¹ siê

udokumentowane z³o¿a wêgla brunatnego Gubin-Zasieki-

-Brody. Zasoby geologiczne z³ó¿ szacuje siê na ok. 2 miliar-

dy ton - w 2011 zosta³y one uznane za strategiczne

z punktu widzenia wykorzystania wêgla brunatnego w pol-

skiej energetyce. Planuje siê budowê kopalni odkrywkowej

wraz z elektrowni¹ konwencjonaln¹ - w tym celu powo³ana

zosta³a spó³ka (obecna nazwa „PGE GUBIN” Sp. z o. o.), któ-

ra od 2013 r. prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania

koncesji na wydobycie.

Spo³eczeñstwo informacyjne

Lubuskie jest jednym z liderów we wdra¿aniu projek-

tów zwi¹zanych z budow¹ spo³eczeñstwa informacyjnego.

£¹cznie w województwie lubuskim realizowanych jest 17

projektów, dofinansowywanych z Lubuskiego Regionalne-

go Programu Operacyjnego 2007-2013. Doskona³ym przy-

k³adem jest projekt „Szerokopasmowe Lubuskie” oraz „Lu-

buski e-Urz¹d”.

„Szerokopasmowe Lubuskie”, czyli budowa sieci

szkieletowo-dystrybucyjnej, która ma poszerzyæ dostêp do

sieci szerokopasmowej i zlikwidowaæ wykluczenie cyfrowe,

to najwiêkszy projekt realizowany w województwie lubu-

skim w dziedzinie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego.

Inwestycja obejmuje a¿ 326 miejscowoœci, a jej wartoœæ ca³-

kowita wynios³a 152,1 mln z³.

Na wyró¿nienie zas³uguje równie¿ projekt „Lubuski

e-Urz¹d” (w realizacji od 2011 r.), którego wartoœæ ca³kowi-

ta to 25 mln z³. Poprzez realizacjê tego zadania w Lubu-

skiem usprawniony i u³atwiony zostanie dostêp do us³ug

administracji samorz¹dowej. W ramach projektu wdro¿o-

nych zosta³o dotychczas 79 Systemów Elektronicznego

Obiegu Dokumentów, przygotowano 351 zestawów do

sk³adania bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz

z certyfikatem kwalifikowanym, wdro¿ono równie¿ Regio-

nalny Biuletyn Informacji Publicznej, Lokalne BIP-y dla JST,

BIP-y dla jednostek podleg³ych JST oraz uruchomiono por-

tal „Wrota Lubuskie”.

4 Strategia energetyki województwa lubuskiego. Załącznik 1, wrzesień 2013 r.

POLITYKA SPOŁECZNA

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Polityka spo³eczna, w tym kwestie integracji spo³ecz-

nej, to wa¿ny priorytet w dzia³alnoœci pañstwa, jednostek

samorz¹du terytorialnego, jak równie¿ podmiotów III sekto-

ra. Celem polityki spo³ecznej jest wspieranie jak najwiêk-

szej iloœci grup spo³ecznych, w tym osób doœwiadczaj¹cych

wykluczenia spo³ecznego, w ich drodze do osi¹gniêcia wa-

runków materialnych zapewniaj¹cych im godne ¿ycie.

Istot¹ polityki spo³ecznej jest podejmowanie dzia³añ

prowadz¹cych do optymalnego zaspokojenia potrzeb spo-

³ecznych i indywidualnych ludnoœci oraz przeciwdzia³anie

ubóstwu i promowanie w³¹czenia spo³ecznego.

Jednym z zasadniczych wymiarów wykluczenia spo³ecz-

nego, definiowanego jako po³¹czenie braku zasobów ekono-

micznych oraz wystêpowania izolacji spo³ecznej, jest ubóstwo.

Z badania bud¿etów gospodarstw domowych wyni-

ka, ¿e rok 2012 w województwie lubuskim przyniós³, w sto-

sunku do 2011 r., umiarkowane zmiany w sytuacji

materialnej ogó³u gospodarstw domowych.

Przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny na

1 osobê w gospodarstwie domowym w województwie lu-
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buskim wyniós³ 1231,16 z³ i by³ o 3,7% ni¿szy od œredniej

krajowej (w 2011 r. ni¿szy o 3,0%). Wy¿szy dochód rozpo-

rz¹dzalny na osobê od œredniej krajowej odnotowano

w 4 województwach (mazowieckim, dolnoœl¹skim, pomor-

skim i opolskim). Najni¿sze dochody zarejestrowano w wo-

jewództwie podkarpackim (ok. 959 z³) i by³y one o 25,0%

ni¿sze ni¿ œrednio w kraju.

W 2012 r. przeciêtne miesiêczne wydatki na 1 osobê

w gospodarstwie domowym kszta³towa³y siê na poziomie

1007 z³ i by³y o 4,2% ni¿sze ni¿ œrednio w kraju. Przeciêtne

miesiêczne wydatki powy¿ej œredniej dla Polski odnotowa-

no w województwach mazowieckim, dolnoœl¹skim, œl¹skim,

³ódzkim, opolskim i pomorskim.

W analizowanym okresie odnotowano znaczne zmia-

ny w zasiêgu ubóstwa skrajnego. Odsetek osób w gospo-

darstwach domowych o wydatkach poni¿ej granicy

ubóstwa skrajnego (tzn. poni¿ej poziomu minimum egzy-

stencji) w Lubuskiem wyniós³ 4,8% i by³ o 1,8 p. proc. wy¿-

szy w porównaniu z 2011 r. Województwo lubuskie

nale¿a³o jednak do 5 województw, w których wskaŸnik

ubóstwa skrajnego by³ ni¿szy od œredniej krajowej (6,8%).

W najwiêkszym stopniu zagro¿eni ubóstwem skrajnym by-

li mieszkañcy województwa warmiñsko-mazurskiego,

gdzie odsetek osób w gospodarstwach domowych ¿yj¹-

cych poni¿ej minimum egzystencji wyniós³ 13,5%.

Na nieznacznie ni¿szym poziomie ni¿ w 2011 r. kszta³-

towa³a siê wartoœæ wskaŸnika zagro¿enia ubóstwem rela-

tywnym (pokazuj¹cego procent osób w gospodarstwach

domowych, w których wydatki wynosi³y mniej ni¿ 50%

œrednich wydatków ogó³u gospodarstw domowych).

W 2012 r. odsetek osób zagro¿onych ubóstwem relatyw-

nym wyniós³ 13,3% i by³ ni¿szy o 0,1 p. proc. od wskaŸnika

zanotowanego rok wczeœniej. Œrednio w Polsce wskaŸnik

ubóstwa relatywnego wyniós³ 16,3%.

Poni¿ej tzw. ustawowej granicy ubóstwa ¿y³o w 2012 r.

5,0% mieszkañców województwa, co oznacza wzrost war-

toœci wskaŸnika o 2,2 p. proc. w odniesieniu do roku po-

przedniego. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ podana wartoœæ

wskaŸnika zagro¿enia ubóstwem w 2012 roku zosta³a obli-

czona z uwzglêdnieniem dwóch obowi¹zuj¹cych w tym ro-

ku progów interwencji socjalnej przyjmowanych za granicê

ubóstwa ustawowego: ni¿szego, obowi¹zuj¹cego w pierw-

szych trzech kwarta³ach 2012 r. oraz wy¿szego, zwaloryzo-

wanego po szeœciu latach progu, który stanowi kryterium

przyznania pomocy spo³ecznej od 1 paŸdziernika 2012 r.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ analizuj¹c skalê zjawiska ubóstwa

ekonomicznego, uwzglêdniaj¹c¹ ró¿ne granice ubóstwa,

województwo lubuskie znajduje siê w gronie województw

o najni¿szym odsetku osób zagro¿onych ubóstwem.

Sytuacja ulega diametralnej zmianie gdy pod uwagê

bierze siê wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem relatywnym po

uwzglêdnieniu w dochodach transferów spo³ecznych, tj.

procent osób, których dochód ekwiwalentny do dyspozycji

(po uwzglêdnieniu w dochodach transferów spo³ecznych)

jest ni¿szy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60%

mediany rocznych ekwiwalentnych dochodów do dyspo-

zycji w danym kraju.

Z ostatnich dostêpnych danych za 2011 r. wynika, i¿

w województwie lubuskim wskaŸnik zagro¿enia ubóstwem

relatywnym po uwzglêdnieniu w dochodach transferów

spo³ecznych wyniós³ 25,1% i by³ jednym z najwy¿szych

w kraju (przy œredniej dla Polski na poziomie 17,7%).

Z polityk¹ spo³eczn¹ nierozerwalnie zwi¹zana jest

równie¿ pomoc spo³eczna i œwiadczenia rodzinne, czyli dwa

oddzielane, ale uzupe³niaj¹ce siê systemy.

Pomoc spo³eczna kierowana jest do osób i rodzin

o najni¿szych dochodach. Natomiast przy okreœlaniu

uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych kryterium dochodo-

we jest wy¿sze, a sam system nastawiony jest na wsparcie

w wychowaniu dzieci w rodzinach gorzej sytuowanych oraz

na wsparcie tych rodzin w których znajduj¹ siê osoby nie-

pe³nosprawne lub ciê¿ko chore.

Obowi¹zek zapewnienia wykonania zadañ pomocy

spo³ecznej spoczywa na jednostkach samorz¹du terytorial-

nego oraz na organach administracji rz¹dowej. W tym celu

zosta³y utworzone jednostki organizacyjne pomocy spo-

³ecznej - oœrodki pomocy spo³ecznej w gminach, powiato-

we centra pomocy rodzinie w powiatach oraz regionalne
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oœrodki polityki spo³ecznej jako organ urzêdów marsza³-

kowskich.

Organem w³aœciwym realizuj¹cym zadania w zakresie

œwiadczeñ rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent

miasta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania oso-

by ubiegaj¹cej siê o te œwiadczenia lub takie œwiadczenia

otrzymuj¹cej.

W 2012 r. ze œrodowiskowej pomocy

spo³ecznej skorzysta³o 39,2 tys. gospodarstw

domowych, które skupia³y 94,0 tys. osób. Licz-

ba gospodarstw korzystaj¹cych z pomocy spo-

³ecznej zmniejszy³a siê w porównaniu z 2010 r.

o 6,4%, jednak nieznacznie wzros³a w stosun-

ku do 2011 r (o 0,2%). Natomiast liczba osób

w gospodarstwach domowych korzystaj¹cych

z pomocy spo³ecznej zmniejszy³a siê zarówno

w porównaniu z 2010 r. (o 10,7%), jak i 2011 r.

(o 1,9%).

W uk³adzie przestrzennym wed³ug gmin

wystêpuje silne zró¿nicowanie stopnia korzy-

stania ze œrodowiskowej pomocy spo³ecznej

gospodarstw domowych i ich cz³onków.

W 2012 r. - podobnie jak w 2011 r. - naj-

czêœciej z pomocy spo³ecznej korzysta³a lud-

noœæ w gminie Bledzew, gdzie jej udzia³

w populacji ogó³em wynosi³ 21,9%, oraz

w gminie Zwierzyn - 21,2% i gminie Przytocz-

na - 19,7%.

Najmniejszy odsetek ludnoœci korzysta-

j¹cej z pomocy spo³ecznej wykazano w mia-

stach na prawach powiatu Zielona Góra

i Gorzów Wlkp. (odpowiednio 3,8% i 5,0% ogó-

³u mieszkañców) oraz w gminie miejskiej ¯a-

gañ (5,3%).

W porównaniu z 2011 r. udzia³ korzysta-

j¹cych ze œrodowiskowej pomocy spo³ecznej

zmniejszy³ siê w 49 gminach województwa,

w tym najwiêkszy spadek wskaŸnika odnoto-

wano w gminie Wymiarki (o 2,7 p. proc.).

W dwóch gminach pozosta³ na takim samym

poziomie, jak w roku poprzednim (w gminie

miejskiej ¯ary oraz w gminie Zabór). Natomiast w 30 gmi-

nach notowano wzrost wskaŸnika, w tym najwy¿szy

Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze śro-

dowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej Górze.
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w gminie miejsko-wiejskiej Oœno Lubu-

skie o (2,0 p. proc.).

W 2012 r. 35,4 tys. rodzin mieszka-

j¹cych w województwie lubuskim otrzy-

mywa³o œwiadczenia rodzinne. Rok 2012

by³ kolejnym, w którym odnotowano ob-

serwowany od kilku lat spadek liczby be-

neficjentów œwiadczeñ rodzinnych.

W porównaniu z 2011 r. liczba rodzin,

które otrzymywa³y œwiadczenia na dzie-

ci zmniejszy³a siê o 11,8 %, a w porówna-

niu z 2010 r., o 21,3%.

W 2012 r. z zasi³ku rodzinnego ko-

rzysta³o 61,2 tys. dzieci w wieku poni¿ej

18 lat, co oznacza, ¿e zasi³ek rodzinny

przys³ugiwa³ na niemal co trzecie dziec-

ko w województwie lubuskim w tym

wieku.

W 2011 r. udzia³ dzieci korzystaj¹-

cych z zasi³ku rodzinnego w populacji

osób w wieku poni¿ej 18 lat by³ znacznie

wy¿szy i wynosi³ 35,6%.

Udzia³ dzieci, na które rodzice po-

bieraj¹ zasi³ek rodzinny w ogólnej licz-

bie dzieci w wieku poni¿ej 18 lat

wykazuje od kilku lat sta³¹ tendencję

malej¹c¹. Spadek liczby dzieci otrzymu-

j¹cych zasi³ek rodzinny jest spowodowa-

ny zmniejszeniem liczby osób w wieku

uprawniaj¹cym do zasi³ku rodzinnego.

Jednoczeœnie kryterium dochodowe de-

cyduj¹ce o przyznaniu zasi³ku pozosta-

wa³o na niezmienionym poziomie od

maja 2004 r. do koñca paŸdziernika 2012 r., podczas gdy

w tym okresie nastêpowa³ wyraŸny wzrost p³ac.

Udzia³ dzieci w wieku poni¿ej 18 lat, na które rodzice

pobierali zasi³ek rodzinny, w liczbie dzieci ogó³em w tym

wieku, wykazywa³ znaczne zró¿nicowanie terytorialne.

Omawiany wskaŸnik osi¹ga³ najni¿sze wartoœci w gminie

miejsko-wiejskiej Zb¹szynek (16,2%), mieœcie na prawach

powiatu Zielona Góra (16,6%) oraz gminie Babimost

(19,3%), a najwy¿sze wartoœci w gminach: Siedlisko (58,1%),

Gozdnica (57,8%) oraz Kolsko (51,7%).

WskaŸnik udzia³u dzieci korzystaj¹cych z zasi³ków ro-

dzinnych jest zwi¹zany z udzia³em rodzin o niskich docho-

hród³o: opracowanie Urz¹d Statystyczny w Zielonej Górze.

Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek ro-

dzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku w 2012 r.
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dach. WskaŸnik kszta³towany jest najczêœciej przez grupy

rozwijaj¹cych siê gospodarczo miast i otaczaj¹cych je gmin.

Zaobserwowaæ mo¿na zró¿nicowanie udzia³u dzieci korzy-

staj¹cych ze œwiadczeñ rodzinnych, z jednej strony wystê-

puj¹ skupienia miast i gmin o niskim poziomie wskaŸnika,

z drugiej strony gminy (najczêœciej oddalone od centrów

gospodarczych lubuskiego jak i stolic województw oœcien-

nych) z wysokim poziomem wskaŸnika.

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Wspó³czesna polityka spo³eczna stoi przed nowymi

wyzwaniami, wœród których najwa¿niejsze dotycz¹ m.in.

zmian demograficznych, starzenia siê spo³eczeñstw, zmian

na rynku pracy, zmian w tradycyjnym modelu rodziny oraz

zagadnieñ dotycz¹cych równoœci kobiet i mê¿czyzn, a tak-

¿e problemów ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego.

Do zadañ samorz¹du województwa w obszarze polity-

ki spo³ecznej nale¿y m.in.:

q promowanie zlecania us³ug z zakresu pomocy spo³ecz-

nej organizacjom pozarz¹dowym, a w szczególnoœci

podmiotom ekonomii spo³ecznej,

q wspieranie tworzenia siê partnerstw na rzecz rozwoju

spo³ecznoœci lokalnych pomiêdzy jednostkami pomo-

cy spo³ecznej a organizacjami pozarz¹dowymi,

q prowadzenie monitoringu sytuacji ¿yciowej grup lud-

noœci zagro¿onych ubóstwem i wykluczeniem spo³ecz-

nym,

q inspirowanie jednostek samorz¹du terytorialnego do

rozwoju niematerialnych form wsparcia, zwiêkszenia

zakresu stosowania poradnictwa, pracy socjalnej, za-

trudnienia subsydiowanego, rozwoju aktywnych form

wsparcia, w tym podmiotów gospodarki spo³ecznej,

zw³aszcza skierowanych do grup ludnoœci zagro¿onych

wykluczeniem spo³ecznym (niepe³nosprawnych psy-

chicznie, m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki opiekuñczo-

-wychowawcze i rodziny zastêpcze, rodzin z problemem

alkoholowym, rodzin maj¹cych problemy opiekuñczo-

-wychowawcze),

q wspieranie dzia³añ pomocy spo³ecznej na rzecz wy-

równywania poziomu ¿ycia mieszkañców wojewódz-

twa,

q kszta³cenie i szkolenie zawodowe kadr pomocy spo-

³ecznej,

q wspierania rodziny i systemu pieczy zastêpczej.

Zadania te zapisane s¹ w regionalnych dokumentach

strategicznych.

Strategia Polityki Spo³ecznej Województwa Lubu-

skiego na lata 2014-2020

Strategiê Polityki Spo³ecznej Województwa Lubuskie-

go na lata 2014-2020 Sejmik Województwa Lubuskiego

uchwali³ w marcu 2014 r.

Priorytetami polityki spo³ecznej województwa lubu-

skiego s¹:

1. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i m³odzie¿y:

q Wspieranie rodziny w wype³nianiu jej funkcji, w tym

szczególnie opiekuñczo-wychowawczej oraz zapewnia-

nie dzieciom i m³odzie¿y z rodzin ubogich pomocy so-

cjalnej,

q Zwiêkszanie dostêpu do ró¿nych form edukacji, dóbr

kultury, kultury fizycznej,

q Zapewnianie dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnej

dostêpu do edukacji i rehabilitacji,

q Promocja zdrowia.

2. Zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu osób i rodzin

oraz ich integracja ze spo³eczeñstwem:

q Przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu osób niepe³-

nosprawnych poprzez zatrudnianie i likwidacjê barier

architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu

siê,

q Profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ,

q Przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu osób

i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz ich integracja

ze spo³eczeñstwem.

3. Doskonalenie systemu wsparcia spo³ecznego:

q Wspieranie samorz¹dów lokalnych w zapewnieniu

us³ug œrodowiskowych oraz instytucjonalnych,



37

q Doskonalenie kompetencji zawodowych s³u¿b spo³ecz-

nych.

4. Wspieranie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego:

q Rozwijanie wspó³pracy z podmiotami III sektora,

q Promowanie aktywnoœci obywatelskiej,

q Zapobieganie dyskryminacji, ksenofobii, rasizmowi

i zwi¹zanej z nimi nietolerancji.

Wojewódzki program przeciwdzia³ania narkoma-

nii na lata 2011-2016

G³ównym celem Programu jest ograniczenie u¿ywa-

nia narkotyków i zwi¹zanych z tym problemów spo³ecznych

i zdrowotnych. Najwa¿niejsze zamierzenia zwi¹zane z reali-

zacj¹ programu, to: uœwiadomienie spo³eczeñstwu skutków

i niebezpieczeñstw zwi¹zanych z za¿ywaniem narkotyków,

stworzenie odpowiednich dzia³añ profilaktycznych i tera-

peutycznych, doskonalenie zawodowe s³u¿b spo³ecznych

oraz osób pracuj¹cych z osobami uzale¿nionymi.

Cele operacyjne:

1. Profilaktyka uniwersalna, selektywna oraz skazuj¹ca

w zakresie narkomanii.

2. Leczenie i rehabilitacja oraz ograniczanie szkód zdro-

wotnych i reintegracja spo³eczna.

3. Badanie i monitoring problemów narkotyków i narko-

manii.

Wojewódzki program profilaktyki i rozwi¹zywa-

nia problemów alkoholowych na lata 2012-2017

Podstaw¹ prawn¹ okreœlaj¹c¹ zakres dzia³añ na szcze-

blu wojewódzkim jest ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci

i przeciwdzia³ania alkoholizmowi. Celem g³ównym Progra-

mu jest zmniejszenie rozmiarów zjawiska alkoholowego

oraz przeciwdzia³anie problemom zwi¹zanym z nadu¿ywa-

niem napojów alkoholowych w województwie lubuskim.

Cele szczegó³owe:

1. Profilaktyka uzale¿nienia od alkoholu oraz edukacja

zdrowotna.

2. Wspieranie samorz¹dów gminnych w realizacji gmin-

nych programów profilaktyki i rozwi¹zywania proble-

mów alkoholowych.

3. Leczenie, rehabilitacja uzale¿nienia od alkoholu i reinte-

gracja spo³eczna.

4. Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie z problemem al-

koholowym.

5. Badanie i monitoring zjawiska alkoholowego w woje-

wództwie lubuskim.

Wojewódzki program wspierania rodziny i syste-

mu pieczy zastêpczej na lata 2013-2016

We wspó³czesnym œwiecie sprawy rodziny, jej zada-

nia oraz rola nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia. Jednym

z priorytetów polityki spo³ecznej jest tworzenie optymal-

nych warunków dla powstawania i funkcjonowania rodzin.

G³ównym celem Programu jest stworzenie systemowych

rozwi¹zañ wspieraj¹cych rodzinê oraz rozwój pieczy za-

stêpczej w województwie lubuskim.

Cele szczegó³owe:

1. Podniesienie spo³ecznej œwiadomoœci o znacz¹cej roli

rodziny.

2. Wspieranie dzia³añ w obszarze pracy z rodzin¹ oraz po-

mocy w opiece i wychowaniu dziecka.

3. Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastêpczej.

4. Zapewnienie œrodowiska rodzinnego dzieciom kwalifi-

kowanym do przysposobienia.

Wieloletni regionalny plan dzia³añ na rzecz pro-

mocji i upowszechniania ekonomii spo³ecznej oraz roz-

woju instytucji sektora ekonomii spo³ecznej i jej

otoczenia w województwie lubuskim na lata 2013-

2020

Plan ma za zadanie skoordynowaæ dzia³ania ró¿nych

instytucji i œrodowisk (w szczególnoœci jednostek samorz¹-

du terytorialnego wszystkich szczebli) wokó³ celów rozwo-

jowych w obszarze ekonomii spo³ecznej. W dokumencie

przyjêto horyzontalne postrzeganie ekonomii spo³ecznej

jako sektora, który przenika wiele dziedzin ¿ycia spo³eczne-

go i gospodarczego, wp³ywaj¹c na rozwój spo³ecznoœci lo-

kalnych i regionu. G³ówny cel Planu to wzrost znaczenia
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ekonomii spo³ecznej dla rozwoju spo³eczno-gospodarcze-

go województwa lubuskiego.

Bêdzie on realizowany poprzez cele szczegó³owe:

1. Budowa zintegrowanego systemu wsparcia rozwoju

ekonomii spo³ecznej.

2. Zwiêkszenie œwiadomoœci i partycypacji spo³ecznoœci

lokalnych w rozwoju ekonomii spo³ecznej.

3. Zwiêkszenie udzia³u podmiotów ekonomii spo³ecznej

w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicz-

nych w tym us³ug u¿ytecznoœci publicznej.

4. Wzrost aktywnoœci zawodowej poprzez system integra-

cji i reintegracji zawodowej i spo³ecznej.

Regionalny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zielonej

Górze (ROPS)

ROPS powsta³ 1 lipca 2012 r. Realizuje zadania samo-

rz¹du województwa lubuskiego wynikaj¹ce z ustawy o po-

mocy spo³ecznej oraz zadania zlecone z zakresu

administracji rz¹dowej dotycz¹ce koordynacji systemów

zabezpieczenia spo³ecznego oraz organizowania i prowa-

dzenia oœrodków adopcyjnych.

W Regionalnym Oœrodku Polityki Spo³ecznej prowadzi

dzia³alnoœæ Obserwatorium Integracji Spo³ecznej (OIS), w ra-

mach projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej

Integracji” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego (Dzia³anie 1.2 „Wsparcie Systemowe

Instytucji Pomocy i Integracji Spo³ecznej”, Priorytet I „Zatrud-

nienie i Integracja Spo³eczna” POKL). Utworzenie Obserwato-

rium by³o odpowiedzi¹ na potrzebê identyfikacji regionalnych

problemów spo³ecznych oraz informacji o instytucjach zajmu-

j¹cych siê ich rozwi¹zywaniem. Celem projektu jest podniesie-

nie jakoœci i efektywnoœci funkcjonowania instytucji dzia³aj¹-

cych w obszarze pomocy i integracji spo³ecznej w wojewódz-

twie lubuskim. Zadaniem Obserwatorium Integracji Spo³ecznej

jest m.in. uruchomienie kompleksowej bazy aktualnych da-

nych zawieraj¹cych informacje dotycz¹ce problemów spo³ecz-

nych. Powsta³e w wyniku badañ i analiz opracowania i raporty

s³u¿¹ jako narzêdzie wspieraj¹ce instytucje dzia³aj¹ce w sferze

polityki i integracji spo³ecznej. Funkcjonowanie OIS zapewni

dostêp do zintegrowanych informacji wspomagaj¹cych pla-

nowanie lokalnych strategii rozwi¹zywania problemów spo-

³ecznych wystêpuj¹cych w regionie.

Projekty badawcze zrealizowane przez Obserwato-

rium Integracji Spo³ecznej w latach 2011-2013:

q Wolontariat w instytucjach pomocy spo³ecznej woje-

wództwa lubuskiego,

q Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych,

q Diagnoza systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem

i rodzin¹,

q Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorz¹do-

wych na poziomie powiatów województwa lubuskie-

go, jako jednego z mierników kapita³u spo³ecznego,

q Diagnoza pieczy zastêpczej w powiatach województwa

lubuskiego za okres 01.01-30.09.2012 r.,

q Diagnoza sytuacji osób starszych w gminach na terenie

województwa lubuskiego,

q Infrastruktura pomocy spo³ecznej w województwie lu-

buskim,

q Opracowanie poziomu ubóstwa mieszkañców woje-

wództwa lubuskiego,

q Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników

socjalnych w jednostkach pomocy spo³ecznej na tere-

nie województwa lubuskiego,

q Rola pracownika socjalnego we wspó³czesnym œwiecie

- perspektywy i zagro¿enia.

OIS organizuje te¿ szkolenia, np. w 2011 r. dla przed-

stawicieli organizacji pozarz¹dowych pn. „Nowoczesne for-

my funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych”, w 2012 r.

dla pracowników jednostek pomocy spo³ecznej z zakresu

stosowania elektronicznego narzêdzia oceny zasobów po-
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mocy spo³ecznej, w 2013 r. dla Radnych Województwa Lu-

buskiego i samorz¹dów gminnych pn. „Aktywna polityka

spo³eczna w Polsce”. W roku 2013 w zwi¹zku z kampani¹

„Lubuska Aktywnoœæ Obywatelska”, wpisuj¹c¹ siê w obcho-

dy „Europejskiego Roku Obywateli 2013”, OIS przeprowa-

dzi³ konkurs skierowany do jednostek pomocy spo³ecznej

wspó³pracuj¹cych z podmiotami III sektora „Obudziæ ak-

tywnoœæ - dobre praktyki w ramach wspó³pracy jednostek

pomocy spo³ecznej z NGO”. Celem konkursu by³o m.in. pro-

mowanie nowatorskich przedsiêwziêæ na rzecz w³¹czenia

spo³ecznego oraz inspirowanie aktywnoœci obywateli na

rzecz spo³ecznoœci lokalnych.

Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i m³o-

dzie¿y

Zadaniem samorz¹du województwa w tym obszarze

polityki spo³ecznej jest wspieranie rodziny w wype³nianiu

funkcji opiekuñczo-wychowawczej, zapewnianie dzieciom

i m³odzie¿y z rodzin ubogich pomocy socjalnej, promowa-

nie systemowych rozwi¹zañ wspieraj¹cych rodziny natural-

ne oraz inspirowanie œrodowisk lokalnych do

podejmowania dzia³añ na rzecz rozwijania rodzinnej opie-

ki zastêpczej, dzia³ania zapewniaj¹ce udzia³ dzieci i m³o-

dzie¿y, zw³aszcza z rodzin wielodzietnych w ró¿nych

formach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, wspiera-

nie przedsiêwziêæ w zakresie dostêpu dzieci niepe³no-

sprawnych do edukacji i rehabilitacji, a tak¿e promocja

zdrowego stylu ¿ycia.

Jedn¹ z form aktywnoœci lubuskiego samorz¹du

w obszarze wyrównywania szans rozwojowych dzieci i m³o-

dzie¿y jest dofinansowywanie realizacji zadañ z zakresu

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych

przez organizacje pozarz¹dowe. W ramach realizacji „Pro-

gramu wspierania dzia³añ pomocy spo³ecznej na rzecz wy-

równywania poziomu ¿ycia mieszkañców województwa

lubuskiego” udzielane s¹ te¿ dotacje dla gmin i powiatów,

m.in. na do¿ywianie dzieci. W latach 2010-2013 lubuskie JST

otrzyma³y ponad 990 tys. z³ wsparcia. W 2010 r. zakupio-

nych zosta³o ponadto 80 wyprawek szkolnych dla dzieci

z terenów powodziowych z powiatów ¿arskiego, zielono-

górskiego i kroœnieñskiego. W 2011 r. w ramach kampanii

„Lubuskie przeciw przemocy”, dofinansowanej z Programu

Os³onowego MPIPS, odby³ siê m.in. piknik edukacyjny dla

rodzin zagro¿onych przemoc¹ pod has³em „Lubuskie prze-

ciw przemocy - bezpieczna rodzina, szczêœliwa rodzina”.

W tym samym roku Regionalny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-

nej w Zielonej Górze zorganizowa³ zabawê miko³ajkow¹ dla

podopiecznych placówek opiekuñczo-wychowawczych

z terenu województwa lubuskiego, a w latach 2012 i 2013

dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu osób

i rodzin oraz ich integracja ze spo³eczeñstwem

W tym obszarze podejmowane s¹ m.in. dzia³ania s³u¿¹-

ce aktywizacji spo³ecznej i zdrowotnej osób wykluczonych

i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, w tym osób star-

szych i uzale¿nionych oraz likwidacji barier architektonicznych.

W zwi¹zku z powy¿szym, cyklicznie organizowany

jest Lubuski Tydzieñ Seniora. W 2010 r. obchodzony by³

w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wyklu-

czeniem. Odby³ siê wówczas konkurs literacki i malarski

„Moja aktywna jesieñ ¿ycia”. W 2011 r. podczas Lubuskie-

go Tygodnia Seniora organizowanego w ramach Europej-

skiego Roku Wolontariatu przeprowadzono konkurs pod

has³em „Wolontariuszka i Wolontariusz 50+ roku 2011”,

a w 2012 r. Lubuski Tydzieñ Seniora obchodzony by³ w ra-

mach Europejskiego Roku Aktywnoœci Osób Starszych

i Solidarnoœci Miêdzypokoleniowej. Zorganizowano

wówczas konkurs „Wnuczko opowiem Ci, wnuczku opo-

wiem Ci”.

Co roku samorz¹d województwa organizuje te¿ Lu-

buski Tydzieñ Osób Niepe³nosprawnych. Na terenie woje-

wództwa organizowanych jest wówczas wiele imprez

integracyjnych, a w 2012 r. zrealizowano konferencjê „Sek-

sualnoœæ osób niepe³nosprawnych”. W ramach obchodów

Lubuskiego Tygodnia Niepe³nosprawnych odbywaj¹ siê

Lubuskie Pikniki Osób Niepe³nosprawnych pod has³em

„S³oñce jest w ka¿dym z nas”, których celem jest integra-
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cja niepe³nosprawnych mieszkañców województwa lubu-

skiego. Organizacje dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³no-

sprawnych przygotowuj¹ wiele atrakcji sportowych

i artystycznych oraz warsztaty terapii zajêciowej. Piknik to

nie tylko zabawa, ale równie¿ pomoc, dlatego podczas je-

go trwania osoby niepe³nosprawne na stoisku informacyj-

nym Zwi¹zku Lubuskich Organizacji Pozarz¹dowych

mog¹ uzyskaæ m.in. informacjê, w jakich instytucjach szu-

kaæ pomocy.

Zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu to równie¿

likwidacja barier architektonicznych. W latach 2010-2013

³¹cznie na dostosowanie lubuskich obiektów s³u¿¹cych re-

habilitacji do potrzeb osób niepe³nosprawnych wydano

prawie 6,5 mln z³, realizuj¹c 48 zadañ.

