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SZANOWNI PAŃSTWO

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego i
podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na zapewnienie
ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się
uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie
własnymi, najczęściej ograniczonymi zasobami gminy, takimi jak: środowisko przyrodnicze,
zasoby ludzkie, zasoby techniczne czy też środki finansowe.
Przy opracowaniu niniejszej strategii przyjęto model, polegający na możliwie
szerokim udziale społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów diagnostycznoprojektowych, konsultacji społecznych oraz zredagowanie końcowej wersji dokumentu.
Konieczność posiadania aktualnej strategii podyktowana jest nie tylko chęcią
skonsultowania z mieszkańcami przez władze Gminy Pszczew kierunków i celów rozwoju,
ale też wynika z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie o samorządzie
gminnym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której strategie gmin i
powiatów zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych oraz
wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie których powinna
być prowadzona polityka rozwoju kraju.
Ze względu na szeroki zakres zadań jakimi zajmuje się gmina oraz „wagę” przyjętych
celów strategicznych, założono, że strategia będzie dokumentem długookresowym, a czas jej
realizacji przypadnie do 2023 roku. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne ze
stosowanymi praktykami planistycznymi oraz pozwoli na dostosowanie strategii do
obowiązującej i przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Z uwagi na długi okres obowiązywania tej strategii, przyjęto, że powinien to być
dokument uniwersalny, wskazujący ogólne kierunki i cele rozwoju oraz możliwe strategie
działania. W krótszej perspektywie, w zależności od możliwości organizacyjno-finansowych
gminy, dostępności środków pomocowych czy jeszcze innych uwarunkowań społecznogospodarczych, uzupełniany będzie planami operacyjnymi, a przede wszystkim Wieloletnim
Planem Finansowym Gminy Pszczew.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy, którzy poświęcili
swój trud i całkowicie bezinteresownie, nie licząc cennego, prywatnego czasu, uczestniczyli
w pracach nad „Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Pszczew 2023”. To
nasz wspólny wysiłek pozwolił na wykonanie tego opracowania.
Życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy, Inwestorom, Osobom tu pracującym, by
tworzona Strategia zaowocowała odczuwalnym wzrostem dobrobytu. Zapraszam wszystkich
mieszkańców do realizacji ambitnych celów jakie wspólnie sobie wyznaczyliśmy.

Wójt Gminy Pszczew
Waldemar Górczyński
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I. ANALIZA Z WYKONANIA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO GMINY PSZCZEW W LATACH 2002-2012
Uwagi wstępne
W warunkach gospodarki rynkowej możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego
poszczególnych obszarów są zróżnicowane. Uzależnione są one od wewnętrznych
i zewnętrznych ograniczeń oraz szans rozwoju gminy. Szanse te zwiększają się, jeżeli
podmioty lokalne prowadzą aktywną politykę rozwoju i wprowadzają do działania elementy
strategicznego planowania. Planowanie strategiczne, które zmierza do ustalenia
podstawowych kierunków rozwoju lokalnego, ma za zadanie dostarczyć władzom lokalnym
podstaw racjonalnego działania. Jest też formą działania w nurcie szybko zachodzących
przeobrażeń, a jego istotną cechą jest zmienność w czasie, uwzględniająca długi, jak i krótki
horyzont rozwiązywania uprzednio zdefiniowanych problemów rozwoju.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Pszczew na lata 2002 – 2012,
została przyjęta uchwałą Nr XLI/307/02 na sesji Rady Gminy Pszczew, w dniu 12 września
2002 roku.
Należy zwrócić uwagę, że strategia ta była pierwszym tak długoterminowym
projektem przyjętym przez władze samorządowe gminy. Grono osób zaangażowanych
w prace nad przygotowaniem strategii oraz metodologia jej powstania, daje podstawy do
stwierdzenia, iż dokument ten stanowił profesjonalną wizję rozwoju gminy w szerokim
horyzoncie czasowym.
Okres 10 lat stanowi dość długi horyzont, jeżeli chodzi o prognozowanie warunków
otoczenia ogólnego gminy, szczególnie w wymiarze ekonomiczno-gospodarczym regionu
i całego kraju, a na dowód tego należy wymienić chociażby taki czynnik, jak przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej, co w momencie powstawania strategii nie było jeszcze
przesądzone. Okres tych 10 lat to także zmiany w regulacjach ustawowych dotyczących
finansów JST, jak np. procentowy udział w przychodach gmin ze środków pochodzących
z podatków PIT i CIT oraz innych, mających znaczny wpływ na przychody gmin oraz
sytuację materialną mieszkańców. W ujęciu ogólnym okres ten, zwłaszcza od momentu
członkostwa Polski w Unii, był okresem pomyślnym dla gospodarki kraju i jej rozwoju, co
bezpośrednio przekładało się na funkcjonowanie gmin. Dzięki temu zaistniały optymalne
warunki do realizacji celów zawartych w strategii.
W strategii przyjętej w 2002 roku szeroko opisano stan wyjściowy, co było konieczne
do identyfikacji najważniejszych potrzeb gminy i jej mieszkańców, celów strategicznych oraz
określenia głównych problemów w ich realizacji.
Analiza wykonania zadań w ramach celów strategicznych w latach 2002-2012
W hierarchii celów strategicznych dla gminy, które w sposób bezpośredni nawiązują
do misji, wyznaczono pięć obszarów - celów strategicznych rozwoju: gospodarka, przestrzeń,
społeczność, ekologia i infrastruktura.
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Cel strategiczny: GOSPODARKA
W obszarze gospodarka za priorytet przyjęto stworzenie warunków do lepszego
rozwoju firm, między innymi poprzez działania na rzecz rozwoju bazy turystycznej i pomoc
w przekwalifikowaniu gospodarstw rolnych.
Aby osiągnąć ten priorytet wyznaczono następujące cele:
1. Stworzyć warunki dla rozwoju bazy turystycznej, poprzez uwarunkowania w
miejscowych planach zagospodarowanie przestrzennego gminy, lokalną politykę podatkową,
promocję potencjału gminy z wykorzystaniem istniejących walorów przyrodniczych.
Gmina Pszczew rozwija się turystycznie. Co roku w okresie wakacyjnym odwiedzają
ją turyści z kraju i zagranicy. Na obszarze gminy działa kilka ośrodków wypoczynkowych,
funkcjonują pola biwakowe, campingowe, gospodarstwa agroturystyczne, motel, hotel oraz
schronisko młodzieżowe. Gmina Pszczew jest członkiem stowarzyszeń, które działają, m.in.
w obszarze rozwoju turystyki, a przedstawiciele tej branży, dostrzegając potrzebę współpracy,
założyli Pszczewskie Stowarzyszenie Turystyczne.
Rozwój turystyki wiąże się z działaniami promocyjnymi, dlatego opracowany program
p.n. „Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki” zakładał przede
wszystkim promocję gminy na zewnątrz poprzez stronę internetową, wydawnictwa
promocyjne, udział w targach turystycznych, wydanie mapy turystycznej gminy. W okresie
2002 – 2012 nakładem własnym lub przy pomocy środków zewnętrznych gmina wydała
następujące materiały promocyjne:
• mapę turystyczną „Gmina Pszczew – Pszczewski Park Krajobrazowy, szlaki pieszorowerowe, spływy kajakowe”,
• kalendarze ścienne,
• zdjęcia lotnicze gminy (cyklicznie),
• wkładkę promującą gminę dołączoną do płyty Józefa Skrzeka „Maria z Magdali”,
• torby bawełniane z obiektami charakterystycznymi dla Gminy Pszczew (np. „Dom
Szewca”),
• folder „Turystyka, rekreacja, wypoczynek w Pszczewie”,
• mapę turystyczną „Gmina Pszczew” (w formie książeczki),
• plan Pszczewa,
• publikację „Spotkania z historią Pszczew-Betche”,
• kampanię promocyjną „Pszczew pełen możliwości”, w ramach której opracowano
logotyp gminy,
• folder jubileuszowy „Partnerstwo bez granic, Jubileusz 10-lecia współpracy Pszczew –
Letschin”,
• przewodnik turystyczny „Pszczew pełen możliwości”,
• informator turystyczny „Pszczew pełen możliwości”,
• przewodnik inwestycyjny „Pszczew pełen możliwości”,
• przewodnik kulinarny „Kuchnia mojej babci”,
• folder „Rok 2010 rokiem obchodów 750-lecia Pszczewa”,
• mapę turystyczno-administracyjną Gminy Pszczew,
• pinsy z herbem Pszczewa.
str. 5

Gmina współfinansowała także :
• folder „Gmina Pszczew”,
• pocztówki promujące gminę,
• album „Kraina Tajemnic Pszczewski Park Krajobrazowy”,
• książkę „Pszczew – oblicza małej ojczyzny”,
• folder o Pszczewskim Parku Krajobrazowym,
• folder „Turystyczna Gmina Pszczew” przy współudziale ośrodków wypoczynkowych,
właścicieli gospodarstw agroturystycznych i pól biwakowych,
• dwa foldery promujące powiat międzyrzecki,
• książkę Stanisława Piechoty „Percepcja krajobrazu rekreacyjnego Pszczewskiego
Parku Krajobrazowego”,
• publikację „Gmina Pszczew i Pszczewski Park Krajobrazowy w obliczu europejskiej
sieci ochrony przyrody Natura 2000”,
• mapy powiatu międzyrzeckiego i województwa lubuskiego.
Zrealizowano trzy filmy promocyjne: „Pszczew”, „Wyjątkowy Pszczew” i „Pszczew
pełen możliwości”. Gmina współrealizowała również program – audycję telewizyjną
„Poszukiwacze Lubuskich Pereł” o Pszczewie i jego okolicach. W ramach promocji
zaprojektowano i wykonano również kilka tablic, m.in. na Półwyspie Katarzyna, przy
obelisku upamiętniającym zbór ewangelicki w Pszczewie, przy zejściu na promenadę przy
GOK w Pszczewie. Ponadto przygotowano tablice informacyjne w poszczególnych
miejscowościach gminy. Na granicy gminy, przy drogach powiatowych ustawiono witacze.
Dla rozwoju bazy turystycznej znaczenie mają również szklaki Pszczewskiego Parku
Krajobrazowego, przechodzące przez teren gminy, tj: szlaki piesze, rowerowe i kajakowe.
Na uwagę zasługują:
Szlaki piesze
• Czerwony: (15,7 km) Kamionka - Mnichy - Lewice
• Niebieski: (44,4 km) Hotel Gorzycko- Jez. Brzeskie - Jez. Białe - Pszczew - Trzciel - Lutol
Mokry
• Żółty: (28 km) Kamionna - Mnichy - Łowyń - Dormowo - Królewska Góra - Nowe
Gorzycko - Jez. Brzeskie - Wierzbno
• Zielony: (14,4 km.) Lubikowo - Jez. Czarne - Stołuń - Kuligowo - Żółwin - Bobowicko
• Czarny: (12,5 km.) Gorzycko - Królewska Góra - Gorzyń
Szlaki kajakowe
• Zbąszyń – Międzyrzecz
Szlak ten prowadzi rzeką Obrą, w większości przez teren PPK i jego otuliny. Na obszarze
Parku rzeka Obra przepływa kolejno przez jeziora: Lutolskie, Młyńskie, Wielkie
i Rybojadzkie. Uwaga! Ponieważ szlak ten prowadzi przez rezerwat ornitologiczny Jezioro
Wielkie, na tym odcinku jest on dostępny tylko w okresie od 15 lipca do końca sierpnia.
Organizator spływu jest zobowiązany każdorazowo uzyskać zgodę Pszczewskiego PK na
przepłynięcie przez rezerwat.
• Rybojady - Jezioro Chłop
Szlak ten wytyczono wyłącznie na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i prowadzi
on z jez. Rybojadzkiego, poprzez jez. Wędromierz do jez. Chłop.
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Trasy rowerowe
Dla zwiedzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono 3 trasy rowerowe.
• Trasa czerwona - Z Pszczewa do Policka, dalej drogą leśną do Żółwina i Kuligowa, drogą
leśną do Kalska i Rokitna, skąd drogą polną do Lubikowa, dalej drogą leśną między
jeziorami: Czarne, Białe, Stołuńskie, do Stołunia, a następnie przez Szarcz do Pszczewa ( 55
km). Trasę można rozpocząć w Żółwinie, Rokitnie lub w Lubikowie.
• Trasa czarna - Z Pszczewa drogą leśno-polną po wschodniej stronie jez. Chłop, przez Silną
Nową, drogą leśną między jeziorami Trzy Tonie, Silna Duża, Wędromierz, Głębokie, do
leśniczówki Królewiec, a następnie przez Starą Jabłonkę do Trzciela, skąd szosą do Rybojad,
a dalej w kierunku Borowego Młyna. Przed Borowym Młynem, drogą leśną wzdłuż rzeki
Obry do skrzyżowania dróg leśnych, następnie w prawo drogą leśną nad jez. Przydrożne do
szosy, skąd w prawo powrót do Pszczewa (55 km). Trasę można rozpocząć w Trzcielu. •
Trasa niebieska - Z Pszczewa drogą leśną, obok jez. Cegielnianego i Proboszczowskiego, do
Silnej, dalej drogą leśną do Łowynia i szosą do Lewic i Krzyżkówka, skąd drogą leśną,
przecinając rzekę Kamionkę, do Mnich, następnie drogą leśną, z lewej strony rzeki Kamionki,
do wsi Kamionna. Dalej drogą polną przez Głażewo, Dormowo, Świechocin do Pszczewa (60
km). Trasę można rozpocząć z Lewic lub Kamionnej. Warto także wspomnieć, że przez PPK
wiedzie międzynarodowa droga rowerowa z Poznania do Frankfurtu.
Gmina Pszczew w oparciu o program operacyjny pn. „Program wykorzystania
walorów gminy na potrzeby turystyki” podjęła również działania mające na celu budowę
ciągu szlaków kajakowych na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze, pomiędzy jeziorami Chłop –
Wędromierz – Rybojadło - rzeka Obra do miejscowości Policko. Zadanie to zostanie
zrealizowane w II etapach, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne. Realizacja wyżej
wskazanych projektów ma na celu wyznaczenie i stworzenie szlaku kajakowego
umożliwiającego połączenie jezior Chłop -Wędromierz - Rybojadło – Wielkie – Konin rzeka Obra z możliwością skomunikowania z innymi szlakami regionu, a także wpłynie
pozytywnie na stabilizację poziomu wód tak w ciekach wodnych, jak i jeziorach.
Uruchomiono stronę internetową gminy – www.pszczew.pl oraz interaktywną mapę
Powiatu Międzyrzeckiego.
Kierunek działania dotyczący zabezpieczenia terenów pod rozwój bazy turystycznej
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, został szczegółowo omówiony
w priorytecie PRZESTRZEŃ, zaznaczając, iż w przyjętych planach na rekreację i turystykę
przeznaczono obszar 45,6 ha a pod budowę letniskową 470 ha.
2. Stworzyć warunki do lepszego rozwoju firm w gminie, poprzez stworzenie oferty
inwestycyjnej dla przyszłych inwestorów, lokalny system ulg podatkowych, partnerstwo
publiczno- prywatne.
W celu pozyskania nowych inwestorów Gmina Pszczew współpracowała z Centrum
Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych w wydaniu Folderu z Ofertami Terenów Inwestycyjnych Województwa
Lubuskiego.
Na rozwój lokalnej przedsiębiorczości ma wpływ szeroko rozumiane otoczenie
biznesu: prawo i regulacje oraz ich egzekwowanie, system podatkowy, koszty pracy, dostępna
infrastruktura drogowa, telekomunikacyjna, rynek finansowy, otoczenie instytucjonalne, itp.
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Realizując ten cel podstawowe działanie, ujęte w programie operacyjnym, pn.
„Program identyfikacji i promocji gruntów położonych na terenie Gminy Pszczew –
atrakcyjnych pod kątem zagospodarowania gospodarczego”, było przygotowanie i bieżące
aktualizowanie oferty inwestycyjnej, która w powiązaniu ze studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego stanowiła promocję gospodarczą Gminy Pszczew. Działania te miały na celu
zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej gminy, zwiększenie wpływów z podatku od
nieruchomości oraz z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
a także podatku dochodowego od osób prawnych, ponadto powstanie nowych inwestycji
i rozwój przedsiębiorczości.
W roku 2006 w Pszczewie uruchomiony został nowy zakład pracy - BEGRA Sp.
z o.o., który zatrudniał około 100 osób (obecnie zatrudnia 232 osoby) z terenu Gminy
Pszczew i gmin ościennych. Zakład produkuje meble tapicerowane. Grupa Himolla –
właściciel przedsiębiorstwa, zainwestowała w gminie kwotę blisko 1 mln euro. Zakład jest w
tej chwili jednym z największych pracodawców na terenie gminy.
Ważny element rozwoju gospodarczego gminy to współpraca z Powiatowym Urzędem
Pracy w Międzyrzeczu. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2002 -2012
obrazuje poniższa tabela.
Ilość osób w latach
Forma
aktywizacji

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Szkolenia

9

31

16

18

37

21

26

14

19

9

18

Pożyczki (dotacje) na
podjęcie działalności
gospodarczej i
dodatkowe miejsca
pracy

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doradztwo zawodowe
( ogółem), w tym:

77

87

122

92

156

121

180

202

216

171

176

doradztwo
indywidualne

53

118

103

84

164

151

160

112

147

doradztwo grupowe

34

4

26

24

14

51

56

32

29

27

13

2

uczestnictwo w
zajęciach klubu Pracy

27

Przygotowanie
zawodowe w miejscu
pracy

0

0

2

24

12

13

12

1

0

0

0

Dotacje

0

0

0

2

7

9

13

20

15

6

10

Refundacja
wyposażenia i
doposażenia stanowisk
pracy

0

0

0

0

2

3

1

0

0

0

0

Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Usprawnianie
odbywało się dzięki
działanie polegało na
wniosku o wpis do

działań administracyjnych służących rozwojowi przedsiębiorczości
funkcjonującej od 2009 roku, tzw. „zasady jednego okienka”. Jej
możliwości złożenia przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną,
ewidencji działalności gospodarczej, zawierającego również dane
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zgłoszeniowe do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zadaniem Urzędu Gminy
było załatwienie wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności
gospodarczej przez przedsiębiorcę oraz przesłanie w ciągu trzech dni wniosku do GUS, ZUS
lub KRUS i US.
Od 1 lipca 2012 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja Informacji Działalności
Gospodarczej zwana CEIDG, która umożliwia wprowadzenie wniosku przedsiębiorcy
w formie elektronicznej, i jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, US, GUS.
Wspomagając rozwój gospodarczy gminy w latach 2004 - 2009 Rada Gminy Pszczew
podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku - różnicowanie stawek, tj.: wprowadziła
preferencyjną stawkę podatkową dla powierzchni użytkowej budynku lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
- usług hotelarsko-turystyczno-wypoczynkowych,
- usług kowalstwa, szewstwa, szklarstwa, naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego
i gospodarstwa domowego, przetwórstwa rybnego, przetwórstwa owoców i warzyw oraz
w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców wtórnych i z surowców
pochodzenia miejscowego.
Natomiast w latach 2007-2008 w cytowanych uchwałach Rada Gminy Pszczew
różnicowała stawki i wprowadziła preferencyjną stawkę podatkową dla budowli będących
sieciami gazowymi średniego ciśnienia.
Począwszy od roku 2010 Rada Gminy Pszczew zróżnicowała stawki w zakresie
budowli i wprowadziła preferencyjną stawkę podatkową dla budowli służących do
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wodociągów od przewodów sieci rozdzielczej
wody.
W dniu 22 czerwca 2006 r. uchwałą nr XXXVIII/270/06 Rada Gminy Pszczew
wprowadziła zwolnienie w podatku od nieruchomości dotyczących podmiotów
gospodarczych działających na terenie Gminy Pszczew (uchwała obowiązywała do dnia
31 grudnia 2006 r.) uruchamiające nowe inwestycje polegające na budowie nowych obiektów,
modernizacji istniejących w celu uruchomienia działalności produkcyjnej lub usługowej, pod
warunkiem utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy. Powyższe zwolnienie
przysługiwało od dnia powstania obowiązku podatkowego i w wysokości odpowiadającej
powstałemu obowiązkowi podatkowemu w następujących okresach: w pierwszym roku
powstania obowiązku podatkowego 100 %, w drugim roku powstania obowiązku
podatkowego 75% i w trzecim roku powstania obowiązku podatkowego 50 %. Z powyższego
zwolnienia skorzystał jeden przedsiębiorca.
Z formuły partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) – pojęcia stosunkowo nowego,
wynika, iż znajduje ono zastosowanie w wielu obszarach życia publicznego, zarówno
w sferze infrastruktury technicznej, jak i społecznej. Jednak pomimo szerokich możliwości
zastosowania PPP w sferze usług publicznych, formuła ta nie znalazła w Polsce wielu
zwolenników i nadal budzi wątpliwości władz samorządowych. Rozwój lokalny jest
złożonym procesem społeczno-gospodarczym o długim horyzoncie czasowym, a jego efekt
ma charakter długoterminowy. Mogło to być przyczyną, iż nie doszło dotychczas do
współdziałania gminy z przedsiębiorcami prywatnymi na zasadach PPP.
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3. Przekwalifikowanie gospodarstw rolnych, poprzez rozwój agroturystyki oraz
promowanie i budowanie systemu informacji o Gminie Pszczew.
W tym celu opracowano program operacyjny p.n. „Program promocji Gminy”
zakładający uruchomienie strony WWW, wraz z ofertą inwestycyjną oraz profesjonalnego
stanowiska ds. promocji gminy. Realizacja tych zadań została opisana w pkt 1 celu
strategicznego – Gospodarka. W 2010 roku utworzono stanowisko pracy do spraw pozyskania
środków pomocowych i promocji gminy.
W celu zapewnienia rolnikom możliwości rozwoju, w tym przekwalifikowania ich
gospodarstw, umożliwiono im przede wszystkim nabycie wiedzy z zakresu wykorzystania
funduszy unijnych na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, poprzez organizację
szkoleń dla rolników oraz prowadząc instruktaż i pomoc realizowaną przez pracowników
urzędu.
Na koniec 2012 roku na terenie Gminy Pszczew zarejestrowanych było 14
gospodarstw agroturystycznych. Promocja gospodarstw agroturystycznych odbywała się
podczas organizowanych imprez masowych, w folderach turystycznych oraz na stronie
internetowej gminy.
Na przestrzeni lat 2002-2012 wykonano szereg inwestycji i podjęto inne działania,
które miały przyczynić się do realizacji priorytetów w obszarze gospodarki.
• budowa budynku recepcji z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na plaży
w Pszczewie,
• regionalna platforma cyfrowa,
• budowa drogi do terenów aktywności gospodarczej wraz z oświetleniem,
• budowa i modernizacja boisk piłkarskich na terenie Gminy Pszczew,
• budowa i modernizacja placów zabaw w sołectwach Gminy Pszczew,
• przebudowa sanitariatów na plaży,
• budowa kompleksu Orlik przy szkole w Pszczewie,
• realizacja projektu pod nazwą „Pszczew: Spotkanie z historią, czyli przeszłość dla
przyszłości. Polsko Niemiecka konferencja popularnonaukowa”,
• budowa boiska do plażowej piłki siatkowej przy zespole szkół i na plaży komunalnej
w Pszczewie,
• zakup zjeżdżalni rynnowej,
• realizacja projektu „Partnerstwo bez granic – jubileusz 10–lecia współpracy PszczewLetschin”,
• realizacja przedsięwzięcia „Rowerowa integracja – sposób na poznawanie okolicy
i współdziałanie poprzez wykonywanie stojaków rowerowych”,
• działalność promocyjna Gminy Pszczew na targach ogólnopolskich i europejskich,
m.in. we Frankfurcie, Berlinie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Warszawie przy
pomocy stowarzyszeń, między innymi:
- Lokalnej Grupy Działania „Działaj z Nami”
- Lokalnej Grupy Rybackiej „Odra-Warta” .
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Cel strategiczny: PRZESTRZEŃ
W obszarze przestrzeń za priorytet przyjęto opracowanie planów miejscowych
obszarów zurbanizowanych oraz opracowanie planu zagospodarowania turystycznego
gminy z określeniem granicy rolno – leśnej, w oparciu o nowy Plan Ochrony Pszczewskiego
Parku Krajobrazowego.
Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez wyznaczenie trzech celów niezbędnych:
1. Opracowanie nowego planu ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz
podjęcie działań w kierunku kompleksowej ochrony lasów.
Powyższy cel udało się zrealizować dopiero w roku 2013, czyli w roku pisania
strategii. Plan ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego na lata 2013-2023
zatwierdzono Uchwałą Nr XXXV/393/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 18
marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013, poz. 826).
Najważniejszymi założeniami przedmiotowego planu ochrony jest, m.in.:
● ochrona gatunków zagrożonych z terenu PPK,
● ochrona naturalnego krajobrazu przed zagospodarowaniem przestrzennym,
● zabezpieczenie zlewni rzeki Obry oraz Kamionki,
● podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców,
● ochrona zbiorników wodnych, łąk ziemio-wilgotnych,
● przeciwdziałanie erozji wodnej, wietrznej oraz antropologicznej,
● zachowanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego, a także o wysokiej różnorodności
i szerokich strefach ekotonowych.
Zadania dotyczące ochrony kompleksów leśnych zostały zawarte w programie
operacyjnym pn. „Program racjonalnej gospodarki leśnej w Gminie Pszczew”, zakładającym
przede wszystkim stworzenie zintegrowanego systemu ochrony p.poż w zakresie ochrony
lasów. Projekt ten wyznaczył zadania dotyczące udoskonalenia systemu ochrony na terenie
gminy przez jednostki OSP współdziałające z Państwową Strażą Pożarną.
Ochronę p.poż. na terenie gminy pełni 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
znajdujących się w Pszczewie i na terenie gminy. Dodatkowo OSP Pszczew zintegrowany jest
z Krajowym Systemem Ratowniczym. W służbie ochotniczej znajduje się około 100
strażaków. Jednostki OSP z terenu gminy posiadają 10 pojazdów, z czego1 ratownictwa
technicznego, 1 pojazd gospodarczy oraz 8 pojazdów bojowych. Dzięki zaangażowaniu władz
gminnych strażacy z OSP korzystają z wyremontowanych remiz.
2. Opracowanie Planu Zagospodarowania Turystycznego gminy wraz z określeniem
granicy rolno-leśnej.
Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez wyznaczenie granicy rolno - leśnej, a także
obszarów do rekreacji i mieszkalnictwa.
Powyższego celu nie udało się zrealizować, ponieważ Gmina Pszczew położona jest
w obrębie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, na terenie o wysokim stopniu zalesienia,
z rozdrobnioną siecią pól poprzeplatanych obszarami leśnymi. Z racji tego rozdrobnienia nie
można było wyznaczyć granicy rolno-leśnej.
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3. Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów zurbanizowanych (wsi).
Za główny kierunek w osiągnięciu powyższego celu uznano stworzenie nowych
planów miejscowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pod zabudowę letniskową.
Gmina posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podjęte w
1998 i 1999 roku. Kolejne opracowania uchwalono w latach 2003-2011 (wszystkie
obowiązujące plany miejscowe wyszczególniono poniżej:
• Nr XXXIV/212/98 z dnia 05.03.1998r. (uchwałę opublikowano 21.04.1998r. w
Dz.U.W.G. nr 4, poz.80),
• Nr XXXV/220/98 z dnia 26.03.1998r. (uchwałę opublikowano 15.05.1998r. w
Dz.U.W.G. nr 8, poz.92),
• Nr XXXV/221/98 z dnia 26.03.1998r. (uchwałę opublikowano 15.05.1998r.w
Dz.U.W.G. nr 8, poz.91),
• Nr XXXVI/227/98 z dnia 30.04.1998r. (uchwałę opublikowano 15.05.1998r. w
Dz.U.W.G. nr 8, poz.93),
• Nr XIII/114/99 z dnia 04.11.1999r. (uchwałę opublikowano 05.01.2000r. w
Dz.U.W.L. nr 1, poz.1),
• Nr IX/64/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003.r w Dz.U.W.L.
nr 94, poz.1349),
• Nr IX/65/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.
nr 94, poz.1350),
• Nr IX/66/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.
nr 94, poz.1351),
• Nr IX/67/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.
nr 94, poz.1352),
• Nr IX/68/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.
nr 94 , poz.1353),
• Nr IX/69/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.
nr 94, poz.1354),
• Nr IX/70/03 z dnia 04.09.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.
nr 94, poz.1355),
• Nr X/76/03 z dnia 09.10.2003r. (uchwałę opublikowano 21.11.2003r. w Dz.U.W.L.
nr 94, poz.1361),
• Nr XVIII/102/2008 z dnia 28.08.2008r.(uchwałę opublikowano 19.11.2008r. w
Dz.U.W.L. nr 119, poz.1738),
• Nr XXIX/172/09 z dnia 15.10.2009 r. (uchwałę opublikowano 02.03.2010r. w
Dz.U.W.L. nr 14, poz.220),
• Nr XL/235/10 z dnia 23.09.2010 r. (uchwałę opublikowano 27.01.2011r. w
Dz.U.W.L. nr 10, poz.279),
• Nr XL/236/10 z dnia 23.09.2010 r. (uchwałę opublikowano 12.01.2011r. w
Dz.U.W.L. nr 2, poz.66),
• Nr XL/237/10 z dnia 23.09.2010 r. (uchwałę opublikowano 31.01.2011r. w
Dz.U.W.L. nr 11, poz.283),
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•

Nr XII.65.2011 z dnia 08.09.2011 r. (uchwałę opublikowano 12.10.2011r. w
Dz.U.W.L. nr 114, poz.2147).

Gmina Pszczew na rozwój gospodarczy postanowiła przeznaczyć obszar 57,4 ha pod
inwestycje. Na części wyznaczonych terenów znajdują się już obiekty działalności
gospodarczej. Ponadto stawiając na turystykę, gmina zabezpieczyła w miejscowych planach
przede wszystkim rozwój obszarów pod rekreację i budownictwo letniskowe. W planach
miejscowych na rekreację i turystykę przeznaczono obszar 45,6 ha, a pod budowę letniskową
470 ha.
Na terenie gminy rozwija się budownictwo jednorodzinne. W ostatnich latach
powstało Osiedle Zamielno w Pszczewie oraz wiele innych obiektów zabudowy
mieszkaniowej, w tym budownictwo wielorodzinne (szerszy opis inwestycji mieszkaniowych
znajduje się w obszarze Infrastruktura). Pod mieszkalnictwo jednorodzinne w planach
miejscowych przeznaczono obszar 98,7 ha, a pod mieszkalnictwo wielorodzinne obszar
1,6 ha.
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Cel strategiczny: SPOŁECZNOŚĆ
W obszarze społeczność za priorytet przyjęto zmniejszenie bezrobocia i jego
społecznych skutków, przeciwdziałając procesowi upadającego rolnictwa i działając
w kierunku zwiększenia aktywności społecznej.
Aby osiągnąć ten priorytet wyznaczono następujące cele:
1. Podjąć działania w kierunku zmniejszenia bezrobocia i jego społecznych skutków,
poprzez informację i doradztwo zawodowe, organizację szkoleń i kursów, podnoszenie
świadomości, co do potrzeby kształcenia bezrobotnych mieszkańców gminy. Do realizacji
tych celów miał służyć „Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej”
oraz „Program edukacji pozaszkolnej”, w których ujęto projekty mające na celu podjęcie
szeroko pojętej walki z bezrobociem, stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej oraz
aktywności społecznej osób bezrobotnych poprzez, m.in. reaktywowanie dawnych ośrodków
kultury, czyli modernizację sieci świetlic i klubów wiejskich, rozwijanie działalności
kulturalnej, organizację współzawodnictwa i promocję sportu masowego.
Aby zobrazować poziom bezrobocia w Gminie Pszczew, poniżej przedstawiono
zestawienie liczby osób bezrobotnych w gminie w latach 2004-2012 oraz porównanie tej
liczby do bezrobotnych ogółem w powiecie międzyrzeckim, a także w odniesieniu do gmin
powiatu międzyrzeckiego.
Powiat Międzyrzecki

Gmina Pszczew
Lata

Bezrobotni
ogółem

w tym
kobiety

liczba kobiet
w ujęciu %

Bezrobotni
ogółem

w tym
kobiety

liczba
kobiet w
ujęciu %

2004

389

219

56

5984

3220

54

2005

359

203

57

5594

3162

57

2006

344

209

61

4725

2751

58

2007

340

194

57

3848

2293

60

2008

249

133

53

3473

1975

57

2009

337

172

51

4584

2385

52

2010

327

183

56

4713

2529

54

2011

345

184

53

4587

2454

53

2012

372

184

49

4873

2448

50

Źródło: PUP w Międzyrzeczu
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Lata

Pszczew
(gmina)⃰

Bledzew
(gmina)⃰

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

389
359
344
340
249
337
327
345
372

571
580
476
356
313
428
435
391
464

Przytoczna
(gmina) ⃰

Międzyrzecz
(gmina)⃰

Trzciel
(gmina)⃰

692
603
529
389
358
479
503
496
500

469
483
404
310
329
295
288
300
328

Skwierzyna
(gmina)⃰

1005
1110
1037
957
932
514
536
614
563

358
350
296
242
216
250
260
268
266

Źródło: PUP w Międzyrzeczu
⃰ dane o liczbie bezrobotnych obejmują tereny gminne – wiejskie ( z wyłączeniem miasta Trzciel, Międzyrzecz,
Skwierzyna)

Gmina nie bagatelizuje problemu bezrobocia. Wspiera bezrobotnych w sposób
bezpośredni, poprzez organizację miejsc pracy w formie prac interwencyjnych i robót
publicznych. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu i Lubuskim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, w minionych latach realizowano program
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. Ponadto, w latach 2010-2012 realizowane były
programy specjalne skierowane do osób w wieku powyżej 50 roku życia, pn. „Aktywnie na
rynku pracy” i „50Plus”. Dla osób młodych organizowano umowy i staże absolwenckie.
W latach 2006 i 2007 na terenie sołectw realizowane były prace społecznie użyteczne, jednak
ta forma przeciwdziałania bezrobociu nie znalazła uznania mieszkańców sołectw.
Aktywne formy przeciwdziała bezrobociu realizowane w Gminie Pszczew w latach
2002-2012 oraz ilość osób zatrudnionych w tych formach, przedstawia poniższa tabela
Ilość osób w latach
Forma
aktywizacji