Doskonalenie systemu wsparcia spo³ecznego

Podejmowanie dzia³añ w zakresie rozwoju us³ug œro-

dowiskowych oraz instytucjonalnych zwi¹zanych z progno-

zowanym starzeniem siê spo³eczeñstwa oraz podniesienie

jakoœci œwiadczonych us³ug m.in. poprzez podnoszenie

kwalifikacji kadr pomocy i integracji spo³ecznej, to niektó-

re z zadañ samorz¹du województwa w zakresie doskona-

lenia systemu wsparcia spo³ecznego.

W latach 2010-2013 ze œrodków województwa na re-

alizacjê zadañ publicznych z zakresu przeciwdzia³ania nar-

komanii, pomocy spo³ecznej, wspierania rodziny i systemu

pieczy zastêpczej podmiotom III sektora udzielonych zosta-

³o ponad 2,5 mln z³ dotacji.

Dla podniesienia kwalifikacji kadr w 2011 r. zorgani-

zowano 11, a w 2012 r. - 6 szkoleñ i seminariów z obszaru

polityki spo³ecznej. W 2012 r. Regionalny Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej realizowa³ projekt „Lubuskie przeciw przemo-

cy”, opracowany zgodnie z Programem Os³onowym MPIPS

„Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdzia³ania prze-

mocy w rodzinie”. W ramach tego zadania zrealizowano

kampaniê spo³eczn¹ obejmuj¹c¹ szereg dzia³añ na rzecz

ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie z uwzglêdnie-

niem osób starszych, w tym spoty radiowe i telewizyjne,

ulotki, plakaty, film edukacyjny z udzia³em specjalistów,

przygotowano te¿ analizê danych statystycznych z realiza-

cji procedury „Niebieskie Karty” i przeprowadzono badanie

dotycz¹ce przemocy wobec osób starszych. W ramach pro-

jektu „Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy” w 2013

r. utworzony zosta³ kana³ komunikacji spo³ecznej za pomo-

c¹ sieci Internet, zorganizowano 12 spotkañ instrukta¿o-

wych dla pracowników jednostek przeciwdzia³aj¹cych

przemocy w rodzinie, emitowano spot radiowy, rozpo-

wszechniano te¿ ulotki i plakaty. Od 2010 r. realizowany by³

projekt systemowy „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy

i integracji spo³ecznej w województwie lubuskim”. Najwa¿-

niejsze dzia³ania wykonane w projekcie w latach 2010-

2013, to:

q szkolenie kadr pomocy spo³ecznej (w latach 2010-2013

ponad 4 tys. uczestników),

q opracowanie nt. charakterystyki sytuacji spo³eczno-go-

spodarczej województwa lubuskiego w kontekœcie eko-

nomii spo³ecznej i diagnozy obszaru ekonomii

spo³ecznej pt. „Stan i perspektywy lubuskiej ekonomii

spo³ecznej” (2010 r.) oraz „Wieloletniego regionalnego

planu dzia³añ na rzecz promocji i upowszechnienia eko-

nomii spo³ecznej oraz rozwoju instytucji sektora eko-

nomii spo³ecznej i jej otoczenia w województwie

lubuskim na lata 2013-2020” (2013 r.),

q specjalistyczne doradztwo prowadzone dla pracowni-

ków instytucji pomocy i integracji spo³ecznej z zakresu

wdra¿ania projektów systemowych przez jednostki po-

mocy spo³ecznej w województwie lubuskim, pracy so-

cjalnej oraz aktywnej integracji,

q kampania promocyjna o zasiêgu regionalnym „Tworzy-

my Lubuskie równych szans”, realizowana w zwi¹zku

z og³oszeniem 2010 r. Europejskim Rokiem Walki z Ubó-

stwem i Wykluczeniem Spo³ecznym,
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q kampania informacyjno-promocyjna „Weso³e jest

¿ycie staruszka”, której celem by³o upowszechnia-

nie wiedzy o szansach i wyzwaniach wi¹¿¹cych siê

z d³u¿szym ¿yciem oraz aktywnoœci¹ ludzi star-

szych,

q ewaluacja projektów systemowych realizowanych

przez OPS-y i PCPR-y w województwie lubuskim, której

celem by³a ocena jakoœci wsparcia oraz osi¹gniêtych

wskaŸników w projektach oraz pozyskanie komplekso-

wej wiedzy na temat wp³ywu udzielonego wsparcia na

klientów instytucji pomocy spo³ecznej w województwie

lubuskim, a efektem jest raport „Gotowi do pracy. Ade-

kwatnoœæ pomocy udzielanej w projektach systemo-

wych i jej efekty” (2013 r.).

Wspieranie spo³eczeñstwa obywatelskiego

Dzia³ania samorz¹du w tym zakresie koncentruj¹ siê

na rozwijaniu wspó³pracy z podmiotami III sektora, w tym

podmiotami ekonomii spo³ecznej oraz realizacji zadañ

maj¹cych na celu przestrzeganie praw obywatelskich

i przeciwdzia³anie wszelkiej dyskryminacji oraz promo-

wanie wolontariatu. W 2010 r. w ramach miêdzynarodo-

wej kampanii „16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze

wzglêdu na P³eæ”, której celem by³o podkreœlenie praw

kobiet na œwiecie i wyeliminowanie przemocy wobec ko-

biet w województwie lubuskim zorganizowano m.in. kon-

ferencjê i warsztaty „Przemoc wobec kobiet ³amaniem

praw cz³owieka”.

Realizuj¹c ideê wspierania spo³eczeñstwa obywatel-

skiego, w lutym 2011 r. powo³ano Lubusk¹ Radê Komba-

tantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeñ, a w lipcu

Radê Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego I kadencji, Radê II

kadencji powo³ano w grudniu 2013 r.

W ramach obchodów Europejskiego Roku Wolonta-

riatu w 2011 r. zrealizowano szereg przedsiêwziêæ propa-

guj¹cych wolontariat, m.in.: zorganizowano konferencjê

„Wolontariat wart zachodu”, szkolenia dla przedstawicieli

organizacji pozarz¹dowych, przeprowadzono kampaniê in-

formacyjno-promocyjn¹ o zasiêgu regionalnym „Wolonta-

riat ³¹czy pokolenia” (w ramach projektu systemowego

„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spo³ecz-

nej w województwie lubuskim”).

W tym samym roku Regionalny Oœrodek Pomocy

spo³ecznej zorganizowa³ kampaniê informacyjno-promo-

cyjn¹ o zasiêgu regionalnym „Lubuska Aktywnoœæ Obywa-

telska”, wspieraj¹c¹ ideê spo³eczeñstwa obywatelskiego

oraz dzia³ania na rzecz solidarnoœci miêdzypokoleniowej.

Celem kampanii by³o te¿ przybli¿enie praw obywateli, ja-

kie przys³uguj¹ nam jako cz³onkom Unii Europejskiej.

W roku 2013 w ramach kampanii pod tym samym has³em,

zorganizowano m.in. seminarium dla podmiotów III sekto-

ra i Lubuski Tydzieñ Seniora, w tym konkurs „Ja, moi ro-

dzice, dziadkowie - czyli jedno spo³eczeñstwo dla

wszystkich pokoleñ”.

Krajowy raport o rozwoju spo³ecznym 2012

W raporcie na podstawie danych zebranych na szcze-

blu powiatowym opracowano ranking województw ze

wzglêdu na wartoœæ LHDI (Lokalnego WskaŸnika Rozwoju

Spo³ecznego) w roku 2010. Województwo lubuskie uplaso-

wa³o siê na 9 pozycji z wartoœci¹ wskaŸnika 44,366, zanoto-

wano tu najwiêkszy wzrost wartoœci LHDI w porównaniu

6 Wskaźnik LHDI przyjmuje wartości od 1 do 100.
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do roku 20077. Region lubuski znalaz³ siê w grupie 5 woje-

wództw, w których przeznacza siê najwiêcej œrodków na

zasi³ki w przeliczeniu na 1 mieszkañca8.

Diagnoza spo³eczna 2013

Wed³ug raportu J. Czapiñskiego i T. Panka w 2013 r.

województwo lubuskie by³o w grupie 3 województw

(z warmiñsko-mazurskim i œwiêtokrzyskim) o najni¿szej

ogólnej jakoœci ¿ycia. W regionach tych relatywnie najwiê-

cej gospodarstw domowych ocenia³o najgorzej swoj¹ sy-

tuacjê dochodow¹. W raporcie analizowano warunki ¿ycia

w kilku obszarach, m.in. warunki mieszkaniowe, wypoczy-

nek, zasobnoœæ materialna, ochrona zdrowia. Lubuskie zna-

laz³o siê z województwem dolnoœl¹skim i pomorskim

w grupie województw, w których w 2013 r. najs³abiej,

według opinii mieszkañców, zaspokajane by³y potrzeby

w obszarach kszta³cenia dzieci.

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

7 Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Warszawa 2012, s. 57.
8 tamże, s. 70.
9 J.Czapiński, T.Panek, Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com.

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Jednym z g³ównych czynników wspieraj¹cych rozwój

spo³eczno-gospodarczy jest dobry stan zdrowia ludnoœci.

Poprawa poziomu zdrowia wp³ywa pozytywnie na wzrost

gospodarczy, wydajnoœæ i ni¿sz¹ absencjê w pracy. Nie bez

znaczenia jest fakt, i¿ dobry stan zdrowia pozwala zmniej-

szyæ wydatki na zasi³ki chorobowe oraz socjalne.

Wa¿nym elementem systemu opieki zdrowotnej s¹ je-

go pracownicy. Niezmiernie istotna jest liczba osób faktycz-

nie pracuj¹cych w ochronie zdrowia, a tak¿e ich kwalifikacje.

Wa¿nym wskaŸnikiem charakteryzuj¹cym zasoby

ochrony zdrowia, a jednoczeœnie wskazuj¹cym na potencjal-

ny dostêp do opieki zdrowotnej jest liczebnoœæ personelu

medycznego pracuj¹cego bezpoœrednio z pacjentem w prze-

liczeniu na liczbê ludnoœci. W 2012 r. na 10 tys. mieszkañców

województwa lubuskiego przypada³o 24,8 lekarzy i lekarzy

dentystów pracuj¹cych wed³ug podstawowego miejsca pra-

cy (w Polsce 25,3) oraz 55,0 pielêgniarek i po³o¿nych podsta-

wowej opieki zdrowotnej (w kraju 61,2). Wed³ug dostêpnych

danych za 2011 r., potencjalnie najkorzystniejszy dostêp do

opieki zdrowotnej mieli mieszkañcy miast na prawach powia-

tu Zielona Góra i Gorzów Wlkp., gdzie na 10 tys. mieszkañców

przypada³o odpowiednio 47,3 oraz 41,4 lekarzy i lekarzy den-

tystów oraz 77,7 i 81,7 pielêgniarek i po³o¿nych.

Wœród powiatów ziemskich najwiêksz¹ iloœæ lekarzy

odnotowano w powiecie œwiebodziñskim - 30,8 na 10 tys.

mieszkañców, natomiast najwiêksz¹ iloœci¹ pracuj¹cych

pielêgniarek i po³o¿nych charakteryzowa³ siê powiat miê-

dzyrzecki - 71,7 na 10 tys. osób.

Poza dostêpnoœci¹ pracowników medycznych, wa¿-

nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na jakoœæ opieki zdrowot-

nej s¹ ich kwalifikacje. Miernikiem poziomu kwalifikacji dla

lekarzy i lekarzy dentystów mo¿e byæ odsetek specjalistów,

a w odniesieniu do pielêgniarek i po³o¿nych, odsetek osób

z wy¿szym wykszta³ceniem, w tym z tytu³em magistra.

W 2012 r. w Lubuskiem wœród lekarzy pracuj¹cych

bezpoœrednio z pacjentem by³o 1,4 tys. specjalistów

(72,2%), a wœród lekarzy dentystów specjalizacjê mia³o

75 osób (13,6% ogó³u).

Najwiêcej lekarzy posiada³o specjalizacjê z zakresu

medycyny rodzinnej (17,6% ogó³u lekarzy specjalistów),

chirurgii (14,7%), chorób wewnêtrznych (8,9%) oraz po³o¿-

nictwa i ginekologii (8,3%).

Analiza poziomu wykszta³cenia pielêgniarek i po³o¿-

nych wykazuje, ¿e spoœród pielêgniarek pracuj¹cych bez-
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poœrednio z pacjentem 262 posiada³y tytu³ magistra pielê-

gniarstwa (5,2% ogó³u), natomiast wœród po³o¿nych 41 po-

siada³o dyplom magistra po³o¿nictwa (6,8%).

W 2012 r. w województwie lubuskim funkcjonowa³o

25 szpitali ogólnych, ich liczba od 2010 r. wzros³a o 31,5%.

Na 1 szpital przypada³o 40,9 tys. mieszkañców, o 24,0%

mniej ni¿ w 2010 r. W regionie szpitale dysponowa³y 4,5 tys.

³ó¿ek, w³¹cznie z ³ó¿kami/miejscami dla dzieci i noworod-

ków, co oznacza³o wzrost o 8,3% w stosunku do 2010 r.

Skróceniu uleg³ przeciêtny czas pobytu pacjenta w szpita-

lu - z 5,7 dnia w 2010 r. do 5,3 w 2012 r., wzros³a natomiast

liczba osób leczonych w szpitalach ogólnych w przelicze-

niu na 10 tys. ludnoœci z 1610,7 do 1793,6.

Najwiêcej ³ó¿ek szpitalnych by³o w miastach na pra-

wach powiatu: Zielonej Górze (870 tj. 19,2% wszystkich ³ó-

¿ek) i Gorzowie Wlkp. (846 tj. 18,6%) oraz w powiecie

nowosolskim (471 tj. 10,4%), a najmniej - w powiecie

wschowskim (82 tj. 0,2 %).

W województwie lubuskim w ambulatoryjnej opiece

zdrowotnej funkcjonowa³o ogó³em 536 przychodni (o 19

przychodni wiêcej ni¿ 2011 r. oraz o 75 wiêcej w porówna-

niu z 2010 r.).

Nieco odmienne tendencje mo¿na by³o zauwa¿yæ

w przypadku praktyk lekarskich, które podpisa³y kontrakty

z NFZ lub z przychodniami.

W 2012 r. w regionie by³o 248 praktyk lekarskich

tj. o 9,3% wiêcej ni¿ w 2010 r., ale o 1,2% mniej w stosunku

do 2011 r.

W województwie lubuskim najwiêcej przychodni zlo-

kalizowanych by³o w miastach na prawach powiatu: Zielo-

nej Górze (16,6% ogó³u przychodni w regionie) i Gorzowie

Wlkp. (15,1%) oraz w powiecie nowosolskim (10,1%).

Najwiêksz¹ iloœci¹ praktyk lekarskich charakteryzowa-

³a siê Zielona Góra (21,4% ogó³u praktyk lekarskich) oraz

powiat ¿agañski (20,1%).

Informacji poœrednio œwiadcz¹cej o kondycji zdrowot-

nej spo³eczeñstwa dostarcza wskaŸnik charakteryzuj¹cy

d³ugoœæ ¿ycia kobiet i mê¿czyzn.

W ostatnich latach przeciêtna d³ugoœæ ¿ycia mê¿czyzn

i kobiet wyd³u¿a siê, co wskazuje na polepszaj¹ce siê wa-

runki ¿ycia ludnoœci, jak równie¿ lepsz¹ opiekê zdrowotn¹.

Jednoczeœnie jest równie¿ sygna³em, i¿ pojawiaj¹ siê nowe

wyzwania zwi¹zane m.in.: z systemem zabezpieczeñ spo-

³ecznych oraz opiek¹ zdrowotn¹ osób starszych.

Przeciętne dalsze trwanie życia

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Przewiduje siê, ¿e przy niezmienionych warunkach

wymierania populacji - zgodnych z obserwowanymi

w 2012 r. - urodzeni w 2012 r. ch³opcy osi¹gn¹ œrednio wiek

72,3 lat, dziewczynki - 80,3 lat, tj. odpowiednio o 0,8 i 0,4

roku wiêcej ni¿ w 2011 r.

W porównaniu z pocz¹tkiem lat 90. XX w. trwanie ¿y-

cia wyd³u¿y³o siê o 7 lat dla mê¿czyzn oraz o prawie 6 lat

dla kobiet.

Bardzo wyraŸnie zaznacza siê zjawisko wysokiej nad-

umieralnoœci mê¿czyzn (ponad poziom umieralnoœci ko-

biet). Ró¿nica pomiêdzy trwaniem ¿ycia mê¿czyzn i kobiet

w województwie lubuskim w 2012 r. zmniejszy³a siê do

8 lat (z 8,4 lat w 2011 r.). Zjawisko wysokiej nadumieralno-

œci mê¿czyzn obserwowane jest we wszystkich grupach

wieku i ró¿nica ta zwiêksza siê wraz z wiekiem.

W województwie lubuskim g³ównymi przyczynami
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zgonów by³y choroby okreœlane mianem cywilizacyjnych.

Najwiêkszym zagro¿eniem ¿ycia okaza³y siê choroby uk³a-

du kr¹¿enia, które stanowi³y 43,1% wszystkich przyczyn

zgonów - o 2,1 p. proc. mniej ni¿ w 2010 r. W ich nastêp-

stwie najwiêcej osób (51 zgonów na 10 tys. mieszkañców)

zmar³o w powiecie ¿arskim, a najmniej w powiecie

wschowskim (32 zgony na 10 tys. mieszkañców).

Udział zgonów z powodu chorób układu krążenia

w ogólnej liczbie zgonów w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Drug¹ pod wzglêdem czêstoœci wystêpowania przy-

czyn¹ zgonów by³y choroby nowotworowe - 26,8% wszyst-

kich zgonów (o 0,9 p. proc wiêcej w stosunku do 2010 r.).

W 2011 r. najbardziej zagro¿eni na taka przyczynê zgonu

byli mieszkañcy Zielonej Góry (29 zgonów na 10 tys. miesz-

kañców). Najni¿szy poziom umieralnoœci odnotowano

w powiecie gorzowskim (20 zgonów na 10 tys. ludnoœci).

Udział zgonów z powodu nowotworów w ogólnej licz-

bie zgonów w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

W sumie w 2012 r. w województwie lubuskim zmar³o

9067 osób tj. o 0,4% mniej ni¿ w 2011 r., ale o 1,3% wiêcej

w stosunku do 2010 r.

Niepokoj¹cym zjawiskiem w województwie lubuskim

mo¿e byæ obserwowany w ostatnich latach wzrost wskaŸnika

zgonów niemowl¹t w przeliczeniu na 1000 urodzeñ ¿ywych.
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W 2012 r. wartoœæ tego wskaŸnika ukszta³towa³a siê na

poziomie 6,0 ‰, wobec 5,6‰ w 2011 r. i 5,4‰ w 2010 r.

Zmiana sposobu ¿ywienia i ograniczenie palenia ty-

toniu jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów

na poprawê poziomu zdrowia spo³eczeñstwa.

W województwie lubuskim w 2012 r. na us³ugi i towa-

ry zwi¹zane ze zdrowiem przeznaczono przeciêtnie 50,03 z³

miesiêcznie, tj. o 5,0% mniej ni¿ œrednio w kraju. Dla porów-

nania na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe przezna-

czono przeciêtnie 30,93 z³, tj. o 8,7% wiêcej ni¿ w Polsce.

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

„Im d³u¿ej spo³eczeñstwo ¿yje w dobrym zdrowiu (…),

tym d³u¿ej jest zdolne do pracy i mo¿e przyczyniaæ siê

do wzrostu PKB” 10

Z mikroekonomicznego punktu widzenia dobry stan

zdrowia jest warunkiem powodzenia materialnego rodzi-

ny, natomiast z punktu widzenia makroekonomicznego

dobrostan zdrowotny spo³eczeñstwa to integralna czêœæ

szeroko rozumianego kapita³u ludzkiego i spo³ecznego.

Z³y stan zdrowia ludnoœci przek³ada siê na wiele aspektów

gospodarczych. Przede wszystkim powoduje powa¿ne ob-

ci¹¿enie gospodarki. Z jednej strony wywo³uje koniecz-

noœæ ponoszenia ogromnych nak³adów publicznych

zwi¹zanych z leczeniem oraz wyp³acaniem œwiadczeñ so-

cjalnych, z drugiej - powoduje zmniejszenie przychodów

i zubo¿enie spo³eczeñstwa. Na zdrowie spo³eczeñstwa

wp³ywaj¹ czynniki genetyczne, czynniki œrodowiskowe,

styl ¿ycia oraz system organizacji opieki zdrowotnej.

Najwa¿niejsze dokumenty regionalne powsta³e

w latach 2010-2013

Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020

W maju 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego

uchwali³ Lubusk¹ Strategiê Ochrony Zdrowia na lata 2014-

2020 (LSOZ). Nad dokumentem pracowa³ powo³any przez

Zarz¹d Województwa Lubuskiego Zespó³ ds. opracowania

strategii oraz Lubuska Rada Zdrowia.

Do mocnych stron lubuskiej ochrony zdrowia wed³ug

LSOZ nale¿¹:

1. Poprawa zaopatrzenia w sprzêt i aparaturê medyczn¹

oraz remonty i modernizacje infrastruktury z wykorzy-

staniem m.in. œrodków unijnych.

2. Wysoki poziom œwiadczenia us³ug medycznych w wiêk-

szoœci placówek opieki zdrowotnej.

3. Nowatorskie terapie i zabiegi operacyjne.

4. Dobrze rozwiniêta sieæ szpitali.

5. Migracja pacjentów z innych województw do szpitali

lubuskich, g³ównie w opiece psychiatrycznej i leczeniu

uzale¿nieñ oraz w neurochirurgii, ortopedii ostrej, kar-

diologii i innych.

6. Zwiêkszaj¹ca siê liczba podmiotów posiadaj¹cych akre-

dytacjê oraz certyfikat jakoœci.

Wœród s³abych stron mo¿na wymieniæ:

1. Najwiêksze braki kadrowe dotycz¹ takich dziedzin jak:

pediatrii, chirurgii ogólnej, anestezjologii, radioterapii

onkologicznej, kardiologii dzieciêcej, medycyny ratun-

kowej, pielêgniarstwa, psychiatrii, psychologii klinicz-

nej, chorób wewnêtrznych, audiologii i foniatrii.

2. Brak chêtnych do specjalizowania siê, a tak¿e brak jed-

nostek akredytacyjnych na terenie województwa lubu-

skiego (luka pokoleniowa).

3. Atrakcyjniejsza oferta finansowa dla kadry medycznej

za granic¹.

4. Utrudniony dostêp do ambulatoryjnej opieki zdrowot-

nej i specjalistycznych us³ug medycznych.

5. Ograniczona dostêpnoœæ do œwiadczeñ z zakresu: chi-

rurgii klatki piersiowej, pediatrii i specjalistyki dzieciê-

cej (g³ównie neurologii, kardiologii, urologii,

psychiatrii), rehabilitacji, diabetologii, hematologii,

okulistyki, geriatrii, endokrynologii, chirurgii stomato-

logicznej, chirurgii szczêkowo-twarzowej, pielêgniar-

10 Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne, Warszawa, marzec 2014 r., s. 8.
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stwa i us³ug opiekuñczych, a tak¿e badañ w neonato-

logii, ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu.

6. Niski poziom finansowania ochrony zdrowia. Zbyt ni-

skie kontrakty z NFZ w odniesieniu do zapotrzebowania

- zarówno pod wzglêdem liczby œwiadczeñ jak i wyce-

ny punktowej.

7. Wzrost zobowi¹zañ niektórych szpitali.

8. Koniecznoœæ zapewnienia prawid³owego funkcjonowa-

nia systemu ratownictwa medycznego.

9. Problem prawid³owego zabezpieczenia kadry medycz-

nej.

10. Koniecznoœæ przeprowadzenia remontów w obiektach

szpitalnych.

11. Koniecznoœæ doposa¿enia w aparaturê i sprzêt medycz-

ny lub wymiany na sprzêt nowszej generacji.

12. Brak oœrodków klinicznych.

13. Brak Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w pó³-

nocnej czêœci województwa.

14. Brak mo¿liwoœci kompleksowego leczenia onkologicz-

nego (chemioterapia i radioterapia) w Wielospecjali-

stycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

z uwagi na brak radioterapii.

LSOZ stanowi rozwiniêcie Strategii Rozwoju Woje-

wództwa Lubuskiego 2020 w obszarze ochrony zdrowia.

Celem nadrzêdnym sformu³owanym w dokumencie jest

Wzmocnienie jakoœci ¿ycia poprzez poprawê zdrowia

mieszkañców Województwa Lubuskiego i zmniejszanie

nierównoœci w zdrowiu.

Cele strategiczne LSOZ:

1. Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki d³ugo-

okresowych trendów demograficznych i epidemiolo-

gicznych.

2. Poprawa efektywnoœci funkcjonowania systemu ochro-

ny zdrowia.

3. Zwiêkszenie bezpieczeñstwa zdrowotnego spo³eczeñ-

stwa.

4. Promocja zdrowia i kszta³towanie prozdrowotnych po-

staw mieszkañców województwa lubuskiego.

5. Zmniejszenie nierównoœci w zdrowiu.

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015

Sejmik Województwa Lubuskiego przyj¹³ Regionalny

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa

Lubuskiego na lata 2012 - 2015 w lutym 2013 r. Program za-

k³ada upowszechnianie œrodowiskowego modelu psychia-

trycznej opieki zdrowotnej oraz zró¿nicowanych form

pomocy i oparcia spo³ecznego, aktywizacjê zawodow¹

osób z zaburzeniami psychicznymi, a tak¿e skoordynowa-

nie ró¿nych form opieki i pomocy. Szczególny nacisk k³a-

dzie na wspó³pracê poszczególnych podmiotów

uczestnicz¹cych w ochronie zdrowia psychicznego. Nie-

zbêdnym jest utrzymywanie wspó³pracy lekarzy podstawo-

wej opieki zdrowotnej z poradniami zdrowia psychicznego

i zespo³ami leczenia œrodowiskowego, placówkami pomo-

cy spo³ecznej i samorz¹dowymi w zaburzeniach psychicz-

nych u doros³ych, z poradniami zdrowia psychicznego,

poradniami leczenia uzale¿nieñ oraz placówkami samorz¹-

dowymi i pomocy spo³ecznej - w sprawach dzieci, m³odzie-

¿y z zaburzeniami psychicznymi oraz osób doros³ych

uzale¿nionych i ich rodzin.

Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie onkologii i on-

kohematologii w województwie lubuskim na lata 2012

- 2020

Dokument jest szczególnym programem wskazuj¹-

cym kierunki rozwoju lecznictwa onkologicznego, wynikaj¹-

cym z “Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010 -

2013”. Celem strategicznym jest zapewnienie mieszkañcom

województwa lubuskiego wysokiej jakoœci opieki medycz-

nej w zakresie lecznictwa onkologicznego i onkohematolo-

gicznego.

Organizacja systemu ochrony zdrowia

Na przestrzeni lat w województwie lubuskim zacho-

dzi³y zmiany organizacyjne i restrukturyzacyjne w samo-

dzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej,

g³ównie w szpitalach. Aktualnie w województwie lubuskim

funkcjonuje 12 szpitali niepublicznych, które powsta³y na
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bazie publicznych „ZOZ-ów”. W ramach programu „Wspar-

cie jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach sta-

bilizuj¹cych system ochrony zdrowia” we wrzeœniu 2010 r.

utworzona zosta³a spó³ka pod nazw¹ Lubuski Szpital Spe-

cjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu

Sp. z o.o., która 1 stycznia 2011 r. rozpoczê³a dzia³alnoœæ me-

dyczn¹ po zlikwidowanym samodzielnym publicznym za-

k³adzie opieki zdrowotnej. Obecnie spó³ka rozwija siê,

odnotowuje dodatni wynik finansowy i rozszerza wachlarz

œwiadczonych us³ug. Jednym ze strategicznych kierunków

rozwoju Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmono-

logiczno-Kardiologicznego w Torzymiu, w ramach rozwo-

ju opieki zdrowotnej województwa lubuskiego jest

przyjêcie przez szpital roli Centrum Pulmonologii.

We wrzeœniu 2013 r. w oparciu o ustawê o dzia³alnoœci

leczniczej przekszta³ci³y siê:

q Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Wielkopolskim w Wielospecjalistyczny Szpital Woje-

wódzki w Gorzowie Wlkp. Spó³ka z ograniczon¹ odpo-

wiedzialnoœci¹,

q Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miê-

dzyrzecz w Szpital Miêdzyrzecki Spó³ka z ograniczon¹

odpowiedzialnoœci¹.

Decyzjê o przekszta³ceniu Samodzielnego Publicz-

nego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spó³-

kê prawa handlowego na podstawie ustawy o dzia³alnoœci

leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Samorz¹d Wojewódz-

twa Lubuskiego podj¹³ w zwi¹zku z bardzo trudn¹ sytu-

acj¹ finansow¹ jednostki i pog³êbiaj¹cym siê zad³u¿eniem.

W lipcu 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyj¹³

stanowisko wyra¿aj¹ce wolê podjêcia dzia³añ zmierzaj¹-

cych do przekszta³cenia gorzowskiej lecznicy. Negocjacje

z wierzycielami, szczegó³owy monta¿ finansowy, przeka-

zanie mienia szpitalowi - to tylko niektóre z zadañ, które

prowadzi³y do przekszta³cenia gorzowskiej lecznicy

w spó³kê i otrzymania dotacji z Ministerstwa Zdrowia.

Zdecydowanie jednym z najtrudniejszych etapów przygo-

towañ do przekszta³cenia by³y rozmowy z wierzycielami

szpitala. W ci¹gu kilku lat ich lista uros³a do ok. 450 pozy-

cji. Podpisanie ugód z wierzycielami pozwoli³o potwierdziæ

oficjaln¹ ³¹czn¹ kwotê umorzonych wierzytelnoœci oraz za-

wiesiæ postêpowania komornicze wobec szpitala. Wielkoœæ

umorzeñ warunkowa³a wysokoœæ dotacji, jak¹ otrzyma Wo-

jewództwo.

Podczas posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2013 r. Zarz¹d

Województwa Lubuskiego przyj¹³ uchwa³ê w sprawie prze-

jêcia zobowi¹zañ szpitala. Samorz¹d przej¹³ zobowi¹zania

w kwocie 126 mln z³, w tym nierozliczone œrodki, bêd¹ce

w dyspozycji komornika (rzeczywiste zobowi¹zania to

120 mln z³). Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci leczniczej,

w przypadku przekszta³cenia lecznicy w spó³kê, mo¿na by³o

ubiegaæ siê o dotacjê z bud¿etu pañstwa. Czêœæ przejêtych

zobowi¹zañ zosta³a umorzona, na znaczn¹ czêœæ Wojewódz-

two otrzyma³o dotacjê od Ministerstwa Zdrowia. £¹czna wy-

sokoœæ otrzymanych przez Województwo dotacji na koniec

2013 r. to 103,4 mln z³. Kolejne wnioski o dotacjê by³y sk³ada-

ne na prze³omie 2013 i 2014 r. Ostatecznie Województwo Lu-

buskie dosta³o z bud¿etu pañstwa 107,6 mln z³ na sp³atê

zobowi¹zañ przejêtych od Szpitala. Na tym samym posie-

dzeniu (28 sierpnia 2013 r.) Zarz¹d przyj¹³ równie¿ uchwa³ê

w sprawie przyjêcia Aktu przekszta³cenia szpitala w spó³kê,

uchwa³ê w sprawie wniesienia do spó³ki maj¹tku nierucho-

mego (Samorz¹d Województwa Lubuskiego przekaza³ spó³-

ce aportem maj¹tek nieruchomy o wartoœci 139 mln z³) oraz

monta¿ finansowy spó³ki pod nazw¹ Wielospecjalistyczny

Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., czyli doku-

ment, który dok³adnie wyjaœnia³: jaka kwota zad³u¿enia przej-

dzie ze szpitala na samorz¹d, ile d³ugu zostanie po stronie

spó³ki, ile mog¹ umorzyæ wierzyciele, a ile w tym czasie roz-

liczy komornik. W monta¿u wskazano wskaŸnik zad³u¿enia

na dzieñ 28.08.2013 r., który wynosi³ 0,415 i by³ zgodny z wy-

mogami Ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. Nowy podmiot

o nazwie Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzo-

wie Wlkp. spó³ka z o.o. zarejestrowano 6 wrzeœnia 2013 r.

w Krajowym Rejestrze S¹dowym.

Samorz¹d Województwa Lubuskiego jest 100 proc.

udzia³owcem w 2 szpitalnych spó³kach: Lubuskim Szpitalu

Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w To-
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rzymiu Sp. z o.o. i Wielospecjalistycznym Szpitalu Woje-

wódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Ponadto jest podmio-

tem tworz¹cym dla 11 samodzielnych publicznych

zak³adów opieki zdrowotnej, prowadzi równie¿ dwie jed-

nostki bud¿etowe: wojewódzkie oœrodki medycyny pracy11.