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prace
interwencyjne

4

9

14

8

10

5

0

0

0

0

8

Roboty
publiczne

26

46

19

6

4

21

16

16

51

10

17

Umowy
absolwenckie

6

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Staże
absolwenckie

16

16

42

35

18

22

10

27

41

24

36

Prace
społecznie
użyteczne

0

0

0

0

21

12

0

0

0

0

0

Ogółem

52

72

76

49

53

60

26

43

92

34

61

Źródło: PUP w Międzyrzeczu
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W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina Pszczew użyczała
pomieszczeń na potrzeby organizowanych szkoleń i warsztatów. Z tej formy pomocy w latach
2002 – 2012 skorzystało 218 osób.
Realizując powyższy cel w ramach kierunku działania określonego jako podnoszenie
świadomości co do potrzeby kształcenia, Rada Gminy Pszczew w dniu 27 sierpnia 2009 roku
podjęła uchwałę w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży. W wykonaniu powyższej uchwały, Wójt od 2010 roku przyznaje nagrodę
dla najlepszych absolwentów Gimnazjum w Pszczewie, którzy uzyskali tytuł „Absolwenta
Roku”.
W omawianym okresie realizowano szereg innych działań mających na celu
stworzenie warunków do podnoszenia, uzupełniania czy kontynuowania wykształcenia, np.
udzielając pomoc finansową uczniom w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, czy też
stypendium naukowego dla uczniów szkół średnich i studentów. Powyższemu służyło
również wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe realizowane w Gimnazjum w Pszczewie,
dzięki któremu młody człowiek biegle porusza się po rynku pracy, rozpoznaje predyspozycje
i dokonuje zgodnie z nimi wyboru zawodu, czy też określa dalszą drogę edukacyjną.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie w terminie od 01.08.2010r. do 31.12.2010r.
realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego pt. „Wsparcie działań osób niepracujących poprzez rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie”.
Osobami uczestniczącymi w projekcie byli podopieczni OPS, bezrobotni lub długotrwale
bezrobotni, mający wykształcenie zawodowe lub niższe, w wieku aktywności zawodowej,
których kwalifikacje zawodowe nie odpowiadały zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy.
Rekrutacja uczestników odbywała się na podstawie bazy danych OPS i niezbędnych
konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu. Za cel projektu przyjęto:
zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia, nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na
otwartym rynku pracy, wzmocnienie psychologiczne osób bezrobotnych i niepracujących,
wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby, zdobycie lub podwyższenie
kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia. W projekcie wzięło udział 10
osób. W ramach kontraktów socjalnych dla wyłonionej grupy osób zrealizowano działania na
rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej w postaci: zajęć, warsztatów, treningów. Ponadto,
skierowano beneficjentów na kursy zawodowe z zakresu: brukarz, kucharz, profesjonalny
sprzedawca oraz kurs komputerowy dla początkujących.
Realizując zadania wynikające z przyjętych programów operacyjnych oraz
wykorzystując możliwości pozyskania środków unijnych, w latach 2002-2012 wybudowano
nowe obiekty, w których rozpoczęły swoją działalność świetlice wiejskie, w tym świetlice
środowiskowe. W minionych latach powstały nowe świetlice w Szarczu, Stołuniu, Policku,
Świechocinie i Silnej. Ponadto dokonano rozbudowy świetlicy w Stokach. Obecnie trwa
budowa obiektu świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku.
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2. Przeciwdziałać skutkom upadającego rolnictwa, poprzez edukację i doradztwo,
tworzenie grup producenckich oraz rozwój agroturystyki, a służyć temu miało stworzenie
lokalnego systemu wydarzeń kulturalnych, imprez cyklicznych oraz promocji gminy.
Rolnikom umożliwiono nabycie wiedzy z zakresu wykorzystania funduszy unijnych
na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, w tym na rozwój agroturystyki, co było
jednym z podstawowych zadań ujętych w „Programie rozwoju agroturystyki w Gminie
Pszczew”, o czym szerzej w obszarze Gospodarka.
Roczny kalendarz imprez oraz działania urzędu, w ramach promocji gminy
w minionych latach miały na uwadze identyfikację i promocję gospodarstw
agroturystycznych podczas organizowanych imprez masowych, w publikacjach
promocyjnych.
Na terenie gminy na koniec 2012 roku było zarejestrowanych 14 gospodarstw
agroturystycznych.
Natomiast ze względu na społeczne obawy, a przede wszystkim brak inwestorów
chcących podjąć działalność w zakresie produkcji rolno-spożywczej, nie doszło do stworzenia
grup producenckich, a tym samym bazy dla przetwórstwa rolno-spożywczego, co było
założeniem wynikającym z programu operacyjnego, pn. „Program wspierania rozwoju
przetwórstwa rolno-spożywczego”.
3. Podjąć działania w kierunku zwiększenia aktywności społecznej, poprzez
wyłonienie lokalnych liderów i wykorzystanie ich potencjału, współpracę oraz system
wspierania organizacji pozarządowych, a także usuwanie barier izolujących osoby
niepełnosprawne.
W celu aktywizacji terenów wiejskich, w drodze konsultacji społecznych opracowano
Plany Odnowy Miejscowości: Pszczew, Świechocin, Stoki, Silna, Zielomyśl, Nowe
Gorzycko, Szarcz. Dokumenty te były niezbędne do ubiegania się przez Gminę Pszczew
o wsparcie finansowe na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotowe Plany Odnowy Miejscowości są ukierunkowane
na proste, lokalne przedsięwzięcia, które mają doprowadzić do poprawy standardu życia
mieszkańców. Ich oddolny charakter jest gwarancją, że planowane, a następnie realizowane
inwestycje wynikają z rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności lokalnych.
Na terenie gminy zarejestrowano 26 stowarzyszeń, w tym jednostki z OSP. Mając na
względzie znaczenie wspierania organizacji pozarządowych, samorząd gminy czynnie
uczestniczy w ich tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu. Organizacje pozarządowe z terenu
Gminy Pszczew skupiają lokalnych liderów, dając im jednocześnie możliwość do większego
działania w celu aktywizacji, jak największej grupy społeczeństwa, są to:
• Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola im. Pszczółki Mai
• Stowarzyszenie Stoki Przyjazna Wieś
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zielomyśla GRONO
• Stowarzyszenie Silna 2012
• Stowarzyszenie Nowe Gorzycko 2012
• Stowarzyszenie Świechocin 2011
• Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa
• Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół,
w Pszczewie
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Zespół Parafialny „Caritas”
Klub Sportowy „ORLIK”
Gminny Klub Sportowy Pszczew
Klub Sportowy „Obra” Policko
Ochotnicze Straże Pożarne
Stowarzyszenie M. i U.T.
Pszczewskie Stowarzyszenie Turystyczne
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Obra – Warta”
Fundacja Portal Rowerowy
Fundacja na Rzecz Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa.

Gmina ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami udzielając wszelkiej pomocy dla ich
dalszego rozwoju oraz ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, na
realizację zadań publicznych w zakresie sportu. Pomoc samorządu obejmowała organizację
szkoleń i warsztatów, doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych, następnie realizacji i rozliczenia projektów, wsparcie finansowe ( udzielanie
pożyczek przez gminę), a także możliwość korzystania z bezpłatnej obsługi księgowej.
Jednym z wyznaczonych kierunków w obszarze Społeczność było podjęcie działań
mających na celu usunięcie barier izolujących osoby niepełnosprawne i starsze od
społeczeństwa. W przedmiotowym obszarze, działania zmierzające do aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym ludzi niepełnosprawnych, starszych i samotnych
oraz ich integracji ze społecznością prowadzone są przede wszystkim przez Środowiskowy
Domu Samopomocy w Pszczewie, który od niedawna posiada lokalizację w nowo
wybudowanym zespole budynków komunalnych a także przez działalność Zespołu
Parafialnego Caritas w Pszczewie w formie świetlicy środowiskowej „Magdalenka”.
Ponadto, z budżetu gminy finansowana jest działalność świetlic środowiskowych dla dzieci
z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin dysfunkcyjnych.
Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale
bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i patologią, w celu włączenia ich w aktywne życie
społeczności, prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie, przy współudziale
Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół i Przedszkola Samorządowego, realizując
programy mające na celu upowszechnianie aktywnej integracji.
Integracja osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych
na płaszczyźnie
kulturalnej odbywa się poprzez organizację corocznych Warsztatów malarskich osób
niepełnosprawnych, Dnia Seniora, Pszczewskiej XX, Dnia Dziecka, Spotkań Wigilijnych
i innych imprez okolicznościowych angażujących te osoby.
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Cel strategiczny: Ekologia
W obszarze ekologia za priorytet przyjęto podejmowanie działań w kierunku
zagospodarowania odpadów stałych i płynnych oraz stworzenie warunków do zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Za niezbędne cele do realizacji w tym obszarze przyjęto:
1. Stworzyć warunki do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez
upowszechnianie gazu ziemnego, jako paliwa oraz promocję nowoczesnych technologii
grzewczych.
Gmina Pszczew dbając o środowisko sukcesywnie rozbudowuje sieć gazociągową.
Obecnie do sieci gazociągu podłączone są 164 budynki w miejscowościach Policko, Pszczew
i Nowe Gorzycko - Sterki (stan na 2012 rok) oraz DPS Szarcz . Liczba przyłączy corocznie
wzrasta.
Rada Gminy Pszczew promując nowoczesne technologie grzewcze, na wniosek
Komisji ds. Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, podjęła w dniu 29 grudnia 2009 r. uchwałę
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych związanych
z ekologiczną energią w Gminie Pszczew. Zwolnienie z podatku może otrzymać każdy, kto:
- zainstalował kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej,
- wykonał instalacje zasilania elektrycznego z odnawialnych źródeł energii (baterie słoneczne,
wiatraki, elektrownie wodne).
Ulga obejmuje okres 5 lat podatkowych.
Co roku na terenie gminy organizowane są pokazy nowoczesnych technologii
grzewczych, np. technologia paneli solarnych, jednak taki rodzaj energii nie spotkał się
z aprobatą wśród mieszkańców.
2. Podjąć działania w kierunku zagospodarowania odpadów stałych, poprzez
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, ich utylizację oraz podniesienie stopnia
świadomości ekologicznej.
Na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu z września 2003r.,
zamknięto składowisko odpadów komunalnych w Stokach, a następnie dokonano
rekultywacji tego terenu. W 2003 r. Gmina Pszczew podjęła współpracę w ramach
porozumienia międzygminnego, w celu stworzenia składowiska odpadów w Mnichach, gdzie
obecnie deponowane są odpady z trenu Gminy Pszczew.
Głównym kierunkiem działania w tym obszarze było rozwijanie i szerzenie
selektywnej zbiórki odpadów. Również przyjęty program operacyjny „Restrukturyzacji
i modernizacji usług komunalnych na terenie Gminy Pszczew” zakładał budowę
nowoczesnego recyklingu poprzez uświadomienie społeczności gminy oraz uruchomienie
projektu segregacji odpadów komunalnych. Udało się to dokonać poprzez współpracę
w zakresie zbiórki selektywnej surowców wtórnych z Zakładem Utylizacji Odpadów Clean
City sp. z o. o. z siedzibą w Mnichach. Na terenie całej gminy ZUO Clean City organizowało
system selektywnej zbiórki poprzez ustawienie i cykliczne opróżnianie pojemników na szkło,
tworzywa sztuczne oraz makulaturę (tzw. „gniazda”, czyli zestaw obejmujący po jednym
pojemniku na każdą wcześniej wymienioną frakcję).
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Corocznie przeprowadzano, także zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na podstawie współpracy z przedsiębiorstwem zajmującym się jego
przetwarzaniem. W wielu miejscach, na terenie gminy, każdy mieszkaniec mógł złożyć do
specjalnych pojemników zużyte baterie. Dwa razy do roku Zakład Usług Komunalnych
w Pszczewie organizował bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, gdzie
jednorazowo zbierano ponad 30 ton odpadów.
Wszystkie zadania wykonane w ramach gospodarowania odpadami miały na celu
zmniejszenie ilości, tzw. dzikich wysypisk śmieci.
Gmina Pszczew chcąc skutecznie podjąć problem usuwania azbestu, przyjęła uchwałę
Nr III/8/10 Rady Gminy, z dnia 16 grudnia 2010 r. - program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Pszczew na lata 2010-2032. W tym dokumencie
wyznaczono najważniejsze zadania dla gminy w kwestii usuwania azbestu:
● opracowanie, przyjęcie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest w Gminie Pszczew,
● rozpowszechnianie informacji dot. zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby
z azbestem,
● przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pszczew,
● opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami
zawierającymi azbest),
● zapobieganie powstawania dzikich składowisk odpadów oraz ich ewentualna likwidacja,
● gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystania.
Mając na uwadze fakt, iż większość azbestu występującego na terenie Gminy Pszczew
znajduje się na prywatnych posesjach, za priorytet przyjęto działania mające na celu szeroko
pojętą kampanię edukacyjno-informacyjną.
W latach 2011 i 2012 z terenu gminy łącznie usunięto i zutylizowano azbest z 202
nieruchomości, w 2012 roku masa usuniętego azbestu wyniosła 98,5 tony.
3. Podjąć działania w kierunku zagospodarowania ścieków, poprzez rozbudowę
sieci kanalizacyjnej, promowanie systemu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrole
sposobu pozbywania się nieczystości płynnych z nieruchomości.
Działania podjęte w tym kierunku opisano szerzej w obszarze Infrastruktura, niemniej
należy podkreślić, iż w latach 2002-2012 rozbudowano sieć kanalizacyjną w Pszczewie, a
także wybudowano w miejscowościach: Szarcz, Stołuń i Silna. Na skutek działań
informacyjnych, dofinansowania dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich powstało na terenie gminy 25 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na terenie gminy funkcjonuje też mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w
Domu Pomocy Społecznej w Szarczu wraz ze stawem retencyjno-nawadniającym. Staw
zajmujący powierzchnię blisko 500m2 doczyszcza odpływ wód z oczyszczalni a uzyskana
woda z podwyższoną ilością substancji biogennych, wykorzystywana jest do podlewania
pobliskich terenów uprawnych.
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4. Podjąć działania w kierunku podniesienia stopnia świadomości ekologicznej,
głównie poprzez działalność i współpracę z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w
Pszczewie.
Rolę zaplecza dydaktyczno-naukowego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego spełnia
zbudowany w 1999 roku budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (OEP) położony
w pobliżu jeziora Szarcz w Pszczewie. Na wyposażenie budynku składają się: sala
konferencyjna, sala ekspozycyjno-dydaktyczna, pracownia biologiczno-chemiczna, pokoje
gościnne oraz zaplecze kuchenne. W sali ekspozycyjnej zobaczyć można stałą wystawę
o tematyce przyrodniczej, a wokół budynku utworzono kilka zewnętrznych ekspozycji
edukacyjno-przyrodniczych, wśród których na uwagę zasługuje: ogród dendrologiczny, staw
dydaktyczny, poletka upraw, ogródek meteorologiczny, ekspozycja skrzynek lęgowych oraz
„mini“ ścieżka przyrodnicza. Dla grup dzieci i młodzieży przebywających na zajęciach
w Ośrodku zorganizowano: miejsce na ognisko, boisko do siatkówki i plac zabaw dla dzieci.1
Ważnym elementem rozwoju świadomości ekologicznej jest edukacja najmłodszych
pokoleń. Pszczewski Park Krajobrazowy od wielu lat organizuje lekcje dla dzieci i młodzieży
z Zespołu Szkół w Pszczewie, jak i innych szkół z ościennych gmin, w ramach zajęć tzw.
„zielonej szkoły”. Młodzi ludzie w ramach tych zajęć przyswajają wiedzę na temat ochrony
środowiska, w którym mieszkają. Pszczew, jako siedziba PPK, co roku działa na rzecz
rozwijania wiedzy ekologicznej zarówno wśród mieszkańców, jak i przebywających turystów.
Promuje swoją inicjatywę podczas Jarmarku Magdaleńskiego organizując stoisko, w którym
każdy może poznać walory przyrodnicze parku.
Zajęcia w budynku OEP odbywają się w formie prelekcji lub warsztatów,
a najczęstszymi metodami stosowanymi podczas zajęć są metody aktywne. Dzieci
uczestniczące w zajęciach, uczą się przyrody i poznają ją przez zabawę, doświadczenia i
obserwacje (np. mikroskopowe).
Tematyka zajęć obejmuje, m.in.: walory przyrodnicze i krajobrazowe PPK, ekosystem lasu,
jeziora, rzeźbę polodowcową, ochronę przyrody i jej formy, zagrożenia i sposoby ochrony
głównych elementów środowiska przyrodniczego. Często prowadzone są obserwacje
ornitologiczne nad jeziorami.

1

Zaczerpnięte z http://www.zpkwl.gorzow.pl/index.php/edukacja/orodek-edukacji-przyrodniczej
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Cel strategiczny: INFASTRUKTURA
W obszarze infrastruktura za priorytet przyjęto działania mające na celu poprawę
stanu i jakości dróg wraz z rozwojem infrastruktury technicznej, wspomagane działaniami
na rzecz rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego.
Aby osiągnąć ten priorytet wyznaczono następujące cele:
1. Podjąć działania w kierunku rozwoju budownictwa – przyjmując jako
podstawowy kierunek działania zwiększenie ilości mieszkań komunalnych, wyznaczenie
terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz podjąć działania w celu gazyfikacji gminy.
Podstawowym działaniem w tym zakresie była budowa budynku wielorodzinnego
przy ul. Parkowej w Pszczewie, zrealizowana w 2005 roku. W socjalnym budynku
wielorodzinnym, mieszkania otrzymało 19 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
Ponadto zrealizowano inne wydatki majątkowe, zwiększające lub modernizujące
zasób mieszkaniowy gminy:
• adaptacja strychu na 2 lokale mieszkalne w Silnej, zrealizowana w latach 2002-2003,
• adaptacja byłego budynku szkoły podstawowej w Policku na 5 lokali mieszkalnych,
zrealizowana w 2007 roku,
• adaptacja budynku po świetlicy wiejskiej w Świechocinie na 2 mieszkania komunalne,
zrealizowana w 2010 roku,
• remont kapitalny budynku wielorodzinnego w Policku, zrealizowany w 2010 roku.
Zgodnie z planami miejscowymi na budownictwo mieszkaniowe przeznaczono
obszary :
- pod zabudowę jednorodzinną 98,7 ha,
- pod zabudowę wielorodzinną 1,6 ha.
Opracowany „Program gazyfikacji Gminy Pszczew” zakładał na lata 2002 -2012
wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę gazociągu w Pszczewie i innych
miejscowościach o zwartej zabudowie. Rezultatem realizacji tego projektu było podłączenie
do sieci odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych w miejscowościach: Pszczew, Policko
i Nowe Gorzycko. Większość budynków komunalnych, w tym użyteczności publicznej
ogrzewanych jest obecnie gazem ziemnym.
2. Poprawić stan dróg - wyznaczając jako podstawowe kierunki działania, poprawę
stanu dróg gruntowych, nowe nawierzchnie asfaltowe dróg powiatowych oraz utwardzenie
i budowę chodników na drogach osiedlowych w Pszczewie i w innych miejscowościach
gminy.
Szkielet układu drogowego gminy stanowi 81,6 km dróg powiatowych i 87 km dróg
gminnych, jak również niewielki odcinek drogi krajowej nr 24 ( 0,56 km).
W celu realizacji tego priorytetu opracowano dwa programy operacyjne: „Program
modernizacji dróg lokalnych”, zakładający, m.in. projekt modernizacji dróg lokalnych
o szczególnym znaczeniu dla lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz „Program
poprawy pozostałej infrastruktury drogowej”- zakładający, m.in. budowę małej obwodnicy
Pszczewa, modernizację dróg powiatowych, budowę chodników w Pszczewie
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i miejscowościach o zwartej zabudowie wzdłuż dróg przelotowych oraz budowę nowych
ulic, ścieżek rowerowych i chodników pieszo-jezdnych.
Realizując powyższe zadania w latach 2002-2012, zrealizowano w większości przyjęte
założenia strategiczne, jak i zadania wykraczające poza kierunki działania wyznaczone
programami. Najważniejsze z nich to:
• budowa drogi obwodowej wraz z oświetleniem w Pszczewie,
• budowa ul. Żwirowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, „Budowa zintegrowanego
systemu dróg lokalnych w Pszczewie” obejmująca ulicę Rynek, Jadwigi, osiedle
Powstańców Wlkp. oraz ciągi piesze i pieszo – jezdne,
• modernizacja dróg: wzdłuż jeziora Miejskiego, Silna - Wrony - Borowy Młyn, Stoki –
Zielomyśl, Silna – Borowy Młyn, Stołuń – Szarcz, Policko-Rańsko, Zielomyśl- Nowe
Gorzycko, Zielomyśl – Lubikowo, Stołuń- Lubikowo, Szarcz- Zielomyśl,
• w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011
utwardzono drogi gminne: Janowo - Karolewo, Policko – Rańsko, Świechocin –
Pszczew, Zielomyśl – Brzeźno – Wierzbno, Pszczew: ul. Stefana Batorego, Słoneczna,
Parkowa i Strażacka,
• budowa chodników na terenie Pszczewa, m.in.: na skrzyżowaniu przy drodze
obwodowej w Pszczewie, ul. Międzyrzeckiej, ul. Szarzeckiej oraz w miejscowościach:
Policko, Zielomyśl, Stoki, Nowe Gorzycko, Stołuń, Janowo i Świechocin,
• współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu realizacji zadania
„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1331F i 1332F wraz z dojazdem do
skrzyżowania w m. Pszczew” – program GAMBIT oraz budowa chodników w
Policku i Pszczewie.
• Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej Bobowicko - Sterki,
położono nawierzchnię asfaltową na drodze Stołuń- Międzyrzecz.
Niestety, pomimo wielu starań ze strony gminy, nie udało się dotychczas trwale
zmodernizować drogi powiatowej Pszczew – Stołuń oraz drogi Trzciel – Pszczew.
3.Stworzyć warunki do rozwoju infrastruktury technicznej – przyjmując główne
kierunki działania w tym zakresie w programie operacyjnym, pn. „Program modernizacji
istniejącej sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych”.
Głównym kierunkiem w realizacji tego celu było, m.in. uzbrojenie działek
budowlanych. Na terenie gminy w ostatnim dziesięcioleciu uzbrojono kilkadziesiąt działek
m.in. na Osiedlu Zamielno, przy ul. Międzychodzkiej i Międzyrzeckiej w Pszczewie , w
Silnej, w Szarczu i w Stołuniu.
Kolejnym działaniem w wykonaniu ww. celu była rozbudowa lub modernizacja sieci
wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Program operacyjny zakładał
modernizację sieci wodociągowej w Stołuniu i Szarczu oraz modernizację i rozbudowę sieci
w Pszczewie, Policku i Janowie. Na przestrzeni lat 2002-2012, wykonano w pełni założenia
przyjęte w strategii a przy sprzyjających warunkach finansowych zadania dodatkowe,
wykraczające poza założenia strategiczne. Rozbudowano, zmodernizowano, a w niektórych
przypadkach stworzono infrastrukturę wodociągową w miejscowościach: Stołuń, Szarcz,
Stoki, Pszczew, Policko, Janowo, Zielomyśl - Brzeźno, Nowe Gorzycko i Świechocin.
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 52,7 km i posiada 786 przyłączy do
nieruchomości, i jest obsługiwana przez 3 stacje uzdatniania wody, które na przestrzeni
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ostatnich lat zostały zmodernizowane: w 2008 roku SUW w Policku, w 2009 roku w Nowym
Gorzycku i w 2011 roku w Pszczewie.
4. Zmienić układ ciągów komunikacyjnych.
W tym priorytecie za podstawę uznano wybudowanie małej i dużej obwodnicy oraz
zmianę układu komunikacyjnego centrum Pszczewa. Zgodnie z programem operacyjnym
zakładającym poprawę infrastruktury drogowej, inwestycja małej obwodnicy została
wykonana w 2003 r. Zmieniono układ komunikacyjny centrum Pszczewa i przeniesiono
przystanek główny PKS z Rynku na plac przy ul. Grobla, co przyczyniło się do zmniejszenia
natężenia ruchu w centrum miejscowości oraz dało większą swobodę ruchu na wąskich
uliczkach Pszczewa.
Gmina nowoczesna, to gmina dobrze skomunikowana, taki cel przyjęto realizując
modernizację i utwierdzenie dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011. Wszystkie wspomniane powyżej inwestycje drogowe
usprawniły poruszanie się w obrębie gminy.
Przyjmując w 2002 roku kierunek działania zakładający również realizację dużej
obwodnicy Pszczewa, nie ujęto tego zadnia w ramach programu operacyjnego, gdyż nie
rozstrzygnięto wówczas kwestii kompetencji oraz źródła jej finansowania. Po
doświadczeniach z realizacją małej obwodnicy wiemy, iż zadanie to leży w kompetencji
powiatu. Dotychczasowe działania gminy w tym zakresie, to wstępne wytyczenie przebiegu
drogi oraz nabycie gruntów pod przyszłą obwodnicę. Ze względu na uwarunkowania terenu,
czyli konieczność przeprowadzenia badań geologicznych, wstrzymano dalsze prace nad
projektowaniem dużej obwodnicy Pszczewa.
5. Wykonać kanalizację na terenie całej gminy.
W celu realizacji tego priorytetu opracowano dwa programy operacyjne, wcześniej
wspomniany program, pn. „Program modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych”, zakładający budowę sieci w Stołuniu, Szarczu i Silnej oraz „Program
modernizacji oczyszczalni ścieków”, zakładający opracowanie dokumentacji wraz
z kosztorysem poszczególnych etapów rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji
oczyszczalni oraz budowę małych oczyszczalni na wsiach rozproszonych.
Sieć kanalizacyjna na terenie gminy wynosi 33,4 km i posiada 528 przyłączy.
W latach 2002-2012, realizując przyjęte założenia rozbudowywano ją wielokrotnie
przyłączając kolejne wsie tj. Szarcz, Stołuń, Silna i Silna Wrony. Rozbudowano też istniejącą
kanalizację na terenie miejscowości Pszczew.
Obecnie modernizowana jest oczyszczalnia ścieków w Pszczewie w celu zwiększenia
jej wydajności oraz poprawy efektywności pracy.
Jednym z kierunków działania było także promowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków. Gmina stosując zachętę w postaci dopłaty do dokumentacji projektowej, przyczyniła
się do powstania kilkunastu przydomowych oczyszczalni roślinno-stawowych. Natomiast
w 2012 roku z powodzeniem pozyskała środki z PROW na lata 2007-2013 dla
zainteresowanych mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Kierunek
ten odniósł sukces, gdyż na terenie gminy znajduje się obecnie 25 tego rodzaju oczyszczalni.
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6. Stworzyć warunki do rozwoju infrastruktury turystycznej.
Przyjmując ten cel do realizacji opracowano „Program zagospodarowania obszarów
turystycznych” wskazując jako główne zadanie budowę kompleksu turystyczno-sportowego
nad jeziorem Szarcz, profesjonalną organizację pól namiotowych w obszarach przyjeziornych
oraz stworzenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego, w tym budowa krytej pływalni
w Pszczewie oraz zaplecze gastronomiczne z bazą hotelową, przy założeniu pozyskania
kapitału obcego, w tym prywatnych inwestorów. Natomiast główne kierunki działania
przyjęte w strategii w tym zakresie to wyznaczenie działek pod szeroko rozumiane
budownictwo obiektów wypoczynkowych oraz powstanie nowego, ogólnodostępnego
kąpieliska.
Gmina Pszczew
stwarzając warunki do rozwoju infrastruktury turystycznej,
w planach miejscowych, uchwalanych od 1998 roku postanowiła przeznaczyć ponad 470 ha
na budownictwo letniskowe oraz obszar 45.6 ha na działalność turystyczno-rekreacyjną.
W fazie projektu pozostaje stworzenie dodatkowego kąpieliska przy jeziorze Szarcz.
Gmina Pszczew poczyniła jednak szerokie przygotowania pod przyszłą inwestycję,
przejmując od Agencji Nieruchomości Rolnych obszar 15,6 ha pod ogólnodostępny teren
usług rekreacyjno – turystycznych. Niestety w realizacji powyżej wskazanych założeń nie
udało się dotychczas pozyskać inwestorów.
W minionych latach Gmina Pszczew podjęła szereg działań mających na celu
stworzenie, poprawę warunków do rozwoju infrastruktury turystycznej, m.in. poprzez
budowę, modernizację boisk i placów zabaw, budowę bieżni, remont kortu tenisowego, zakup
sprzętu sportowo – rekreacyjnego.
Na terenie gminy powstały 3 boiska do plażowej piłki siatkowej – na plaży nad. Jez.
Szarcz, obok Zespołu Szkół w Pszczewie oraz przy kompleksie sportowym na ul. Szarzeckiej
– obok kortu tenisowego). Ponadto, w sołectwach Gminy Pszczew zbudowano
wielofunkcyjne boiska i place zabaw.
Mając na względzie stworzenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego,
zagospodarowano teren plaży nad Jez. Szarcz, oprócz boiska do plażowej piłki siatkowej
usytuowano zjeżdżalnię, wyremontowano sanitariaty, a także wybudowano budynek recepcji
z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
Co więcej, zagospodarowano teren rekreacyjny przy ul. Szarzeckiej - wyremontowano
kort tenisowy, zakupiono nowoczesny sprzęt do tenisa, a także wybudowano boisko do
plażowej piłki siatkowej. Na terenie Zespołu Szkół w Pszczewie powstał kompleks sportowy
– boisko „Orlik”, bieżnia, boisko do plażowej piłki siatkowej oraz plac zabaw. Powyższe
zadania w większości realizowane były przy wsparciu środków zewnętrznych.
Realizując cel stworzenia warunków do rozwoju infrastruktury turystycznej, Gmina
Pszczew pozyskała również środki na realizację zadania pn. Budowa budynku konferencyjno
– noclegowego w Pszczewie. Przedmiotem w/w inwestycji jest rozbiórka magazynu
dobudowanego do budynku kawiarni na terenie plaży komunalnej w Pszczewie. Przewiduje
się, że przylegający budynek kawiarni będzie w przyszłości przebudowany i nadbudowany w
sposób nawiązujący do zaprojektowanego budynku konferencyjno – noclegowego, tworząc
harmonijną całość.
Ponadto, w przedmiotowym obszarze, Gmina pozyskała środki zewnętrzne na
realizację inwestycji pn. „Przebudowa strażnicy OSP w Pszczew – Centrum Spotkań
i Współpracy polsko – niemieckiej – schronisko młodzieżowe”. Celem w/w inwestycji jest
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rewitalizacja i poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Pszczew. W chwili obecnej
budynek nie spełnia wymogów technicznych i użytkowych. Poprzez realizację zadania,
znacząco polepszy się baza noclegowa w ramach schroniska młodzieżowego ( w chwili
obecnej jest bardzo słaba, nie wyremontowana, z uwagi na warunki sanitarne może
funkcjonować jedynie przez trzy miesiące w ciągu roku, co znacząco skraca sezon
turystyczny.
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Podsumowanie
Strategia rozwoju Gminy Pszczew obliczona była na zrealizowanie przyjętych zadań
do końca roku 2012. Oczywiście można dokonać oceny jej wykonania. Należy jednak
zaznaczyć, że obszary, które były wyżej opisywane, nie zawierają wszystkich zadań
realizowanych w omawianym okresie 10 lat, gdyż skupiliśmy się na realizacji głównych
celów strategii, a te na pewno należy uznać, że zostały wykonane.
Dokonując hierarchizacji celów dla rozwoju Gminy Pszczew na lata 2002 – 2012
wybrano wariant rozwoju o charakterze prokonkurencyjno – proedukacyjnym, którego
podstawą było stworzenie warunków do napływu kapitału inwestycyjnego oraz działania na
rzecz podniesienia świadomości mieszkańców, w zakresie zachodzących przemian
gospodarczych i szerokiej edukacji ekologicznej.
W wyniku podejmowanych działań nie udało się zrealizować kilku celów
szczegółowych, jak, np. budowa hali sportowo – widowiskowej w Pszczewie, czy dużej
obwodnicy. Innym problemem, przy ocenie wykonania strategii jest kwestia niektórych celów
szczegółowych, które przez swój charakter nie mają efektu wymiernego, np. podnoszenie
świadomości mieszkańców w którejś z dziedzin. Można tutaj raczej mówić o podejmowanych
działaniach w kierunku realizacji tych celów. Należy mieć też na uwadze, że samorząd ma
ograniczoną ilość środków finansowych w stosunku do projektów ujętych w strategii ( np.
budowa krytego basenu w Pszczewie).
Podsumowując chcielibyśmy podkreślić, iż strategia rozwoju gminy jako ważny
instrument działania władz samorządowych może spełniać różne funkcje. Wśród nich
wyróżnić można2:
➢ funkcję regulacyjną: strategia staje się wyznacznikiem konkretnie
podejmowanych decyzji, które gwarantują realizację ustalonych zadań,
➢ funkcję kontrolną: strategia staje się podstawą oceny skuteczności działania
organów odpowiedzialnych za lokalną politykę gospodarczą,
➢ funkcję koordynacyjną; strategia jest dokumentem, który z założenia ma
oddziaływać na podmioty funkcjonujące w gminie, w kierunku koordynowania
ich zachowań zgodnie ze strategicznymi celami rozwoju gminy,
➢ funkcję informacyjną: strategia to zbiór informacji o przewidywanych
kierunkach rozwoju gminy i zamierzonych działaniach władz lokalnych,
➢ funkcję pobudzającą: strategia jako dokument zmuszający podmioty władzy
samorządowej do poszukiwania możliwości i dróg optymalnego rozwoju
gminy,
➢ funkcję promocyjną: strategia jest dokumentem podkreślającym te cele
rozwojowe danego obszaru, które są jego mocnymi stronami i są możliwe do
osiągnięcia pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia.

Z. Szymla, Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, w: Regionalne
uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Materiały konferencyjne, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Wydziału Ekonomii AE w Krakowie, Kraków 23-24 października 1996, s.47-48.
2
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Należy podkreślić, iż w miarę rozwoju lokalnego, spada znaczenie funkcji
regulacyjnej i kontrolnej na rzecz wzrostu znaczenia funkcji informacyjnej, koordynacyjnej,
a w szczególności funkcji promocyjnej.
Ustawa o samorządzie gminnym nie określa charakteru, ani zakresu programu
gospodarczego gmin. Budowane w gminach strategie rozwoju lokalnego, choć nie mają
charakteru wiążącego, to mają charakter prognoz i powinny być spójne z budżetem gminy,
jak i ze studium uwarunkowań oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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II. PROCES TWORZENIA STRATEGII – METODOLOGIA
1. Podstawy prawne prac nad strategią
Efektywne wykorzystanie planowania strategicznego powinno zakładać system
ścisłego związku i spójności opracowań na wszystkich poziomach zarządzania, czyli kraju,
województwa, powiatu i gminy, tak pod względem metody sporządzania, jak i struktury
problematyki. Taka konstrukcja systemu umożliwia zachowanie spójności i ciągłości polityki
rozwoju, wpisanie ustaleń strategicznych w proces podejmowania decyzji, wprowadzenia
zasad zintegrowanego planowania strategicznego oraz stworzenia mechanizmu doskonalenia
metod opracowań planistycznych.
Art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym pozwala
na wieloletnie planowanie i programowanie rozwoju, zgodnie z którym, do właściwości rady
gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.
2. Zgodność z dokumentami strategicznymi
W ramach strategii będą realizowane cele ogólne i szczegółowe wpisujące się w
strategiczne dokumenty kraju, województwa i powiatu. W celu łatwiejszej wizualizacji
poszczególne programy zestawiono w tabeli:
Tabela: Komplementarność celów z dokumentami strategicznymi.