Wed³ug Rejestru Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ

Lecznicz¹ na terenie województwa funkcjonuj¹ 542 zak³a-

dy opieki zdrowotnej:

q 62 publiczne pomioty lecznicze niebêd¹ce przedsiê-

biorstwami,

q 480 niepublicznych podmiotów leczniczych, czyli przed-

siêbiorcy, fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jed-

nostki organizacyjne. Wg ww. rejestru w województwie

lubuskim funkcjonuje 41 podmiotów udzielaj¹cych sta-

cjonarnych i ca³odobowych œwiadczeñ zdrowotnych,

w tym 16 publicznych i 25 niepublicznych12.

Zasoby kadrowe

Poziom wykszta³cenia oraz liczebnoœæ kadr medycz-

nych ma istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu

opieki zdrowotnej. Liczba personelu medycznego, zatrud-

nionego w województwie lubuskim, a w szczególnoœci le-

karzy, jest ni¿sza ni¿ œrednia krajowa. W porównaniu z in-

nymi województwami lubuskie jest na 14 miejscu pod

wzglêdem ogólnej liczby lekarzy na 10 tys. mieszkañców,

a na 16 w zestawieniu z publicznymi zak³adami opieki zdro-

wotnej13. W celu powstrzymania niekorzystnej tendencji ka-

drowej w województwie lubuskim 22 lutego 2012 r.

podpisano „Porozumienie w sprawie wspó³pracy pomiêdzy

Województwem Lubuskim a Uniwersytetem Zielonogór-

skim w zakresie kszta³cenia na Uniwersytecie Zielonogór-

skim studentów na kierunku lekarskim”.

W 2011 r. poza regionem medycynê studiowa³y 84

osoby z województwa lubuskiego, w roku 2012 - 66 osób.

Szacuje siê, ¿e tylko co trzeci absolwent wróci w rodzinne

strony. Kadra medyczna w regionie starzeje siê, a eksperci

mówi¹ wprost o deficycie. Jedyn¹ szans¹ na rozwi¹zanie te-

go problemu jest wiêc samodzielne kszta³cenie lekarzy. Za-

koñczenie prac zwi¹zanych z utworzeniem kierunku

lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim planowane

jest na 2015 rok. Co oznacza, ¿e pierwsi absolwenci medy-

cyny bêd¹ gotowi do wykonywania zawodu w 2022 roku.

Liczba absolwentów uczelni medycznych zameldowanych na terenie województwa lubuskiego i tych, którzy rozpo-

czêli sta¿ na terenie województwa lubuskiego

hród³o: Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej Górze.

11 Dane za: Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia 2014-2020.
12 Tamże.
13 Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia, CSIOZ, Warszawa 2012.
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Bazê dydaktyczno-naukow¹ na potrzeby kszta³cenia stu-

dentów stanowiæ bêd¹ obiekty Szpitala Wojewódzkiego

SP ZOZ w Zielonej Górze, gdzie istnieje mo¿liwoœæ odby-

wania kszta³cenia kierunkowego w zakresie: chorób we-

wnêtrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i po³o¿nictwa,

neurologii i neurochirurgii, otolaryngologii, okulistyki,

chorób zakaŸnych, radiologii, anestezjologii i intensywnej

terapii, propedeutyki stomatologicznej, onkologii, rehabi-

litacji, medycyny nuklearnej i medycyny s¹dowej.

Specjaliœci zatrudnieni w podmiotach wykonuj¹cych

dzia³alnoœæ lecznicz¹ w 2012 r.

hród³o: Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej

Górze na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Promocja zdrowia

W ramach promocji zdrowia Departament Ochrony

Zdrowia UMWL w Zielonej Górze organizuje cykliczn¹ im-

prezê Lubuski Piknik Zdrowia. Idea jest bardzo prosta - jed-

nego dnia i w jednym miejscu (Wojewódzki Oœrodek Sportu

i Rekreacji w Drzonkowie) Lubuszanie maj¹ mo¿liwoœæ sko-

rzystania z bezp³atnych badañ i porad lekarskich. Wœród

wystawców s¹ wszystkie jednostki ochrony zdrowia, nad

którymi nadzór ma marsza³ek, ale te¿ inne placówki z tere-

nu województwa lubuskiego - przychodnie, oœrodki tera-

peutyczne, fundacje i stowarzyszenia dzia³aj¹ce w obszarze

ochrony zdrowia. Jednym z elementów Pikniku jest mam-

mobus, w którym mo¿na wykonaæ bezp³atnie badanie pier-

si. Piknik goœci te¿ specjalny krwiobus, w którym chêtni

oddaj¹ krew. Impreza cieszy siê du¿ym zainteresowaniem

Lubuszan.

Lubuski Piknik Zdrowia

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.

Jednym z najwa¿niejszych elementów promocji

ochrony zdrowia w województwie lubuskim by³o podpi-

sanie w czerwcu 2010 r. listu intencyjnego w sprawie part-

nerstwa na rzecz transplantologii. Oprócz w³adz

samorz¹du województwa lubuskiego, ideê wsparli m.in.

biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Stowarzysze-

nie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, „Poltran-

splant”, Lubuski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego

Funduszu Zdrowia, Uniwersytet Zielonogórski oraz przed-

stawiciele szpitali, samorz¹dów i organizacji pozarz¹do-

wych w województwie. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo

czekaæ. Lubuskie w zakresie transplantologii z ostatniego

miejsca w Polsce szybko znalaz³o siê na pierwszym, m.in.

dziêki wspólnym dzia³aniom wielu œrodowisk Oddzia³ Ane-

stezjologii i Intensywnej Terapii w gorzowskim szpitalu

w 2012 r. otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê „Partnera Polskiej

Transplantologii”.

Od jesieni 2012 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-

wództwa Lubuskiego w Zielonej Górze realizowana jest ak-

cja „Urzêdnik idzie na badania”. Za³o¿enie jest proste

Rok

Absolwenci uczelni
medycznych

z zameldowaniem
na terenie

województwa
lubuskiego

Liczba absolwentów,
którzy rozpoczęli staż

podyplomowy
na terenie

województwa
lubuskiego

2010 99 35

2011 84 40

2012 66 36

2013 79* 31

2014 85* brak danych

*planowani absolwenci
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- pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lu-

buskiego maj¹ prawo chodziæ w godzinach pracy na bada-

nia profilaktyczne (w szczególnoœci w ramach Narodowych

Programów Profilaktyki finansowanych przez Narodowy

Fundusz Zdrowia). Idea akcji „Urzêdnik idzie na badania”

ma na celu przede wszystkim propagowanie zdrowego sty-

lu ¿ycia. W rzeczywistoœci nie wi¹¿e siê to dla urzêdu z ¿ad-

nymi kosztami, a zysk jest nie do przecenienia. Wczeœnie

wykryta choroba daje gwarancjê podjêcia szybkiego lecze-

nia, a tym samym zmniejsza siê ryzyko d³ugotrwa³ego zwol-

nienia lekarskiego.

Inwestycje finansowane z Unii Europejskiej

Do 2013 r. z Lubuskiego Regionalnego Programu Ope-

racyjnego na lata 2007-2013 zrealizowano 33 projekty z za-

kresu ochrony zdrowia. Ze œrodków programu dokonano

m.in. modernizacji oddzia³ów i termomodernizacji budyn-

ków oraz zakupiono nowoczesny, wysokospecjalistyczny

sprzêt m.in. cyfrowe aparaty rentgenowskie, gamma-kame-

rê, rezonans magnetyczny. Wartoœæ dofinansowania wynio-

s³a 125.285.423,46 z³ (stan na 30 sierpnia 2013 r.).

Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Neu-

rochirurgia

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.

Z LRPO 2007-2013 (Dzia³anie 1.3 Rozwój spo³eczeñ-

stwa informacyjnego) dofinansowywany jest projekt o naj-

szerszym zasiêgu i maj¹cy znacz¹cy wp³yw na rozwój

lubuskiej s³u¿by zdrowia - Lubuskie e-Zdrowie. Benefi-

cjentem projektu jest Województwo Lubuskie, a bierze

w nim udział 15 lubuskich jednostek leczniczych.

Ca³kowite nak³ady inwestycyjne wynosz¹ 6 mln z³,

w tym dofinansowanie z LRPO 4,9 mln z³.

Nadrzêdnym celem projektu jest stworzenie infra-

struktury teleinformatycznej umo¿liwiaj¹cej uruchomienie

e-us³ug z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regional-

nym oraz s³u¿¹cej upowszechnianiu stosowania technik ICT

(technologie informacyjne i komunikacyjne).

Efektem realizacji projektu bêdzie:

q us³uga elektroniczna z zakresu e-Zdrowia dla mieszkañ-

ców województwa lubuskiego, która usprawni proces

obs³ugi pacjentów eliminuj¹c wizyty w poradniach ma-

j¹ce na celu wy³¹cznie zg³oszenie potrzeby powtórze-

nia recepty,

q us³uga elektroniczna dla mieszkañców województwa

lubuskiego dotycz¹ca informacji z zakresu us³ug me-

dycznych œwiadczonych przez poszczególne podmioty

lecznicze, jak równie¿ informacji na temat profilaktyki

i zdrowego trybu ¿ycia,

q us³uga elektroniczna dla podmiotów leczniczych wspo-

magaj¹ca zarz¹dzanie,

q us³uga elektroniczna dla Samorz¹du Województwa Lu-

buskiego, wspieraj¹ca podejmowanie decyzji i kreowa-

nie polityki zdrowotnej regionu, a tak¿e gwarantuj¹ca

poprawê jakoœci nadzoru w³aœcicielskiego14.

W latach 2011-2012 przeprowadzono audyty w szpi-

talach, na ich podstawie opracowano Studium Wykonal-

noœci. W maju 2012 r. projekt otrzyma³ potwierdzenie

dofinansowania. Od tego czasu trwa ustalanie szczegó³ów

dokumentacji z jednostkami, dokonano te¿ oceny eksperc-

kiej projektu. Obecnie (maj 2014 r.) gotowa jest dokumen-

tacja przetargowa i w ramach procedury Dialogu

14 Studium wykonalności projektu pt. „Lubuskie e-Zdrowie”, Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o., Wrocław,
luty 2012 r., s. 4.
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Technicznego konsultowane s¹ rozwi¹zania z potencjalny-

mi wykonawcami.

Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-

2020. Krajowe Ramy Strategiczne

Dokument przedstawia sytuacjê demograficzn¹ i epide-

miologiczn¹ Polski oraz wynikaj¹ce z nich wyzwania i plano-

wane przedsiêwziêcia finansowe w ramach œrodków krajowych

i Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.

Na podstawie analizy przeciêtnego trwania ¿ycia, stan

zdrowia mieszkañców województwa lubuskiego uznano

w tym raporcie za nieznacznie gorszy ni¿ przeciêtnie w kraju.

Jednak rzeczywisty poziom umieralnoœci we wszystkich gru-

pach wieku wyraŸnie przewy¿sza ogólnopolski. Wysoka umie-

ralnoœæ w województwie ma zwi¹zek z niedostatkiem opieki

medycznej. Liczba ³ó¿ek na 10 tys. ludnoœci jest niska, wiêc tym

bardziej zwraca uwagê ich s³abe wykorzystanie. Liczba leka-

rzy w województwie (24 na 10 tys. ludnoœci) jest najni¿sza

w Polsce (œrednio 35 na 10 tys.). Brakuje specjalistów chorób

wewnêtrznych i chorób p³uc. Szczególnie trudna sytuacja do-

tyczy chorób uk³adu kr¹¿enia. W lubuskim wystêpuje ponad-

przeciêtnie wysoka umieralnoœæ z tego powodu wœród osób

w wieku produkcyjnym. Liczba ³ó¿ek na oddzia³ach kardiolo-

gicznych (na 10 tys. ludnoœci) jest najni¿sza w Polsce, a okres

oczekiwania na leczenie jest bardzo d³ugi (50 dni, œrednio

w kraju 25 dni). Na wizytê w poradni chorób naczyñ czeka siê

najd³u¿ej w Polsce (141 dni, przy przeciêtnej 59 dni)15.

Jednoczeœnie w roku 2011 r. w województwie lubu-

skim odnotowano najwy¿szy odsetek jednostek samorz¹du

terytorialnego, które realizowa³y programy zdrowotne oraz

najwiêkszy odsetek objêcia kobiet programem wczesnego

wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 50-69 (50,38%)16.

Krajowy indeks sprawnoœci ochrony zdrowia 2014

Celem opracowania by³ pomiar natê¿enia cech uzna-

nych za po¿¹dane w systemie ochrony zdrowia. Pierwszym

zadaniem by³o okreœlenie, czemu system opieki zdrowot-

nej ma s³u¿yæ i jakie zjawiska nale¿y w nim wspieraæ, a jakie

eliminowaæ. W rezultacie powsta³ schemat z³o¿ony z trzech

osi reprezentuj¹cych cele, jakim system opieki zdrowotnej

powinien byæ podporz¹dkowany:

1. Poprawa stanu zdrowia mieszkañców, w tym profilakty-

ka, zapobieganie niepe³nosprawnoœci, zapobieganie

zgonom.

W tej kategorii Lubuskie zajê³o pi¹t¹ pozycjê, po woje-

wództwach: zachodniopomorskim, pomorskim, mazo-

wieckim i warmiñsko-mazurskim17.

2. Efektywna gospodarka finansowa, w tym efektywnoœæ

alokacyjna, finanse placówek, zarz¹dzanie infrastruktur¹.

Równie¿ w tej kategorii Lubuskie zajê³o pi¹te miejsce,

po województwach: dolnoœl¹skim, wielkopolskim, ma-

³opolskim i pomorskim.

3. Jakoœæ konsumenckiej opieki zdrowotnej, w tym czas

oczekiwania do lekarzy specjalistów, satysfakcja pacjen-

ta, dostêp do badañ diagnostycznych.

W tej kategorii Lubuskie uplasowa³o siê na 11 pozycji

(trzy pierwsze miejsca w tej kategorii zajê³y: opolskie,

podlaskie i zachodniopomorskie).

Diagnoza spo³eczna 2013. Warunki i jakoœæ ¿ycia

Polaków

Wed³ug raportu J. Czapiñskiego i T. Panka18 w 2013 r.

w porównaniu do 2011 r. zmniejszy³ siê w Lubuskiem odse-

tek gospodarstw domowych, których cz³onek przebywa³

w ostatnim roku w szpitalu (2011 r. - 25,2%, 2013 r. - 21,7%).

W porównaniu do 2011 r., w 2013 r. nie zmieni³a siê znacz¹-

co liczba gospodarstw korzystaj¹cych z us³ug placówek

ochrony zdrowia op³acanych przez NFZ, natomiast mniej

gospodarstw domowych korzysta³o w 2013 r. z us³ug zdrowot-

nych op³acanych z w³asnej kieszeni (2011 r. - 56,4%, 2013 r.

15 Policy Paper…, Załącznik nr 1: Analiza zbiorcza sytuacji zdrowotnej w regionach na tle podaży usług zdrowotnych, s. 17.
16 Policy Paper…, Wykres 13, s. 38.
17 Dane z lat 2011-2013, źródła danych: GUS, Państwowy Zakład Higieny, NFZ, Poltransplant, Ministerstwo Zdrowia, „Diagnoza społeczna” z 2012 r.,
badania ankietowe.
18 J.Czapiński, T.Panek, Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com.
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- 54,8%). Znacznie w porównaniu do 2011 r. zwiêkszy³o siê

w roku 2013 œrednie obci¹¿enie lubuskich gospodarstw do-

mowych wydatkami na leki: z 343 z³ do 433 z³. Z 604 z³ do

554 z³ spad³y natomiast wydatki na leczenie i badania.

W 2013 r. w województwie lubuskim 21,1% gospodarstw

domowych z powodów finansowych zrezygnowa³o z zakupu

leków. Wiêkszy odsetek (24,8%) zanotowano tylko w woje-

wództwie ³ódzkim. Z leczenia zêbów zrezygnowa³o 25,5% lu-

buskich gospodarstw. Tym samym region zaj¹³ trzeci¹ nie-

chlubn¹ pozycjê w rankingu województw. Gorzej sytuacja

przedstawia³a siê tylko w województwie warmiñsko-mazur-

skim i dolnoœl¹skim. Nieco lepiej wygl¹da³a kwestia rezygnacji

z badañ (10 miejsce na 16 województw, 10,6% gospodarstw

domowych) i rehabilitacji (6 miejsce, 21,7%).

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Szeroko rozumiana edukacja jest obecnie spraw¹ za-

sadniczej wagi, która wynika z koniecznoœci budowania

mobilnego spo³eczeñstwa informacyjnego, wykorzystuj¹-

cego szanse jakie daje gospodarka oparta na wiedzy, w któ-

rej podstawow¹ rolê odgrywa informacja.

W gospodarce opartej na wiedzy kluczowego znacze-

nia nabiera kapita³ ludzki, kojarzony g³ównie z umiejêtno-

œciami oraz wykszta³ceniem spo³eczeñstwa.

Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objêtych wychowaniem

przedszkolnym

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Za pierwszy szczebel systemu edukacji uwa¿ane jest

kszta³cenie przedszkolne. Zapewnienie dostêpu najm³od-

szych do edukacji mo¿na uznaæ za rodzaj inwestycji przyno-

sz¹cej wymierne korzyœci ca³emu spo³eczeñstwu. Edukacja

przedszkolna pozytywnie wp³ywa na mo¿liwoœci intelektu-

alne cz³owieka, które zaczynaj¹ kszta³towaæ siê w pierw-

szych latach ¿ycia. Mo¿e równie¿ wp³ywaæ na zacieranie

ró¿nic w statusie ekonomiczno-spo³ecznym i s³u¿yæ wyrów-

nywaniu szans ¿yciowych oraz zmniejszaniu marginalizacji

grup zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.

W roku szkolnym 2012/2013 w województwie lubu-

skim ponad 71% dzieci w wieku od 3 do 6 lat objêtych by-

³o wychowaniem przedszkolnym.

W miastach odsetek dzieci objêtych wychowaniem

przedszkolnym wyniós³ 85,3% (w kraju 84,4%), a na obsza-

rach wiejskich 49,5% (w Polsce 54,3%).

Edukacja przedszkolna w najwiêkszym stopniu roz-

powszechniona by³a w gminie Babimost, gdzie odsetek

dzieci objêtych wychowaniem przedszkolnym wyniós³

92,4% oraz w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. (odpowied-

nio 90,6% i 82,8%). Na drugim biegunie znalaz³y siê gmi-

ny wiejskie: BrzeŸnica (43,0% dzieci w wieku 3-6 lat

objêtych wychowaniem przedszkolnym), Œwidnica

(40,8%) oraz ¯agañ (26,8%). Warto podkreœliæ, i¿ w roku

szkolnym 2012/2013 odsetek dzieci w wieku 6 lat objê-

tych edukacj¹ przedszkoln¹ wyniós³ w województwie lu-

buskim 81,9% ogó³u dzieci w tym wieku i by³ jednym

z najwy¿szych w kraju, natomiast w tej grupie wiekowej

12,0% ogó³u dzieci podjê³o naukê w szkole podstawowej,
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ni¿szy wspó³czynnik skolaryzacji netto odnotowano jedy-

nie w województwie opolskim.

Kolejnymi etapami kszta³cenia w systemie w edukacji

s¹ szko³y podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W roku szkolnym 2012/2013 w regionie dzia³a³y 334

szko³y podstawowe (o 1,2% mniej ni¿ w poprzednim roku

szkolnym oraz o 2,3% mniej w stosunku do roku

2010/2011) oraz 179 gimnazjów (wobec 180 w roku szkol-

nym 2010/2011). Kszta³ci³o siê w nich 56,5 tys. uczniów

szkó³ podstawowych oraz 32,5 tys. gimnazjalistów.

W zwi¹zku z obserwowanym ni¿em demograficznym licz-

ba uczniów systematycznie maleje. W porównaniu z rokiem

szkolnym 2010/2011 liczba uczniów w szko³ach podstawowych

zmniejszy³a siê o 1,9%, a w szko³ach gimnazjalnych o 8,2%.

Spoœród 211 szkó³ ponadgimnazjalnych, do których

zalicza siê: specjalne szko³y przysposabiaj¹ce do pracy, za-

sadnicze szko³y zawodowe, licea ogólnokszta³c¹ce, uzupe³-

niaj¹ce licea ogólnokszta³c¹ce, licea profilowane (obecnie

wygasaj¹ce), technika, technika uzupe³niaj¹ce oraz ogól-

nokszta³c¹ce szko³y artystyczne daj¹ce uprawnienia zawo-

dowe, najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê technika, do

których uczêszcza 43,6% ogó³u uczniów szkó³ ponadgim-

nazjalnych (w 2010/2011 - 42,9%) oraz licea ogólnokszta³c¹-

ce 36,8% (w roku szkolnym 2010/2011 - 36,4%).

Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty do szkó³ ponad-

gimnazjalnych nale¿¹ równie¿ szko³y policealne, jednak ze

wzglêdu na fakt, ¿e stanowi¹ wy¿szy szczebel kszta³cenia, in-

formacje na ich temat prezentowane s¹ oddzielnie. W roku

szkolnym 2012/2013 funkcjonowa³o 61 tego typu szkó³, w któ-

rych uczy³o siê 7,4 tys. uczniów. W porównaniu z rokiem szkol-

nym 2010/2011 liczba szkó³ policealnych zmniejszy³a siê

o 17,6%, natomiast nieznacznie wzros³a liczba uczniów o 0,2%.

Wed³ug informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w 2012 r. w czêœci humanistycznej egzaminu gimnazjalne-

go z zakresu jêzyka polskiego, uczniowie z województwa

lubuskiego rozwi¹zuj¹cy podstawowy zestaw zadañ, uzy-

skali œrednio 65% punków mo¿liwych do uzyskania (tyle sa-

mo co œrednio w kraju), lokuj¹c siê tym samym na 6 miejscu

w Polsce. Nieznacznie poni¿ej œredniej krajowej ukszta³to-

wa³ siê wynik lubuskich gimnazjalistów z zakresu historii

i wiedzy o spo³eczeñstwie (60% punktów mo¿liwych do

uzyskania wobec 61% œrednio w Polsce).

W czêœci matematyczno-przyrodniczej egzaminu, za-

równo w zakresie matematyki, jak i przedmiotów przyrod-

niczych, uczniowie ostatnich klas lubuskich gimnazjów

uzyskali wyniki zbli¿one do œredniej w kraju (odpowiednio

46% wobec 47% w kraju oraz 49% wobec 50%).

W województwie lubuskim spoœród absolwentów

szkó³ ponadgimnazjalnych z 2012 r., którzy w maju przyst¹-

pili do maturalnych egzaminów obowi¹zkowych, œwiadec-

two dojrza³oœci uzyska³o 82% zdaj¹cych, tj. o 2,0 p. proc.

wiêcej ni¿ œrednio w kraju. Tym samym województwo lu-

buskie, wspólnie z województwem podlaskim i ma³opol-

skim, uzyska³o najlepszy wynik w Polsce.

Wœród najwa¿niejszych czynników przyczyniaj¹cych

siê do rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu zalicza

siê d¹¿enie spo³eczeñstwa do zdobywania wykszta³cenia

na poziomie wy¿szym. Szko³y wy¿sze s¹ kuŸni¹ wysokiej ja-

koœci kapita³u ludzkiego, a odpowiednio wykszta³cone za-

soby pracy pozwalaj¹ na wdra¿anie innowacji, jak i mog¹

stanowiæ innowacyjny potencja³ regionu.

Studenci szkó³ wy¿szych na 10 tys. ludnoœci

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.
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Po dynamicznym wzroœcie liczby uczelni wy¿szych

w województwie lubuskim w pierwszych latach XXI w., ich

iloœæ ustabilizowa³a siê w ostatnich latach i wynosi 8 szkó³

wy¿szych (w tym 1 Uniwersytet).

Od roku akademickiego 2007/2008 obserwuje siê jed-

nak systematyczny spadek liczby studentów ucz¹cych siê

w lubuskich uczelniach. W roku akademickim 2012/2013

w szko³ach wy¿szych wszystkich typów kszta³ci³o siê 19,4 tys.

studentów, tj. o 10,7% mniej w porównaniu z rokiem po-

przednim i o ponad 40% mniej w stosunku do roku

2007/2008.

Najwiêcej studentów, ponad 26% ogó³u studiuj¹cych

w regionie, kszta³ci³o siê na kierunkach studiów prowadzo-

nych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Absolwenci szkó³ wy¿szych na 10 tys. ludnoœci

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

W roku akademickim 2012/2013 w województwie lu-

buskim (z uwzglêdnieniem filii i zamiejscowych jednostek

organizacyjnych) najwiêcej osób kszta³ci³o siê na kierun-

kach pedagogicznych (22,3% ogó³u studentów) ekono-

micznych i administracyjnych (13,6%), spo³ecznych (9,7%),

humanistycznych (9,6%) oraz in¿ynieryjno-technicznych

(7,9%). By³y to równie¿ najbardziej popularne kierunki

w poprzednich latach. Porównanie popularnoœci poszcze-

gólnych kierunków studiów w latach 2012/2013,

2011/2012 i 2010/2011 wskazuje, ¿e maleje zainteresowa-

nie kierunkami ekonomicznymi i administracyjnymi, peda-

gogicznymi, spo³ecznymi. Rosn¹cym zainteresowaniem

ciesz¹ siê kierunki zaklasyfikowane do grupy ochrony i bez-

pieczeñstwa, zwi¹zane z architektur¹ i budownictwem oraz

in¿ynieryjno-techniczne.

Jak wczeœniej wspomniano jednym z wa¿niejszych

czynników okreœlaj¹cych rozwój spo³eczeñstwa, a poœred-

nio rozwój gospodarczy regionu, jest sta³y wzrost poziomu

wykszta³cenia. Najpe³niejszym Ÿród³em informacji o pozio-

mie wykszta³cenia ludnoœci s¹ spisy powszechne. W ci¹gu

dziewiêciu lat dziel¹cych spisy powszechne (NSP 2002 i NSP

2011) obserwuje siê dynamiczne zmiany, które wp³ynê³y

w sposób znacz¹cy na zmianê struktury ludnoœci w woje-

wództwie wed³ug poziomu wykszta³cenia.

Wed³ug wyników NSP 2011 odsetek osób o wykszta³-

ceniu wy¿szym wyniós³ 14,4% i w porównaniu z 2002 r.

zwiêkszy³ siê o ponad 6 p. proc. W 2011 r. 127,8 tys. osób

posiada³o ukoñczone studia wy¿sze ze stopniem nauko-

wym doktora, z tytu³em magistra, lekarza lub równorzêd-

nym, z tytu³em in¿yniera, licencjata, dyplomowanego

ekonomisty. Natomiast w 2002 r. liczba takich osób wynio-

s³a 69,7 tys., co oznacza zwiêkszenie tej zbiorowoœci w oma-

wianym okresie o ponad 80%.

Udzia³ osób o wykszta³ceniu policealnym nigdy nie

stanowi³ istotnej pozycji w kolejnych spisach - odsetek osób

o tym poziomie wykszta³cenia by³ niewielki i kszta³towa³ siê

w NSP 2011 na poziomie - 2,6% (w NSP 2002 - 3,1%).

Absolwenci szkó³ œrednich (ogólnokszta³c¹cych i za-

wodowych) zajmuj¹ dominuj¹c¹ pozycjê w strukturze lud-

noœci wed³ug poziomu wykszta³cenia - w 2011 r. odsetek

takich osób wyniós³ 29,0% (w 2002 - 28,6%), a liczebnoœæ

zwiêkszy³a siê o 13,6 tys. w porównaniu do wyników po-

przedniego spisu. Warte podkreœlenia s¹ znacz¹ce zmiany

wœród ogó³u tej zbiorowoœci. W omawianym okresie liczba

osób o wykszta³ceniu œrednim zawodowym zmniejszy³a siê

o 17,1 tys. (ok. 10%), natomiast zdecydowanie wzros³a licz-
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ba osób, które posiada³y ukoñczon¹ szko³ê œredni¹ ogólno-

kszta³c¹c¹ - wzrost o 30,7 tys. (tj. 43,5%).

Wykszta³cenie zasadnicze zawodowe nadal zajmuje

znacz¹ce miejsce w strukturze wed³ug poziomu wykszta³-

cenia. W 2011 r. udzia³ osób o tym poziomie wykszta³cenia

wyniós³ 23,8% i obni¿y³ siê o 1,2 p. proc. w stosunku do wy-

ników uzyskanych w NSP 2002.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wyniki NSP 2011 pokazuj¹

zmniejszaj¹ce siê zainteresowanie szko³ami, których ukoñ-

czenie daje konkretny zawód. Dotyczy to zarówno omawia-

nego wykszta³cenia na poziomie zasadniczym, jak równie¿

wczeœniej przedstawionego na poziomie œrednim zawodo-

wym i policealnym.

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

O stanie edukacji w regionie œwiadcz¹ wyniki osi¹-

gniête ze sprawdzianów, egzaminów na poziomie szkolnic-

twa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

oraz liczba laureatów w konkursach przedmiotowych w la-

tach 2010-2013. Wiedza o systemie edukacyjnym woje-

wództwa lubuskiego zosta³a wzbogacona o informacje

uzyskane w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

oraz uczelniach wy¿szych, w zakresie: liczebnoœci studen-

tów kszta³c¹cych siê w roku akademickim 2013/14, kierun-

ków studiów i specjalizacji prowadzonych na uczelniach

wy¿szych oraz wyjazdów studentów i pracowników akade-

mickich na uczelnie zagraniczne w ramach programu Era-

smus w latach 2010-2013. Nie wszystkie uczelnie

przed³o¿y³y informacje w powy¿szym przedmiocie za rok

akademicki 2013/2014.

W przypadku sprawdzianów z wiedzy i umiejêtnoœci,

40 punktów stanowi maksymaln¹ wartoœæ, jak¹ uczniowie

mog¹ uzyskaæ. Test ukierunkowany jest na sprawdzenie po-

ziomu umiejêtnoœci w poszczególnych obszarach, takich

jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informa-

cji oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Analiza wyników sprawdzianów, szczególnie arkusza

S-1, który zazwyczaj wype³nia 97-98% ogó³u zdaj¹cych

w województwie lubuskim, pokaza³a, ¿e uczniowie 6 klas

szkó³ podstawowych uzyskuj¹ przeciêtnie 60% punktów

mo¿liwych do zdobycia. Uczniowie kszta³c¹cy siê w szko-

³ach podstawowych zlokalizowanych w Zielonej Górze i Go-

rzowie Wlkp. œrednio uzyskuj¹ wyniki o oko³o 5%19 wy¿sze

od uczniów z innych powiatów województwa lubuskiego.

Z kolei najni¿sze przeciêtne wyniki uzyskuj¹ uczniowie ze

szkó³ podstawowych, funkcjonuj¹cych w powiatach: nowo-

solskim oraz sulêciñskim.

W 2010 roku do egzaminu gimnazjalnego przyst¹pi-

³o 11844 uczniów trzecich klas gimnazjalnych. Z tej grupy

98% osób zdawa³o egzamin z czêœci humanistycznej na for-

mularzu standardowym GH-1,4,5,6. Zestawienie wyników

w poszczególnych latach pokazuje, ¿e przeciêtny wynik

z czêœci humanistycznej oscyluje w granicach 56-60% ogó-

³u punktów mo¿liwych do zdobycia.

Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej w latach

2010-2013

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie wyników z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Po-

znaniu.

19 Raport. Wyniki sprawdzianu szkoły podstawowej w Lubuskiem za lata 2010-2013.

Rodzaje arkuszy
sprawdzianów

2010 2011 2012 2013

Arkusz standardowy S-1 24,06 24,66 22,02 23,38

Arkusz dla uczniów s³abo
widz¹cych i niewidomych

S-4, 5, 6
16,13 20,25 20,00 19,00

Arkusz dla uczniów s³abo
s³ysz¹cych i nies³ysz¹cych S-7

25,19 16,45 24,36 22,85

Arkusz dla uczniów upoœle-
dzonych w stopniu lekkim

S-8
25,76 23,53 21,68 20,70
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Wyniki czêœci humanistycznej sprawdzianu gimnazjal-

nego w szkole podstawowej w latach 2010-2013

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie wyników z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Po-

znaniu.

Legenda:

GH-H - oznaczono arkusz z zakresu historii i wiedzy o spo-

³eczeñstwie

GH - P - oznaczono arkusz z zakresu jêzyka polskiego

W latach kolejnych do egzaminu przyst¹pi³o oko³o

11200 uczniów w 2011 roku, rok póŸniej by³a to grupa

mniejsza o 800 uczniów do roku poprzedniego. W 2013 ro-

ku egzamin gimnazjalny zdawa³o 10160 uczniów. Przez

okres trzech lat zmniejszy³a siê liczba zdaj¹cych o oko³o

1700 osób, czyli spadek wyniós³ w przybli¿eniu 14,2% do

roku bazowego.