Lp.

1.

Program

Strategia Rozwoju
Kraju 2020

Misja / Wizja/Cel/Priorytet/Działanie
Wizja Polski 2020:
Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo,
konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo.
Cel strategiczny:
Celem głównym strategii staje się wzmocnienie
i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i
instytucjonalnych potencjałów zapewniających
szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę
jakości życia ludności.
Obszary strategiczne –
• Sprawne i efektywne państwo
• Konkurencyjna gospodarka
• Spójność społeczna i terytorialna
Kluczowe działania:
• Przekształcenie instytucjonalne utrwalające
sprawne państwo – wyższa jakość
funkcjonowania instytucji publicznych,
aktywna rola kapitału społecznego
• Efektywny rozwój społeczno - gospodarczy i
wysoka konkurencyjność gospodarki –
wzrost gospodarczy zapewniający Polsce 7479% poziomu PKB, gospodarka oparta na
wiedzy, nowoczesna infrastruktura, rozwój
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2.

Strategia Rozwoju
Województwa
Lubuskiego 2020

kapitału ludzkiego
Spójność społeczno – gospodarcza i
terytorialna – większa spójność terytorialna,
dostępność usług publicznych, szeroka skala
szans rozwoju jednostki, mądra i efektywna
integracja społeczna.

Wizja:
W 2020 roku województwo lubuskie w pełni
korzysta ze swojego położenia w Europie, walorów
środowiska i dostępności komunikacyjnej.
Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory
gospodarki i turystyka, a Lubuszan można już
zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne
wykorzystanie środków unijnych, aktywność
samorządów, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia
mieszkańców i dostęp do usługo dobrym standardzie.
Region postrzegany jako miejsce zdrowego stylu
życia zyskuje miano„zielonej krainy nowoczesnych
technologii”.
Cel główny:
Wykorzystanie potencjałów województwa
lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania
konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności
regionu oraz efektywnego zarządzania jego
rozwojem.
Cele strategiczne:
• Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
regionalna
• Wysoka dostępność transportowa i
teleinformatyczna
• Społeczna i terytorialna spójność regionu
• Region efektywnie zarządzany
Główny cel:
stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności
województwa poprzez wykorzystanie regionalnego
potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie
marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym
obszarów wiejskich, przy racjonalnym
gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia
większej spójności województwa.

3.

Lubuski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2007-2013

Cele szczegółowe:
• rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności
regionu przede wszystkim poprzez inwestycje w
projekty infrastrukturalne o dużej wartości dodanej,
• rozwój gospodarczy województwa poprzez
zintegrowanie działań dla tworzenia warunków
sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie
regionalnym i lokalnym, prowadzących do wzrostu
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zatrudnienia,
• utrzymanie wysokich standardów ekologicznych
przez poprawę funkcjonowania infrastruktury
ochrony środowiska przyrodniczego,
• stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków
życia w województwie lubuskim poprzez poprawę
jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz
zdrowotnych oraz znoszenie dysproporcji między
dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami
marginalizowanymi, w tym rozwój obszarów
wiejskich,
• wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika
stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny
województwa przez rozwój regionalnej oferty
turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury.
Wizja:

4.

5.

Lubuska Strategia
Rozwoju Turystyki na lata
2006 - 2013

Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu
Międzyrzeckiego

Ziemia Lubuska to region turystyki „bez
granic administracyjnych.”
Cel strategiczny:
Stworzenie możliwości i warunków dla
dynamicznego rozwoju turystycznego Ziemi
Lubuskiej
Cele pośrednie:
• Rozwój konkurencyjnych produktów
turystycznych
• Kształtowanie przestrzeni oraz rozwój
infrastruktury turystycznej
• Stworzenie spójnego i skutecznego systemu
marketingu w turystyce Regionu
• Przygotowanie profesjonalnych kadr na
potrzeby turystyki Ziemi Lubuskiej
• Wspomaganie instytucji i systemów
rozwijających turystykę
Cele główne:
• Integracja społeczna i kulturowa oraz
zapewnienie przestrzennej spójności powiatu
• Podniesienie poziomu edukacyjnego
społeczeństwa oraz wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego regionu
• Racjonalne wykorzystanie zasobów
środowiska naturalnego zgodne z zasadą
zrównoważonego rozwoju
• Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
oraz pomocy osobom i rodzinom w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
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Cel nadrzędny:
W roku 2020 ekonomia społeczna stanowi ważny
czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej
oraz rozwoju kapitału społecznego.

6.

Krajowy Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej 2020

Cel strategiczny:
Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną
się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej
sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług
użyteczności publicznej działającymi we
wspólnotach samorządowych.
Cele operacyjne:
1. Odpowiedzialna wspólnota. Wzmocnienie roli
podmiotów ekonomii społecznej we wspólnotach
samorządowych.
2. Otoczenie. Powstanie i utrzymanie 35 tysięcy
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
3. Przywództwo. Poprawienie mechanizmów
zarządzania i koordynacji w obszarze polityki
wspierania ekonomii społecznej.

3. Metodologia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Gminy Pszczew 2023
Istnieją różne sposoby konstruowania strategii. Gmina Pszczew wybrała metodę
samodzielnego przygotowania strategii. Budowana była ona na wiedzy i doświadczeniu
pracowników samorządu oraz mieszkańców gminy – co nadało strategii uspołeczniony
charakter, realizowany w ramach konsultacji z udziałem mieszkańców gminy, kierownictw
jednostek organizacyjnych gminy oraz komisji rady gminy.
Przyjęcie metody społecznej dało następujące możliwości:
• zgromadzenie opinii w formie reprezentatywnej liczby ankiet na temat kierunków
działań i podstawowych celów,
• wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu planowania strategicznego,
• zrozumienie wzajemnych relacji i stosunków oraz umiejscowienie zgłoszonych
propozycji w szerszym układzie,
• uznanie potrzeby wyboru i dostrzegania potrzeb udziału w planowaniu miejscowej
społeczności, jako warunek powodzenia procesu rozwoju,
• zwiększenie szans na realizację strategii i jej wdrożenie,
• wzrost aktywności społecznej.
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4. Etapy prac strategicznych
Prace nad strategią przebiegały w trzech podstawowych etapach:
Etap I

Etap II

Etap III

- opracowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy Pszczew na lata 2002-2012 oraz opracowanie diagnozy
stanu istniejącego, czyli syntetycznego zbioru danych o gminie;
- analiza diagnostyczna możliwości rozwoju gminy, obejmująca identyfikację
zewnętrznych ( szans i zagrożeń) i wewnętrznych ( silnych i słabych stron)
uwarunkowań rozwojowych; sformułowanie misji, kierunków i celów
strategicznych rozwoju gminy wraz z niezbędnym katalogiem zadań
realizacyjnych;
- opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy
Pszczew 2023” i poddanie go pod opinię komisji Rady Gminy Pszczew.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Pszczew 2023, to wynik
przeprowadzonych konsultacji społecznych, warsztatów strategicznych, badań ankietowych i
analiz. Zawiera szczegółową ocenę sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Pszczew na
podstawie danych statystycznych, a także ankietowych. W wyniku prac zespołu
przygotowującego strategię zebrano informacje i wnioski, które usystematyzowano , a na ich
podstawie sformułowano zamierzenia i zadania gminy z uwzględnieniem bliższej i dalszej
przyszłości.
5. Wykorzystanie materiałów i opracowań
W procesie opracowania strategii korzystano m.in. z następujących materiałów,
opracowań i dokumentów źródłowych:
• Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Międzyrzeckiego,
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew,
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pszczew,
• Wieloletni Plan Finansowy,
• analizy ankiet społecznych.
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III. GMINA PSZCZEW - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
1. Ogólna charakterystyka Gminy Pszczew
Gmina Pszczew położona jest w środkowo-wschodniej części województwa
lubuskiego,
w odległości 15 km na wschód od Międzyrzecza. W skład Gminy Pszczew
wchodzi 12 sołectw: Stołuń, Świechocin, Zielomyśl, Szarcz, Stoki, Policko, Pszczew, Nowe
Gorzycko, Rańsko, Borowy Młyn, Silna oraz Janowo.
Usytuowanie gminy w malowniczej rynnie jeziornej, otoczonej niewielkimi
pagórkami, wśród terenów leśnych stwarza wyjątkowe warunki do rozwoju turystyki,
szczególnie w obszarze Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Czyste jeziora, przepiękne
lasy, rzadkie okazy roślin i zwierząt to doskonałe warunki do wypoczynku.
Utworzony w 1986 roku Pszczewski Park Krajobrazowy określa podstawy prawne do tego,
aby bogactwa te zachowały się w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń. Na terenie
gminy znajdują się ośrodki wczasowe, pola biwakowe i gospodarstwa agroturystyczne, które
z roku na rok polepszają swoją infrastrukturę.
2. Rys historyczny
Pierwsza pisana wzmianka o Pszczewie pochodzi z 1256 roku ("capellanus de
Pczew"), następna z 1259 roku. Już wtedy Pszczew był własnością biskupów poznańskich. W
styczniu 1288 roku biskup poznański zlecił Janowi z Lubinowa lokację miasta Pczew. Później
dokument lokacyjny spłonął w pożarze i w 1407 roku na prośbę miejscowego wójta,
ówczesny biskup potwierdził miejski przywilej Pszczewa. W 1289 ustanowiono pszczewski
archidiakonat diecezji poznańskiej. Obejmował 60 parafii i sięgał aż po Odrę. W 1631 roku
przez Pszczew przeszli Szwedzi paląc miasto i kościół. Ciasna, drewniana zabudowa paliła
się wielokrotnie. Drugą klęską, która dziesiątkowała Pszczewian były epidemie cholery ostatnia przeszła przez miasto w 1866 roku.
Pszczew jako miasteczko biskupie nie miał bardzo burzliwej historii. Tu zaopatrywano
biskupie stoły i przyjeżdżano na wypoczynek. W 1602 roku w Pszczewie odbyła się słynna
kongregacja synodalna. Dwór biskupi postawiono w 1654 roku. Rozwijało się miejscowe
rzemiosło. Około 1793 roku było 10 krawców, po 7 szewców i garncarzy, 3 muzyków i
piekarzy, zegarmistrz, golarz, rybak, piwowar, kupiec. Szynkarzy było 13 i 9 innych
rzemieślników.
Aż 9 razy w roku zjeżdżano do Pszczewa na jarmark. W 1594 roku powstał cech krawców, a
w 1632 roku cech piwowarów, natomiast szewcy zorganizowali się w 1711 roku.
Spokojną historię miasteczka zmieniły wydarzenia 1793 roku. Pszczew znalazł się w
państwie pruskim. Kilka lat później rząd pruski skonfiskował dobra biskupie i przekazał
księciu Hohenlohe. Kolejny właściciel baron von Hiller-Gaetringen rozbudował południową
część miasteczka tworząc ośrodek gminy protestanckiej. Od 1807 do 1815 roku Pszczew
należał do Księstwa Warszawskiego, a w latach 1815-1819 do Wielkiego Księstwa
Poznańskiego.
Miasto było silnym ośrodkiem polonijnym z Bankiem Ludowym i Towarzystwem
Robotników Polsko-Katolickich. Rok 1918 i wytyczanie granicy polsko-niemieckiej
rozbudził nadzieje miejscowych Polaków. Mimo protestów i akcji dyplomatycznej, granica
wyznaczona Traktatem Wersalskim zostawia Pszczew po niemieckiej stronie. Już jako
Betsche miasteczko zostaje włączone do Marchii Granicznej Poznań - Prusy Zachodnie.
Polacy z Pszczewa zakładają koło Związku Polaków w Niemczech.
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W 1945 roku miasto wraca do Polski. Rok później jest już wsią. Lata powojenne
zmieniają oblicze Pszczewa. Do zabudowań dworskich wprowadza się PGR, w dawnym
tartaku uruchamia produkcję Zakład Przemysłu Drzewnego. Trwa migracja ludności. Część
ludności migruje do Niemiec, na ich miejsce przyjeżdżają osadnicy z Polski centralnej i
kresów wschodnich. Autochtonii, czyli miejscowi i kresowiacy , dwie różniące się kulturowo
społeczności sąsiadują w Pszczewie przez miedzę. Od końca lat 50-tych do dziś proces
tworzenia się lokalnej społeczności Pszczewa śledzą socjolodzy.
3. Insygnia Gminy Pszczew
Rada Gminy Pszczew w dniu 31 maja 2007 roku podjęła Uchwałę Nr VII/40/07 w
sprawie statutu Gminy Pszczew, w którym określono i przyjęto insygnia Gminy Pszczew:
• Herbem Gminy jest herb miejscowości Pszczew. Stanowi go łódź, nad nią infuła
i pastorał barwy żółto-złotej na czerwonym tle.
• Barwy Gminy określa jej flaga, koloru białego, o stosunku długości do szerokości
11:6, pośrodku flagi znajduje się herb Gminy. Zasady używania herbu i barw Gminy
określa Rada w odrębnej uchwale.
• Pieczęcią urzędową Gminy jest: pieczęć okrągła zawierająca po środku herb Gminy,
a w otoku napis „Gmina Pszczew”.

4. Znak graficzny – logo gminy Pszczew.

Ustanowienie znaku graficznego – logo gminy Pszczew jest jednym z podstawowych
elementów promocji Gminy. Znak graficzny składa się z dwóch modułów graficznych,
typografii z nazwą Pszczew oraz hasła promującego.
Zielony moduł graficzny prezentuje walory przyrodnicze, naturalne, turystyczne i
gospodarcze oraz nawiązuje do historii Pszczewa. Centralny zielony element to odwzorowany
kształt mitry biskupiej widniejącej w herbie Pszczewa (symbol historyczny). Współgrając z
rozciągającymi się poniżej falami przywołuje na myśl żagiel płynącej łodzi lub deski
surfingowej płynącej po Pszczewskich jeziorach, symbolizując turystykę wodną.
Górny zielony element to ukryte litery PSZCZEW, zawiły labirynt symbolizuje
nieskończenie bogate szlaki turystyczne oraz odzwierciedla specyficzny układ wąskich
uliczek w Pszczewie. Lewy zielony element to symbol zębatek produkcyjnych (ujęcie
gospodarcze) ale również symbol kwiata symbolizującego walory naturalne i przyrodnicze
gminy. Prawy zielony element to odwzorowanie rękodzieła, tradycji oraz folkloru panującego
na ziemiach Pszczewskich. Jest to nawiązanie do corocznego Jarmarku Magdaleńskiego.
Zielone elementy logo, otaczają centralną jego część, a więc wspomnianą wcześniej biskupią
mitrę. Jest to zabieg celowy, pokazujący jak cenna, warta uwagi oraz ochrony jest dla nas
tradycja, którą otaczamy naszym zainteresowaniem. Zielone elementy tworzą swoistą otulinę,
chroniąc samo centrum niczym Pszczewski Park Krajobrazowy chroni Pszczew.
Dolny niebieski element, specyficznie zaokrąglony w kształt kajaka bądź łodzi, to
oczywiście woda, czyli jeziora z których słynie Pszczew. To ukazanie turystki wodnej, oraz
nawiązanie do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Typografia dobrana do nazwy Pszczew
ma być prosta, a zarazem wyróżniająca się dzięki nietypowym literom P, S i E.
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Charakterystyczna litera S podkreśla fonetycznie nazwę i swoiste „szeleszczenie” w nazwie
„PSZCZEW”.
Kolorystyka: Zieleń, uspokaja, pozytywnie nastraja, nawiązuje do natury. Odcienie
niebieskiego podkreślają charakter, gradient odzwierciedla nowoczesność.
Nowy znak graficzny idealnie współgra z nową strategią promocyjną Gminy Pszczew,
która promować się będzie hasłem „PSZCZEW pełen możliwości”. Te możliwości
przyrodnicze, naturalne, turystyczne i gospodarcze wpisane są w nowe LOGO gminy.
Logotyp Gminy został przyjęty uchwałą nr XXI.122.2012 Rady Gminy Pszczew z
dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo Gminy Pszczew
oraz zasad jego używania.
5. Gmina Pszczew w liczbach – stan na dzień 31.12.2012 roku
Powierzchnia gminy ogółem: 17.575,6567 ha, w tym:
użytki rolne: 6.680,4449 ha
lasy: 9.031,5779 ha
pozostałe 1.863,6339 ha
Tabela - Przekrój statystyczny gminy na podstawie danych Urzędu Gminy na koniec roku
2012.
Powierzchnia Gminy
17.575,6567 ha
Stan ludności ogółem
4.319
w tym mężczyźni
2.104
Małżeństwa cywilne zawarte w 2012 roku
9
Małżeństwa wyznaniowe zawarte w 2012
12
roku
Urodzenia żywe
49
w tym dziewczynek
25
Zgony ogółem w 2012 roku
38
w tym kobiet
16
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
912
Ludność w wieku produkcyjnym
2.761
Ludność w wieku poprodukcyjnym
646
Drogi lokalne gminne
87 km
Dochód budżetu gminy na 2012 rok
17.596.671,37zł
Wydatki gminy na realizacje programu
profilaktyki rozwiązywania problemów
65.031,84zł
alkoholowych i narkomanii ogółem na 2012
rok
Dochód na 1 mieszkańca w 2012 roku
4.074,25 zł
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6. Demografia
Gmina Pszczew wg stanu na dzień 31 12. 2012 r. liczyła 4.319 mieszkańców, w tym
2.104 mężczyzn, czyli o 111 mniej od kobiet. Ludność Gminy Pszczew stanowi 7% ludności
powiatu międzyrzeckiego.