Œredni wynik dla czêœci matematyczno-przyrodni-

czej w edycjach 2010 i 2011 jest na podobnym pozio-

mie co wynik dla czêœci matematycznej, rozdzielonej

od czêœci przyrodniczej w 2012 roku. Wyniki egzami-

nów z zakresu przedmiotów przyrodniczych systema-

tycznie wzrastaj¹ od pierwszej edycji, osi¹gaj¹c wynik

57,81% w arkuszach 1,4,5,6 w 2013 roku (patrz tabela

poni¿ej).

Wyniki czêœci matematyczno-przyrodniczej sprawdzia-

nu gimnazjalnego w szkole podstawowej w latach

2010-2013

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie wyników z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Po-

znaniu.

Legenda:

GM-P - oznaczono arkusz z zakresu przedmiotów przyrod-

niczych

GM-M - oznaczono arkusz z zakresu matematyki

Wprowadzone zmiany w 2012 roku, skutkowa³y rów-

nie¿ modyfikacj¹ regu³ w czêœci jêzykowej. Do 2012 roku

egzaminy jêzykowe mia³y formê jednoczêœciow¹, od 2012

roku sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci (poziomu podstawowego

i rozszerzonego). Zestaw zadañ na poziomie rozszerzonym

jest obowi¹zkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum

kontynuowali naukê jêzyka obcego rozpoczêt¹ w szkole

podstawowej. Uczniowie zdaj¹cy test na poziomie rozsze-

rzonym musz¹ przyst¹piæ do egzaminu na poziomie pod-

stawowym.

2010 2011 2012 (%) 2013 (%)

pkt. % pkt. % GH-H GH -P GH-H GH -P

GH-
-1,4,
5,6

29,38 58,76 24,12 48,24 59,52 64,86 56,24 59,92

GH-
-7

34,58 69,16 42,05 84,1 52,28 72,39 55,09 61,13

GH-
-8

29,64 59,28 31,44 62,88 67,27 62,74 71,83 66,49

2010 2011 2012 (%) 2013 (%)

p
kt

.

% p
kt

.

%

G
M

-P

G
M

-M

G
M

-P

G
M

-M

GM-
-1,4,
5,6

23,18 46,36 23,01 46,14 49,18 45,96 57,81 46,72

GM-7 18,47 36,94 23,00 46,00 48,94 44,56 46,48 41,78

GM-8 30,28 60,56 27,83 55,66 59,80 47,88 56,97 45,53
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Wyniki czêœci jêzykowej sprawdzianu gimnazjalnego

w szkole podstawowej w latach 2010-2013

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie wyników z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Po-

znaniu.

Wyniki osób przystêpuj¹cych pierwszy i kolejny raz do

egzaminu maturalnego w latach 2010-2013

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie wyników z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Po-

znaniu.

Legenda:

P - poziom podstawowy

R - poziom rozszerzony
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Podzia³ testu jêzykowego na dwie czêœci nie wp³yn¹³

na wyniki osi¹gane przez uczniów w czêœci podstawowej,

które s¹ na tym samym poziomie co wyniki egzaminów jed-

noczêœciowych z lat 2010-2011. Wyniki testów na poziomie

rozszerzonym s¹ gorsze o kilkanaœcie procent w stosunku

do wyników na poziomie podstawowym. Jednak¿e s¹ one

wy¿sze w stosunku do przeciêtnych wyników osi¹ganych

przez uczniów gimnazjów w województwie wielkopolskim

oraz zachodniopomorskim.

Na egzaminie maturalnym uczniowie szkó³ ponad-

gimnazjalnych maj¹ do wyboru 19 przedmiotów, które

w du¿ej wiêkszoœci mog¹ zdawaæ zarówno na poziomie

podstawowym, jak i rozszerzonym. W poni¿szej tabeli

przedstawiono wyniki z egzaminów przedmiotowych, do

których przystêpuje najwiêkszy odsetek maturzystów.

Analizuj¹c wyniki egzaminów z czêœci przedmiotów za-

uwa¿a siê nastêpuj¹c¹ tendencjê, ¿e przeciêtny wynik na

egzaminie na poziomie podstawowym jest ni¿szy od wy-

niku osi¹gniêtego na egzaminie w zakresie rozszerzo-

nym.

Jedn¹ z przyczyn istnienia tego zjawiska mo¿e byæ sy-

tuacja, w której do egzaminu na poziomie podstawowym,

oprócz osób posiadaj¹cych wiedzê specjalistyczn¹, przystê-

puj¹ osoby przypadkowe, które s¹dz¹, ¿e ³atwiej bêdzie im

zdaæ egzamin z tego przedmiotu, ni¿ z innego.

Zestawienie wyników z szeœciu przedmiotów zda-

wanych na egzaminie maturalnym pokazuje, ¿e najwy¿-

szy wynik osi¹gaj¹ uczniowie w czêœci jêzykowej. Sytuacja

ta dotyczy zarówno wyników egzaminu z jêzyka angiel-

skiego, jak i jêzyka niemieckiego. Przyczyna mo¿e wyni-

kaæ ze specyfiki regionu, bliskoœci obszarów

obcojêzycznych. Czêste kontakty oraz œwiadomoœæ po-

trzeby doskonalenia umiejêtnoœci jêzykowych jest czyn-

nikiem wp³ywaj¹cym na wysoki poziom jêzykowy

lubuskich uczniów.

Z kolei najwiêksz¹ trudnoœæ spoœród przedmiotów

maturalnych sprawia biologia, w dalszej kolejnoœci mate-

matyka, nastêpnym przedmiotem jest informatyka. Wspól-

nym mianownikiem dla nastêpuj¹cej grupy przedmiotów

(informatyka, biologia i historia) jest fakt, ¿e przeciêtne wy-

niki uczniów na egzaminach o rozszerzonym zakresie s¹ za-

zwyczaj wy¿sze od przeciêtnych wyników na poziomie

podstawowym. Mo¿e to byæ dowodem na hipotezê, ¿e do

egzaminów nie tylko przystêpuj¹ uczniowie przygotowani

merytorycznie, lecz równie¿ osoby, które musz¹ zdaæ jaki-

kolwiek egzamin.

Analiza porównawcza danych za lata 2010-2013

w obszarze przeciêtnych wyników z egzaminu na pozio-

mie rozszerzonym potwierdza, ¿e uczniowie szkó³ ponad-

gimnazjalnych w województwie lubuskim najlepiej zdaj¹

egzaminy z jêzyków obcych. W 2013 roku odnotowano ob-

ni¿enie siê œredniego wyniku z biologii oraz jêzyka polskie-

go. Z kolei od dwóch lat roœnie œredni wynik uzyskiwany

przez maturzystów z zakresu matematyki. Nale¿y przypo-

mnieæ, ¿e matura z matematyki jest obowi¹zkowym przed-

miotem od 2010 roku.

Z ka¿dym rokiem do konkursów przedmiotowych

przystêpuje coraz wiêksza grupa uczniów, œwiadczy to o ro-

sn¹cym zainteresowaniu uczniów t¹ form¹ sprawdzenia

wiedzy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e od 2012 roku w konkursach

przedmiotowych adresowanych do uczniów szkó³ podsta-

wowych zwiêkszono liczbê konkursów z 2 do 4. Nale¿y

zwróciæ uwagê na rosn¹c¹ liczbê laureatów, œwiadczy to

o wzroœcie poziomu wiedzy oraz potrzeby uczestniczenia

w konkursach coraz wiêkszej grupy uczniowskiej. Mo¿e to

byæ wynikiem ukierunkowanych zainteresowañ uczniów,

jak i dostrzeganiem przez nich dodatkowych profitów,

zwi¹zanych z mo¿liwoœci¹ wyboru szko³y, w której bêd¹

kontynuowali naukê20.

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.
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Laureaci konkursów przedmiotowych na poziomie

kszta³cenia podstawowego i gimnazjalnego w latach

2010-2013

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie wyników z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Po-

znaniu.

Uczelnie wy¿sze

Na jedenaœcie uczelni wy¿szych, osiem spoœród nich

swoj¹ siedzibê ma w województwie lubuskim, kolejne trzy

jednostki wchodz¹ w sk³ad wiêkszych organizmów akade-

mickich. Collegium Polonicum w S³ubicach jest podleg³a

Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nato-

miast Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein

w Zielonej Górze, jest to organizacja wchodz¹ca w sk³ad Pa-

pieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu. Trzeci¹

uczelni¹ wy¿sz¹ jest Zamiejscowy Wydzia³ Kultury Fizycz-

nej w Gorzowie Wielkopolskim bêd¹cy czêœci¹ Poznañskiej

AWF.

W sumie w roku akademickim 2013/2014, wed³ug da-

nych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wy¿szego, w uczelniach wy¿szych z regionu lubuskiego na-

ukê podjê³o 17328 studentów, którzy kszta³cili siê na stu-

diach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach

jednolitych magisterskich w trybie studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych.

Bior¹c pod uwagê kryterium liczebnoœci studiuj¹-

cych, najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ uczelni¹ wy¿sz¹ w regio-

nie jest Uniwersytet Zielonogórski. £¹cznie studiuje w niej

73,77% wszystkich osób kszta³c¹cych siê na tym poziomie

edukacyjnym w regionie. W publicznych uczelniach zawo-

dowych, czyli Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej

w Gorzowie Wlkp. i Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodo-

wej w Sulechowie, kszta³ci siê odpowiednio 14,46%

i 4,56% ogó³u studentów. W zamiejscowym wydziale po-

znañskiej AWF naukê pobiera 4,26% wszystkich studiuj¹-

cych w regionie lubuskim. Na tych czterech uczelniach

kszta³ci siê w sumie 97,05% ogó³u lubuskich studentów.

Przyczyn¹ niepe³nej informacji dotycz¹cej liczby studen-

tów w Collegium Polonicum w S³ubicach oraz w Instytucie

Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Gó-

rze jest brak informacji o wielkoœci studiuj¹cych w bazie

MNiSW.

Liczba studentów kszta³c¹cych siê na uczelniach wy¿-

szych w województwie lubuskim na pocz¹tku roku aka-

demickiego 2013/2014

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie danych MNiSW.

L.p. Uczelnie wy¿sze
Liczba

studentów

1 Uniwersytet Zielonogórski 12783

2 PWSZ w Gorzowie Wlkp. 2505

3 PWSZ w Sulechowie 790

4
£u¿ycka Wy¿sza Szko³a Humanistyczna

w ¯arach
245

5 ZWSHiFM w Zielonej Górze 70

6 WSB w Gorzowie Wlkp. 41

7
Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Kostrzy-

nie n. Odr¹
143

8
Lubuska Wy¿sza Szko³a Zdrowia Pu-

blicznego w Zielonej Górze
13

9
Zamiejscowy Wydzia³ Kultury Fizycznej

w Gorzowie Wlkp. Poznañskiej AWF
738

10
Instytut Filozoficzno-Teologiczny im.

Edyty Stein w Zielonej Górze
brak

danych

11 Collegium Polonicum w S³ubicach
brak

danych

Suma 17328
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Oprócz kryterium liczebnoœci osób pobieraj¹cych na-

ukê na poszczególnych uczelniach, wa¿na jest równie¿ ró¿-

norodnoœæ oraz atrakcyjnoœæ oferty edukacyjnej, która

wynika z mo¿liwoœci kadrowych uczelni oraz stopnia do-

stosowywania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku.

W poni¿szej tabeli przedstawiono informacje prezen-

tuj¹ce dane iloœciowe dotycz¹ce kierunków studiów oraz

specjalizacji, które znajduj¹ siê w ofercie uczelni wy¿szych.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wstêpna oferta kierunkowa

a szczególnie specjalizacyjna nie jest to¿sama z kierunkami

i specjalizacjami prowadzonymi w danym roku akademic-

kim. Konsekwencj¹ niskiego popytu rynkowego jest nie-

uruchomienie kierunku studiów b¹dŸ specjalizacji.

Kierunki studiów i specjalizacje prowadzone przez

uczelnie wy¿sze w regionie lubuskim w latach 2010-

2014

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie danych uczelni wy¿szych.

Legenda:

k- kierunek studiów

s - specjalizacja

Powy¿sze zestawienie potwierdza dominacjê Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego na regionalnym rynku uczelni

wy¿szych. Oprócz UZ, który w ofercie ma najwiêcej kierun-

ków studiów oraz specjalizacji, w miarê bogaty wachlarz

kierunków maj¹ PWSZ w Gorzowie Wlkp., Collegium Polo-

nicum w S³ubicach oraz PWSZ w Sulechowie. Pozosta³e

uczelnie, ze struktur¹ jednowydzia³ow¹, posiadaj¹ skrom-

niejsz¹ ofertê dydaktyczn¹, ograniczon¹ do 2-3 kierunków

studiów, wzbogacon¹ o specjalizacje.

Uczelnie
wy¿sze

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

k s k s k s k s

Uniwersytet
Zielonogórski

42 70 37 76 45 85 46 66

PWSZ
w Gorzowie

Wlkp.
10 29 12 32 13 31 14 31

PWSZ
w Sulechowie

5 12 5 13 5 12 5 10

£u¿ycka
Wy¿sza Szko³a
Humanistycz-
na w ¯arach

2 5 2 5 2 5 2 6

ZWSHiFM
w Zielonej

Górze
2 3 2 3 2 3 2 3

WSB
w Gorzowie

Wlkp.
1 3 1 3 1 3 1 3

Wy¿sza Szko³a
Zawodowa

w Kostrzynie
n. Odr¹

3 4 3 4 3 4 3 4

Lubuska
Wy¿sza Szko³a

Zdrowia
Publicznego
w Zielonej

Górze

2 9 2 9 2 9 2 9

Zamiejscowy
Wydzia³
Kultury

Fizycznej
w Gorzowie
Wielkopol-

skim
Poznañskiej

AWF

3 4 3 4 3 4 3 4

Instytut
Filozoficzno-
-Teologiczny

im. Edyty
Stein

w Zielonej
Górze

bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd.

Collegium
Polonicum

w S³ubicach
9 8 10 8 10 8 10 8

Suma 79 147 77 157 86 164 88 144
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Oferta edukacyjna uczelni wy¿szych w latach 2010-

2013

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie danych uczelni wy¿szych.

Analiza porównawcza przedstawiona na powy¿szym

wykresie wykazuje przyrost liczby kierunków studiów w la-

tach 2010-2013, przy jednoczesnym spadku liczby oferowa-

nych specjalizacji. Pierwsze zjawisko mo¿e byæ wynikiem

du¿ej konkurencji wœród uczelni o kandydatów na studia, jak

równie¿ dostosowywaniem oferty edukacyjnej do potrzeb

rynku pracy i oczekiwañ kandydatów na studia. Nale¿y przy-

puszczaæ, ¿e zjawisko spadku liczby specjalizacji nie jest wy-

nikiem zubo¿enia oferty (stoi to w sprzecznoœci z rosn¹cym

trendem oferty kierunkowej), lecz wycofania tych specjaliza-

cji z ofert edukacyjnych, które nie cieszy³y siê zainteresowa-

niem w grupie studenckiej we wczeœniejszych latach.

Dodatkowym czynnikiem wzbogacaj¹cym ofertê dy-

daktyczn¹ s¹ mo¿liwoœci wynikaj¹ce z uczestnictwa w pro-

gramie Erasmus, który umo¿liwia studentom i pracownikom

akademickim zdobywanie doœwiadczenia, wiedzy oraz kom-

petencji spo³ecznych poprzez poznanie zagranicznych œro-

dowisk akademickich.

Tylko trzy uczelnie z województwa lubuskiego maj¹

podpisan¹ umowê na wyjazdy studentów i pracowników na

uczelnie zagraniczne. W sumie przyznano kwotê 290.820,00

z³otych na 146 wyjazdów w obu grupach w roku akademic-

kim 2013/201421. Najwiêcej osób do uczelni zagranicznych

wyjecha³o z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ostatnim

analizowanym roku akademickim odnotowano mniej wyjaz-

dów w porównaniu do wczeœniejszego roku. Z kolei w PWSZ

Gorzów Wlkp. od dwóch lat liczba wyjazdów studenckich

jest na podobnym poziomie. Jednak¿e nisko nale¿y oceniæ

aktywnoœæ studentów w tym obszarze. Liczba osób wyje¿-

d¿aj¹cych w ramach programu Erasmus nie przekracza na-

wet 1% ogó³u studiuj¹cych, czyli na 200 studentów przypada

1 osoba, która wyje¿d¿a w ramach programu Erasmus.

Wyjazdy studentów i pracowników w ramach progra-

mu Erasmus w latach 2010-2013

hród³o: opracowanie UMWL w Zielonej Górze na podsta-

wie danych uczelni wy¿szych.

Doskonalenie warsztatu dydaktycznego jest jedn¹

z istotniejszych przes³anek korzystania z programu Erasmus

przez pracowników akademickich. W minionych 3 latach

zorganizowano w sumie 226 wyjazdów. Przeprowadzona

analiza porównawcza pokazuje trend wzrostowy w oma-

wianym przed miocie. Jest to dobry prognostyk na kolejne

lata. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jedynie pracownicy z Uni-

wersytetu Zielonogórskiego oraz PWSZ w Gorzowie Wlkp.

wyje¿d¿aj¹ w celu prowadzenia zajêæ dydaktycznych22.

21 Erasmus, Lista uczelni posiadająca umowy na wymianę studencką lub/i pracowniczą w roku akademickim 2013/14,
http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/2013_mob-sw_wnioski-zaakceptowane_www.pdf, dnia 15.06.2014.
22 Wszystkie przedstawione dane zostały pozyskane z kilku źródeł, m.in. z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz uczelni wyższych funkcjonujących w regionie lubuskim.
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Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e wyniki sprawdzianów

oraz egzaminów do poziomu szkó³ ponadgimnazjalnych

stawiaj¹ uczniów z regionu w œrodku krajowej stawki. Jed-

nak¿e wyniki z egzaminów jêzykowych klasyfikuj¹ uczniów

z województwa lubuskie na czele krajowej listy.

Uczelnie wy¿sze z naszego regionu s¹ ma³o konku-

rencyjne w ofercie dydaktycznej w stosunku do oœrodków

akademickich z oœciennych województw (Wroc³aw, Po-

znañ, Szczecin). Jest to jeden z powodów migracji m³o-

dych ludzi w celu kontynuowania edukacji na uczelniach

spoza regionu.

Od kilku lat stopniowo wzbogacana jest oferta edu-

kacyjna dla studentów o nowe kierunki studiów oraz spe-

cjalizacje. W trzech szko³ach wy¿szych studenci oraz

pracownicy akademiccy mog¹ doskonaliæ swój warsztat

w trakcie wyjazdów dydaktycznych na uczelniach zagra-

nicznych w ramach programu Erasmus.

Lubuskie uczelnie wy¿sze w oparciu o œrodki w³asne

i unijne, zrealizowa³y liczne inwestycje w bazê dydaktyczn¹

w okresie 2010-2013. Wœród najwiêkszych mo¿na wymie-

niæ m.in. oddanie do u¿ytkowania Biblioteki Uniwersytec-

kiej oraz zmodernizowanie budynku dydaktycznego

Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze

fot. Wojciech Kryñski.

Budynek dydaktyczny WEIiT

hród³o: zasoby w³asne UMWL w Zielonej Górze.

OCHRONA ŚRODOWISKA

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Województwo lubuskie charakteryzuj¹: ma³o urozma-

icona rzeŸba terenu i budowy geologicznej, korzystne wa-

runki klimatyczne i hydrologiczne. Stwarza to dogodne

warunki bytowania dla wielu gatunków roœlin, zwierz¹t

i grzybów o ró¿norodnych wymaganiach siedliskowych

i decyduje o du¿ej, rzadko spotykanej w skali kraju ró¿no-

rodnoœci biologicznej.

Województwo lubuskie jest najbardziej zalesionym

województwem w kraju i to lasy s¹ jednym z najwa¿niej-

szych bogactw naturalnych regionu. W 2012 r. zajmowa³y

one 49,1% ogó³u powierzchni, co znacznie przekracza³o

œredni¹ krajow¹, która wynosi³a 29,3%. Na uwagê zas³u-

guje fakt, ¿e lesistoœæ województwa ci¹gle roœnie (o 1,0

p. proc. w porównaniu do 2000 r.). Najwy¿sza lesistoœæ

(60,0%) cechuje powiat kroœnieñski, a w najbardziej zale-

sionej gminie powiatu i ca³ego województwa - Bytnicy,

lasy zajmuj¹ 76,7% obszaru. Na jednego mieszkañca wo-

jewództwa przypada 0,7 ha lasów, a œrednio w Polsce 0,2

ha. W zbiorowiskach leœnych dominuj¹ bory sosnowe sta-

nowi¹ce 80,7% powierzchni lasów.
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Przestrzenny system ochrony przyrody województwa

lubuskiego tworz¹ tereny o zró¿nicowanym statusie praw-

nym i ró¿nych funkcjach.

W 2012 r. blisko 40% powierzchni województwa lu-

buskiego objêta by³a ochron¹ prawn¹. Na jednego miesz-

kañca przypada³o 5310 m2 obszarów chronionych

- dwukrotnie wiêcej ni¿ œrednio w Polsce.

W 2012 r. system obszarów i obiektów chronionych wo-

jewództwa lubuskiego tworzy³y m.in.:

q 2 parki narodowe; w ca³oœci Ujœcie Warty oraz Drawieñ-

ski po³o¿ony na terenie województwa lubuskiego, za-

chodniopomorskiego i wielkopolskiego,

q 8 parków krajobrazowych,

q 64 rezerwaty przyrody,

q 38 obszarów chronionego krajobrazu,

q 11 zespo³ów przyrodniczo - krajobrazowych,

q 361 u¿ytków ekologicznych,

q 1290 pomników przyrody,

q 1 stanowisko dokumentacyjne.

W województwie lubuskim ujêcia wód podziem-

nych i powierzchniowych wykorzystuje siê do celów ko-

munalnych, przemys³owych oraz nawodnieñ w rolnictwie

i leœnictwie oraz uzupe³niania stawów rybnych. W 2012 r.,

w skali roku, zaobserwowano wzrost poboru wody ogó-

³em o 3,0%, w tym do celów rolniczych i leœnych o 14,1%.

W pozosta³ych sferach gospodarki wyst¹pi³ spadek ilo-

œci pobieranej wody. Spoœród powiatów najwiêkszy po-

bór wody mia³ miejsce w kroœnieñskim - 18,3 hm3 (17,2%

poboru wody w ogó³em w województwie), w ¿arskim -

17,6 hm3 (16,6%) i w gorzowskim - 14,6 hm3 (13,8%), na-

tomiast najmniej wody pobrano w mieœcie Zielona Góra

- 2,1 hm3 (1,9%). Pobór wody w powiecie gorzowskim

i mieœcie Zielona Góra by³ zwi¹zany przede wszystkim

z eksploatacj¹ sieci wodoci¹gowej, natomiast w powia-

tach kroœnieñskim i ¿arskim spo¿ytkowany do celów rol-

niczych i leœnych.

W 2012 r. zu¿ycie wody na potrzeby gospodarki naro-

dowej i ludnoœci województwa lubuskiego wynios³o 92,3 hm3

ogó³em i wzros³o w skali roku o 4,8%, w tym w rolnictwie

i leœnictwie o 14,1%. W przemyœle zu¿yto mniej wody

o 4,6%, a eksploatacja sieci wodoci¹gowej by³a mniejsza

o 1,7%. Struktura zu¿ycia wody w ostatnich latach uleg³a

zmianie. Zu¿ycie wody na potrzeby przemys³u stanowi³o

11,7% ogó³u zu¿ycia, tj. o 1,2 p. proc. mniej ni¿ w 2011 r.,

ni¿szy by³ tak¿e udzia³ eksploatacji sieci wodoci¹gowej

- o 2,7 p. proc. W skali roku wzrós³ natomiast udzia³ nawod-

nieñ w rolnictwie i leœnictwie - o 3,9 p. proc.

Na stopieñ degradacji i zanieczyszczenia zasobów

wodnych w znacznym stopniu wp³ywa iloœæ wytwarza-

nych œcieków. W 2012 r. w województwie lubuskim do wód

powierzchniowych lub do ziemi odprowadzono 38,6 hm3

œcieków komunalnych i przemys³owych, co stanowi³o

0,4% ogó³u œcieków odprowadzonych do wód lub do zie-

mi w Polsce. By³o to o 7,2% wiêcej ni¿ w 2011 r. Na œcieki

komunalne przypada³o 79,0% (30,1 hm3), a pozosta³e

21,0% (8,0 hm3) - na œcieki przemys³owe. Z ogó³u œcieków,

98,7% wymaga³o oczyszczania, w tym wiêkszoœæ oczysz-

czono biologicznie i z podwy¿szonym usuwaniem bioge-

nów (93,7%).

W 2012 r. w województwie lubuskim dzia³a³o 136

oczyszczalni œcieków (przemys³owych i komunalnych).

Wœród nich znajdowa³o siê 106 oczyszczalni œcieków komu-

nalnych, w tym 76 typu biologicznego i 29 z podwy¿szo-

nym usuwaniem biogenów oraz 30 przemys³owych

oczyszczalni œcieków, w tym 17 biologicznych.

Od 2005 r. liczba oczyszczalni komunalnych zwiêkszy-

³a siê o 16, a oczyszczalni przemys³owych - obni¿y³a siê

o 17 obiektów. W 2011 r. w stosunku do 2010 r. przyby³a

1 oczyszczalnia œcieków komunalnych z podwy¿szonym

usuwaniem biogenów i 1 biologiczna oczyszczalnia œcie-

ków komunalnych.

W omawianym okresie, wed³ug danych szacunko-

wych, w województwie lubuskim 70,3% ludnoœci korzysta-

³o z oczyszczalni œcieków (7. lokata w Polsce). Odsetek ten

w ci¹gu ostatniej dekady systematycznie wzrasta³. Dla po-

równania, w 2005 r. wyniós³ 64,0%, a w 2011 r. - 68,0%. Naj-

wiêkszy, 100% odsetek ludnoœci korzystaj¹cej z oczyszczalni

œcieków odnotowano w szeœciu miastach województwa:



64

Babimost, Cybinka, Ma³omice, Nowe Miasteczko, Strzelce

Krajeñskie i Zb¹szynek, natomiast najmniejszy - na obszarze

wiejskim gminy Trzciel (0,7%).

Rozbudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wp³y-

wa (poœrednio) na zmniejszenie zanieczyszczenia wód i gle-

by. D³ugoœæ sieci wodoci¹gowej rozdzielczej (bez po³¹czeñ

prowadz¹cych do budynków i innych obiektów) w 2012 r.

w województwie lubuskim wynosi³a 6,7 tys. km, czyli o 1/5

wiêcej ni¿ w 2005 r. i o 1,7% wiêcej ni¿ w 2011 r. D³ugoœæ sie-

ci kanalizacyjnej (ogólnosp³awnej i na œcieki gospodarcze)

w relacji do 2005 r. by³a ponad 1,5-krotnie wiêksza, a w sto-

sunku do 2011 r. wzros³a o 6,7% i wynios³a 3,2 tys. km.

Du¿e znaczenie dla ochrony œrodowiska ma zwi¹zane

z uprzemys³owieniem regionu ograniczenie emisji zanie-

czyszczeñ py³owych i gazowych z zak³adów przemys³owych.

W 2012 r. na terenie województwa dzia³a³o 67 zak³adów

szczególnie uci¹¿liwych dla czystoœci powietrza, tj. 3,8%

ogó³u tego typu zak³adów w Polsce. Liczba ta spad³a w po-

równaniu z 2011 r. (o 3 zak³ady), lecz wzros³a w odniesieniu

do 2005 r. o 11. Ponad 40% tych zak³adów posiada³o urz¹-

dzenia do redukcji zanieczyszczeñ py³owych, natomiast bli-

sko 10% by³o wyposa¿onych w urz¹dzenia do redukcji

zanieczyszczeñ gazowych.

Emisja zanieczyszczeñ py³owych i gazowych w woje-

wództwie lubuskim z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych dla

czystoœci powietrza wynios³a w ci¹gu roku 25,2 tys. ton (bez

CO2). Na przestrzeni ostatnich lat znacz¹co zmniejszy³a siê

zarówno emisja zanieczyszczeñ py³owych, jak i gazowych.

W województwie lubuskim wystêpuje problem zanie-

czyszczenia œrodowiska du¿¹ iloœci¹ wytwarzanych i nagro-

madzonych odpadów. Jednak ogólna iloœæ odpadów

(z wy³¹czeniem odpadów komunalnych) dotychczas sk³a-

dowanych (nagromadzonych) w ci¹gu ostatnich lat wyka-

zywa³a tendencjê malej¹c¹ i w koñcu 2012 r. wynios³a

33,9 tys. t, tj. o 41,2% mniej ni¿ w 2005 r. i o 2,9% mniej ni¿

w 2011 r. Na 1 km2 powierzchni województwa przypada³o

66,1 t odpadów, najwiêcej w miastach: Zielona Góra

- 2794,8 t/km2 oraz Gorzów Wlkp. - 602,3 t/km2, a najmniej

w powiecie wschowskim - 8,0 t/km2.

Iloœæ wytworzonych odpadów komunalnych z roku na

rok wzrasta³a. W 2012 r. zebrano 304,1 tys. t odpadów sta-

³ych, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do roku po-

przedniego. Wywieziono 1399,9 dam3 nieczystoœci ciek³ych.

Na 1 mieszkañca w województwie przypada³o 297 kg

odpadów komunalnych sta³ych zebranych w ci¹gu roku.

Z ogólnej iloœci 272,3 tys. t sta³ych zebranych odpadów ko-

munalnych (bez wyselekcjonowanych) 71,5% pochodzi³o

z gospodarstw domowych. Selektywnie zebrano 31,8 tys.

(tj. 10,5% odpadów komunalnych), w tym odpady biode-

gradowalne stanowi³y 25,2%, makulatura - 24,0%, szk³o

- stanowi³o 16,0%, a tworzywa sztuczne - 15,8%.

Zapobieganie degradacji œrodowiska wymaga pono-

szenia nak³adów finansowych na ekologiczne przedsiê-

wziêcia. W 2012 r. nak³ady na ochronê œrodowiska

w województwie lubuskim ukszta³towa³y siê na ni¿szym

poziomie ni¿ w latach poprzednich, wynosz¹c 206,4 mln z³

(w cenach bie¿¹cych) i stanowi³y 2,0% nak³adów poniesio-

nych w Polsce na ten cel. By³y ni¿sze zarówno w porówna-

niu z 2010 r. (o 11,3%), jak i w odniesieniu do 2011 r.

(o 8,5%). Najwiêcej œrodków pieniê¿nych przeznaczono na

gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód - 150,5 mln z³, tj. -

72,9% nak³adów ogó³em, w tym g³ównie na sieæ kanaliza-

cyjn¹ odprowadzaj¹c¹ œcieki i wody opadowe (93,8%) i na

oczyszczanie œcieków (3,5%). Na ochronê powietrza atmos-

ferycznego i klimatu wydatkowano 16,5 mln z³, tj. 8,0% na-

k³adów ogó³em. Œrednia kwota wydatkowana na œrodki

trwa³e s³u¿¹ce ochronie przypadaj¹ca na 1 mieszkañca wo-

jewództwa lubuskiego wynios³a w 2012 r. 202 z³. Najwiêcej

- 2246 z³, wydano na mieszkañca wiejskiego obszaru gmi-

ny Miêdzyrzecz.

Nak³ady na œrodki trwa³e s³u¿¹ce gospodarce wodnej

w 2012 r. wynios³y 87,3 mln z³, tj. mniej ni¿ w poprzednim

roku o 40,3% (3,1% nak³adów krajowych). Najwiêkszy

udzia³ w nak³adach ogó³em stanowi³y œrodki przeznaczone

na obwa³owania przeciwpowodziowe (35,4%) oraz na

zbiorniki wodne (17,2%). Œrednie wydatki na 1 mieszkañca

wynios³y 85 z³, najwiêcej na obszarze wiejskim gminy Wit-

nica - 2400 z³.
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Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska

i gospodarce wodnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca

w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Zadaniem samorz¹du województwa jest opracowa-

nie regionalnych dokumentów strategicznych w zakresie

ochrony œrodowiska, w zwi¹zku z tym przygotowano Pro-

gram Ochrony Œrodowiska dla województwa lubuskiego na

lata 2012 - 2015 z perspektyw¹ do 2019 roku, który ma na

celu d¹¿enie do sukcesywnej poprawy stanu œrodowiska

w województwie, ograniczenie negatywnego wp³ywu na

œrodowisko naturalne Ÿróde³ zanieczyszczeñ, ochronê i roz-

wój walorów œrodowiska, a tak¿e racjonalne gospodarowa-

nie jego zasobami przy uwzglêdnieniu koniecznoœci

ochrony œrodowiska. Dokument wyznacza ramy dla pó-

Ÿniejszych przedsiêwziêæ, realizowanych w programach

sektorowych województwa, a tak¿e przedstawia wytyczne

do programów ochrony œrodowiska na poziomie powia-

tów, gmin i miast. Kolejnym celem Programu jest zapew-

nienie efektywnego i sprawnego wykorzystania œrodków

finansowych na zadania wymienione w Programie oraz

umo¿liwienie i wspieranie pozyskiwania œrodków przez jed-

nostki samorz¹dowe (na szczeblu wojewódzkim, powiato-

wym i gminnym) na realizacjê tych zadañ.

Gospodarka œciekowa

Najwa¿niejsze inwestycje w zakresie gospodarki œcie-

kowej to:

q budowa nowych sieci kanalizacyjnych (ogó³em dla 62

aglomeracji): w 2010 r. - 265,9 km, w 2011 r. - 178,0 km,

w 2012 r. - 179,0 km, w 2013 r. - 201,5 km;

q modernizowanie istniej¹cej sieci kanalizacyjnej (ogó-

³em dla 62 aglomeracji): w 2010 r. - 8,5 km, w 2011 r. -

13,0 km, w 2012 r. - 4,06 km, w 2013 r. - 23,4 km;

q budowa nowych oczyszczalni œcieków: w 2010 r. -

1 oczyszczalnia w Przytocznej, w 2011 r. - 4 oczyszczal-

nie (w Jasieniu, w Gozdnicy, w m. Lipna - aglomeracja

Przewóz, w m. Gronów - aglomeracja £agów);

q rozbudowa i modernizacja oczyszczalni œcieków:

w 2010 r. - 4, w 2011 r. - 3, w 2012 r. - 7, w 2013 r. - 6.

Od chwili powstania województwa lubuskiego funk-

cjonuje na jego terenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Œro-

dowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŒiGW), stanowi¹c

wa¿ny element systemu finansowania ochrony œrodowiska

w województwie. Przedmiotem dzia³ania Funduszu jest fi-

nansowanie g³ównie inwestycji ochrony œrodowiska i go-

spodarki wodnej, zgodnie z kierunkami polityki

ekologicznej pañstwa i celami œrodowiskowymi wynikaj¹-

cymi ze Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Dla

perspektywy finansowej 2007-2013 zadania Funduszu

obejmowa³y udzia³ w dwóch programach:

1. Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko

w roli Instytucji Wdra¿aj¹cej (poœrednicz¹cej II stopnia),

w zakresie dwóch priorytetów: I - Gospodarka wodno-

-œciekowa oraz II - Gospodarka odpadami i ochrona po-

wierzchni ziemi;

2. Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-

2013 w roli Instytucji Poœrednicz¹cej, w Priorytecie III

- Ochrona i zarz¹dzanie zasobami œrodowiska przyrod-

niczego.

G³ównymi kierunkami dofinansowania s¹ po¿yczki

oraz formy bezzwrotne: dotacje, umorzenia i dop³aty do

oprocentowania kredytów bankowych. W ostatnich latach,

w praktyce ca³oœæ œrodków po¿yczkowych Fundusz kiero-
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wa³ na ochronê wód, ochronê powietrza, ochronê po-

wierzchni ziemi, gospodarkê wodn¹ oraz nadzwyczajne za-

gro¿enia œrodowiska. Do najwiêkszych inwestycji

dofinansowanych ze œrodków WFOŒiGW w Zielonej Górze

nale¿a³y m.in. kompleksowe rozwi¹zanie gospodarki wod-

no-œciekowej dla aglomeracji Szprotawa (wartoœæ projektu

106.907.706,76 z³), zapewnienie prawid³owej gospodarki

œciekowej na terenie miasta i gminy Lubsko (wartoœæ pro-

jektu 54.396.066,90 z³), rozbudowa i modernizacja Zak³adu

Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. (wartoœæ projektu

24.920.589,73 z³).

Ochrona powietrza

Najwiêksze iloœci zanieczyszczeñ emitowane s¹ na ob-

szarach powiatów gêsto zaludnionych i uprzemys³owio-

nych, tj. gorzowskim, zielonogórskim, ¿arskim, ¿agañskim

i miêdzyrzeckim. Jednak¿e w ci¹gu ostatnich lat obserwu-

je siê systematyczne zmniejszanie siê wielkoœci emisji prze-

mys³owych. Du¿y wp³yw na jakoœæ powietrza, szczególnie

w miastach, ma tzw. emisja niska, ze Ÿróde³ takich jak: pale-

niska domowe, ma³e kot³ownie, warsztaty rzemieœlnicze,

obiekty rolnicze.

W œwietle oceny stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza

przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Œrodowiska w Zielonej Górze, cztery strefy województwa

lubuskiego wskazane zosta³y do wykonania programów

ochrony powietrza pod k¹tem ochrony zdrowia. S¹ to po-

wiat grodzki Gorzów Wlkp., powiat grodzki Zielona Góra,

strefa ¿arsko - ¿agañska oraz strefa nowosolsko - wschow-

ska. W zwi¹zku z tym opracowane zosta³y: Program Ochro-

ny Powietrza dla Miasta Gorzów Wielkopolski, Program

Ochrony Powietrza dla Zielonej Góry, Program Ochrony Po-

wietrza dla Strefy ¯arsko - ¯agañskiej oraz Program Ochro-

ny Powietrza dla Strefy Nowosolsko - Wschowskiej.

Do najwa¿niejszych przedsiêwziêæ w obszarze ochro-

ny powietrza nale¿y zaliczyæ:

a) w strefie nowosolsko-wschowskiej:

q dzia³ania zwi¹zane z emisj¹ powierzchniow¹:

- wymiana ogrzewania na gazowe, wartoœæ 4 inwe-

stycji w 2012 r. - 43.858,52 z³;

q dzia³ania zwi¹zane z emisj¹ liniow¹:

- utwardzenie ulic i odcinków dróg (0,13 km), war-

toœæ inwestycji w 2012 r. - 75.906,23 z³;

- remont nawierzchni dróg i ulic (5,883 km), wartoœæ

inwestycji w 2012 r. - 1.627.954,36 z³;

b) w strefie miasta Zielonej Góry:

q dzia³ania zwi¹zane z ograniczeniem emisji powierzch-

niowej niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej

i technologicznej:

- rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania

w energiê ciepln¹, wartoœæ inwestycji w 2013 r. -

7.609.800,00 z³;

- wymiana kot³ów wêglowych na gazowe lub olejo-

wo-gazowe, wartoœæ inwestycji w 2013 r. -

24.429.400,00 z³;

- ograniczanie strat ciep³a, wartoœæ inwestycji w la-

tach 2011-2013 - 18.729.398,04 z³;

q dzia³ania zwi¹zane z ograniczeniem emisji liniowej ko-

munikacyjnej:

- rozwój systemu transportu publicznego, wartoœæ

inwestycji w 2011 r. - 9.770.507,53 z³, w 2012 r. -

16.250.611,72 z³;

- oczyszczanie ulic, wartoœæ inwestycji w latach

2011-2012 - 352.000,00 z³;

c) w strefie miasta Gorzowa Wielkopolskiego:

q dzia³ania zwi¹zane z ograniczeniem emisji powierzch-

niowej niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej

i technologicznej:

- rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania

w energiê ciepln¹, wartoœæ inwestycji w 2012 r.

- 5.582.121,63 z³, w 2013 r. - 4.327.286,58 z³;

- redukcja emisji z niskich Ÿróde³ komunalno-byto-

wych, wartoœæ inwestycji w 2012 r. - 1.252.266,66 z³,

w 2013 r. - 102.986,70 z³;

- ograniczanie strat ciep³a, wartoœæ inwestycji w 2012 r.

- 16.329.338,81 z³, w 2013 r. - 18.115.171,67 z³;

q dzia³ania zwi¹zane z ograniczeniem emisji liniowej ko-

munikacyjnej:
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- zintegrowane planowanie rozwoju systemu trans-

portowego, wartoœæ inwestycji w 2013 r. -

98.400,00 z³;

- rozwój systemu transportu publicznego, wartoœæ

inwestycji w 2012 r. - 13.041.247,10 z³, w 2013 r. -

6.420.421,00 z³;

- oczyszczanie ulic, wartoœæ inwestycji w 2012 r. -

2.237.760,00 z³, w 2013 r. - 2.362.878,00 z³;

- niskoemisyjne technologie w systemach transporto-

wych, wartoœæ inwestycji w 2013 r. - 3.018.000,00 z³.

W 2014 r. przyjêto uchwa³ami Sejmiku Województwa

Lubuskiego „Program ochrony powietrza dla strefy lubu-

skiej” i „Plan dzia³añ krótkoterminowych dla strefy lubu-

skiej”.

„Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”

zosta³ opracowany przez Zarz¹d Województwa Lubuskie-

go na podstawie wyników oceny poziomów substancji

w powietrzu i klasyfikacji stref okreœlonych przez Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze.

„Plan dzia³añ krótkoterminowych” stanowi ele-

ment „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”.

Plan wskazuje sposób monitorowania stanu jakoœci powie-

trza oraz okreœla procedurê informowania spo³eczeñstwa

o prognozowanym lub wystêpuj¹cym ponadnormatyw-

nym stê¿eniu py³u PM10 lub/i wystêpuj¹cym w pyle stê¿e-

niu benzo(a)pirenu i arsenu wraz ze wskazaniem sytuacji,

w których nale¿y wprowadziæ okreœlone dzia³ania obni¿aj¹-

ce zagro¿enia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Zie-

lonej Górze prowadzi w ramach Pañstwowego Monitorin-

gu Œrodowiska wysokiej jakoœci pomiary zanieczyszczeñ

powietrza. Na terenie województwa lubuskiego dzia³a Lu-

buska Sieæ Monitoringu Zanieczyszczeñ Powietrza, w ra-

mach której na siedmiu stacjach wykonywane s¹ pomiary

stê¿eñ zanieczyszczeñ gazowych (tlenki azotu, tlenek wê-

gla, dwutlenek siarki, ozon, BTX) oraz zanieczyszczeñ py-

³owych (py³ zawieszony PM2,5 i PM10 oraz zawartych

w nim substancji tj. metali ciê¿kich - arsen, nikiel, kadm,

o³ów i WWA, w tym benzo(a)piren - BaP). Na stronie inter-

netowej Inspektoratu w sposób ci¹g³y prezentowane s¹

wyniki przeprowadzanych co godzinê pomiarów wykony-

wanych metod¹ automatyczn¹ oraz systematycznie za-

mieszczane s¹ wyniki pomiarów wykonywanych metod¹

manualn¹.

Gospodarka odpadowa

Ca³oœæ dzia³añ koniecznych do podjêcia w zakresie

gospodarki odpadami okreœlona zosta³a w Planie Gospo-

darki Odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012

- 2017 z perspektyw¹ do 2020 roku.

Najwa¿niejsze inwestycje w zakresie gospodarki od-

padowej to:

q oddanie do u¿ytkowania instalacji do mechanicznego

przetwarzania odpadów z sortowni¹ rêczn¹ o mocy

przerobowej 37.300,00 Mg/rok w Zak³adzie Utylizacji

Odpadów w m. Nowy Œwiat gm. Sulechów (rok 2010),

wartoœæ inwestycji - ok. 5.000.000,00 z³;

q rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpa-

dami dla rejonu Zielonej Góry, w ramach zadania by³y

realizowane nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: rozbudowa

sk³adowiska odpadów komunalnych w Zielonej Górze

o kwaterê D o powierzchni 8,85 ha (rok 2013), budowa

hali demonta¿u odpadów wielkogabarytowych zu¿yte-

go sprzêtu elektrycznego i elektronicznego o pow.

307 m2, modernizacja magazynu odpadów niebez-

piecznych o pow. 342 m2, sortownia st³uczki szklanej

o pow. 256,6 m2, wartoœæ ca³kowita przedsiêwziêcia -

26.756.120,00 z³;

q budowa stacji prze³adunkowej odpadów wraz z punk-

tem dobrowolnego gromadzenia odpadów we Wscho-

wie (rok 2010), wartoœæ inwestycji - 1.751.000,00 z³;

q rozbudowa Zak³adu Utylizacji Odpadów w Gorzowie

Wlkp. - sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne

(rok 2010), wartoœæ inwestycji - 524.849,00 z³;

q rekultywacja sk³adowisk odpadów komunalnych

w gminach: Witnica, £agów, D¹bie, Krosno Odrzañskie,

Skwierzyna, Nowe Miasteczko, Siedlisko, S³oñsk, Wy-

miarki (rok 2010).
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Melioracje wodne oraz ochrona przeciwpowodziowa

Najwa¿niejsze przedsiêwziêcia w latach 2010 - 2013

w zakresie melioracji wodnych oraz ochrony przeciwpowo-

dziowej to:

q Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego prze-

ciwpowodziowego wa³u rzeki Warty w celu zwiêkszenia

bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego terenów rol-

nych, ¿ycia i mienia ludnoœci na terenach miejskich Go-

rzowa Wlkp., wsi Wieprzyce, Je¿yki oraz Jasiniec (2011 -

2013 r.), wartoœæ inwestycji - 18.022.000 z³ (z tego UE -

10.831.000 z³);

q Gorzów - Borek - Ciecierzyce - etap II - modernizacja wa-

³u przeciwpowodziowego rzeki Warty w km wa³u

56+062 - 60+025 w celu zapewnienia bezpieczeñstwa

przeciwpowodziowego mieszkañców miejscowoœci Za-

kanale, Siedlice, Ciecierzyce i teren m. Gorzowa Wlkp.

(2009 - 2011r.), wartoœæ inwestycji - 11.858.000 z³;

q 2 zbiorniki ma³ej retencji gm. Czerwieñsk, zbiornik Stru-

¿yna i zbiornik Czerwieñsk, w celu zwiêkszenia zasobów

wodnych w zlewni kana³u, sp³aszczenie fali powodziowej,

stworzenie mo¿liwoœci zaopatrzenia w wodê przeciwpo-

¿arow¹ okolicznych lasów (2010 - 2012), wartoœæ inwesty-

cji wg. projektu - 10.558.000 z³ (z tego UE - 8.509.000 z³);

q M³ynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa wa³u

przeciwpowodziowego rzeki Odry w celu poprawy bez-

pieczeñstwa przeciwpowodziowego i ochrony przed

zalaniem mieszkañców i u¿ytków rolnych wsi M³ynko-

wo, Pyrnik i Bojad³a (2011 - 2012 r.), wartoœæ inwestycji

- 10.473.000 z³ (z tego UE - 6.153.000 z³);

q zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Bytom Od-

rzañski - etap II - nowy wa³ przeciwpowodziowy (2010

- 2012), koszt zadania wg projektu - 7.700.000 z³ (z tego

UE - 6.173.000 z³);

q odbudowa (modernizacja) rzeki Lubsza w celu zapew-

nienia parametrów umo¿liwiaj¹cych swobodny odp³yw

wód normalnych przy jednoczesnym zapewnieniu

optymalnych poziomów wód gruntowych w przyle-

g³ym terenie, wykonanie umocnieñ koryta rzeki oraz

odbudowa budowli usytuowanych w korycie bêd¹cych

w z³ym stanie technicznym lub posiadaj¹cych niepra-

wid³owe parametry utrudniaj¹ce swobodny przep³yw

wód w korycie, (2010 - 2011 ), wartoœæ inwestycji -

5.790.000 z³ (z tego UE - 3.401.000 z³).

Lasy

Do najwa¿niejszych przedsiêwziêæ w ramach projek-

tów ochrony lasów przed po¿arami, przeciwdzia³ania po-

wodzi i suszy, zwiêkszenie mo¿liwoœci retencyjnych nale¿y

wymieniæ:

q projekt pn. „Transgraniczna ochrona lasów przed po¿a-

rami” wspó³finansowany ze œrodków EFRR w ramach

Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej

Polska-Saksonia 2007-2013”. Lasy Regionalnej Dyrekcji

Lasów Pañstwowych (RDLP) w Zielonej Górze nale¿¹,

podobnie jak i s¹siednie w Saksonii i Brandenburgii, do

najbardziej zagro¿onych po¿arami w tej czêœci Europy.

Zapobieganie i szybkie zwalczanie po¿arów lasu stano-

wi g³ówny problem odpowiedzialnych za to s³u¿b. Pro-

jekt przewiduje wzmocnienie transgranicznej ochrony

lasów przed po¿arami;

q szeœæ Nadleœnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwo-

wych (RDLP) w Zielonej Górze: Gubin, Lubsko, Sulechów,

Œwiebodzin, Wolsztyn i Wymiarki uczestniczy w realizacji

projektu pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów

zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych za-

rz¹dzanych przez PGL LP”, który jest realizowany w ramach

Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Œrodowisko.

Koszt ca³kowity projektu to 130 mln z³. Jest on realizowany

na terenie ca³ej Polski w 57 nadleœnictwach;

q w latach 2007-2011 dziewiêæ nadleœnictw RDLP w Zielo-

nej Górze realizowa³o umowy dotacji z NFOŒiGW w War-

szawie w ramach programu „Rozwój szkó³ek”. Inwestycje

na szkó³kach dotyczy³y przede wszystkim zaopatrzenia

w wodê i modernizacjê systemów deszczuj¹cych. War-

toœæ dotacji przekroczy³a 4,6 mln z³;

q wzmocnienie systemu ochrony przeciwpo¿arowej

w nadleœnictwie Cybinka poprzez przebudowanie do-

jazdu po¿arowego nr 7 ze œrodków Europejskiego Fun-
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duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, koszt inwestycji - 2,87 mln z³;

q modernizacja dojazdu po¿arowego „Budka 105”

w Nadleœnictwie Bytnica wspó³finansowana ze œrodków

NFOŒiGW w Warszawie, wartoœæ projektu - 3,5 mln z³;

q projekt pn. „Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych

w Nadleœnictwie Barlinek oraz kszta³towanie warunków

s³u¿¹cych ochronie ró¿norodnoœci biologicznej Puszczy

Barlineckiej”, realizowany ze œrodków EFRR Program

Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, wartoœæ projek-

tu - 2.630.907,00 z³;

q projekt pn. „Plan Ochrony Drawieñskiego Parku Naro-

dowego”, realizowany ze œrodków ERRR Program Ope-

racyjny Infrastruktura i Œrodowisko, wartoœæ projektu

2.560.499,69 z³;

q projekt pn. „Opracowanie planów ochrony Parku Naro-

dowego „Ujœcie Warty” oraz obszaru PLC 080001 „Uj-

œcie Warty” realizowany ze œrodków EFRR Program

Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, wartoœæ projek-

tu - 2.555.085,00 z³;

q projekt pn. „Wspólna marka Geopark £uk Mu¿akowa

drog¹ do UNESCO” dotycz¹cy utworzenia infrastruktury

turystycznej w polskiej czêœci Geoparku £uk Mu¿akowa

oraz przeprowadzenia dzia³añ informacyjno-promocyj-

nych w oparciu o doœwiadczenia i rozwi¹zania funkcjo-

nuj¹ce po niemieckiej stronie £uku Mu¿akowa.

Ca³kowita wartoœæ projektu to prawie 950 tys. euro.

Lasy w okolicy Zielonej Góry

fot. O. Krasowska-Cieœlak.

Obszary sieci Natura 2000 obejmuj¹ oko³o 20% po-

wierzchni kraju. W województwie lubuskim wyznaczono 75

obszarów obejmuj¹cych ponad 25% powierzchni, w tym

11 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 62 specjalne ob-

szary ochrony siedlisk oraz 1 obszar o podwójnym statusie

ochrony, stanowi¹cy zarówno obszar specjalnej ochrony

ptaków, jak i obszar specjalnej ochrony siedlisk.

W województwie lubuskim obserwuje siê od kilku lat

systematyczn¹ poprawê stanu œrodowiska. Prowadzone s¹

inwestycje maj¹ce na celu ochronê œrodowiska regionu

w zakresie gospodarki wodno-œciekowej, ochrony powie-

trza i gospodarki odpadami. Przez województwo lubuskie

przep³ywa wiele wiêkszych rzek Polski (m.in. Odra, Warta,

Bóbr, Noteæ, Nysa £u¿ycka). W zwi¹zku z tym przeprowa-

dzane s¹ równie¿ liczne inwestycje na obiekty ochrony

przeciwpowodziowej tj. m. in. zbiorniki retencyjne, wa³y

przeciwpowodziowe. Poprawa stanu œrodowiska jest efek-

tem zwiêkszonej œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa,

racjonalnego korzystania z walorów i zasobów œrodowiska,

dzia³añ naprawczych prowadzonych przez u¿ytkowników

œrodowiska i samorz¹dy oraz dostêpnoœci œrodków finan-

sowych, w tym œrodków unijnych, na realizacjê inwestycji

z zakresu ochrony œrodowiska.

ROLNICTWO

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Obszary wiejskie, u¿ytkowane rolniczo, pe³ni¹ wiele

funkcji o priorytetowym znaczeniu dla zrównowa¿onego

rozwoju kraju w sferze produkcji rolniczej, konsumpcji, jak

i w dostarczaniu dóbr publicznych. Ponadto dzia³alnoœæ rol-

nicza, a tak¿e rybactwo i leœnictwo, jest g³ównym rodzajem

dzia³alnoœci, która realizuje cele zwi¹zane z ochron¹ zaso-

bów naturalnych, z uwzglêdnieniem zasad ochrony œrodo-

wiska. Rozwiniête, nowoczesne rolnictwo powinno byæ

zatem jednym ze stymulantów rozwoju obszarów wiej-

skich, zwiêkszaj¹c ich znaczenie w produkcji rolniczej oraz
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w przetwórstwie rolno-spo¿ywczym, a tak¿e w zachowaniu

i rekultywacji zasobów naturalnych i w ochronie œrodowi-

ska przyrodniczego.

Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych wojewódz-

twa lubuskiego wed³ug stanu na koniec czerwca 2012 r. wy-

nosi³a 516,2 tys. ha, z tego area³ u¿ytków rolnych stanowi³

94,0%, lasy i grunty leœne 2,1%, a pozosta³e grunty 3,9%.

W porównaniu z 2010 r. powierzchnia gospodarstw rolnych

zwiêkszy³a siê o 4,8 tys. ha (o 0,9%).

Struktura uzytkowania gruntów w gospodarstwach

rolnych w 2012 r.

Stan w czerwcu, według siedziby użytkownika

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Z ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w 2012 r.

w u¿ytkowaniu jednostek sektora prywatnego znajdowa-

³o siê 480,3 tys. ha (93,0%). Gospodarstwa indywidualne

u¿ytkowa³y 399,7 tys. ha, co stanowi³o 82,4% ogólnej po-

wierzchni u¿ytków rolnych województwa lubuskiego.

Powierzchnia wszystkich u¿ytków rolnych wynosi³a

485,3 tys. ha, z tego 96,6 % stanowi³y u¿ytki rolne w dobrej

kulturze rolnej.

Z ca³kowitej liczby 22354 gospodarstw rolnych -

99,2% stanowi³y gospodarstwa indywidualne, to jest o 0,1%

wiêcej ni¿ w 2010 r. Dominowa³y gospodarstwa rolne o nie-

wielkiej powierzchni, w tym 292 gospodarstwa posiadaj¹-

ce do 1 ha w³¹cznie powierzchni u¿ytków rolnych (s¹ to

wy³¹cznie gospodarstwa indywidualne). Gospodarstwa rol-

ne u¿ytkuj¹ce do 15 ha gruntów stanowi³y 76,6% ogólnej

liczby gospodarstw rolnych, w tym 76,5% to gospodarstwa

indywidualne. Grupê 5236 gospodarstw stanowi³y te o po-

wierzchni powy¿ej 15 ha u¿ytków rolnych, tak¿e z prawie

100% dominacj¹ gospodarstw indywidualnych. W grupie

1252 gospodarstw o powierzchni powy¿ej 50 ha u¿ytków

rolnych udzia³ gospodarstw indywidualnych wynosi³ 85,5%.

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych o po-

wierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

W 2012 r. (wed³ug nowej definicji gospodarstwa rol-

nego) przeciêtna powierzchnia gospodarstwa indywidual-

nego o powierzchni powy¿ej 1 ha u¿ytków rolnych

wynios³a w województwie lubuskim 18,2 ha (wzrost o 2,9 ha

w porównaniu z 2010 r.), przy czym œrednia krajowa wynio-

s³a 9,3 ha.

W 2012 r. produkcja rolna w województwie lubuskim

by³a ni¿sza od przeciêtnej dla Polski.

W przeliczeniu na 1 ha u¿ytków rolnych (wed³ug no-

wej definicji gospodarstwa rolnego), produkcja globalna

wynios³a 4572 z³ (w Polsce 6281 z³), a produkcja towarowa

3042 z³ (Polska 4596 z³).
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W porównaniu z 2010 r. produkcja globalna wzros³a

o 21,4%, a w produkcji towarowej wzrost wyniós³ 7,0%. Wo-

jewództwo lubuskie mia³o 2,4% udzia³u w produkcji glo-

balnej rolnictwa w Polsce, a w produkcji towarowej 2,1%.

Struktura produkcji rolniczej w województwie lubuskim jest

podobna do struktury w Polsce. W Lubuskiem tak¿e domi-

nuje udzia³ sektora zwierzêcego, wynosz¹cy 57,7%, œrednio

w Polsce udzia³ ten wynosi 63,2%.

Najwa¿niejsz¹ upraw¹ w 2012 r. w województwie lu-

buskim by³y zbo¿a (zajmowa³y blisko 75% powierzchni za-

siewów), mniejszy udzia³ w uprawach mia³y roœliny

przemys³owe (11,6%) i pastewne (7,1%). Plonowanie zbó¿

w województwie lubuskim w 2012 r. by³o wy¿sze od œred-

niego dla Polski i wynios³o 37,5 dt/ha, przy czym w woje-

wództwie zebrano 3,2% zbo¿a w Polsce. W strukturze

zasiewów zbó¿ dominowa³y zbo¿a podstawowe (79,9%),

a w ich ramach - z przewag¹ pszenicy - pszenica i ¿yto (³¹cz-

ny area³ oko³o 106,5 tys. ha). Plonowanie pszenicy osi¹ga³o

œrednio 43,2 dt/ha (w Polsce 41,4 dt/ha), a ¿yta 31,6 dt/ha

(w Polsce 27,7 d/ha).

W 2012 r. województwo lubuskie zajmowa³o (podob-

nie jak w latach poprzednich) jedn¹ z ostatnich lokat na li-

œcie krajowej pod wzglêdem wielkoœci pog³owia zwierz¹t

gospodarskich. Pog³owie byd³a - w czerwcu 2012 r. przekra-

cza³o 14 sztuk na 100 ha (w porównaniu z 2010 r. obni¿y³o

siê o blisko 2 sztuki na 100 ha), przy wskaŸniku dla kraju wy-

nosz¹cym 38,6 sztuk na 100 ha. Pog³owie trzody chlewnej na

100 ha u¿ytków rolnych w lipcu 2013 r. wynios³o 30,4 sztuk,

przy œredniej dla Polski 77,4 sztuki na 100 ha i na przestrzeni

dwóch lat obni¿y³o siê o ponad 7 sztuk na 100 ha. Pog³owie

byd³a wynios³o 69,6 tys. szt. (1,2% krajowego), a pog³owie

trzody chlewnej 147,2 tys. szt. (1,3% pog³owia krajowego).

W województwie lubuskim ma miejsce tak¿e hodow-

la drobiu, którego liczba wynios³a w grudniu 2012 r. roku

4481,0 tys. szt. ogó³em, co stanowi³o 3,6% liczby drobiu

w ca³ym kraju.

Nieznaczne jest tak¿e pog³owie owiec, stanowi¹ce

w czerwcu 2012 r. 1,5% tych zwierz¹t w liczbie hodowanych

w kraju.

Udział (w%) wybranych artykułów rolnych w produkcji

krajowej w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

W 2012 r. powierzchnia ekologicznych u¿ytków rol-

nych wynios³a w województwie lubuskim 31610 ha. To

o 12313 ha wiêcej ni¿ w 2010 r. W ostatnich 3 latach za-

uwa¿alna jest tendencja wzrostowa w odniesieniu do licz-

by ekologicznych gospodarstw rolnych na terenie

województwa lubuskiego. W porównaniu z 2010 r. liczba

ekologicznych gospodarstw rolnych wzros³a o 355 (do

772 gospodarstw). Przyczyn tak korzystnych zmian mo¿na

upatrywaæ m.in. w zadowalaj¹cym zorganizowaniu rynku

produktów rolnictwa ekologicznego, ma³ym zró¿nicowa-

niu w cenach miêdzy produktami rolnictwa ekologiczne-

go i konwencjonalnego, dobrym oprzyrz¹dowaniu

w sprzêt dla gospodarstw ekologicznych, dop³atach do

rolnictwa ekologicznego.

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Rolnictwo województwa lubuskiego tak jak rolnictwo

w Polsce przesz³o w ostatniej dekadzie transformacjê
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w wyniku wprowadzenia narzêdzi Wspólnej Polityki Rol-

nej23. Dziêki pomocy przeznaczonej na dostosowanie poli-

tyki krajowej do standardów Unii Europejskiej, spora czêœæ

rolników skorzysta³a z mo¿liwoœci modernizacji swoich go-

spodarstw, przez powiêkszenie area³u, zakup sprzêtu i ma-

szyn rolniczych, a tak¿e budowlê nowych obiektów

inwentarskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, finansowany w ramach II filara Wspólnej Polityki

Rolnej, jest najwiêkszym programem pomocowym dla

sektora rolno - spo¿ywczego w historii Polski, wdra¿anym

przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(ARiMR).

Pomoc finansowa z PROW 2007-13 udzielana rol-

nikom, przedsiêbiorcom i lokalnym samorz¹dom oraz

w³aœcicielom lasów przeznaczana jest na budowê nowo-

czesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spo¿ywczego

i leœnictwa, prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej zgodnej

z ochron¹ œrodowiska naturalnego, na rozwój kultury

i zachowanie tradycji na wsi oraz dzia³ania na rzecz podnie-

sienia jakoœci ¿ycia mieszkañców wsi i ich aktywizacji go-

spodarczej.

W województwie lubuskim uwidacznia siê postêpu-

j¹cy proces modernizacji rolnictwa zwi¹zany g³ównie

z wyposa¿eniem gospodarstw w urz¹dzenia i maszyny do

produkcji. Intensywnoœæ tego procesu uzale¿niona by³a

w du¿ej mierze od wykorzystania instrumentów wspiera-

j¹cych Wspólnej Polityki Rolnej po przyst¹pieniu Polski do

UE, jak równie¿ od zmian w strukturze u¿ytkowania grun-

tów, kierunku specjalizacji gospodarstw i intensyfikacji

produkcji. Zastrzyk œrodków p³yn¹cy z UE na dofinanso-

wanie inwestycji w gospodarstwach cieszy siê ogromnym

zainteresowaniem. Iloœæ chêtnych rolników, którzy chcie-

liby skorzystaæ przede wszystkim z dzia³ania „Moderniza-

cja gospodarstw rolnych” jest znacznie wiêksza od œrod-

ków przeznaczanych na ten cel, które otrzymuje woje-

wództwo lubuskie.

Wed³ug danych Lubuskiego Oddzia³u Regionalnego

ARiMR do 2012 r. z dzia³ania 1.2.1 Modernizacja gospo-

darstw rolnych w lubuskim skorzysta³o 861 gospodarstw

na ³¹czn¹ kwotê 121 462 900,05 z³, co dajê œrednio ponad

141 tys. z³ na gospodarstwo. Z dzia³ania 3.1.1 Ró¿nicowa-

nie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej skorzysta³o 143 be-

neficjentów, którzy uzyskali ³¹cznie 11 338 209,50 z³ dotacji,

natomiast na dzia³anie 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiêbiorstw ARiMR wyp³aci³a 9 485 263,92 z³ do 69

wniosków. Do tego dochodz¹ jeszcze inne dzia³ania w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, które s³u¿¹ rozwojowi gospodarstw, tworzeniu miejsc

pracy na wsi oraz polepszaniu warunków ¿ycia na terenach

wiejskich.

Ponadto corocznie Agencja wyp³aca beneficjentom

œrodki przeznaczone na dop³aty bezpoœrednie (w 2012 r.

by³o 19 823 uprawnionych beneficjentów) i dop³aty z tytu-

³u prowadzenia produkcji na obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania ONW (16 654 uprawnionych

beneficjentów). Dop³aty maj¹ zrekompensowaæ rolnikom

wysokie koszty produkcji i pozwoliæ, aby produkty wytwa-

rzane w polskich gospodarstwach konkurowa³y z europej-

skimi czy œwiatowymi.24

Grupy Producentów Rolnych

Ze zmianami w strukturze u¿ytkowania gruntów

oraz powierzchni zasiewów, jak równie¿ z kierunkiem

specjalizacji gospodarstw i poziomu intensywnoœci dzia-

³alnoœci produkcyjnej zwi¹zany jest utrzymuj¹cy siê pro-

ces modernizacji rolnictwa. Po przyst¹pieniu Polski do

UE, na poziom wyposa¿enia gospodarstw w maszyny rol-

nicze istotny wp³yw mia³ tak¿e stopieñ wykorzystania in-

strumentów Wspólnej Polityki Rolnej. To miêdzy innymi

te instrumenty zachêci³y lubuskich rolników do zrzesza-

23 Źródło: opracowanie na podstawie http://lir.agro.pl/?page_id=2194.
24 Źródło: http://lir.agro.pl/?page_id=2194.
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nia siê w grupach producentów rolnych.