Liczba stałych mieszkańców Gminy Pszczew 2000 - 2013

Źródło: dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew
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Migracje – Gmina Pszczew

Źródło: dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew

Saldo migracji, jak widać z powyższego wykresu , we wszystkich latach jest ujemne i wynosi:
• w 2008
- 14 osób
• w 2009
- 16 osób
• w 2010
- 3 osoby
• w 2011
- 9 osób
• w 2012
- 7 osób
Strukturę stanu ludności w gminie Pszczew w latach 2008- 2012 przedstawia poniższa tabela
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
2011
2012
W wieku
ogółem
699
676
688
675
658
przedprodukcyjnym - 14
lat i mniej
mężczyźni
363
361
350
338
325
W wieku produkcyjnym
- 15-59 lat kobiety, 15-64
mężczyźni

W wieku
poprodukcyjnym

ogółem
mężczyźni
kobiety

kobiety

336

315

338

337

333

ogółem

2 912

2 905

2 963

2 950

2 899

mężczyźni

1 489

1 489

1 549

1 548

1 538

kobiety

1 423

1 416

1 414

1 402

1 361

ogółem

575

590

611

635

666

mężczyźni
kobiety

187
388
4 186
2 039
2 147

183
407
4 171
2 033
2 138

184
427
4 262
2 083
2 179

192
443
4 260
2 078
2 182

201
465
4 223
2 064
2 159

Źródło : Bank Danych Lokalnych – Urząd Statystyczny
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Strukturę wiekową
poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Wiek 0-4
Wiek 5 -9
Wiek 10 - 14
Wiek 15 - 19
Wiek 20 - 24
Wiek 25 - 29
Wiek 30 - 34
Wiek 35 - 39
Wiek 40 - 44
Wiek 45 – 49
Wiek 50 - 54
Wiek 55 - 59
Wiek 60 – 64
Wiek 65 - 69
Wiek 70 i powyżej
Ogółem

ludność Gminy Pszczew
2008
222
212
265
295
379
313
329
303
281
257
329
332
214
128
327
4 186

2009
229
198
249
275
372
342
313
296
285
266
318
323
242
127
336
4 171

w latach 2008 – 2012 przedstawia
2010
254
215
219
281
359
364
311
317
293
259
307
344
272
125
342
4 262

2011
250
215
210
286
318
386
301
331
295
267
277
346
288
143
347
4 260

2012
240
220
198
258
320
354
329
325
299
273
263
324
316
167
337
4 223

Źródło : Bank Danych Lokalnych – Urząd Statystyczny

Struktura - urodzeń w gminie Pszczew 1995 - 2013

Źródło: dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew
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Struktura zgonów w Gminie Pszczew 2000 - 2013

Źródło: dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew

Struktura małżeństw w gminie Pszczew – małżeństwa zawarte przez mieszkańców
gminy w USC Pszczew i na terenie całego kraju
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Źródło: dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew

Strukturę gospodarstw domowych w gminie przedstawiają poniższe tabele:
Tabela - według liczby mieszkańców w gospodarstwie
Lp.
Liczba mieszkańców w gospodarstwie
1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
8.
8
9.
9
10.
10
11.
11
12.
12
13.
13
14.
15
Źródło : dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew

Liczba gospodarstw
165
189
204
197
152
78
52
25
17
10
9
3
2
1

Tabela - według liczby dzieci do lat 17
Lp.
1.
2.
3.

Liczba dzieci w rodzinie
1
2
3

Liczba gospodarstw
234
161
47
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4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
8.
8
Źródło : dane z ewidencji ludności urzędu Gminy Pszczew

18
4
3
2
1

Z przedstawionych powyżej zestawień i wykresów wynika systematyczny spadek
liczby mieszkańców gminy od 2007 roku. Istotne jest, iż przez cały ten okres występuje
ujemne saldo migracyjne. Migracja jest czułym miernikiem zmian sytuacji ludnościowej.
Ludzie osiedlają się na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem,
natomiast emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem do podjęcia odpowiednich
działań.
Natomiast optymistycznie napawa analiza struktury urodzeń i zgonów w Gminie
Pszczew, gdzie w okresie od 2000 roku przyrost naturalny jest dodatni.
Zmniejszająca się systematycznie od 2010 roku liczba osób w wieku produkcyjnym i
jednocześnie zwiększająca się w ostatnich latach liczba mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym rodzą obawę, iż w przyszłości zasoby pracy w gminie nie będą
zabezpieczone na odpowiednim poziomie. Świadczy to o tym, iż pomimo dodatniego
przyrostu naturalnego, społeczeństwo naszej gminy starzeje się.
Pośrednio potwierdza to również analiza struktury gospodarstw domowych w gminie
pod względem liczby mieszkańców, czy też ilości dzieci do lat 17, z której wynika iż
najwięcej gospodarstw, to model 2+ 1.

7.Działalność produkcyjno-usługowa i budownictwo
Na terenie gminy, na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej, działalność
prowadzi 230 podmiotów gospodarczych (stan na dzień 2013-07-30, raport uwzględnia także
podmioty zawieszone).
Tabela - Wykaz podmiotów gospodarczych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ilość
Placówki handlowe i gastronomiczne (w tym sezonowe)

27

Produkcja wyrobów przemysłowych

18

Produkcja wyrobów spożywczych

1

Sadownictwo

2

Usługi transportowe

6

Zakłady produkcyjno-usługowe

63

Inne

113

Łącznie:

230

8. Infrastruktura techniczna
• Transport i komunikacja
Szkielet układu drogowego stanowią drogi:
-drogi krajowe:
0,56 km
-drogi powiatowe:
81,60 km
-drogi gminne:
87,00 km
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• Publiczny transport zbiorowy - główne kierunki:
Międzyrzecz-Pszczew-Międzychód
Słubice-Pszczew-Poznań
Międzychód- Zielona Góra
Komunikacja PKP- tylko dla przewozów towarowych
• Telekomunikacja
Operatorami sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Pszczew jest Orange TP
S.A. oraz Netia S.A.
Na terenie gminy znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej:
T-Mobile, Plus.
• Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy brak sieci ciepłowniczej. Zakład Usług Komunalnych prowadzi
obsługę 3 kotłowni w budynkach mieszkalno –usługowych oraz 1 kotłownię w kompleksie
lokali użytkowych.
• Zaopatrzenie w gaz
Na terenie gminy gaz doprowadzony jest do miejscowości Pszczew, Policko oraz
Nowe Gorzycko - Sterki, DPS Szarcz.
• Zaopatrzenie w wodę
Długość sieci wodociągowej: 52,7 km
Liczba stacji uzdatniania wody: 3 ( Pszczew, Policko, Nowe Gorzycko)
Liczba przyłączy prowadzących do budynków: 786
Ilość ujęć wody:13
Na terenie gminy zwodociągowane są wszystkie miejscowości za wyjątkiem Rańska,
Borowego Młyna oraz część posesji na Wybudowaniach Pszczewa, z powodu bardzo
rozproszonej zabudowy.
• Kanalizacja
Długość sieci kanalizacyjnej: 33,4 km
Liczba podłączonych gospodarstw domowych: 528
• Oczyszczalnie ścieków:
Na terenie gminy znajduje się komunalna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w
miejscowości Pszczew.
Typ oczyszczalni : mechaniczno-biologiczna.
Max wydajności: 560 m3/d.
Średnio – poza sezonem letnim , oczyszczane jest 250m3/d, w sezonie do 900m3/d.
Obecnie trwa modernizacja oczyszczalni mająca na celu zwiększenie jej wydajności oraz
poprawę efektywności pracy.
Na terenie gminy funkcjonuje też mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w
Domu Pomocy Społecznej w Szarczu wraz ze stawem retencyjno-nawadniającym. Staw
zajmujący powierzchnię blisko 500m2 doczyszcza odpływ wód z oczyszczalni a uzyskana
woda z podwyższoną ilością substancji biogennych, wykorzystywana jest do podlewania
pobliskich terenów uprawnych.
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 25 przydomowych oczyszczalni ścieków.
• Gospodarka odpadami
Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata
2012 – 2017” Gmina Pszczew wchodzi w skład regionu III, a odpady przekazywane są do
sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych – Zakład Utylizacji Odpadów Clean
City w Mnichach.
W minionych latach zadania związane z gospodarką odpadami pełnił zakład
budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie. Obecnie zakład usług komunalnych w
zakresie działalności usługowej wykonuje wywóz nieczystości stałych z terenów
nieruchomości niezamieszkałych, ale produkujących odpady, tj.: szkoły, ośrodka zdrowia,
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banku, urzędu pocztowego i instytucji administracyjnych, lokali gastronomicznych, zakładów
produkcyjnych, a także przedsiębiorstw, lokali handlowych, hotel, itp. W wyniku zmian
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1
lipca 2013 roku gmina odpowiada za wywóz oraz utylizację odpadów komunalnych od
wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na swoim terenie. Realizując te
obowiązki wyłoniono w drodze przetargu przedsiębiorcę świadczącego te usługi. Powierzono
mu zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich
nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.
9. Ochrona środowiska przyrodniczego, obszary chronione
• Rezerwat- Jeziora Gołyńskie.
• Pszczewski Park Krajobrazowy wraz z otuliną ochronną.
Pszczewski Park Krajobrazowy położony jest w środkowowschodniej części
województwa Lubuskiego i w zachodniej części województwa Wielkopolskiego, pomiędzy
Gorzowem, Zieloną Górą i Poznaniem. Ten przyrodniczy obszar chroniony powołano do
życia w 1986 roku w celu zachowania charakterystycznych cech krajobrazu kulturowego i
przyrodniczego, które wyróżniają region Pojezierza Lubuskiego i Wielkopolskiego spośród
pozostałych krain geograficznych Polski. PPK jest parkiem średniej wielkości, który wraz z
otuliną zajmuje ponad 45 000 ha ( z tego na terenie gminy obszar parku wynosi 6 950 ha). W
skład parku i otuliny wchodzi 6 gmin: Pszczew, Przytoczna, Trzciel, Miedzichowo,
Międzychód i Międzyrzecz.
Szczególnie wartościowe obszary z terenu PPK objęte zostały ochroną rezerwatową.
Zróżnicowany krajobraz tworzy tu wysoczyzna morenowa i sandrowa urozmaicona wieloma
wzniesieniami, rynnami jeziornymi oraz dolinami rzecznymi. Park ścisły o powierzchni
12 220 ha tworzą dwa samodzielne kompleksy. Pierwszy o pow. 1970 ha rozciąga się nad
rzeką Kamionką od wsi Lewice do wsi Kamionna. Drugi o pow. 10 250 ha obejmuje obszar
jezior rynnowych oraz odcinek rzeki Obry od wsi Rybojady do wsi Policko. Dwa kompleksy
parku ścisłego obejmuje otulina parku o pow. 33 080 ha, której zadaniem jest eliminowanie
negatywnych wpływów zewnętrznych na obszar parku. Opieką otoczono miejsca pobytu i
gniazdowania ptaków w rezerwacie ornitologicznym Jezioro Wielkie.
Ochronie poddano roślinność bagienną i proces zarastania jeziora w Rezerwacie- Jeziora
Gołyńskie, a roślinność torfowiskową w rezerwacie Rybojady.
Chroni się także starodrzewy i unikatowe zbiorowiska leśne. Celem powołania
rezerwatu florystycznego Dąbrowa na Wyspie było między innymi zachowanie fragmentu
wielowiekowego lasu budowo – dębowego na ponad 4 ha wyspie położonej na jeziorze
Lubikowskim.
Na terenie PPK utworzono ponad 40 użytków ekologicznych w celu ochrony ich
wartości przyrodniczych. W większości są to obniżenia terenowe i położone w nich: bagna,
oczka wodne, torfowiska, podmokłe łąki i trzcinowiska, zarośla łozowe.
Rozległy kompleks użytków ekologicznych znajduje się na lewym brzegu rzeki Obry przed
rezerwatem Jezioro Wielkie.
Dużą wartość przyrodniczą mają pomniki przyrody. Są to głównie wiekowe,
pojedyncze drzewa, ich grupy lub aleje. Ochroną pomnikową objęto także miejsca
gniazdowania orła i bociana czarnego.
• Obszary zasobowe
Tabela - Powierzchnia wód stojących i płynących: 810 ha (17 jezior):
Głębokość (m)
Powierzchnia
Lp.
Nazwa jeziora
całkowita
maksymalna
średnia
(ha)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wędromierz
Chłop
Proboszczowskie
Cegielniane
Kochle (Pszczewskie)
Szarcz
Szarcz Mały
Stołuń
Białe
Czarne
Brzeskie
Stobno
Piecniewo
Przydrożne
Gołyń
Gołyń Mały
Długie

73,8
227,8
7,2
7,9
68,7
169,8
11,2
21,3
55,6
24,0
28,5
29,1
14,00
11,5
10,4
2,0
6,0

11,8
23,0
4,0
10,0
17,8
14,5
5,0
17,0
11,5
11,0
4,0
12,0
12,0
23,0
13,5
1,5
-

6,5
9,0
8,0
7,5
6,0
11,5
-

Źródło: WIOŚ Zielona Góra , Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie

Powierzchnia cieków wodnych – rowów: 78 ha

10. Obiekty zabytkowe gminy Pszczew
•

Pszczew:

Późnorenesansowy Kościół św. Marii Magdaleny z XVII wieku, z
cennym obrazem Matki Boskiej wśród Aniołów z 1630 roku.

Barokowa Plebania z XVIII w. jest otoczona
zabytkowym parkiem z okazałymi pomnikami
przyrody;
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Dom mieszczański – obecnie muzeum „Dom Szewca”
(Kamienica Mieszczańska) z XVIII w., zbudowany z
drewna, kryty gontem (wewnątrz oryginalna czarna
kuchnia i autentyczny warsztat szewski z początku XX
wieku).

•

Zabytkowe kapliczki:
Murowana Kapliczka z figurką św. Józefa, usadowiona na Rynku w Pszczewie.
Kaplica św. Wojciecha – ustawiona w miejscu dawnego drewnianego kościoła, a
upamiętniająca wizytę św. Wojciecha na tym terenie.
•

Policko:
Dawny dom pastora z przełomu XIX i XX wieku, z charakterystycznym murem
szachulcowym. Wśród zabudowań gospodarczych widoczny jest oryginalny, szachulcowo –
drewniany spichlerz z 1844 roku z łamanym dachem.
• Zespół pałacowo - parkowy znajdujący się w Pszczewie.
Zespoły zabytkowe – pośrednia strefa ochrony konserwatorskiej w Pszczewie.
W ewidencji Parków Wiejskich na terenie Gminy Pszczew znajdują się:
-Park wiejski w Policku
-Park dworski w Szarczu
-Park dworski w Nowym Gorzycku
-Park przykościelny w Pszczewie
-Ogród dworski Biercza (obręb Zielomyśl).
Ewidencja Zabytków Gminy Pszczew zawiera 280 pozycji (np. domy, budynki gospodarcze,
kapliczki).
Ponadto Ewidencja Stanowisk Archeologicznych na terenie Gminy Pszczew obejmuje 499
pozycji.
11. Turystyka i baza turystyczna
Ośrodki wypoczynkowe:
• Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowe "RELAKS"
• Ośrodek Wypoczynkowy "Borowa Zatoka"
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•
•
•
•
•

Ośrodek Wypoczynkowy "Jeziorak"
Ośrodek Wypoczynkowy "Karina"
Ośrodek Wypoczynkowy "Baba nad Chłopem"
Ośrodek Wypoczynkowy „WODNIK”
Ośrodek wypoczynkowy „PERKOZ”

Gospodarstwa agroturystyczne:
• Gospodarstwo Agroturystyczne Regina Cyranik
• Gospodarstwo Agroturystyczne Roman Juras
• Gospodarstwo Agroturystyczne Justyna i Maciej Hałas
• Gospodarstwo Agroturystyczne Janina i Eugeniusz Gałązka
• Gospodarstwo Agroturystyczne „AGROBRZEŹNO” Zbigniew Gajewski
• Gospodarstwo Agroturystyczne „AGRO SARA” Dariusz Drozd
• Gospodarstwo Agroturystyczne Wiesław Irzyński
• Gospodarstwo Agroturystyczne Mattias Frank
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom wakacyjny Wędromierz” Maria Busłowicz
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Folwark” Łukasz Robak
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Rytmy” Beata Eckert
• Gospodarstwo Agroturystyczne Dariusz Wittchen
• Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Błaszczak
• Gospodarstwo Agroturystyczne Mariola i Andrzej Miklas