Podstawow¹ ide¹ powstawania grup producentów

rolnych jest wspólne dzia³anie, zapewniaj¹ce rolnikom

pozyskanie silniejszej pozycji na rynku i szansy unowo-

czeœnienia produkcji. Dziêki w³aœciwemu zorganizowa-

niu siê i dostosowaniu produkcji do wymagañ odbiorcy

pod wzglêdem jakoœci oraz iloœci asortymentu, zyskuj¹

równie¿ mo¿liwoœæ wy¿szych i stabilniejszych docho-

dów.

Do Rejestru Grup Producentów Rolnych (GPR) pro-

wadzonego przez Marsza³ka Województwa Lubuskiego

w latach 2010-2013 zosta³y wpisane 44 nowe grupy

i obecnie figuruj¹ w nim 72 grupy25. Najwiêcej grup pro-

ducentów znajduje siê w usytuowanej w pó³nocnej czê-

œci województwa miejscowoœci Strzelce Krajeñskiej oraz

w po³o¿onej w po³udniowej czêœci regionu S³awie (po

7 grup). Zarejestrowane w miejscowoœci Strzelce Krajeñ-

skie grupy s¹ producentami m.in. nasion roœlin oleistych,

zbó¿, mleka krowiego, owczego lub koziego. Na terenie

S³awy g³ównym produktem GPR jest trzoda chlewna,

miêso wieprzowe, drób ¿ywy, miêso drobiowe, ziarno

zbó¿ i nasiona roœlin oleistych, a tak¿e prosiêta, warchla-

ki, miêso wieprzowe.

W 2012 r. wstêpnie uznane 4 grupy producentów

owoców i warzyw uzyska³y status uznanej organizacji pro-

ducentów. W po³owie 2014 roku w Rejestrze Uznanych Or-

ganizacji Producentów, widnia³o 5 grup, a w Rejestrze

Wstêpnie Uznanych Grup Producentów Owoców i Warzyw,

pozostawa³a 1 grupa wstêpnie uznana.

Produkty tradycyjne

W latach 2010-2013 na „Listê Produktów Tradycyj-

nych” dokonano wpisu kolejnych 16 lubuskich produktów

o wyj¹tkowych cechach i w³aœciwoœciach, wynikaj¹cych ze

stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne

metody uwa¿a siê te wykorzystywane od co najmniej 25 lat.

W po³owie roku 2014 by³o ich ju¿ 27, a kolejne 4 oczekiwa-

³y na wpis.

Lubuski produkt tradycyjny

fot. S³oneczny Sad.

Produkty tradycyjne stanowi¹ wa¿ny element dzie-

dzictwa kulturowego regionu, w którym s¹ wytwarzane, s¹

te¿ wa¿nym elementem to¿samoœci spo³ecznoœci lokalnej.

„Lista” pomaga samorz¹dowi województwa w promocji

walorów kulturowych i gospodarczych regionu.

Lubuskie specja³y na Liœcie Produktów Tradycyjnych

(stan na 31.12.2013 r.)

hród³o: opracowanie na podstawie danych przekazanych

przez Departament Rolnictwa, Œrodowiska i Rozwoju Wsi

UMWL w Zielonej Górze.

LP Rodzaj produktu Nazwa produktu

1 Produkty miêsne
Schab tradycyjny s³ubicki

Kie³basa ¯arska

2 Warzywa i owoce

Kapusta kwaszona nadnotecka
Ogórki kiszone

Nadnoteckie Papierówka
w syropie

3 Produkty mleczne Ser Kozi Zamkowy

4
Wyroby piekarni-
cze i cukiernicze

Strudel
Paska bukowiñska

Bochen chleba starowiejskiego
Chleb domowy na zakwasie

Chleb z dodatkiem nasion lnu,
Szarlotka z Landsbersk¹

5 Miody
Miód wielokwiatowy ³¹kowy

z Doliny Noteci
Miód Akacjowy

6
Gotowe dania

i potrawy
Pierogi z kasz¹ gryczan¹ i twarogiem
Pierogi z kapust¹ i grzybami leœnymi

25 Źródło: http://lir.agro.pl/?page_id=2194.
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Winiarstwo

Tereny œrodkowego Nadodrza znane by³y ju¿ w œre-

dniowieczu z upraw winnej latoroœli i produkcji wina grono-

wego. Obecnie, te wielowiekowe tradycje podtrzymuj¹

cz³onkowie Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskie-

go, którzy wspólnie z grup¹ pszczelarzy w 2006 r. powo³ali

do ¿ycia klaster promuj¹cy produkty regionalne: „Lubuski

szlak wina i miodu”.

Grupa dzia³a na zasadzie porozumienia. Klaster inte-

gruje producentów, w³adze samorz¹dowe, instytucje mu-

zealne, bazê hotelowo-gastronomiczn¹, by wspólnie

promowaæ produkty winiarskie, pszczelarskie oraz kultywo-

waæ tradycjê winiarsk¹ województwa lubuskiego. S¹ to

dzia³ania promuj¹ce ma³e, rodzinne winnice oraz gospo-

darstwa turystyczne, a tak¿e prowadz¹ce do upowszech-

niania najnowszych zdobyczy wiedzy z obszaru

agrotechniki i technologii przetwórstwa, w uprawie i pro-

dukcji winiarskiej.

Dziêki dzia³aniom podejmowanym przez Zielonogór-

skie Stowarzyszenie Winiarskie obecnie Lubuskie jest coraz

bardziej widoczne na rynku. Na terenie województwa

w 2013 r. by³o zarejestrowanych w ewidencji Agencji Ryn-

ku Rolnego 5 producentów dzia³aj¹cych na podstawie

przepisów ustawy „winiarskiej” uprawiaj¹cych 21,680 ha

winoroœli. Produkcja wina w 2013 roku wynios³a 529,47 hl

i by³ to najlepszy wynik w Polsce.

Rolnictwo ekologiczne

Wspó³czeœnie produkcja ekologiczna jest najbardziej

dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê ga³êzi¹ polskiego rolnictwa.

W województwie lubuskim, wed³ug danych lubuskie-

go oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa od 2008 do 2012 r. ponad 2,5 tys. rolników

uczestniczy³o w programie rolnoœrodowiskowym dotycz¹-

cym dzia³añ na rzecz rozwoju ekologicznej produkcji rolnej

i ochrony œrodowiska realizowanych w ramach PROW.

Wnioski w sprawie udzia³u w tym programie z³o¿y³o do

2012 r. ponad 10 proc. wszystkich producentów rolnych

wystêpuj¹cych o dop³aty bezpoœrednie. Dofinansowanie

z tego Ÿród³a przys³ugiwa³o rolnikom, którzy stawiali na

wdra¿anie przyjaznych œrodowisku praktyk rolniczych, po-

zwalaj¹cych m.in. na ograniczenia strat biogenów poprzez

tworzenie tzw. stref buforowych, nasadzanie drzew wzd³u¿

dróg, cieków wodnych i rowów melioracyjnych, stosowa-

nie wsiewek i miêdzyplonów. Najwiêkszym zainteresowa-

niem cieszy³y siê pakiety zwi¹zane z prowadzeniem

gospodarstw ekologicznych, ekstensywnym gospodarowa-

niem na ³¹kach i pastwiskach oraz ochron¹ zagro¿onych

gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych. Najmniejszym

- realizacja pakietów dotycz¹cych utrzymania stref buforo-

wych.

W regionie lubuskim najwiêcej wniosków zg³oszono

w powiatach zielonogórskim (14 proc. ogó³u wniosków)

kroœnieñskim i gorzowskim (po 13 proc.), a najmniej - w po-

wiecie wschowskim (ok. 2 proc.).

Hodowla ryb

Region lubuski jest wprawdzie jednym z mniejszych

w kraju, ale nale¿y do grona najbogatszych w zasoby wod-

ne. Znajduje siê tu 418 rzek i kana³ów oraz 519 jezior. Du¿e

znaczenie ma równie¿ produkcja ryb s³odkowodnych. Na

terenie województwa ustanowiono 150 obwodów rybac-

kich. Szczególnie wa¿ne jest wsparcie finansowe Europej-

skiego Funduszu Rybackiego, który umo¿liwi³

uruchomienie Programu Operacyjnego Zrównowa¿ony

rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów ry-

backich 2007-2013. Program realizuje cele polskiej polityki

rybackiej, którymi s¹ m.in.: racjonalna gospodarka ¿ywymi

zasobami wód i poprawa efektywnoœci sektora rybackiego,

podniesienie konkurencyjnoœci polskiego rybo³ówstwa œró-

dl¹dowego i przetwórstwa ryb, poprawa jakoœci ¿ycia na

obszarach zale¿nych od rybactwa.

W ramach programu powsta³y tzw. Lokalne Grupy Ry-

backie (LGR), których dzia³ania zmierzaj¹ w kierunku roz-

woju obszarów zwi¹zanych z sektorem rybactwa, m.in.

w zakresie polepszania ich walorów przyrodniczych i tury-

stycznych.

W ramach Programu Operacyjnego Zrównowa¿ony
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rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów ry-

backich 2007-2013 w latach 2010-2013 realizowano na te-

renie województwa lubuskiego wiele przedsiêwziêæ

zwi¹zanych z rozwojem infrastruktury m.in. takie jak: rewi-

talizacja Placu Wolnoœci w I³owej, zagospodarowanie przy-

stani kajakowej nad Zalewem „Karaœ” w Lubsku, budowa

bazy turystycznej w ¯arach budowa promenady przy rzece

Postomii, remont kompleksu zamkowego w Miêdzyrzeczu,

przebudowa dachu koœcio³a w Miêdzyrzeczu, remont kon-

serwatorski oraz prace restauratorskie we wnêtrzu Koœcio-

³a Filialnego pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa

w miejscowoœci Rybak26.

Regionalne instytucje wsparcia rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(ARiMR) powsta³a w 1994. Obecnie ARiMR zosta³a wyzna-

czona przez Rz¹d RP do pe³nienia roli akredytowanej agen-

cji p³atniczej. Zajmuje siê wdra¿aniem instrumentów

wspó³finansowanych z bud¿etu Unii Europejskiej oraz

udziela pomocy ze œrodków krajowych.

Agencja Nieruchomoœci Rolnych (ANR) wykonuje

prawa i obowi¹zki zwi¹zane z mieniem Skarbu Pañstwa

powierzonym jej po zlikwidowanych pañstwowych

przedsiêbiorstwach gospodarki rolnej, w szczególnoœci

w zakresie: tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej

gospodarstw rodzinnych, tworzenia warunków sprzyja-

j¹cych racjonalnemu wykorzystaniu potencja³u produk-

cyjnego Zasobu Skarbu Pañstwa, restrukturyzacji oraz

prywatyzacji mienia Skarbu Pañstwa u¿ytkowanego na

cele rolnicze.

Agencja Rynku Rolnego (ARR) od ponad dwóch de-

kad prowadzi dzia³ania na rzecz utrzymania równowagi

rynkowej i wzmocnienia krajowego sektora rolno-¿ywno-

œciowego. Od 2004 r. realizuje mechanizmy wspólnej poli-

tyki rolnej i programy krajowe. Obs³uguje tak¿e fundusze

promocji produktów rolno-spo¿ywczych.

Agencja administruje mechanizmami finansowanymi

z funduszy europejskich i z bud¿etu krajowego. Realizuje

równie¿ szereg mechanizmów i dzia³añ niefinansowych,

dotycz¹cych obrotu towarowego z zagranic¹ i zwi¹zanych

z kwotowaniem, kontrol¹ oraz monitorowaniem procesu

produkcji i przetwórstwa (na rynkach: mleka i przetworów

mleczarskich, wina, cukru, tytoniu, owoców i warzyw oraz

w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii).

W Lubuskiem oddzia³ terenowy mieœci siê w Gorzo-

wie Wlkp.

Lubuski Oœrodek Doradztwa Rolniczego (LODR)

mieœci siê w Kalsku, ponadto na terenie województwa dzia-

³aj¹ Oddzia³ LODR w Lubniewicach oraz 11 Zespo³ów Po-

wiatowych.

Jako wojewódzka samorz¹dowa osoba prawna ODR

prowadzi doradztwo rolnicze obejmuj¹ce dzia³ania w za-

kresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiej-

skiego gospodarstwa domowego. Dzia³alnoœæ Oœrodka

ma na celu poprawê poziomu dochodów rolniczych oraz

podnoszenie konkurencyjnoœci rynkowej gospodarstw

rolnych, a tak¿e wspieranie zrównowa¿onego rozwoju ob-

szarów wiejskich oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji

zawodowych rolników i innych mieszkañców obszarów

wiejskich.

Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze (LIR w ZG)

jest niezale¿n¹, powszechn¹ organizacj¹ samorz¹dow¹, wy-

³onion¹ demokratycznie w drodze wyborów. Ustawa

o izbach rolniczych, jako g³ówny cel i podstawowe zadanie

samorz¹du rolniczego ustanawia dzia³anie na rzecz rozwi¹-

zywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesu

zrzeszonych w nich cz³onków. Pozwala równie¿ izbom

wp³ywaæ na kszta³towanie polityki rolnej i uczestniczyæ

w jej realizacji. Prócz zadañ ustawowych, izby mog¹ wyko-

nywaæ zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej

i samorz¹du terytorialnego.

Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennic-

twa (PIORiN). Do zadañ Inspekcji nale¿y m.in. nadzór nad

prawid³owoœci¹ stosowania œrodków ochrony roœlin, obro-

26 Opracowanie na podstawie danych przekazanych z Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi UMWL w Zielonej Górze.
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tem, stosowaniem œrodków ochrony roœlin oraz wytwarza-

niem i ocen¹ obrotu materia³em siewnym, a tak¿e wykony-

waniem analiz fitosanitarnych materia³u roœlinnego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennic-

twa znajduje siê w Gorzowie Wlkp., a Delegatura Woje-

wódzkiego Inspektoratu w Zielonej Górze.

Centralny Oœrodek Badania Odmian Roœlin

Uprawnych (COBORU) organizuje i koordynuje dzia³ania

zwi¹zane z profesjonalnym doœwiadczalnictwem odmia-

nowym. Program zak³ada prowadzenie koordynowanych

przez Centralny Oœrodek doœwiadczeñ odmianowych

z wykorzystaniem istniej¹cej w kraju bazy. Bazê tê stano-

wi¹ stacje doœwiadczalne oceny odmian (nale¿¹ce do CO-

BORU). W województwie lubuskim Stacja Doœwiadczalna

Oceny Odmian znajduje siê w Œwiebodzinie.

KULTURA

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Najliczniejsz¹ grupê placówek kulturalnych dzia³aj¹-

cych w województwie lubuskim stanowi¹ biblioteki. Pod-

stawowym celem bibliotek publicznych jest zaspakajanie

i rozwijanie potrzeb czytelniczych wœród lokalnej spo³ecz-

noœci oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

W 2012 r. w regionie dzia³a³y 254 biblioteki wraz z fi-

liami. Ponadto na terenie województwa funkcjonowa³o 27

placówek informacyjno-bibliotecznych (bibliotek pedago-

gicznych, naukowych i fachowych), których g³ównym za-

daniem jest zapewnienie dostêpu do materia³ów i zasobów

niezbêdnych do realizacji okreœlonych zadañ.

W latach 2010-2012 odnotowano zmniejszenie liczby

bibliotek publicznych w województwie lubuskim o 1,5%,

tj. o 4 biblioteki.

W 2012 r. najmniej mieszkañców przypadaj¹cych na

jedn¹ bibliotekê publiczn¹ (³¹cznie z filiami) odnotowano

w gminach wiejskich ¯ary i Niegos³awice (odpowiednio 864

i 920 mieszkañców na jedn¹ bibliotekê) oraz w gminie miej-

sko-wiejskiej Drezdenko (980). Najwy¿sz¹ wartoœæ omawia-

ny wskaŸnik osi¹gn¹³ w gminie miejsko-wiejskiej Wschowa

(21703) oraz w gminach miejskich Nowa Sól i Gubin (odpo-

wiednio 20011 i 17019).

W 2012 r. w regionie po raz kolejny zaobserwowano

spadek liczby czytelników zrejestrowanych w ci¹gu roku

w bibliotekach publicznych (z 180,2 tys. w 2010 r. do

165,1 tys.). Warto podkreœliæ, i¿ najg³êbszy spadek liczby

czytelników odnotowano w gminie Lubrza (o 30,7%). Jed-

noczeœnie jedynie w 30 gminach odnotowano wzrost licz-

by czytelników w bibliotekach publicznych, w tym

najwiêkszy w gminie wiejskiej Deszczno - o 22,6% oraz

w Kostrzynie nad Odr¹ (o 21,3%).

Pod wzglêdem liczby czytelników przypadaj¹cych na

1000 mieszkañców wiod¹cymi gminami by³y gminy miej-

sko-wiejskie Babimost (286) i Bytom Odrzañski (257) oraz

gmina wiejska ¯ary (253). Najmniej czytelników bibliotek

publicznych w przeliczeniu na 1000 ludnoœci odnotowano

w gminach wiejskich: Gubin (14), Deszczno (39) i Santok (47).

W Lubuskiem nieznacznie wzrós³ wskaŸnik wypo¿y-

czenia ksiêgozbioru na 1 czytelnika w woluminach ( z 18,6

w 2010 r. do 19,2 w 2012 r.).

Rozpatruj¹c poziom wypo¿yczeñ ksiêgozbioru z bi-

bliotek publicznych na jednego czytelnika w ujêciu gmin-

nym, rekordowy wskaŸnik odnotowano w gminie Bojad³a

(78,8), wysoki obserwowano równie¿ w gminie Dobiegniew

(43,7) oraz S³oñsk (33,8). Najni¿szy wskaŸnik wypo¿yczeñ

zosta³ odnotowany w gminach: Tuplice (9,1), gminie wiej-

skiej Gubin (9,2) oraz w £êknicy (9,3).
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Kolejną grup¹ instytucji prowadz¹cych i czêsto kreu-

j¹cych dzia³alnoœæ spo³eczno-kulturaln¹ przede wszystkim

w œrodowiskach lokalnych, s¹ domy i oœrodki kultury oraz

kluby i œwietlice.

W 2012 r. w województwie lubuskim funkcjonowa³o

80 domów i oœrodków kultury, klubów i œwietlic (wobec 90

w 2009 r. i 79 w 2011 r.).

Najwiêcej placówek dzia³a³o na terenie powiatu no-

wosolskiego (14), wschowskiego (10) oraz zielonogórskie-

go i ¿agañskiego (po 8). Natomiast w powiecie kroœnieñskim

dzia³alnoœæ prowadzi³a 1 placówka tego rodzaju.

W 2012 r. domy kultury, oœrodki kultury, kluby i œwie-

tlice zorganizowa³y 6,6 tys. imprez (o 10,1% wiêcej w sto-

sunku do 2011 r.), w których wziê³o udzia³ 977,8 tys.

uczestników (wzrost o 7,8% w porównaniu z 2011 r.).

Najbardziej prê¿ne, pod wzglêdem liczby imprez zor-

ganizowanych przez jedn¹ instytucjê, by³y placówki w Go-

rzowie Wlkp. - jedna placówka zorganizowa³a przeciêtnie

180 imprez w ci¹gu roku, oraz w powiecie s³ubickim - 150

i powiecie ¿arskim - 146 imprez.

G³ówn¹ determinant¹ wp³ywaj¹c¹ na uczestnictwo

mieszkañców w wydarzeniach kulturalnych jest dostêp do

instytucji kultury na danym terytorium. Generalnie kina, ga-

lerie oraz instytucje sceniczne swoj¹ dzia³alnoœæ prowadz¹

w miastach, co mo¿e stanowiæ utrudnienie dla mieszkañ-

ców obszarów wiejskich, w szczególnoœci zlokalizowanych

w znacznej odleg³oœci od regionalnych i subregionalnych

centrów kultury.

W województwie lubuskim w 2012 r. funkcjonowa³o

12 kin (wobec 14 w 2011 r.), a ponad po³owa z nich znajdo-

wa³a siê w stolicach województwa (w Gorzowie Wlkp.

4 i w Zielonej Górze 3).

W 2012 r. obserwowano wzrost liczby wyœwietla-

nych seansów w kinach sta³ych w porównaniu z 2011 r.

(o 1,9%) i niewielki spadek w stosunku do 2010 r. (0,4%).

Jednoczeœnie nast¹pi³ spadek liczby widzów w przelicza-

niu na 1000 ludnoœci o 1,3% w porównaniu z 2010 r.

i o 6,8% z 2011 r.

W województwie lubuskim obserwuje siê wzrost za-

interesowania widzów ofert¹ teatrów i instytucji muzycz-

nych. W 2012 r. liczba s³uchaczy w 2 lubuskich

filharmoniach wynios³a 67,2 tys. osób i by³a wy¿sza w po-

równaniu z 2011 r. o blisko 250 %, przy czym nale¿y zazna-

czyæ, i¿ na tak dynamiczny wzrost wp³yw mia³ przede

wszystkim pierwszy pe³ny rok dzia³alnoœci filharmonii

w Gorzowie Wlkp.

Wzros³a tak¿e liczba widzów w 2 teatrach dramatycz-

nych, która w analizowanym roku wynios³a 104,0 tys. osób

i by³a wy¿sza zarówno w stosunku do 2010 r. jak i 2011 r.

(odpowiednio o 6,7% i 1,8%).

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Imprezy organizowane przez domy kultury, ośrodki

kultury, kluby i świetlice w 2012 r.
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Widzowie w kinach na 1000 ludności

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Lubuskie dysponuje bogat¹ ofert¹ kulturaln¹, skiero-

wan¹ do mieszkañców regionu, jak i osób przyjezdnych, tu-

rystów. Filharmonie, kina, liczne muzea, galerie, teatry,

biblioteki, domy kultury, jak i szeroki wachlarz cyklicznych

imprez przyci¹gaj¹ osoby w ró¿nym wieku i o ró¿norod-

nych zainteresowaniach.

Dziewiêæ instytucji kultury jest jednostkami organiza-

cyjnymi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubu-

skiego w Zielonej Górze. Nale¿¹ do nich: Regionalne

Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Teatr im. Juliu-

sza Osterwy w Gorzowie Wlkp., Lubuski Teatr im. Leona

Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Filharmonia Zielonogór-

ska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, Muzeum Lubu-

skie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Muzeum Ziemi

Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Etnograficzne w Zie-

lonej Górze z siedzib¹ w Ochli, Wojewódzka i Miejska Bi-

blioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida

w Zielonej Górze. Jednostki te, wykorzystuj¹c równie¿ œrod-

ki pozabud¿etowe, w ostatnich latach stale wzbogaca³y

i urozmaica³y swoj¹ dzia³alnoœæ.

Co roku Marsza³ek Województwa Lubuskiego przy-

znaje nagrody za wspieranie i promowanie ¿ycia kultu-

ralnego regionu. Nagrody honorowe, w postaci Z³otych

Dukatów Lubuskich, przyznawane s¹ osobom fizycz-

nym, prawnym, a tak¿e innym podmiotom promuj¹cym

oraz wspieraj¹cym finansowo dzia³alnoœæ kulturaln¹

w województwie lubuskim. Wyró¿nienie stanowi statu-

etka i dyplom uznania. Nagrody Kulturalne Marsza³ka

Województwa Lubuskiego przyznawane s¹ za wybitne

osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upo-

wszechniania i ochrony kultury. Maj¹ formê nagród pie-

niê¿nych indywidualnych i zespo³owych.

Regionalne Centrum Animacji Kultury

Misj¹ Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zie-

lonej Górze (RCAK) jest edukacja artystyczna (przede

wszystkim dzieci i m³odzie¿y) oraz wspieranie i promowa-

nie potencja³u kulturowego regionu w kraju i za granic¹.

RCAK realizuje ogólnopolskie i wojewódzkie przegl¹dy

dzia³alnoœci artystycznej dzieci i m³odzie¿y, prowadzi sta-

³e zajêcia edukacji artystycznej, organizuje konkursy i fe-

stiwale, w tym od 1964 r. - Miêdzynarodowy Festiwal

Folkloru, od 1991 r. realizowany na przemian z Miêdzyna-

rodowym Dzieciêcym Festiwalem Folkloru (MFF odby³ siê

w roku 2010 oraz 2012, a MDFF - w roku 2011 oraz 2013).

Wizytówk¹ instytucji jest istniej¹cy od 1953 r. Lubuski Ze-

spó³ Pieœni i Tañca, którego dzia³alnoœæ od stycznia 2013 r.

wspiera Stowarzyszenie Przyjació³ Lubuskiego Zespo³u Pie-

œnii Tañca „Nasz Lubuski”. Jego za³o¿ycielami s¹ aktualni

i byli cz³onkowie Lubuskiego Zespo³u Pieœni i Tañca im. Lu-

dwika Figasa, rodzice tañcz¹cych dzieci oraz inne osoby

zwi¹zane z zespo³em.

Placówki muzealne

Do najwiêkszych instytucji muzealnych w regionie na-

le¿¹:

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, któ-

re powsta³o po II wojnie œwiatowej, w 1945 roku, na ba-

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.
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zie istniej¹cego w Zielonej Górze od 1922 roku Heimat-

museum. Zbiory muzeum licz¹ ponad siedemnaœcie ty-

siêcy eksponatów, datowanych od œredniowiecza po

wspó³czesnoœæ. W latach 2007-2008 muzeum wzbogaci-

³o siê o dwie sta³e ekspozycje: Muzeum Dawnych Tortur

oraz Muzeum Wina. W 2010 roku zakoñczy³a siê moder-

nizacja budynku muzeum, dofinansowana w ramach Lu-

buskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

2007-2013. Muzeum, wykorzystuj¹c równie¿ œrodki prze-

kazane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubu-

skiego, dostosowa³o tak¿e obiekt do potrzeb osób

niepe³nosprawnych.

Równie bogat¹ kolekcj¹ muzealiów poszczyciæ siê

mo¿e Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie

Wielkopolskim. Obejmuje ono cztery dzia³y umiejsco-

wione w ró¿nych obiektach na obszarze powiatu go-

rzowskiego: Zespó³ Willowo-Ogrodowy, Spichlerz

w Gorzowie Wlkp., Zagroda M³yñska w Bogdañcu oraz

Gród Santocki w Santoku. Równie¿ Muzeum Lubuskie,

dziêki œrodkom LRPO, w 2011 roku zakoñczy³o projekt

polegaj¹cy na remoncie, modernizacji i konserwacji bu-

dynków.

Oba muzea co roku, w maju, organizuj¹ wystawy,

happeningi, koncerty prezentuj¹ce kulturê i sztukê ró¿-

nych krajów w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

W 2010 roku tematem przewodnim by³a kultura w³oska,

w 2011 - rosyjska, w 2012 - niemiecka, a w 2013 - francu-

ska.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzib¹

w Ochli to placówka, która powsta³a w 1982 r., na miejscu Zie-

lonogórskiego Parku Etnograficznego. Na obszarze 13 ha

znajduje siê ponad 60 zabytkowych obiektów architektury

wiejskiej z czterech historycznych regionów (Zachodniej Wiel-

kopolski, Wschodnich £u¿yc, Dolnego Œl¹ska i tzw. obszaru

œrodkowo-lubuskiego), w tym dwa unikaty: wie¿a winiarska

z XVIII w. z Budachowa i najstarszy w Polsce drewniany obiekt

mieszkalny z Potrzebowa datowany na 1675 rok.

Muzeum realizuje tak¿e ciekawy program edukacyj-

ny, a na terenie skansenu dzia³a karczma oraz ³owisko ze

sma¿alni¹ ryb. Ka¿dego roku na terenie skansenu organi-

zowane s¹ cykliczne imprezy, m.in. Kaziuki, nawi¹zuj¹ce do

tradycji wileñskich odpustów na Œw. Kazimierza Królewi-

cza, kultywowanych w Lubuskiem. W ramach imprezy ple-

nerowej odbywa siê jarmark, na którym swoje produkty

oferuj¹ twórcy kultury regionalnej. W 2011 roku muzeum,

wykorzystuj¹c œrodki w ramach LRPO 2007-2013, zrealizo-

wa³o projekt „Kultury Europy w kulturze regionu” - inwesty-

cja polega³a na przetransportowaniu do skansenu w Ochli

i zrekonstruowaniu 17 obiektów architektury drewnianej

i kamiennej oraz uzupe³nieniu przestrzeni ma³¹ architektur¹.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzib¹

w Ochli

fot. E. Laskowska.

Muzeum w Miêdzyrzeczu jest placówk¹ dzia³aj¹c¹

od 1946 roku. W sk³ad kompleksu muzealno - parkowego

wchodz¹: królewski zamek piastowski z XIV - XVI w., siedzi-

ba dawnego starostwa z pocz. XVIII w., oficyna dworska

z I po³. XVIII w., dom bramny - budynek odtworzony wzoro-

wany na pierwotnym z XVIII w. oraz budynek Karczmy

Dworskiej z po³owy XVIII w. W zbiorach znajduje siê m.in.

unikalna kolekcja portretów trumiennych. Od roku 2010

miêdzyrzeckie muzeum bierze udzia³ w Europejskiej Nocy

Muzeów i organizuje w maju Miêdzyrzeck¹ Noc Muzeów

(jej 5 edycja odby³a siê w 2013 roku).
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Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie znajdu-

je się w XIX-wiecznym pa³acu, a w zabytkowym 4-hektaro-

wym parku podziwiaæ mo¿na zbiór kilku tysiêcy obiektów

militarnych, upamiêtniaj¹cych dzia³ania zbrojne od œre-

dniowiecza po czasy wspó³czesne, w tym kolekcjê ciê¿kiej

broni i sprzêtu wojskowego oraz samolotów i œmig³owców.

Na terenie muzeum znajduje siê tak¿e Skansen Fortyfika-

cyjny. W roku 2010, 2012 oraz 2013 muzeum by³o organiza-

torem Europejskiej Nocy Muzeów.

W Muzeum Archeologicznym Œrodkowego Nad-

odrza w Œwidnicy, maj¹cym sw¹ siedzibê w renesanso-

wym pa³acu rodu Kietliczów znajduj¹ siê 4 wystawy sta³e,

tematycznie zwi¹zane z histori¹ regionu lubuskiego oraz

wystawa czasowa, przedstawiaj¹ca rezultaty przeprowa-

dzonych w ci¹gu ostatnich dwóch sezonów badañ wyko-

paliskowych.

Na terenie Lubuskiego dzia³aj¹ tak¿e liczne muzea te-

matyczne, np. zwi¹zane z wydarzeniami z czasu II wojny

œwiatowej (Muzeum Obozów Jenieckich w ¯aganiu, Mu-

zeum Martyrologii Ofiar Obozu Sonnenburg w S³oñsku,

Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie), czy walora-

mi przyrodniczymi (Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej

im. Franciszka Grasia w Drezdenku, Muzeum Bociana Bia-

³ego we wsi K³opot) oraz mniejsze muzea, regionalne i miej-

skie. Ciekawostk¹ jest utworzone w 2010 roku Muzeum

Fortyfikacji i Nietoperzy, którego elementem s¹ podziemia

Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

Teatry

Ka¿da z dwóch stolic województwa lubuskiego posia-

da swój teatr dramatyczny: w Gorzowie Wielkopolskim

dzia³alnoœæ prowadzi Teatr im. Juliusza Osterwy, a w Zie-

lonej Górze Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego.

W Lubuskim Teatrze co roku we wrzeœniu odbywaj¹

siê Winobraniowe Spotkania Teatralne - towarzysz¹cy Wi-

nobraniu cykl najciekawszych przedstawieñ ostatnich se-

zonów, z udzia³em wykonawców znanych i cenionych na

polskich scenach teatralnych. Teatr ten równie¿ co roku

w czerwcu przeprowadza plebiscyt na najpopularniejsze-

go aktora sezonu, przyznaj¹c za kolejne sezony nagrody -

Leony, w kategoriach: Nagroda Publicznoœci dla najpopu-

larniejszego aktora, aktorki oraz spektaklu, Nagroda Dyrek-

tora dla aktorki i aktora sezonu oraz Nagroda Dziennikarzy

dla najlepszej kreacji aktorskiej i najlepszego spektaklu.

W 2013 roku zakoñczy³a siê inwestycja dofinansowana

kwot¹ ponad 3 mln z³ ze œrodków LRPO 2007-2013, pole-

gaj¹ca na modernizacji budynku teatru.

W gorzowskim teatrze natomiast odbywa siê cyklicz-

nie Gorzowski Festiwal Teatrów Ogródkowych, podczas

którego na deskach Sceny Letniej wystêpuj¹ artyœci pracu-

j¹cy na co dzieñ w teatrach w ca³ej Polsce, a widzowie ma-

j¹ mo¿liwoœæ bliskiego kontaktu z artystami. Gorzowski

teatr jest tak¿e miejscem Gorzowskich Spotkañ Teatralnych

- jest to jedna z najwa¿niejszych i najd³u¿ej trwaj¹cych im-

prez w historii kulturalnej miasta. Pierwsze Gorzowskie Kon-

frontacje Teatralne odby³y siê w 1967 roku, a od 1983

przyjê³y nazwê Gorzowskie Spotkania Teatralne. Podczas

Spotkañ gorzowska scena goœci spektakle nagradzane

w kraju i za granic¹. Tak¿e ten teatr w ostatnich 4 latach re-

alizowa³ inwestycje polegaj¹ce na rewitalizacji zabudowañ

teatru.

Filharmonie

W obu miastach znajduj¹ siê równie¿ filharmonie. Po-

cz¹tki Filharmonii Zielonogórskiej siêgaj¹ 1956 roku -

mia³ wtedy miejsce inauguracyjny koncert Zielonogórskiej

Orkiestry Symfonicznej. W lutym 1974 roku zyska³a status

filharmonii, a we wrzeœniu 1982 roku filharmonii nadano

imiê wybitnego wspó³czesnego kompozytora - Tadeusza

Bairda. Filharmonia dysponuje dwoma salami koncertowy-

mi: sal¹ z widowni¹ na 200 osób w starym budynku

z 1900 r. i sal¹ w nowym budynku z 2004 r., Miêdzynarodo-

wym Centrum Muzycznym „Wschód-Zachód”, na 400 osób.

W Filharmonii Zielonogórskiej co roku organizowane s¹

„Dni muzyki nad Odr¹” - miêdzynarodowy festiwal, odby-

waj¹cy siê po stronie Polski i Niemiec, w którym prezentu-

j¹ siê artyœci z Francji, Niemiec, Czech, Wêgier, Bia³orusi,

Ukrainy i Polski.
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Filharmonia Gorzowska - czêœæ kompleksu Centrum

Edukacji Artystycznej - dysponuje sal¹ dla blisko 600 wi-

dzów ze zmienn¹ akustyk¹ i mo¿liwoœci¹ rejestracji dŸwiê-

ku oraz sal¹ kameraln¹ na 150 miejsc. Jej budowa zosta³a

zrealizowana ze œrodków bud¿etu Miasta oraz przy wspar-

ciu funduszy zewnêtrznych. W ramach unijnej dotacji Lu-

buskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

2007-2013 Miasto otrzyma³o na jej budowê 32,7 mln z³o-

tych. Uroczysta inauguracja filharmonii nast¹pi³a w maju

2011 roku. Filharmonia posiada równie¿ m.in.: zaplecze dla

artystów, 4 sale prób sekcyjnych, dziedziniec wypoczynko-

wy, foyer górne i dolne z szatniami, bufet dla publicznoœci,

kompleks pomieszczeñ administracyjnych z dwoma salami

konferencyjnymi oraz wielopoziomowy parking na 400

miejsc. Obiekt jest w pe³ni dostêpny dla osób niepe³no-

sprawnych.

Biblioteki

Zarówno w Gorzowie Wlkp., jak i w Zielonej Górze

swoje siedziby maj¹ Wojewódzkie i Miejskie Biblioteki

Publiczne. Co roku przyznaj¹ one nagrody - Lubuskie

Wawrzyny: Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla auto-

rów wywodz¹cych siê z województwa lubuskiego lub obec-

nie zamieszkuj¹cych na jego terenie, a tak¿e autorów

ksi¹¿ek wydanych w lubuskich oficynach, Wawrzyn Nauko-

wy natomiast ma na celu promowanie ksi¹¿ek naukowych

oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, doty-

cz¹cych Œrodkowego Nadodrza lub obecnego wojewódz-

twa lubuskiego, a Wawrzyn Dziennikarski ma za zadanie

promowaæ dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów in-

ternetowych, twórców najlepszych utworów dziennikar-

skich odnosz¹cych siê do obszaru województwa

lubuskiego.

W 2010 zakoñczy³a siê dofinansowana ze œrodków

LRPO 2007-2013 inwestycja polegaj¹ca na termomoderni-

zacji gmachu g³ównego WiMBP w Zielonej Górze, a w la-

tach 2012-2013 realizowany by³, równie¿ przy wsparciu

œrodków w ramach LRPO, projekt „Nowoczesne e-us³ugi

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwi-

da w Zielonej Górze”, zmodernizowano równie¿ wypo¿y-

czalniê g³ówn¹. Natomiast biblioteka w Gorzowie Wlkp.

w 2013 roku przesz³a remont konserwatorski budynku wil-

li z 1903 roku.

Imprezy kulturalne w regionie w latach 2010-2013

Lubuskie w swoim kalendarzu kulturalnym ma impre-

zy o randze regionalnej, ogólnopolskiej i miêdzynarodowej,

z których wiêkszoœæ ma wieloletnie tradycje. Do najwiêk-

szych z nich nale¿¹:

q Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru oraz Miêdzynarodo-

wy Dzieciêcy Festiwal Folkloru, organizowane na prze-

mian ka¿dego roku przez Regionalne Centrum Animacji

Kultury, w których udzia³ bior¹ zespo³y z ca³ego œwiata,

prezentuj¹c tradycje, tañce, œpiewy i stroje z ró¿nych

krajów;

q Miêdzynarodowe Spotkania Zespo³ów Cygañskich Ro-

mane Dyvesa, organizowane od 1989 r. w Gorzowie

Wlkp., które s¹ okazj¹ do pielêgnowania tradycji i kultu-

ry cygañskiej;

q Dni Muzyki nad Odr¹ (do 2003 r. Miêdzynarodowe Spo-

tkania Muzyczne „Wschód - Zachód”), których wspó³or-

ganizatorem jest Filharmonia Zielonogórska, s¹ okazj¹

do zaprezentowania artystów nie tylko z Polski, ale rów-

nie¿ z Niemiec, Bu³garii, Ukrainy, W³och, Czech czy S³o-

wacji. Koncerty odbywaj¹ siê w marcu ka¿dego roku

zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej;

q Winobranie w Zielonej Górze - trwaj¹ce ponad tydzieñ

œwiêto miasta, zwi¹zane nieod³¹cznie z wiekowymi wi-

niarskimi tradycjami Zielonej Góry i jej okolic, promuj¹-

ce uprawê winnej latoroœli i produkcjê wina. W tych

dniach w³adzê w mieœcie przejmuje Bachus, a Zielona

Góra zmienia siê w miasto wina i zabawy. Winobranie

to tak¿e mnóstwo imprez towarzysz¹cych, takich jak:

koncerty, wystêpy teatralne, wernisa¿e;

q Lubuskie Lato Filmowe w £agowie - miêdzynarodowy

festiwal filmów fabularnych. Odbywa siê od 1969 roku,

a repertuar festiwalu co roku obejmuje najnowsz¹ pro-

dukcjê i filmy zwi¹zane z g³ównym tematem imprezy.
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Od lat do £agowa w czerwcu zje¿d¿aj¹ s³awni aktorzy,

re¿yserzy, krytycy i osoby zwi¹zane z przemys³em filmo-

wym;

q Festiwal filmowy „Kino Niezale¿ne Filmowa Góra” w Zie-

lonej Górze - czyli wakacyjne prezentacje filmu nieza-

le¿nego. Festiwal organizowany jest przez Fundacjê

Kombinat Kultury, w organizacjê festiwalu zaanga¿o-

wane s¹ równie¿ zielonogórskie œrodowiska artystyczne

i filmowe;

q Noc Nenufarów w Lubrzy - lipcowy spektakl na wodzie,

którego tematem wiod¹cym jest historia o mi³oœci, na-

wi¹zuj¹ca do legendy o nadaniu nazw poszczególnym

miejscowym jeziorom, jak równie¿ o nadaniu nazwy

miejscowoœci Lubrza;

q Reggae nad Wart¹ w Gorzowie Wlkp. - najstarszy z pol-

skich festiwali muzyki reggae. By³ organizowany od

1986 r. do po³owy lat 90. XX w. W 2005 r. odby³a siê

pierwsza jednodniowa reaktywacja, ale ju¿ w 2006 r.,

dziêki wsparciu w³adz miasta, festiwal powróci³ na sta-

³e, z miêdzynarodow¹ obsad¹;

q Przystanek Woodstock - najwiêkszy w Europie festiwal

na wolnym powietrzu, który od 2004 roku organizowa-

ny jest w Kostrzynie nad Odr¹, a w 2013 roku odby³a siê

jego 19 edycja. Choæ nie zwi¹zany z tradycj¹ i to¿samo-

œci¹ regionu, sta³ siê jedn¹ z najbardziej rozpoznawal-

nych imprez lubuskich, a z pewnoœci¹ maj¹c¹

najwiêksz¹ liczbê uczestników („rekordowy” przystanek

zgromadzi³ w 2011 roku ok. 700 tys. osób);

Przystanek Woodstock

fot. D. Œwiderska.

q Lato Muz Wszelakich - to najwiêkszy, najd³u¿szy i sku-

piaj¹cy ogromn¹ iloœæ widzów cykl imprez kulturalnych

w Zielonej Górze. Kilkadziesi¹t wydarzeñ, setki artystów,

koncerty, spektakle, recitale, kabareton, festiwale, teatry

uliczne, wystawy - to tylko niektóre z atrakcji LMW;

q Muzyka w Raju w Goœcikowie-Parady¿u - festiwal mu-

zyki powa¿nej z udzia³em najlepszych europejskich wy-

konawców, organizowany od 2003 r. W programie

znajduj¹ siê: muzyka od œredniowiecza do baroku, licz-

ne recitale, koncerty na dawnych instrumentach, uwer-

tury operowe, orkiestrowa muzyka instrumentalna

i kameralna oraz muzyka wokalna;

q Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Drezdenku

- od 14 lat organizowany g³ównie w koœciele p.w. Prze-

mienienia Pañskiego w Drezdenku oraz na terenie gmi-

ny Dobiegniew. Festiwal, oprócz m³odych zdolnych

wykonawców, goœci artystów o uznanej na scenach pol-

skich i europejskich marce;

q Europejska Noc Muzeów w Drzonowie - wydarzenie or-

ganizowane przez Lubuskie Muzeum Wojskowe, które-

mu towarzysz¹ koncerty i pokazy;

q Miêdzynarodowy festiwal filmowy Quest Europe, orga-

nizowany przez Stowarzyszenie Jeszcze ¯ywych Poetów

w Zielonej Górze. Jego pierwsza edycja odby³a siê w 2005

roku i mia³a charakter ogólnopolski, kolejna edycja sta³a

siê ju¿ presti¿owym konkursem miêdzynarodowym.

W festiwalu uczestnicz¹ twórcy z kilkunastu krajów, a fil-

my oceniane s¹ przez najwybitniejsze nazwiska ze œwia-

ta filmu. Imprezie towarzysz¹ wystawy fotograficzne,

koncerty, warsztaty artystyczne i wystêpy kabaretowe;

q Solanin Film Festiwal - festiwal organizowany w Nowej

Soli od 2009 roku (w 2013 roku odby³a siê jego 5 edy-

cja), którego nazwa pochodzi od tytu³u filmu, którego

autorami s¹ nowosolanie, prezentowanego podczas

pierwszej jego edycji. Solanin to przede wszystkim nie-

zale¿ne produkcje oraz ciekawe filmy polskie, europej-

skie i œwiatowe, konkursy przeznaczone zarówno dla

samouków i amatorów, jak i profesjonalistów, w tym

tych, którzy s¹ Lubuszanami.
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W lipcu 2013 roku w S³ubicach i Frankfurcie odby³ siê

równie¿ Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki Most/ Die Brücke

- impreza o transgranicznym charakterze, prezentuj¹ca

dzia³ania kulturalne maj¹ce na celu anga¿owanie mieszkañ-

ców „miast bliŸniaczych” - Frankfurtu nad Odr¹ i S³ubic.

Mieli oni okazjê uczestniczyæ w licznych wydarzeniach arty-

stycznych, spotkaæ siê z artystami i aktorami z Polski, Nie-

miec i Rosji. W programie festiwalu znalaz³y siê tak¿e

wystawy fotograficzne, wernisa¿e, seanse filmowe, warszta-

ty teatralne, reporta¿u filmowego i radiowego, miêdzynaro-

dowa wystawa plenerowa oraz Wielki Letni Koncert Open

Air Radio Zet i Dwójki. Kolejna edycja festiwalu odbêdzie siê

w 2014 roku.

Kszta³cenie kadr kultury, pozosta³e sfery dzia³al-

noœci kulturalnej

Kszta³cenie kadr kultury na poziomie wy¿szym w wo-

jewództwie lubuskim prowadzi Uniwersytet Zielonogórski

na Wydziale Artystycznym oraz Wydziale Pedagogiki, So-

cjologii i Nauk o Zdrowiu, w Zak³adzie Animacji Kultury

i Andragogiki. W 2012 roku zak³ad ten realizowa³ w ramach

programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edu-

kacja kulturalna i diagnoza kultury (priorytet Obserwato-

rium kultury) projekt badawczy pn.: „Inicjatywy i ludzie

w kulturze lubuskiej - nowe przestrzenie”. Jego celem by³o

zidentyfikowanie dzia³añ kulturalnych podejmowanych

przez grupy nieformalne, osoby prywatne, organizacje po-

zarz¹dowe, podmioty gospodarcze, a wynikiem badania

jest raport „Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej. Nowe

przestrzenie”, prezentowany na stronie www.inicjatywyilu-

dzie.wpsnz.uz.zgora.pl.

Kultura ma du¿y wp³yw na harmonijny rozwój regio-

nu. Tworzenie dóbr kultury, uczestnictwo w ¿yciu kultural-

nym i pielêgnowanie dziedzictwa kulturowego silnie

oddzia³uj¹ na ¿ycie spo³eczne i na wzajemne stosunki miê-

dzy ludŸmi. Inwestowanie w kulturê jest wa¿nym œrodkiem

formowania i utrwalania to¿samoœci regionalnej. W ostat-

nich latach, dziêki realizacji projektów dofinansowanych

z Unii Europejskiej, liczne dobra kultury, zabytkowe bu-

dynki poddane zosta³y renowacji, co pozwoli³o na ich

efektywniejsze wykorzystanie oraz adaptacjê do celów kul-

turalnych i rekreacyjnych. Celem inwestycji by³o zwiêksze-

nie liczby turystów, podniesienie atrakcyjnoœci lubuskiego

dla potencjalnych inwestorów oraz wzmocnienie - poprzez

m.in. wygenerowanie nowych rodzajów aktywnoœci spo-

³eczno-kulturalnej - spójnoœci regionu. Równie pozytyw-

nym zjawiskiem jest digitalizacja zbiorów, realizowana

przez kolejne obiekty kulturalne, g³ównie biblioteki i mu-

zea, co wp³ywa na upowszechnianie informacji o kulturze,

mo¿liwoœci zapoznania siê z dorobkiem kultury regional-

nej i wspiera szeroki dostêp do zbiorów spuœcizny kultu-

rowej.

TURYSTYKA I SPORT

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

Turystyka

Dynamiczny, wszechstronny i zrównowa¿ony rozwój

turystyki nale¿y, w czasach powszechnego dostêpu do

us³ug turystycznych i rosn¹cego znaczenia turystyki w go-

spodarce regionu, do istotnych zadañ nie tylko ze wzglêdu

na czynnik ekonomiczny, ale tak¿e na mo¿liwoœæ stworze-

nia atrakcyjnej, dobrze kojarzonej marki regionu. Walory

przyrodniczo-kulturowe: wieloœæ jezior i lasów, bogactwo

tradycji winiarskiej, dziêki którym trudno nie doceniæ po-

tencja³u turystycznego województwa lubuskiego, czyni¹ je

jednym z ciekawszych turystycznie regionów Polski.

Przyrodniczy charakter regionu i jego niska gêstoœæ

zaludnienia stwarzaj¹ wielostronne mo¿liwoœci rozwoju tu-

rystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej oraz poznawczej,

w tym równie¿ tworzenia oferty specjalistycznej np. dla

ekoturystyki, turystyki wodnej, konnej, czy te¿ enoturysty-
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ki. Bogata przesz³oœæ historyczna jest szans¹ dla ró¿norod-

nych form turystyki kulturowej. Tranzytowe po³o¿enie, s¹-

siedztwo granicy pañstwowej i bliskoœæ du¿ych oœrodków

miejskich s¹ istotnymi warunkami dla rozwoju turystyki biz-

nesowej i tranzytowej.

W 2012 r., w relacji do roku poprzedniego, w tury-

stycznych obiektach noclegowych odnotowano (przy

wzroœcie liczby obiektów) spadek liczby turystów krajo-

wych i wzrost liczby turystów zagranicznych. Wyst¹pi³ spa-

dek liczby udzielonych noclegów, przy czym goœciom

zagranicznym udzielono wiêcej noclegów, ni¿ w poprzed-

nim roku, a turystom krajowym - mniej. Spad³a równie¿ licz-

ba wynajêtych pokoi ogó³em, przy wzroœcie liczby pokoi

wynajêtych turystom zagranicznym. Uby³o miejsc noclego-

wych w obiektach hotelowych, natomiast liczba miejsc

w pozosta³ych obiektach wzros³a. Nast¹pi³ spadek stopnia

wykorzystania miejsc noclegowych i stopnia wykorzysta-

nia pokoi.

W koñcu lipca 2012 r. w województwie lubuskim

funkcjonowa³o 307 turystycznych obiektów noclegowych

(o 0,3% wiêcej, ni¿ w 2011 r.). Miejsca ca³oroczne oferowa-

³o 200 spoœród nich.

Na przyjêcie goœci przygotowano 3793 pokoje

w obiektach hotelowych, z których 94,8% wyposa¿onych

by³o we w³asn¹ ³azienkê i WC. Baza noclegowa turystyki

obejmowa³a 131 obiektów hotelowych oraz 176 pozosta-

³ych obiektów. Najliczniejsz¹ grup¹ wœród obiektów hote-

lowych, podobnie jak w latach poprzednich, by³y hotele -

66 obiektów, które stanowi³y 50,4% skategoryzowanej ba-

zy hotelowej (o 1,5% wiêcej ni¿ w roku poprzednim). Pozo-

sta³e obiekty hotelowe stanowi³y niewielk¹ czêœæ bazy

noclegowej (od 14,3% do 2,9%).

Na podró¿nych czeka³o 20505 miejsc noclegowych.

W ogólnej liczbie miejsc - 10837, tj. 52,9%, stanowi³y miej-

sca noclegowe dostêpne dla turystów przez ca³y rok. Naj-

wiêcej (4695) miejsc noclegowych posiada³y hotele (wzrost

o 2,0%). Wzrost liczby miejsc noclegowych w porównaniu

do 2011 r. w oœmiu rodzajach obiektów noclegowych - naj-

wy¿szy wœród miejsc oferowanych przez kempingi

o 158,6% - by³ powodem ogólnego wzrostu liczby miejsc

noclegowych w województwie lubuskim o 5,9%.

Struktura turystycznych obiektów noclegowych

według rodzajów w 2012 r.

Stan w dniu 31 VII

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

W porównaniu ze stanem sprzed roku liczba hoteli

skategoryzowanych pod wzglêdem standardu us³ug, loka-

lizacji czy wyposa¿enia uleg³a niewielkim zmianom. W wo-

jewództwie dzia³a³y 4 hotele 4-gwiazdkowe, 26 hoteli

3-gwiazdkowych, 16 hoteli 2-gwiazdkowych i 14 hoteli

oznaczonych jedn¹ gwiazdk¹. Pozosta³e hotele by³y w trak-

cie kategoryzacji.

W lipcu 2012 r. miejsca noclegowe w lubuskich hote-

lach stanowi³y 22,9% ogólnej liczby miejsc. Prawie po³owa

wszystkich miejsc noclegowych (2023) znajdowa³a siê

w hotelach trzygwiazdkowych. Najmniej miejsc noclego-

wych (393, tj. 8,4% wszystkich miejsc noclegowych wœród

hoteli w województwie) by³o w hotelach bêd¹cych w trak-

cie kategoryzacji. Œrednio hotel dysponowa³ 38 pokojami

z 71 miejscami noclegowymi.

W 2012 r. w turystycznych obiektach noclegowych

zatrzyma³o siê 645,6 tys. turystów (o 4,6% mniej, ni¿

przed rokiem), którym udzielono 1310,4 tys. noclegów

(spadek w skali roku o 3,6%). Wœród ogó³u korzystaj¹-

cych z noclegów w turystycznych obiektach noclego-

wych 72,1% (465,7 tys.) stanowili turyœci krajowi, a 27,9%
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(179,9 tys.) - turyœci zagraniczni. Podobnie jak w latach

poprzednich, najwiêcej turystów (56,2% ogó³u korzysta-

j¹cych z oferty turystycznych obiektów noclegowych) za-

trzyma³o siê w hotelach, gdzie udzielono im 537,4 tys.

noclegów.

Turyœci zagraniczni najczêœciej zatrzymywali siê

w hotelach, w mniejszym zakresie korzystali oni z obiek-

tów typowo wakacyjnych. Hotele wybierane przez ob-

cokrajowców by³y najczêœciej trzygwiazdkowe oraz

bêd¹ce w trakcie kategoryzacji - odpowiednio 79,8 tys.

i 15,8 tys. osób, co stanowi³o 60,0% i 11,9% ogó³u tury-

stów zagranicznych korzystaj¹cych z bazy hotelowej.

Polacy, preferuj¹c podobny standard, nocowali w hote-

lach trzygwiazdkowych w liczbie 78,7 tys., w dwu-

gwiazdkowych w liczbie 51,7 tys. osób oraz w obiektach

kategoryzowanych w liczbie 37,8 tys. osób, tj. 34,3%

i 22,5% i 16,5%. Nocleg w hotelach czterogwiazdkowych

wybra³o 28,4 tys. turystów, z tego 17,9 tys. (63,1%) tury-

stów rodzimych i 10,5 tys. (36,9%) turystów zagranicz-

nych.

Najwiêcej noclegów, spoœród ogólnej liczby nocle-

gów udzielonych w 2012 r., udzielono w lipcu - 244,7 tys.

i w sierpniu - 222,4 tys., z tego turystom zagranicznym:

w lipcu - 33,0 tys. i w sierpniu - 27,6 tys. noclegów.

Udzielone noclegi oraz turyści korzystający z noclegów

w turystycznych obiektach noclegowych według

miesiecy w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclego-

wych wyra¿a siê stopniem wykorzystania miejsc noclego-

wych i stopniem wykorzystania pokoi w obiektach

hotelowych (tj. procentowym udzia³em liczby udzielo-

nych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych

oraz wynajêtych pokoi - do nominalnej liczby pokoi

w obiektach hotelowych). Stopieñ wykorzystania miejsc

noclegowych, wynosz¹cy przeciêtnie 26,5%, obni¿y³ siê

o 1,3 p. proc. w porównaniu z odnotowanym w 2011 r.

Wykorzystanie pokoi w obiektach hotelowych w ci¹gu

2012 r. wynios³o 33,6%, tj. o 3,0 p. proc. mniej w relacji do

2011 r.

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w tury-

tycznych obiektach noclegowych według rodzaju

obiektu

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

W 2012 r. przeciêtny czas pobytu turysty w tury-

stycznym obiekcie noclegowym wyniós³ (podobnie jak

w 2011 r.) 2 dni, tj. o niemal jeden dzieñ mniej, ni¿ wyno-

si œrednia krajowa. D³ugoœæ pobytu wynika³a ze specyfiki

obiektu. Turyœci najd³u¿ej przebywali w oœrodkach kolo-

nijnych - 9,3 dnia, a najkrócej przebywali w schroniskach

- jeden dzieñ.
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Obiekty i miejsca noclegowe według powiatów w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Pod wzglêdem rozwoju infrastruktury turystycznej

województwo lubuskie jest niejednolite - charakteryzuje siê

znacznym stopniem koncentracji przestrzennej. Najwiêcej

(51,1%) obiektów noclegowych prowadzi dzia³alnoœæ

w pó³nocnej i œrodkowej czêœci województwa (wyj¹tek sta-

nowi powiat wschowski).

W lipcu 2012 r. (przy œredniej liczbie 22 obiektów przy-

padaj¹cych na jeden powiat) najwiêcej turystycznych obiek-

tów noclegowych zlokalizowanych by³o w powiecie

miêdzyrzeckim (42), œwiebodziñskim (39) i wschowskim

(31), natomiast najmniej w powiecie ¿agañskim (8). Powia-

ty o najwiêkszej liczbie obiektów noclegowych, skupia³y

³¹cznie 14,2 tys. miejsc noclegowych (69,3% ogólnej liczby

miejsc w województwie). Najwiêksz¹ liczbê miejsc noclego-

wych spoœród powiatów województwa lubuskiego mia³y

w ofercie obiekty znajduj¹ce siê w powiecie œwiebodziñskim

(17,3% wszystkich miejsc w województwie).

Najwy¿szymi wartoœciami wskaŸnika gêstoœci bazy

noclegowej wyró¿nia³y siê miasta na prawach powiatu: Zie-

lona Góra i Gorzów Wlkp. (na 100 km2 powierzchni przypa-

da³o odpowiednio 1865 i 922 miejsc noclegowych) oraz po-

wiaty: wschowski (561) i œwiebodziñski (378 miejsc

noclegowych na 100 km2). Najmniej miejsc noclegowych

w przeliczeniu na 100 km2 by³o w powiecie ¿agañskim - 28.

W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r., licz-

ba miejsc noclegowych uleg³a zwiêkszeniu w szeœciu po-

wiatach (szczególnie w powiecie wschowskim - o 81,6%),

w pozosta³ych powiatach odnotowano spadek liczby

miejsc noclegowych, najwiêkszy w powiecie sulêciñskim -

o 20,7%.

W wyró¿niaj¹cych siê pod wzglêdem bazy noclego-

wej powiatach, m.in. w: œwiebodziñskim, s³ubickim, sulê-

ciñskim, miêdzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim

i wschowskim, w 2012 r. z noclegów skorzysta³o ³¹cznie

368,7 tys. turystów, którzy stanowili 57,1% ogó³u turystów

korzystaj¹cych z noclegów w województwie. Znaczne

zwiêkszenie liczby turystów korzystaj¹cych z noclegów

wyst¹pi³o w powiecie wschowskim (odnotowano wzrost

o 33,9% w porównaniu z 2011 r.). Spadek korzystaj¹cych

mia³ miejsce w 9 powiatach, najwiêkszy w sulêciñskim -

o 26,5%.

W 2012 r. najwiêcej noclegów udzielono w powiecie

œwiebodziñskim (232,3 tys.) oraz s³ubickim (157,3 tys.), co

stanowi³o odpowiednio 17,7% i 12,0% ogólnej liczby noc-

legów udzielonych w województwie. Z najmniejszej liczby

noclegów turyœci skorzystali w powiecie nowosolskim

- 32,8 tys., tj. 2,5% ogó³u.

Obcokrajowcy najczêœciej zatrzymywali siê

w obiektach noclegowych zlokalizowanych w powiecie

œwiebodziñskim. W 2012 r. z noclegu w tym powiecie

skorzysta³o 48,6 tys. turystów zagranicznych, tj. 27,0%

ogó³u turystów zagranicznych nocuj¹cych w lubuskich

turystycznych obiektach noclegowych. W Gorzowie

Wlkp. zatrzyma³o siê 8,6% ogólnej liczby cudzoziemców

nocuj¹cych w Lubuskiem, a w mieœcie Zielona Góra od-

setek ten wyniós³ 6,1%.

Pod wzglêdem liczby noclegów udzielonych tury-

stom zagranicznym przodowa³y powiaty: œwiebodziñ-

Stan w dniu 31 VII
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ski i s³ubicki, w których na nocleg przyjêto odpowied-

nio 21,4% i 20,7% turystów zagranicznych z ogólnej

liczby turystów nocuj¹cych w powiecie, przy œredniej

wartoœci w województwie 19,7%. W 3 powiatach na 100

udzielonych noclegów przypada³o mniej, ni¿ 10 nocle-

gów udzielonych turystom zagranicznym. Najni¿szy od-

setek noclegów udzielonych obcokrajowcom by³

w powiecie wschowskim (2,7%) i strzelecko-drezdenec-

kim (4,3%).

W województwie lubuskim w 2012 r. 27,9% ogó³u

osób korzystaj¹cych z us³ug noclegowej bazy turystycznej

stanowili obcokrajowcy. Najwiêcej turystów zagranicznych

odwiedzaj¹cych województwo lubuskie przyby³o z Europy

- 179,9 tys. (48,6% to obywatele Unii Europejskiej), tj. o 5,7%

mniej ni¿ przed rokiem. Europejczycy stanowili 98,6% ogó-

³u turystów zagranicznych (spadek o 0,1 p. proc. w porów-

naniu z 2011 r.). Mieszkañcy Europy odwiedzaj¹cy w 2012 r.

województwo lubuskie pochodzili g³ównie z Rosji - 29,8%

i Niemiec - 19,6%. Wysoki by³ równie¿ odsetek turystów

z Bia³orusi - 10,1%, Litwy - 9,1%, Ukrainy - 8,9% oraz z £o-

twy - 5,3%. W województwie lubuskim goœcili tak¿e turyœci

z Holandii (2,4%), Francji (2,2%) i Danii (1,8%). Ponadto

w lubuskich turystycznych obiektach noclegowych przeby-

wa³o m.in. 0,6 tys. turystów z Azji, 0,5 tys. - z Ameryki Pó³-

nocnej, 0,3 tys. - z Ameryki Po³udniowej i Œrodkowej

i 0,1 tys. - z Australii i Oceanii.

Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Sport

Prê¿ny rozwój ró¿norodnych form kultury fizycznej

spowodowa³, ¿e przesta³a byæ ona postrzegana tylko, jako

sposób spêdzania wolnego czasu, hobby czy zabawa, ale

sta³a siê wa¿nym komponentem ¿ycia spo³ecznego i go-

spodarczego. Formy aktywnoœci ruchowej ludzi sta³y siê

wa¿nym instrumentem rozwoju kapita³u ludzkiego, sport

sta³ siê obszarem niezbêdnych inwestycji, które w perspek-

tywie lat dadz¹ zauwa¿alne i trwa³e efekty spo³eczne i go-

spodarcze.

Kluby sportowe w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.
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Zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej

(sportu) sprzyja rozwojowi aktywnoœci fizycznej i intelektu-

alnej spo³eczeñstwa.

Liczba klubów sportowych w województwie lubu-

skim systematycznie roœnie. W 2012 r. w Lubuskiem dzia-

³a³o 479 klubów (³¹cznie z uczniowskimi i wyznaniowymi

klubami sportowymi), skupiaj¹cych w swoich szeregach

23,4 tys. cz³onków. W badanym okresie liczba klubów

zmniejszy³a siê w stosunku do 2010 r. w dwóch powiatach:

¿agañskim i miêdzyrzeckim, co by³o przyczyn¹ zmniejsze-

nia siê liczby ich cz³onków odpowiednio o 50,6% (najwiêk-

szy spadek w województwie) i o 34,7%. Podobna sytuacja

zaistnia³a w powiatach: nowosolskim, strzelecko-drezde-

neckim, ¿arskim i gorzowskim, gdzie mimo zwiêkszenia

liczby klubów sportowych spad³a ³¹czna liczba ich cz³on-

ków.

W 2012 r. w klubach sportowych województwa lubu-

skiego æwiczy³o 25,1 tys. osób, tj. o 4,1% wiêcej w porówna-

niu z 2010 r. Æwicz¹ce kobiety stanowi³y 27,6%. Wœród

æwicz¹cych by³o 16,7 tys. juniorów i juniorek, tj. osób m³o-

dych, które nie przekroczy³y 18 roku ¿ycia. W porównaniu

z 2010 r. obni¿eniu uleg³a zarówno bezwzglêdna liczba tej

grupy æwicz¹cych, jak i jej udzia³ w liczbie ogó³em, odpo-

wiednio o 2,3% i 4,4 p. proc.

Młodzież w wieku do lat 18 ćwicząca w klubach

sportowych na 1000 młodzieży w wieku do lat 18

w latach 2010-2012

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Najbardziej zwiêkszy³a siê liczba æwicz¹cych ogó³em

w powiecie sulêciñskim (o 33,8%), a najwiêkszy spadek od-

notowano w powiecie ¿agañskim (o 25,0%).

Wzrost liczby æwicz¹cych w 2012 r. przyczyni³ siê do

zwiêkszenia w stosunku do 2010 r. liczebnoœci sportowej

kadry szkoleniowej, tj. trenerów i instruktorów sportowych,

odpowiednio o 23,9% i o 0,8%.

W badanym okresie o 53 sekcje (o 8,2% wiêcej w po-

równaniu z 2010 r.), do poziomu 702 wzros³a liczba sekcji

sportowych województwa.

Sekcje sportowe w 2012 r.

hród³o: opracowanie w³asne Urz¹d Statystyczny w Zielonej

Górze.

Poddaj¹c analizie konfiguracjê dziedzin i rodzajów

sportów uprawianych w sekcjach klubów sportowych (bez
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UKS i klubów wyznaniowych), w 2012 r. najwiêcej osób tre-

nowa³o pi³kê no¿n¹ - 8875, p³ywanie - 763, karate - 744 i lek-

koatletykê - 689.