Miejsca noclegowe:
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
• "La Toscania"
• Wynajem Pokoi Krystyna Górska
• Schronisko młodzieżowe działające w okresie letnim
Pola Namiotowe
• Regina Cyranik - Borowy Młyn
• Łukasz Cyranik - Stołun
• Iwona Fischer - Borowy Młyn
• Roman Kałka - Stołuń
• Ryszard Dziubiński - Stołuń
• Otter Bernard Borowy - Młyn
• Pole namiotowe Nadleśnictwa Międzyrzecz – Stołuń
• Ziemowit Grabowski – Rańsk
12. Placówki kulturalno – oświatowe oraz opiekuńczo wychowawcze
Placówki kulturalno - oświatowe:
• DOM SZEWCA – Muzeum w Pszczewie, ul. Rynek 19,
• Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, ul. Poznańska 27,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczewie, ul. Poznańska 27 wraz z filią biblioteki w
Silnej
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, ul. Szarzecka 14,
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•

Kino „Przystań” w Pszczewie, ul. Poznańska 27.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze znajdujące się na terenie Gminy Pszczew:
Na terenie Gminy Pszczew nie ma Domów Dziecka oraz Rodzinnych Domów
Dziecka.
Przy Zespole Szkół w Pszczewie, ul. Sikorskiego 23 działa świetlica opiekuńczowychowawcza.
Z zajęć w świetlicy korzysta 150 dzieci i młodzieży. W świetlicy zatrudnionych jest 6 osób.
W Gminie Pszczew znajdują się dwie rodziny zastępcze, w których przebywa 6 dzieci.
Ponadto na terenie gminy znajdują się świetlice środowiskowe w Pszczewie, Szarczu,
Policku, Stołuniu, Silnej i Zielomyślu.
13. Oświata i wychowanie na dzień 30.06.2013 roku
Tabela - Aktualny stan przedszkola
Nazwa Placówki:
Przedszkole Samorządowe im.
Pszczółki Mai w Pszczewie

Liczba dzieci

125

Pracownicy
Pracownicy obsługi i
pedagogiczni*
administracji*
8

8

Tabela - Aktualny wykaz szkoły podstawowej i gimnazjum z uwzględnieniem tzw. kl. „0”.
Pracownicy
Pracownicy
Nazwa szkoły:
Liczba uczniów
pedagogiczni*
obsługi i
administracji*
Zespół Szkół w
Pszczewie

Szkołą
Podstawowa im.
Mikołaja
Kopernika.
Gimnazjum im
Marii
SkłodowskiejCurie

234

23.35

13.75

119

15

5

Klasa „0”
25
1
0
*Ilość pracowników pedagogicznych oraz obsługi i administracji są wyrażone w etatach

14. Ochrona zdrowia
Na terenie Gminy Pszczew funkcjonuje apteka oraz Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Punkt Lekarza Ogólnego. Praktyka funkcjonuje w oparciu o kontrakt z NFZ w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto mieszkańcom umożliwiono dostęp do
specjalistów: ginekolog, psychiatra, stomatolog.
15. Pomoc społeczna
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Poziom świadczonych usług przez OPS w Pszczewie w podziale na zadania własne i
zlecone gminie.
Tabela - Wykaz usług świadczonych przez OPS
Lp.
1.
2.

Rok/okres
2012
I półrocze 2013 roku

Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenia
Własne
Zlecone
303
17
249
16

Tabela - Struktura demograficzna osób objętych pomocą społeczną w 2012 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Charakterystyka rodzin i osób

Gmina Pszczew

Osoby w wieku poprodukcyjnym zamieszkałe samotnie
Osoby posiadające grupę inwalidzką
Osoby samotnie zamieszkałe bez dochodu
Osoby z zaburzeniami
psychicznymi
samotnie
zamieszkałe
Rodziny posiadające dziecko specjalnej troski
Rodziny nie posiadające żadnego dochodu
Rodziny z osobami bezrobotnymi bez zasiłku
Rodziny z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Rodziny o liczbie trzech dzieci i powyżej
Rodziny niepełne
Rodziny dysfunkcyjne

28
117
11
11
13
6
79
42
27
22
47

Tabela - Powody przyznania pomocy w 2012 roku
Lp.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeby ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego ogółem, w tym:
a.
rodziny niepełne
b.
rodziny wielodzietne
9.
Alkoholizm
10. Narkomania
11. Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu
zakładu karnego
12. Klęska żywiołowa lub ekologiczna
13. Zdarzenia losowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liczba rodzin
Liczba osób
ogółem
w tym na wsi w rodzinie
102
102
283
3
3
4
23
23
116
94
94
310
103
103
258
126
126
316
9

9

57

2
6
30
-

2
6
30
-

6
47
74
-

-

-

-

2

2

8
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Tabela - Liczba świadczeń zrealizowanych przez pomoc społeczną w 2012 roku

Lp.

Rodzaj świadczenia

I ZADANIA ZLECONE
1.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
II ZADANIA WŁASNE
2.
Zasiłek stały
3.
Zasiłek okresowy
4.
Posiłki
5.
Usługi opiekuńcze
6.
Zasiłki celowe
7.
Zasiłki celowe specjalne
8.
Zasiłki celowe – Program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”

Gmina Pszczew

623

300
288
16 650
2 038
75
96
273

Tabela - Liczba świadczeń zrealizowanych przez pomoc społeczną w I półroczu 2013 roku
Lp.

Rodzaj świadczenia

I ZADANIA ZLECONE
1.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
II ZADANIA WŁASNE
2.
Zasiłek stały
3.
Zasiłek okresowy
4.
Posiłki
5.
Usługi opiekuńcze
6.
Zasiłki celowe
7.
Zasiłki celowe specjalne
8.
Zasiłki celowe – Program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”

Gmina Pszczew
375

140
145
9 996
1 074
75
26
115

Tabela - Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w 2012 roku
Lp.
Rodzaj świadczenia
Gmina Pszczew
I ZADANIA ZLECONE
1.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
II ZADANIA WŁASNE

17

str. 50

Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Posiłki
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe
Zasiłki celowe specjalne
Zasiłki celowe – Program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26
56
143
11
44
58
69

Tabela - Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w I półroczu 2013 roku
Rodzaj świadczenia

Lp.

Gmina Pszczew

I ZADANIA ZLECONE
1.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
II ZADANIA WŁASNE
2.
Zasiłek stały
3.
Zasiłek okresowy
4.
Posiłki
5.
Usługi opiekuńcze
6.
Zasiłki celowe
7.
Zasiłki celowe specjalne
8.
Zasiłki celowe – Program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”

16

24
49
120
10
20
37
42

Wykaz jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w Gminie Pszczew:
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie,
• Zespół Szkół i Urząd Gminy w Pszczewie,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (UG Pszczew, ul. Rynek
13),
• Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień( przy OPS w Pszczewie)
• Zespół interdyscyplinarny działający przy OPS w Pszczewie
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie,
• Dom Pomocy Społecznej w Szarczu, stan na 30.06.2013.

Lp. Nazwa jednostki

1.

2.

Dom Pomocy
Społecznej dla
Dziewcząt w Szarczu
prowadzony przez
siostry Felicjanki
Środowiskowy Dom
Samopomocy

Adres
Szarcz 30
66 – 330 Pszczew
Tel.: (95) 749 10
09
Plac Zamielno 4
66 – 330 Pszczew
Tel.: 697200141

Liczba
mieszkańców/
uczestników

Liczba
pracowników

52

52

36

30

30

4

Liczba
miejsc
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16.

Rynek pracy i bezrobocie

Stan na 31.12.2012 rok
• W Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu zarejestrowanych było 4 873 osób.
• Stopa bezrobocia w Powiecie Międzyrzeckim wynosiła: 21,90 %
• Bezrobotnych z ternu gminy Pszczew było : 372 osoby, w tym 184 kobiety.
• Osoby bezrobotne z terenu gminy Pszczew bez kwalifikacji zawodowych: 167, w tym
93 kobiety.
• Osoby długotrwale bezrobotne z terenu gminy Pszczew: 216, w tym 125 kobiet.

Stan na 30.06.2013 rok
• W Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu zarejestrowanych było 4 700 osób.
• Stopa bezrobocia w Powiecie Międzyrzeckim wynosiła: 21,30 %
• Bezrobotnych z ternu gminy Pszczew było : 369 osoby, w tym 170 kobiet.
• Prawo do zasiłku otrzymuje: 84 osoby, w tym 23 kobiety.
• Osoby bezrobotne z terenu gminy Pszczew bez kwalifikacji zawodowych: 177, w tym
91 kobiet.
• Osoby długotrwale bezrobotne z terenu gminy Pszczew: 211, w tym 123 kobiet.
17. Bezpieczeństwo publiczne.
Na terenie Gminy Pszczew funkcjonuje posterunek policji zapewniający ochronę
mieszkańcom oraz turystom. Dodatkowo w sezonie turystyczno-wypoczynkowym na plaży
w Pszczewie funkcjonuje Sezonowy Posterunek Wodny Policji – właściwy do wykonywania
zadań na wodach i terenach przywodnych. Istotnym jest , iż w okresie sezonu letniego
utrzymywana jest stała współpraca z instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo oraz
porządek w gminie, tj. Policji, WOPR, Społecznej Straży Rybackiej i Straży Leśnej.
Tabela - Stan przestępczości na ternie gminy obrazuje poniższa tabela
Okres

Wyszczególnienie
Liczba popełnionych przestępstw
Liczba ustalonych przestępców
Liczba zatrzymanych nietrzeźwych
Narkomania

ogółem
w tym przez nieletnich
ogółem
w tym nieletnich
ogółem
w tym nieletnich
ogółem

2011
98
3
57
3
43
3
1

2012
64
1
33
1
18
5

Źródło: KPP w Międzyrzeczu

18. Budżet Gminy Pszczew
Wysokość zrealizowanych dochodów w Gminie Pszczew
majątkowe w latach 2010-2012

w ujęciu na dochody bieżące i
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Okres
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

dochody bieżące

12.844.940,51

13.349.638,65

15.442.061,39

dochody majątkowe

4.658.687,04

2.962.308,87

2.154.609,98

Ogółem

17.503.627,55

16.311.947,52

17.596.671,37

Porównując poziom wykonania dochodów w latach 2002-2012
tendencję wzrostową, co obrazuje niżej zamieszczony wykres.

zauważa się

Strukturę dochodów w latach 2002-2012 przedstawia tabela oraz poniżej zamieszczony
diagram:

lata

2010

2012

Różnica
2012
do 2002

Dynamika
2002 do
2012 w %

2002

2004

2006

2008

Dochody
własne

5 959 932,00

5 930 394,00

5 998 439,66

7 600 516,64

7 098 077,00 10 950 850,11

4 990 918,11

183,74

Subwencje

2 613 901,00

2 798 214,00

2 728 740,00

3 347 226,00

3 666 909,00

3 899 992,00

1 286 091,00

149,20

Dotacje

1 463 214,00

1 191 154,00

2 242 136,49

3 167 310,03

6 738 641,55

2 745 829,26

1 282 615,26

187,66

Ogółem

10 037 047,00

9 919 762,00 10 971 322,15 14 115 052,67 17 503 627,55 17 596 671,37

7 559 624,37

175,32
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Jak widać z prezentacji graficznej w strukturze zrealizowanych dochodów w latach
2002-2012 główne źródło dochodów stanowią dochody własne. W 2002 roku w strukturze
dochodów dochody własne stanowiły 59% ogółu dochodów, subwencje 26%, dotacje 15%.
Przez kolejne lata subwencje miały tendencję rosnącą od kwoty 2.613.900 do 3.899.992 zł.
Dotacje również wskazywały tendencje wzrostowe, osiągając w 2010 roku kwotę
przekraczającą 6.7 ml zł. Jednakże w 2012 roku ich wysokość zmniejszyła się do kwoty
2.745.829,26 zł.
Największe źródło dochodów stanowiły dochody własne, których
wysokość osiągnęła wartość 10.950.850,11 zł.
Strukturę dochodów w 2012 roku przedstawia wykres:
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Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. Strukturę
zrealizowanego podatku od nieruchomości zamieszczono w tabeli.
Wysokość podatku od nieruchomości w Gminie Pszczew w latach 2002-2012

lata

Wpływy z podatku od
nieruchomości od osób
prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

3.895.979,57
3.461.799,48
3.399.076,22
3.310.525,67
3.416.542,46
3.079.241,11
3.305.568,04
3.392.955,00
3.491.783,00
3.486.077,00
3.632.227,00

Wpływy z podatku od
nieruchomości od osób
fizycznych
831.656,10
760.606,56
738.722,22
714.035,62
597.197,84
536.143,92
519.102,48
504.946,00
453.583,00
528.774,00
439.914,00

Razem

4.727.635,67
4.222.406,04
4.137.798,44
4.024.561,29
4.013.740,30
3.615.385,03
3.824.670,52
3.897.901,00
3.945.366,00
4.014.851,00
4.072.141,00

Jak wynika z przedstawionych dany w kolejnych latach następował wzrost wpływów
zarówno z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
jak i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osiągając wysokość 3.895.979,57 zł
podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kwotę
831 656,10zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Dochody budżetu gminy z tytułu
podatku od nieruchomości wzrosły w tym czasie o 650.000 zł.
Dochody mieszkańców z tytułu pracy, rent, emerytów i innych świadczeń
społecznych, kapitału, praw autorskich i majątkowych oraz działalności gospodarczej są
podstawą wielkości osiągniętego wpływu z tytułu udziału w PIT.
W analizowanym okresie od roku 2002-2012 z tytułu PIT łącznie wpłynęło do budżetu
Gminy Pszczew prawie 10 mln złotych. Dochody z CIT nie generują wielkich wpływów do
budżetu.
Szczegółowy wykaz osiągniętych wpływów z tytułu udziału PIT i CIT przedstawia poniższa
tabela i wykres:

Lata
2002
2003
2004
2005
2006
2007

udział podatku
dochodowego od osób
fizycznych
387.945,00
385.643,00
501.196,00
596.061,00
749.093,00
1.080.162,00

udział podatku
dochodowego od osób
prawnych
74.900,00
37.700,00
196.751,00
28.333,00
3.733,99
14.141,29

Razem
462.845,00
423.343,00
697.947,00
624.394,00
752.826,99
1.094.303,29
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2008
2009
2010
2011
2012
Ogółem

1.204.672,00
996.522,00
989.874,00
1.366.589,00
1.332.880,00
9.590.637,00

34.454,23
16.812,59
3.876,16
23.258,46
37.956,56
471.917,28

1.239.126,23
1.013.334,59
993.750,16
1.389.847,46
1.370.836,56
10.062.554,28

Wysokość zrealizowanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Pszczew w
latach 2002-2012 wskazuje tendencję rosnącą , co obrazuje poniżej umieszczona tabela oraz
wykres.

Lata
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Liczba
mieszkańców
Gminy Pszczewstali mieszkańcy
4202
4202
4226
4243
4241
4249
4241
4234

Zrealizowane dochody
10.037.047,00
10.501.768,00
9.919.762,00
12.362.723,00
10.969.316,15
13.361.281,42
14.115.052,67
15.853.147,84

Kwota dochodu
przypadająca na 1
mieszkańca
2.388,64
2.499,23
2.347,32
2.913,67
2.586,49
3.144,57
3.328,24
3.744,25
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2010
2011
2012

4233
4224
4211

17.503.627,55
16.311.947,52
17.596.671,37

4.135,04
3.861,73
4.178,74
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IV. OCENA SPOŁECZNA GMINY – analiza SWOT
Analiza SWOT zawiera określenie 4 grup czynników:
• „mocnych stron” – uwarunkowań, które stanowią silne strony gminy – należycie
wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi,
• „słabych stron” – uwarunkowań, które stanowią słabe strony gminy – utrudniające jej
rozwój,
• „szans” – sprzyjające rozwojowi uwarunkowania zewnętrzne, które nie są
bezpośrednio zależne od gminy,
• „zagrożeń” – uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od
gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju.
Analizy SWOT dokonano na podstawie: raportu o stanie gminy, analizy otoczenia
gminy oraz badań ankietowych społeczności lokalnej, co wymagało uprzedniej identyfikacji
dziedzin, które są obciążone problemami i jednocześnie obciążają funkcjonowanie gminy
oraz dziedzin, w których istnieją niewykorzystane czynniki rozwoju.
W przeprowadzeniu analizy SWOT przez przedstawicieli różnych środowisk gminy
pomocne okazały się ankiety wypełnione przez osoby najbardziej aktywne społecznie, którym
nieobojętny jest rozwój gminy.
Analiza ankiet poglądowych stanowi załącznik Nr 1 i 2 do strategii.
Wynikiem tej analizy jest społeczna ocena potencjału wewnętrznego gminy polegająca
na wskazaniu jej mocnych i słabych stron. Oceniano także otoczenie gminy – warunki
zewnętrzne stwarzające szanse i zagrożenia w jej rozwoju. Ocena Gminy Pszczew uzyskała
aprobatę ogółu przedstawicieli lokalnej społeczności. Wynika z niej, iż Gmina Pszczew ma
liczne atuty rozwojowe, ale także występują znaczne słabości i ograniczenia. Szczegółowe
zestawienie mocnych i słabych stron oraz ocenę warunków zewnętrznych gminy
przedstawiamy poniżej.
ANALIZA SWOT
Mocne strony:
• Rozwinięta infrastruktura techniczna.
• Walory przyrodnicze – czyste
środowisko naturalne (jeziora, zasoby
leśne).
• Organizacje i stowarzyszenia
działające na rzecz środowiska
lokalnego.
• Atrakcyjne walory gminy sprzyjające