W 2010 r. województwo lubuskie pod wzglêdem liczby

stadionów (60) zajmowa³o 15. miejsce w kraju przed woje-

wództwem podlaskim (48). Bior¹c pod uwagê iloœæ boisk do

gier wielkich - pi³karskich (276), Lubuskie zajmowa³o 9. miej-

sce w kraju przed m.in. województwami: mazowieckim (250),

³ódzkim (232) i lubelskim (216), natomiast liczba boisk do gier

ma³ych (25) - koszykówka, pi³ka rêczna, pi³ka siatkowa upla-

sowa³a województwo lubuskie na ostatnim miejscu w kraju.

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Turystyka

Województwo lubuskie, gêsto zalesione, posiadaj¹ce

na swoim terenie liczne rzeki i jeziora, to wspania³e miejsce

wypoczynku, zw³aszcza dla tych, którzy przyrodê i aktywny

wypoczynek przedk³adaj¹ nad wielkomiejski gwar. Cenne

przyrodniczo tereny, liczne obiekty zabytkowe oraz setki ki-

lometrów szlaków wodnych, rowerowych i pieszych to naj-

wiêksze atuty lubuskiego.

Rozwój turystyki

W dniu 4 lutego 2014 r. Zarz¹d Województwa Lubu-

skiego przyj¹³ dokument programuj¹cy rozwój turystyki na

poziomie regionu - Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki

do 2020 roku. Dokument, wyznaczaj¹cy kierunki dzia³añ

w obszarze turystyki na najbli¿sze lata, zast¹pi³ Lubusk¹

Strategiê Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 i by³ szeroko

konsultowany w regionie. Program uwzglêdnia dzia³ania,

których realizacja ma na celu zbudowanie konkurencyjnej

marki turystycznej, zwiêkszenie ruchu turystycznego i inte-

gracjê bran¿y turystycznej w regionie. Wyodrêbniono

w nim równie¿ propozycje nowych produktów turystycz-

nych województwa lubuskiego: Wino i kuchnia, Militaria

i fortyfikacje oraz Przygoda na wodach.

W województwie lubuskim dzia³alnoœæ prowadzi Lubu-

ska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”, skupiaj¹ca

w 2013 roku 49 cz³onków - przede wszystkim samorz¹dy tery-

torialne oraz podmioty bran¿y turystycznej. Jest ona elemen-

tem systemu wspó³pracy, w ramach którego - jako agencja

rz¹dowa - funkcjonuje Polska OrganizacjaTurystyczna oraz lo-

kalne organizacje turystyczne, które w liczbie 4 zosta³y powo-

³ane w regionie lubuskim. Wœród nich wyró¿nia siê

Stowarzyszenie Geopark „£uk Mu¿akowa”, dziêki którego sta-

raniom w 2012 roku powsta³a œcie¿ka geoturystyczna „Dawna

Kopalnia Babina” - jeden z najciekawszych lubuskich produk-

tów turystycznych. Jednym z zadañ LOTUR by³o stworzenie

w regionie sieci certyfikowanych punktów informacji tury-

stycznej - w 2013 roku dzia³a³o ju¿ 15 takich punktów oraz 9 in-

fokiosków. W regionie aktywn¹ dzia³alnoœæ w obszarze

turystyki prowadz¹ równie¿ Lokalne Grupy Dzia³ania (np. LGD

Kraina Szlaków Turystycznych), Lokalne Grupy Rybackie (np.

LGR Wodny Œwiat) oraz klastry turystyczne (np. Lubuski Szlak

Wina i Miodu czy powo³ane w 2012 roku Miêdzygminne Poro-

zumienie Turystyczne „Lubuskie Per³y”).

Turystyka oparta o walory przyrodnicze

Walory naturalne to niew¹tpliwie jeden z g³ównych

atutów regionu lubuskiego. Jego malownicze, zalesione te-

reny, usiane setkami zbiorników wodnych sprawi³y, ¿e miej-

sce to upodobali sobie zarówno mi³oœnicy biernego

wypoczynku na ³onie natury, jak i amatorzy turystyki aktyw-

nej. Do walorów przes¹dzaj¹cych o atrakcyjnoœci turystycz-

nej nale¿¹ równie¿ niski stopieñ przekszta³cenia œrodowiska

naturalnego, obecnoœæ obszarów prawnie chronionych

oraz licznych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Geopark Łuk Mu¿akowa

fot. R. Sobera.
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Na terenie województwa lubuskiego znajduj¹ siê 2 par-

ki narodowe: „Ujœcie Warty” oraz Drawieñski Park Narodowy,

8 parków krajobrazowych, 64 rezerwaty (w tym Nietoperek

i Nietoperek II) oraz Geopark „£uk Mu¿akowa”, którego pol-

sko-niemiecki obszar od wrzeœnia 2011 roku ma status trans-

granicznego Geoparku stowarzyszonego w Europejskiej

Sieci Geoparków posiadaj¹cych wsparcie UNESCO. Na tere-

nie obszarów chronionych powstaj¹ nowe œcie¿ki przyrod-

nicze (edukacyjne, dydaktyczne, poznawcze), punkty

informacji turystycznej, dedykowane turystom miejsca ob-

serwacji przyrody, biwakowania, postoju, wêdkowania, wy-

po¿yczalnie sprzêtu turystycznego, a tak¿e oznakowane

szlaki turystyczne, umo¿liwiaj¹ce odwiedzanie parków naro-

dowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody, czy bir-

dwatching (poznawanie ¿ycia ptaków), do czego znakomite

warunki znajduj¹ siê na terenie PN „Ujœcie Warty”.

W ostatnich latach bardzo rozwinê³a siê sieæ szlaków

nordic walking, na co wp³ynê³a rosn¹ca popularnoœæ tej for-

my rekreacji nie tylko w lubuskiem, ale i w ca³ej Polsce.

Fani pieszych wêdrówek z kijkami w samej Zielonej Górze

i okolicach maj¹ ju¿ do dyspozycji kilkaset kilometrów tras.

Turystyka oparta o dziedzictwo kulturowe

Województwo lubuskie obejmuje ziemie nale¿¹ce nie-

gdyœ do odrêbnych krain geograficznych, zwi¹zanych w prze-

sz³oœci z ró¿nymi organizmami politycznymi, st¹d dziedzictwo

kulturowe jest bardzo zró¿nicowane. Do dzisiejszych czasów

zachowa³y siê tu liczne obiekty o charakterze zabytkowym:

zamki, pa³ace, dworki, koœcio³y, klasztory i dawne fortyfikacje.

Czêœæ z nich, dziêki wykorzystaniu œrodków Unii Europejskiej,

w ostatnich latach poddana zosta³a rewitalizacji. W ramach Lu-

buskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach

2010-2013 zrealizowano takie inwestycje m.in. w: ¯arach i ¯a-

ganiu (Starówka), Nowej Soli (zabytkowa dzielnica portowa),

Nowym Miasteczku, Wschowie i Oœnie Lubuskim (Stare Mia-

sto), Ko¿uchowie (œródmieœcie), Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp.

(Bulwar Nadwarciañski Wschodni), Kostrzynie nad Odr¹ (Park

Miejski), Sulechowie (renowacja zabytkowego obiektu zamko-

wego) oraz £agowie (Centrum Kultury i Sztuki Filmowej).

W ostatnich latach przybywa tak¿e szlaków prowadz¹-

cych przez miejsca szczególnie cenne kulturowo. Przyk³ado-

wo: w 2011 roku powsta³ Szlak Krzy¿y Pokutnych, których na

terenie województwa lubuskiego jest 49 (LOTUR wyda³ rów-

nie¿ przewodnik “Szlakiem krzy¿y pokutnych po obu stro-

nach Odry”), w 2012 roku otwarto Park Kultur Œwiata,

za³o¿ony w zabytkowym parku w Drezdenku, Szlak Lubnie-

wickich Legend oraz Park Mi³oœci im. doktor Michaliny Wi-

s³ockiej w Lubniewicach, w ¯aganiu w 2011 r. rozbudowano

¯agañski Szlak Ksi¹¿êcy. Ciekawostk¹ jest pojawienie siê

w ró¿nych czêœciach miasta Zielona Góra ponad trzydziestu

ju¿ bachusików - ma³ych figurek przedstawiaj¹cych legen-

darne dzieci Bachusa, tworz¹cych swoisty szlak spacerowy

wiod¹cy przez ciekawe, zabytkowe zak¹tki miasta.

Na terenie lubuskiego znajduje siê unikatowy na ska-

lê ogólnopolsk¹ zespó³ atrakcji turystyki militarnej. Odnaj-

dziemy je m.in. w Pniewie, Boryszynie, Lubrzy, Mostkach,

Miêdzyrzeczu (Miêdzyrzecki Rejon Umocniony), ¯aganiu

(Szlak Czterech Pancernych, Szlak Wielkiej Ucieczki, Mu-

zeum Alianckich Obozów Jenieckich), Drzonowie (Lubuskie

Muzeum Wojskowe), Kostrzynie nad Odr¹ (Twierdza Ko-

strzyn), Witnicy (Muzeum Chwa³y Orê¿a Polskiego) czy

Strzelcach Krajeñskich (Zespó³ œredniowiecznych fortyfika-

cji miejskich).

Podziemia Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

fot. E. Laskowska.
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Z miejscami lub wydarzeniami historycznymi zwi¹za-

ne s¹ równie¿ liczne imprezy odbywaj¹ce siê cyklicznie

w województwie lubuskim, np. Dni Twierdzy Kostrzyn, or-

ganizowane na terenie zrewitalizowanej XVI-wiecznej

twierdzy (II etap projektu rewitalizacji zakoñczy³ siê w 2013

roku), nawi¹zuj¹ce do tradycji winiarskich Winobranie, Jar-

mark Joannitów w £agowie, Noc Nenufarów w Lubrzy, Rajd

Karabanowa w Pniewie, Zlot Mi³oœników Fortyfikacji, odby-

waj¹cy siê od 2011 roku Zlot pojazdów militarnych M.A.S.H.

w Skwierzynie, Turniej Rycerski o Pierœcieñ Ksiê¿nej Jadwi-

gi Œl¹skiej w Kroœnie Odrzañskim, Turniej Rycerski w Ko¿u-

chowie, czy Jarmark œw. Micha³a w ¯aganiu.

Warto wspomnieæ równie¿ o miejscu, które od 2010

roku odwiedzaj¹ tysi¹ce przyjezdnych z kraju i zagranicy:

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata w Œwiebodzi-

nie. Licz¹ca 36 m statua jest obecnie najwy¿sz¹ rzeŸb¹ Chry-

stusa na œwiecie. W 2012 roku przy pomniku powsta³a

Droga Krzy¿owa oraz rozpoczê³a siê budowa Domu Piel-

grzyma i Kaplicy.

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata w Œwiebo-

dzinie

fot. E. Laskowska.

Turystyka kulinarna i enoturystyka

Te dwie formy turystyki, jeszcze doœæ ma³o popular-

ne w naszym kraju, zyskuj¹ sobie coraz wiêksze grono zwo-

lenników. W województwie lubuskim wyrazem tego

zainteresowania s¹ coraz liczniejsze œwiêta kulinarne. Przy-

k³adem mog¹ byæ organizowane od kilku lat Lubuskie Ku-

linaria Regionalne - impreza, która w 2013 roku odby³a siê

w Gorzowie Wielkopolskim po raz pierwszy pod now¹ na-

zw¹: Festiwal Brzmienia i Podniebienia, a tak¿e organizo-

wane od 2011 roku Miêdzynarodowe Œwiêto Czekolady

w Kargowej oraz inne œwiêta, o d³u¿szej, kilku- lub kilkuna-

stoletniej tradycji, jak: Œwiêto Karpia w Osiecznicy, Œwiêto

Sandacza w Lubniewicach, Œwiêto Pomidora w Przytocznej,

Lubuskie Œwiêto Chleba w Bogdañcu, Lubuskie Miodobra-

nie w Lubiszynie, Mieszczañski Jarmark Produktów Trady-

cyjnych we Wschowie, Festyn Ruskich Pierogów

w Budachowie czy Œwiêto miodu i „Dobre, smaczne, bo lu-

buskie”, organizowane na terenie skansenu w Ochli.

W 2010 oraz 2011 roku w Kroœnie Odrzañskim odby³ siê

równie¿ Festiwal Smaku, któremu towarzyszy³y wystêpy ar-

tystyczne, degustacje, konkursy.

Turystyka winiarska opiera siê na chêci poznania re-

gionu winiarskiego, procesu wytwarzania win lub chêci

skosztowania ró¿nych lokalnych gatunków win. A w tym

zakresie mo¿liwoœci w regionie lubuskim s¹ coraz wiêksze

- przybywa winnic, które chêtnie przyjmuj¹ goœci i organi-

zuj¹ ró¿norodne imprezy i spotkania po³¹czone z degusta-

cj¹ i zwiedzaniem. Na lubuskiej mapie zosta³y one ujête

w szlak, nazwany Lubuskim Szlakiem Wina i Miodu - ponad

200-kilometrowa trasa obejmuje kilkadziesi¹t przystanków,

na które sk³adaj¹ siê winnice, muzea i gospodarstwa, gdzie

mo¿na spróbowaæ regionalnych przysmaków. Obecnie na

terenie gminy Zabór powstaje kolejny punkt na szlaku: naj-

wiêksza w Polsce samorz¹dowa winnica - projekt, którego

celem jest przywrócenie tradycji winiarskich na Ziemi Lu-

buskiej, jest wynikiem wspó³pracy Urzêdu Marsza³kowskie-

go Województwa Lubuskiego, Pañstwowej Wy¿szej Szko³y

Zawodowej w Sulechowie, Muzeum Etnograficznego

w Zielonej Górze z siedzib¹ w Ochli, Lubuskiego Oœrodka
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Innowacji i Wdro¿eñ Agrotechnicznych w Kalsku, Miasta

Zielona Góra oraz regionalnych winiarzy. Urz¹d marsza³-

kowski jest ponadto organizatorem Lubuskiego Forum Wi-

niarskiego, którego II edycja odby³a siê we wrzeœniu 2013

roku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele regionów part-

nerskich oraz winiarze z województwa lubuskiego, podkar-

packiego, wielkopolskiego, œl¹skiego i ma³opolskiego.

Forum jest okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ, stwarza te¿

mo¿liwoœæ zaprezentowania dorobku i tradycji winiarskich

oraz nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów bran¿owych.

Z tradycjami winiarskimi zwi¹zane jest równie¿ odbywaj¹-

ce siê co roku w Zielonej Górze œwiêto wina - Winobranie.

W mieœcie tym znajduje siê tak¿e jedyne w Polsce Muzeum

Wina.

Lubuskie winnice

fot. D. Œwiderska.

Produkty turystyczne

W latach 2010-2013, 19 lubuskich produktów tury-

stycznych zosta³o uhonorowanych nagrodami przyznawa-

nymi przez Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ oraz organizacjê

regionaln¹ - LOTUR. Certyfikaty POT dla najlepszego pro-

duktu turystycznego otrzyma³y: Nadodrzañska Przygoda -

w 2010 roku, Przystanek Woodstock - Z³oty Certyfikat

w 2011 roku oraz Lubuski Szlak Wina i Miodu - Wyró¿nie-

nie w 2011 roku (przed rokiem 2010 nagrodzono równie¿

produkty: Bunkry i Nietoperze - 2003 rok, Noc Nenufarów

oraz Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej - 2004 rok, Lato

Muz Wszelakich - 2005 rok, Winobranie - Festiwal Wina -

2007 rok, Muzeum Martyrologii Alianckich Jeñców Wojen-

nych. Wielka Ucieczka - The Great Escape - 2008 rok).

Regionalnym odpowiednikiem certyfikatów nadawa-

nych przez POT s¹ Lubuskie Per³y Turystyczne, przyznawa-

ne przez LOTUR. Dot¹d otrzyma³y je: Przystanek Woodstock

(Z³ota Lubuska Per³a Turystyczna - 2009 rok), MRU Podziem-

ne Trasy Turystyczne. Bunkry i Nietoperze (2009), Zlot Mi³o-

œników Fortyfikacji (2009), Miêdzynarodowy Zjazd

Cyklistów (2009, 2010), Nadodrzañska Przygoda (2010), Eu-

ropejskie Ogrody Sztuki (2010), Festiwal Piosenki ¯eglar-

skiej „Keja” (2010), Lubuskie Szlaki Nordic Walking (2011),

Lubuski Szlak Wina i Miodu (2011), Spacer po Kostrzyñskich

Pompejach (2011), Wielka Ucieczka - The Great Escape

(2012), Jarmark Joannitów (2012), Pa³ac Wiechlice (2012),

Gry terenowe: Lubniewicki szlak tradycji kulturowych. Szlak

Lubniewickich legend (2012), Lato Muz Wszelakich (2013),

Jarmark Œw. Micha³a (2013), Wiechlicka Magia Wypoczyn-

ku (2013), Europejska Noc Muzeów w Drzonowie (wyró¿-

nienie w 2013 roku), £agów - Lubuska Per³a Kultury

i Rozrywki (wyró¿nienie w 2013 roku), Œwiêto Czekolady

(wyró¿nienie w 2013 roku), Trasa geoturystyczna „Dawna

Kopalnia Babina” (2013).

Lubuskie ma doskona³e warunki do rozwoju produk-

tów turystycznych opartych na zasobach wodnych. Skorzy-

sta³a z tego m.in. Nowa Sól, która w ramach Programu

Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Polska (Woje-

wództwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 realizowa-

³a w latach 2010-2013 projekt pn.: „Odra dla turystów 2014

- rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Do-

liny Œrodkowej Odry - etap II”. Jego celem by³o uatrakcyj-

nienie i udostêpnienie terenów dorzecza Odry na

pograniczu polsko-niemieckim, podniesienie konkurencyj-

noœci oferty turystycznej i stworzenie wspólnego systemu

promocji Odry jako unikatowego przyrodniczo szlaku wod-

nego. W ramach projektu przebudowano porty w Bytomiu

Odrzañskim, Nowej Soli, Cigacicach i Frankfurcie nad Odr¹

oraz zbudowano 2 statki turystyczne: Laguna i Zefir, prze-

znaczone do ¿eglugi na Odrze. Równie¿ powiat nowosol-

ski aktywnie uczestniczy w dzia³aniach maj¹cych na celu
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rozwój turystyki wodnej na Odrze. W grudniu 2012 roku ofi-

cjalnie zaprezentowano dokument, który pomo¿e nad-

odrzañskim samorz¹dom oraz innym podmiotom

wykorzystaæ potencja³ turystyczny Odry: polsko - niemiec-

k¹ koncepcjê rozbudowy infrastruktury rzecznej na Odrze

od Bytomia Odrzañskiego do Kostrzyna nad Odr¹, zrealizo-

wan¹ w ramach projektu pn.: Przystañ dla wodniaków - pol-

sko - niemiecka wspó³praca na rzecz rozwoju turystyki

wodnej na Odrze. Koncepcja zawiera miêdzy innymi poten-

cjalne lokalizacje przystani rzecznych, z okreœleniem ich do-

stêpnoœci komunikacyjnej, turystycznej i us³ugowej.

Rejs galarem po Odrze

fot. E. Laskowska.

Imprezy turystyczne

W latach 2010-2013 w województwie lubuskim do

najwa¿niejszych cyklicznych imprez goszcz¹cych turystów

z kraju i zagranicy nale¿a³y:

q Miêdzynarodowy Zjazd Cyklistów w Sulêcinie (impreza

adresowana do rowerzystów z terenu Polski i Niemiec,

obejmuj¹ca konkurencje rodzinne, szosowe i kolarstwa

górskiego. Odbywa siê we wrzeœniowy weekend na 300

kilometrach szlaków rowerowych, funkcjonuj¹cych wo-

kó³ Sulêcina);

q Zlot Mi³oœników Fortyfikacji w Boryszynie (impreza dla

mi³oœników militariów, organizowana co roku w gminie

Lubrza);

Zlot Mi³oœników Fortyfikacji

fot. K. Rosiñski.

q Jarmark œw. Micha³a w ¯aganiu (dni regionalne, nawi¹-

zuj¹ce do handlowej przesz³oœci miasta);

q Turniej Rycerski o Pierœcieñ Ksiê¿nej Jadwigi Œl¹skiej

w Kroœnie Odrzañskim (impreza odbywaj¹ca siê na tere-

nie kroœnieñskiego zamku);

q Zlot pojazdów militarnych M.A.S.H. w Skwierzynie (zlot

mi³oœników i posiadaczy sprzêtu militarnego, odbywa-

j¹cy siê na poligonie w Skwierzynie. W jej ramach maj¹

miejsce m.in.: defilada grup rekonstrukcyjnych, wystêp

orkiestr wojskowych, prezentacja sprzêtu militarnego,

inscenizacja batalistyczna);

q Rajd Karabanowa (impreza organizowana przez Mu-

zeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, której towa-

rzysz¹ wyk³ady na temat historii Miêdzyrzeckiego

Rejonu Umocnionego, rajd samochodami wojskowymi

i terenowymi, zwiedzanie poniemieckich bunkrów);

q Dni Twierdzy Kostrzyn (wydarzenie o charakterze miej-

skiego festynu, podczas którego ma miejsce szereg

atrakcji o tematyce militarnej np. przeloty œmig³owcem,

pokazy artyleryjskie oraz inscenizacje bitew).

W sierpniu 2013 roku, w S³awie odby³ siê równie¿ 79.

Miêdzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu, na który

przyby³o oko³o 500 za³óg caravaningowych z 30 krajów -

³¹cznie ponad 2 tysi¹ce osób. Poprzedni zlot mia³ miejsce

w Montrealu, natomiast nastêpny bêdzie w Pekinie.

Warto wspomnieæ tak¿e o projekcie realizowanym

w latach 2010-2011 przez Starostwo Powiatowe w Nowej
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Soli: Turystyka bez granic: polsko - brandenburskie wypra-

wy turystyczno - kulturowe w Euroregionie „Sprewa - Nysa

- Bóbr”, którego celem by³a promocja rozwoju turystyki

kombinowanej tj. ³¹cz¹cej w jeden spójny system elemen-

ty kilku rodzajów turystyki: wodnej, rowerowej i kolejowej.

Turystyka mo¿e pe³niæ istotn¹ rolê w gospodarce re-

gionu - jej efekty widoczne s¹ w takich dziedzinach jak za-

trudnienie, edukacja, œrodowisko, transport czy kultura. Jest

równie¿ doskona³¹ podstaw¹ do aktywizacji spo³eczeñstw

lokalnych i rozwoju regionu. Postêpuj¹ca informatyzacja

us³ug turystycznych wp³ywa na szerok¹ dostêpnoœæ infor-

macji turystycznej i - w rezultacie - na zwiêkszenie ruchu tu-

rystycznego, a dokonywana w ostatnich latach rozbudowa

i modernizacja lubuskich dróg wp³ywa na wiêksz¹ dostêp-

noœæ transportow¹ regionu. Dziêki rozwojowi konkurencyj-

nych, markowych produktów turystycznych bazuj¹cych na

walorach kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych lu-

buskie posiada bogat¹ ofertê dla przyjezdnych w ró¿nym

wieku i o ró¿norodnych zainteresowaniach.

Sport

Samorz¹d województwa aktywnie wspiera dzia³al-

noœæ, której celem jest popularyzacja sportu i rozwój bazy

sportowej.

Jednym z instrumentów wsparcia s¹ dotacje dla orga-

nizacji pozarz¹dowych na realizacjê zadañ o charakterze

wojewódzkim i ponadwojewódzkim. W latach 2010-2013

³¹czna kwota tych dotacji wynios³a ponad 7,5 mln z³ i prze-

znaczona zosta³a na realizacjê ³¹cznie 1216 zadañ. Ponad-

to w 2012 roku samorz¹d dofinansowa³ kwot¹ ponad

33 tys. z³ organizacjê turnieju pi³karskiego „Euro-Gim 2012

- gramy o fundusze europejskie, a w 2013 r., ³¹czn¹ kwot¹

ponad 44 tys. z³ - Wojewódzki Turniej Koszykówki „Basket-

-Gim - kosz funduszy europejskich” oraz Ogólnopolski Tur-

niej Minisiatkówki Dziewcz¹t i Ch³opców.

Województwo lubuskie bra³o równie¿ udzia³ w pro-

gramie „Moje Boisko - Orlik 2012”, zak³adaj¹cym budowê

ogólnodostêpnych, bezp³atnych kompleksów boisk spor-

towych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w ka¿dej

gminie na terenie ca³ego kraju - tak, by udostêpniæ dzie-

ciom i m³odzie¿y nowoczesn¹ infrastrukturê sportow¹

w celu aktywnego uprawiania sportu. W ci¹gu 5 lat funk-

cjonowania Programu w Lubuskiem powsta³o 87 nowocze-

snych kompleksów, których budowê bud¿et województwa

wspar³ ³¹czn¹ kwot¹ 25.601.227 z³. Kompleksy typu „Orlik”

posiada na swoim terenie 57 z 83 (68,7%) lubuskich gmin.

Najwiêcej powsta³o ich w Zielonej Górze (6), Nowej Soli (5)

oraz Gorzowie Wlkp. i ¯arach (po 3). Niektóre gminy rozbu-

dowa³y inwestycje o inne urz¹dzenia sportowe - np. bie¿nie

lekkoatletyczne, skate-parki, place zabaw, co sprawi³o, ¿e

obiekty sta³y siê jeszcze bardziej atrakcyjne i dostêpne dla

szerszej grupy u¿ytkowników.

„Moje boisko - Orlik 2012” nie jest jedynym programem,

dziêki któremu Województwo Lubuskie wspiera³o rozwój ba-

zy sportowej. Kolejnym, który zadebiutowa³ w 2011 roku, jest

Program Boisk do Pla¿owej Pi³ki Siatkowej „Lubusik - sporto-

we Lubuskie na lato”, którego celem jest tworzenie warun-

ków sprzyjaj¹cych rozwojowi sportu w województwie

lubuskim oraz zapewnienie mieszkañcom regionu alterna-

tywnych form spêdzania wolnego czasu poprzez oddanie do

u¿ytku ogólnodostêpnych, nieodp³atnych boisk do pla¿owej

pi³ki siatkowej oraz organizacjê na powsta³ych obiektach tur-

nieju w pla¿owej pi³ce siatkowej, w ramach wspó³dzia³ania

jednostek samorz¹du terytorialnego. Ka¿dy z beneficjentów

otrzyma³ po 6.000 z³ brutto, z przeznaczeniem na wyposa¿e-

nie boiska (piasek, s³upki oraz tuleje, siatkê, linie wyznaczaj¹-

ce boisko, tablice promocyjne) oraz na organizacjê Letniego

Turnieju Pla¿owej Pi³ki Siatkowej. W latach 2011-2013 dziêki

wsparciu samorz¹du województwa (³¹cznie niemal 430 tys.

z³) w ramach programu powsta³y 73 obiekty.

Po zakoñczeniu ministerialnego programu „Moje Bo-

isko - Orlik 2012”, Województwo Lubuskie wprowadzi³o do

realizacji autorski Program Pe³nowymiarowych Boisk do Pi³-

ki No¿nej „Lubuskie gra w pi³kê”. Program zak³ada³ budo-

wê lub remont (modernizacjê) pe³nowymiarowych boisk

do pi³ki no¿nej o nawierzchni z trawy naturalnej i systemem

nawadniania. Dziêki programowi wybudowano 2 nowe bo-

iska, a 6 zmodernizowano.
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Samorz¹dowa jednostka organizacyjna - Wojewódz-

ki Oœrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskie-

go (WOSiR) w Drzonkowie - dysponuje najbogatsz¹

w regionie baz¹ sportow¹. Oœrodek stanowi zaplecze dla

amatorskich i wyczynowych grup sportowych, na jego te-

renie dzia³aj¹ sekcje sportowe tenisa sto³owego, piêciobo-

ju nowoczesnego, triathlonu, jeŸdziectwa. Co roku

w Drzonkowie odbywaj¹ siê zawody rangi krajowej

i miêdzynarodowej, m.in.: Mistrzostwa Polski w Piêcioboju

Nowoczesnym, Miêdzynarodowe Mistrzostwa Juniorów

w Piêcioboju Nowoczesnym, odby³y siê równie¿: Olimpiada

M³odzie¿y w tenisie sto³owym, szermierce, p³ywaniu, Miê-

dzynarodowy Turniej Tenisa Sto³owego Niepe³nospraw-

nych, Halowe Mistrzostwa Polski na wózkach w tenisie

ziemnym, Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Spor-

towej, Mistrzostwa Œwiata Juniorów w Akrobatyce Sporto-

wej, Zawody Ogólnopolskie WKKW - Mem. D. Soroki.

Wojewódzki Oœrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

fot. WOSiR w Drzonkowie.

W Oœrodku na bie¿¹co jest modernizowana i rozbu-

dowywana baza sportowa i hotelowa, dziêki czemu pod-

noszony jest poziom oferowanych us³ug sportowych,

rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i aktywnej turystyki. W la-

tach 2010-2013 zmodernizowano m.in. zespó³ basenów od-

krytych/p³ywalni, hale i korty tenisowe, rozbudowano

obiekty noclegowe i obiekt jeŸdziecki.

Co roku Sejmik Województwa Lubuskiego uchwala

Program Rozwoju Bazy Sportowej, w ramach którego dofi-

nansowywane s¹ inwestycje polegaj¹ce na budowie, mo-

dernizacji lub remoncie obiektów sportowych ze œrodków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, bêd¹cych w dyspozy-

cji Ministerstwa Sportu i Turystyki. £¹cznie w latach 2010 -

2013 przeznaczono na ten cel ponad 26,5 mln z³.

Wybitnie uzdolnionym sportowcom z województwa

lubuskiego co roku przyznawane s¹ równie¿ Stypendia

Sportowe Marsza³ka Województwa Lubuskiego. W latach

2010-2013 wsparciem objêto ³¹cznie 148 osób, przyznaj¹c

stypendia w ³¹cznej wysokoœci 319 tys. z³.

Kultura fizyczna stanowi w dzisiejszych czasach za-

sadnicz¹ sferê kultury ¿ycia ka¿dego cz³owieka, jest jed-

noczeœnie istotn¹ kwesti¹ dla spo³ecznoœci lokalnej

i w³adz samorz¹dowych województwa. Zwi¹zane jest to

z postrzeganiem tej dziedziny nie tylko jako sfery kon-

sumpcji rozrywkowej czy wypoczynkowej, lecz tak¿e

z uwzglêdnianiem jej wp³ywu na procesy rozwoju psycho-

fizycznego, kszta³towania charakteru i utrzymania dobre-

go stanu zdrowia. Szczególnie wa¿ny jest rozwój

mo¿liwoœci w zakresie zaspokojenia potrzeb dotycz¹cych

aktywnoœci fizycznej dzieci i m³odzie¿y szkolnej, nie tylko

poprzez rozbudowê infrastruktury sportowej, ale równie¿

poprzez dzia³ania promuj¹ce i popularyzuj¹ce aktywnoœæ

fizyczn¹.



LUBUSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (LROT) jest jednym z 16 obserwatoriów terytorialnych, powo³anych

w ka¿dym z polskich województw w oparciu o zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. LROT dzia³a w ramach Wy-

dzia³u ds. Rozwoju Regionu w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego

w Zielonej Górze. Jego celem jest przygotowywanie analiz i ewaluacji polityk publicznych, prowadzenie badañ dotycz¹cych

rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa lubuskiego, analiza ich wyników, a tak¿e wdro¿enie sta³ego mechanizmu

pozyskiwania danych, organizacjê i prowadzenie regionalnego banku danych, wspó³dzia³anie z jednostkami odpowiedzial-

nymi za monitorowanie i ewaluacjê polityk publicznych.

Wiêkszoœæ zadañ prowadzona jest w ramach projektu pn. „Wdro¿enie systemu monitorowania polityk publicznych

w województwie lubuskim poprzez budowê Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” (Poddzia³anie 5.2.1

Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki).

LUBUSKI OŒRODEK BADAÑ REGIONALNYCH

Lubuski Oœrodek Badañ Regionalnych jest specjalistycznym oœrodkiem dzia³aj¹cym w strukturze organizacyjnej Urzê-

du Statystycznego w Zielonej Górze, powo³anym przez Prezesa GUS w celu prowadzenia badañ i analiz w zakresie tematów

istotnych dla województwa lubuskiego.

G³ównym zadaniem Oœrodka jest zapewnienie profesjonalnej, rzetelnej i obiektywnej informacji statystycznej, odzwier-

ciedlaj¹cej sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ regionu, dostosowanej do potrzeb odbiorców poprzez: realizowanie zagadnieñ

w zakresie tematów istotnych dla regionu, prowadzenie systematycznych analiz o sytuacji spo³eczno-gospodarczej woje-

wództwa, opracowywanie publikacji i opracowañ zbiorczych, koordynowanie dzia³alnoœci informacyjnej Urzêdu, rozpo-

wszechnianie, udostêpnianie i popularyzacja informacji statystycznych, prowadzenie edukacji statystycznej wœród szerokiego

grona odbiorców, wspó³praca z organami administracji rz¹dowej i jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz wspó³dzia³a-

nie z mediami.
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