Słabe strony:
• Słaby kompleks glebowy, nadmierne
rozdrobnienie gospodarstw rolnych
oraz duża liczba gospodarstw nie
prowadzących produkcji towarowej.
• Utrzymujące się bezrobocie na stałym
poziomie.
• Emigracja młodych ludzi.
• Mało rozwinięty sektor usług oraz
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funkcji osadniczych.
• Atrakcyjne tereny na cele
budownictwa mieszkaniowego, w
tym także dla firm deweloperskich.
• Korzystne położenie geograficzne.
• Rozwój funkcji rekreacyjnowypoczynkowych na bazie
dostępnych zasobów przestrzennych,
przyrodniczych i krajobrazowych.
• Rozwój agroturystyki w oparciu o
infrastrukturę rekreacyjnowypoczynkową.
• Sprawne zarządzanie gminą.
• Organizacja cyklicznych imprez
kulturalno –rekreacyjno -sportowych,
kultywujących miejscowe tradycje.
• Wspieranie działań sektora ekonomii
społecznej.
Szanse:
• Dalszy rozwój agroturystyki i
globalny wzrost zainteresowania
turystyką.
• Rozwój przedsiębiorczości oparty o
turystykę, rekreację oraz
popularyzację aktywnych form
spędzania wolnego czasu.
• Rozwój bazy turystycznorekreacyjnej, w tym usług.
• Korzystanie ze środków
zewnętrznych.
• Napływ kapitału inwestycyjnego.
• Nowy system gospodarowania
odpadami.
• Opracowanie planów miejscowych
pozostałych terenów
zurbanizowanych.
• Zwiększenie ilości imprez sportowokulturalnych.
• Rozwój rolnictwa specjalistycznego.
• Współpraca zagraniczna z
miejscowościami partnerskimi.
• Zainteresowanie działkami
rekreacyjnymi na terenie gminy,
przez osoby z obszarów dużych
aglomeracji miejskich.

ograniczony dostęp do handlu.
• Niskie poczucie odpowiedzialności
społecznej i świadomości
środowiskowej mieszkańców.
• Ograniczony dostęp do Internetu
szerokopasmowego.
• Zbyt niska świadomość ekologiczna.
• Zły stan dróg powiatowych.
• Brak dostatecznej infrastruktury
turystycznej oraz alternatywnych
kąpielisk.
• Niskie zagospodarowanie jezior.
• Niewystarczająca promocja gminy.
• Ograniczony dostęp do
specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych.
• Niewystarczający komunalny zasób
mieszkaniowy.
Zagrożenia:
• Patologie społeczne, zwłaszcza wśród
młodzieży, która powiela negatywne
wzorce (nałogi, wandalizm oraz brak
perspektyw).
• Utrzymujący się kryzys gospodarczy.
• Skomplikowane procedury przy
pozyskiwaniu środków
zewnętrznych.
• Brak środków pomocowych oraz
konkurencyjność innych gmin przy
staraniach o zewnętrzne środki
pomocowe.
• Często zmieniające się przepisy
prawne.
• Spadek zamożności mieszkańców i
turystów.
• Zmiana trendów turystycznych.
• Malejąca intensyfikacja produkcji
rolnej.
• Słaby transport komunikacyjny do
dużych miast.
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Analiza problemów gminy:
Głównymi problemami rozwoju Gminy Pszczew zidentyfikowanymi podczas
prowadzonych konsultacji społecznych, w tym prowadzonych spotkań oraz w oparciu m.in. o
analizę ankiet, są:
•
•
•
•
•
•
•

brak kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju turystyki
niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców
zły stan techniczny dróg
brak sieci gazowej i kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach gminy
ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu
problem bezrobocia i brak nowych miejsc pracy zwłaszcza dla młodych osób
brak inwestorów – konieczność stworzenia warunków zachęcających zewnętrznych
inwestorów do lokalizacji inwestycji na terenie gminy
• słaba promocja gminy
• mała aktywność mieszkańców w procesie aktywizacji gospodarczej i społecznej
• ograniczony dostęp do usług i handlu.
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V.

WIZJA

Gmina Pszczew w 2023 roku wykorzystując potencjał związany
z położeniem geograficznym i atrakcyjnością dla osadnictwa stanie
się miejscem, gdzie warto mieszkać, pracować i inwestować, a także
wypoczywać.
Gmina będzie nowoczesną, oferującą znakomite warunki zamieszkania, dbającą o
rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w sferze usług, turystyki, rekreacji oraz sektorze
rolnym; dbającą o ochronę środowiska oraz zabytki kultury materialnej i przyrodniczej.
Mieszkańcom gminy zapewnione zostaną warunki życia zgodnie ze standardami europejskimi
w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty , kultury, sportu i rekreacji.
Promując Gminę Pszczew, jako atrakcyjne miejsce osadnictwa, ośrodek rozwoju
drobnej i średniej przedsiębiorczości, dbającej o ochronę środowiska oraz miejscowe tradycje,
kreujemy przyszły wizerunek Gminy określony w wizji, która uwzględnia jej charakter
turystyczno – usługowy.
Walory przyrodnicze kwalifikują Gminę Pszczew do różnych form turystyki
pobytowej, weekendowej i krajoznawczej a nawet edukacyjnej. Wypoczynek na wsi jest
coraz bardziej popularny wśród mieszkańców miast, dlatego też stworzenie odpowiednich
warunków na terenie gminy do jego funkcjonowania przyczyni się do rozwoju gospodarczego
gminy, podniesie jej walory estetyczne, a także stworzy możliwość alternatywnego źródła
dochodów dla miejscowej ludności. Samorząd Gminy będzie dążył by przy realizacji
zaplanowanych w Strategii działań, mających na celu dokonanie zasadniczych przemian w
życiu gospodarczym i społecznym gminy, aktywnie uczestniczyła społeczność lokalna i
utożsamiała się z działaniami podejmowanymi na rzecz jej rozwoju.
Tylko w gminie nowoczesnej ale podtrzymującej tradycje pokoleniowe, atrakcyjnej
pod względem turystycznym, dbającej o zdrowie, wykształcenie i rozwój kulturalny
mieszkańców można nie tylko zahamować odpływ, zwłaszcza ludzi młodych do miasta, ale
zachęcić ludzi z zewnątrz do związania z nią swoich losów życiowych.
Biorąc pod uwagę wnioski wypływające z opracowanej analizy SWOT słabych i
mocnych stron Gminy Pszczew, analizy badań ankietowych i konsultacji społecznych, oceny
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, wyznaczono kierunki jej rozwoju oraz
cele strategiczne , realizacja których wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców
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gminy, ochronę środowiska przyrodniczego oraz zapewni rozwój lokalnej społeczności i
przedsiębiorczości.

VI . KIERUNKI ROZWOJU
1. TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY
2. INFRASTUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA
3. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY

1. KIERUNEK - Turystyka i promocja gminy
Dzięki walorom środowiska naturalnego teren Gminy Pszczew jest bardzo atrakcyjny
dla rekreacji i turystyki. Dziedziny te zaczynają mieć coraz większe znaczenie dla
gospodarki. Jednakże, obecnie same walory środowiska nie wystarczą, aby przyciągnąć gości
- niezbędna jest pełna infrastruktura turystyczna.
To właśnie jej ograniczenia zostały zidentyfikowane jako główne przeszkody dla
rozwoju turystyki i rekreacji. Mieszkańcy są świadomi turystycznych atutów Gminy Pszczew.
Wielu ankietowanych wskazywało, że potencjał gminy w zakresie turystyki nie może być
obecnie w pełni wykorzystany ze względu na istniejące ograniczenie w zakresie
infrastruktury, promocji a także mentalności mieszkańców. Należy dążyć do tego, aby Gmina
Pszczew była postrzegana jako interesujące miejsce do spędzania wolnego czasu,
inwestowania w turystykę, bądź też stałego tu zamieszkania. Pomimo, że turystyka odgrywa
coraz większą rolę w rozwoju gminy , możliwości istniejącej infrastruktury są ograniczone.
Należy zatem tworzyć warunki zachęcające do inwestowania w nową infrastrukturę.
Zagrożeniem może być zmiana trendów turystycznych, rosnące wymagania
konsumentów, a z drugiej strony spadek ich zamożności. Promocja gminy prowadzona musi
być w sposób wielosektorowy kierując się do różnych grup społecznych zainteresowanych
różnymi formami wypoczynku i rozrywki. Miejsce i atrakcja są wtedy postrzegane jako
korzystne, gdy zauważana jest przez odwiedzających postawa utożsamiania się ze „swoim”
produktem turystycznym przez lokalną społeczność. Konieczna jest zatem przemiana postawy
mieszkańców gminy, wyrażająca się większą przedsiębiorczością, którzy powinni lepiej
zdawać sobie sprawę z zalet, jakie daje troska o jakość życia w gminie i z jej atrakcyjności
dla przybyszów z zewnątrz.
W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, zaproponowano podjęcie wielu
zadań odnoszących się zarówno do tworzenia, jak i modernizacji infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i wypoczynkowej. Ze względu na uwarunkowania Gminy Pszczew jest to
zadanie mające priorytetowe znaczenie.
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Cele i zadania w obszarze : turystyka i promocja gminy

TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY

CELE STRATEGICZNE
1.
2.
3.
4.

Wykorzystanie walorów gminy dla stworzenia bazy turystyczno – rekreacyjnej.
Budowa wizerunku gminy dla celów turystycznych.
Wspieranie rozwoju agroturystyki.
Oferowanie usług turystyczno – rekreacyjnych na wysokim poziomie.

ZADANIA
1. Wyznaczenie, budowa i oznakowanie szlaków turystycznych (rowerowych i
kajakowych).
2. Zagospodarowanie i rozbudowa terenów rekreacyjnych, w tym: plaży miejskiej w
Pszczewie, budowa alternatywnych kąpielisk, boisk sportowych, placów zabaw,
wieży widokowych, siłowni zewnętrznych,
promenady wokół jeziora
Pszczewskiego, kompleksu rekreacyjnego przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie.
3. Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej na bazie istniejących walorów
przyrodniczo – krajobrazowych. Zinwentaryzowanie atrakcji i walorów
turystycznych i rekreacyjnych gminy (baza turystyczno - rekreacyjna).
4. Zwiększenie świadomości mieszkańców z możliwości rozwoju turystyki
i
agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodu.
5. Kreowanie i promowanie lokalnych produktów turystycznych. Opracowanie strategii
rozwoju turystycznego gminy.
6. Wsparcie
organizacyjno – administracyjne dla tworzenia się nowych ofert
turystycznych (m. in. ośrodków wypoczynkowych, baz gastronomiczno noclegowych).
7. Organizacja imprez i wydarzeń turystycznych o charakterze ponadlokalnym.
8. Wspieranie stowarzyszeń pielęgnujących w swojej działalności kulturę i tradycję
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ludową.
9. Stworzenie gminnej informacji turystycznej.
10. Zapewnienie standardu pól biwakowych i innych miejsc noclegowych.
11. Ochrona środowiska i ekologia – dbałość o czystość wód, gleb i powietrza,
likwidacja „dzikich wysypisk”.

12. Zorganizowanie konkursów na najładniejszą nieruchomość we wsi, a następnie
najładniejszą wieś w gminie. Oceniane byłoby:
• czystość i dbałość o otoczenie wokół domów
• stan elewacji budynków
• przestrzeganie zasad ochrony środowiska
13. Zapewnienie swobodnego dostępu do jezior.
14. Podejmowanie działań mających na celu modernizację w pierwszej kolejności dróg
dojazdowych do miejscowości, w których przebywa najwięcej turystów.
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2. KIERUNEK: Infrastruktura techniczna i społeczna

Warunkiem zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców jest przede wszystkim
zwiększenie dochodów gospodarstw domowych. Jednak jakość życia zależy również od
dostępności do podstawowej infrastruktury. Rozwój infrastruktury technicznej warunkuje
poziom jakości życia mieszkańców oraz stanowi podstawę do rozwoju usług.
Z drugiej jednak strony równie istotna jest dostępność tzw. usług społecznych. Zaliczyć do
nich można: usługi zdrowotne, bezpieczeństwo publiczne i socjalne, oświatę, kulturę, sport i
rekreację. Oczekiwania realizacji powyższych postulatów kierowane są obecnie w coraz
mniejszym stopniu do władz państwowych, a coraz większym do władz samorządowych,
które są postrzegane jako reprezentant interesów społeczności lokalnej.
Infrastruktura techniczna stanowi w opinii mieszkańców istotną bolączkę gminy,
wskazując przede wszystkim na poprawę stanu dróg, zwłaszcza dróg powiatowych, które
mają fatalną nawierzchnię. Istnieje również konieczność rozbudowy sieci gazowej
i kanalizacyjnej w pozostałych miejscowościach gminy, poprawy komunalnego zasobu i
warunków mieszkaniowych. Rozwój infrastruktury, zdaniem mieszkańców, przebiegać też
musi w innych dziedzinach, wskazując na konieczność dbania o obiekty dziedzictwa
kulturowego , modernizacji promenady w Pszczewie czy braki w infrastrukturze turystycznej
i rekreacyjnej, dostępie do bezprzewodowego Internetu. Istotne są też uwagi na
niewystarczający dostęp do usług i handlu, w tym specjalistycznych usług zdrowotnych.
W wyniku prowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy określili zadania,
których realizacja pozwoli na zniwelowanie niewykorzystanych czynników rozwoju w tym
obszarze.
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Cele i zadania w obszarze : infrastruktura techniczna i społeczna

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA

CELE STRATEGICZNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozwój infrastruktury drogowej.
Zwiększenie oraz zmodernizowanie komunalnego zasobu mieszkaniowego.
Rozwój sieci uzbrojenia technicznego.
Rozwój sportu i infrastruktury sportowej na terenie gminy.
Zwiększenie oferty kulturalnej w gminie.
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz usług socjalnych.

ZADANIA
1. Rozwój i modernizacja dróg, przede wszystkim modernizacja dróg powiatowych
Pszczew – Trzciel, Pszczew - Stołuń.
2. Budowa chodników we wszystkich miejscowościach Gminy oraz dodatkowych
parkingów w Pszczewie.
3. Inwestycje w infrastrukturę społeczno – kulturalną ( budowa, modernizacja sal
wiejskich).
4. Rozbudowa sieci gazowej i kanalizacyjnej.
5. Zapewnienie mieszkań komunalnych – adaptacja nowych pomieszczeń na potrzeby
mieszkaniowe, modernizacja istniejącego zasobu mieszkań komunalnych.
6. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.
7. Wspieranie rozwoju działalności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.
8. Budowa kompleksów sportowych (boiska, place zabaw).
9. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej.
10. Aktywizacja dzieci i młodzieży w sferze sportu i kultury fizycznej.
11. Wspieranie inicjatyw mieszkańców.
12. Kontynuacja i rozwijanie lokalnych imprez kulturalnych i sportowych.
13. Współpraca z gminami partnerskimi w zakresie kultury.
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14. Aktywizacja życia kulturalnego w sołectwach, w tym działalności świetlic wiejskich.
15. Dbanie o dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze (zabytki, kapliczki
przydrożne, skansen, Półwysep Katarzyna, Muzeum „Dom Szewca”, pomniki
przyrody ).
16. Zwiększenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów.
17. Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

3. KIERUNEK: Aktywizacja gospodarcza gminy
Jednym z priorytetów samorządu gminnego powinno być wspieranie rozwoju
działalności gospodarczej, jako istotnego elementu wpływającego na możliwości
inwestycyjne gminy oraz sposobu na walkę z bezrobociem. Należy zdawać sobie sprawę, że
gmina nie ma zarówno prawnych, jak i finansowych możliwości bezpośredniej walki z
bezrobociem, jednakże powinna podejmować działania wspierające działalność gospodarczą.
Mogą one polegać m. in. na udostępnianiu i promowaniu odpowiednich terenów, stosowaniu
ulg podatkowych, doradztwie, czy integracji kręgów gospodarczych. Ponadto, same
inwestycje infrastrukturalne, tj. budowa i modernizacja dróg, budowa i modernizacja sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, czy nowoczesnych sieci teleinformatycznych w poważnym
stopniu przyczyniają się do poprawy warunków prowadzenia działalności na terenie gminy.
Podstawowym mechanizmem wpływającym na rozwój społeczny i gospodarczy jest
aktywność mieszkańców, przejawiająca się w różnych formach solidarnościowych,
wzajemnościowych i samopomocowych, czyli rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Zgodnie z założeniami projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2020
roku ekonomia społeczna ma stać się ważnym czynnikiem wzrostu zatrudnienia, spójności
społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i
regionalnym. Ekonomia społeczna w nowej perspektywie programowej uznawana jest za
jeden z istotnych elementów działań w zakresie walki z ubóstwem i marginalizacją społeczną,
jest szansą na łączenie strategii rozwoju z programami promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy. Dlatego jednym z priorytetowych zadań w obszarze aktywizacji
gospodarczej, jest konieczność kształtowania warunków dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, wspierania rozwoju ekonomii społecznej m.in. poprzez animowanie
powstawania podmiotów ekonomii społecznej, a następnie ich funkcjonowania oraz
wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w społeczno - gospodarczym
rozwoju gminy.
Gospodarka Gminy Pszczew od zawsze związana jest ze sferą działalności rolniczej.
Lokalne rolnictwo ze względu na wieloletnią tradycję wciąż odgrywać może istotną rolę w
rozwoju gminy, oferując bogate możliwości pod względem rozwoju produktów regionalnych
a także rozwoju agroturystyki. Niestety rolnictwo w Gminie Pszczew, zresztą jak w wielu
innych gminach w Polsce, zmaga się z licznymi problemami. Przemiany gospodarcze
skutkujące ogólnym wzrostem konkurencyjności, wywołują narastającą presję
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przeprowadzenia modernizacji rolnictwa, wyższych standardów zarządzania, obsługi
technicznej, jakości czy wreszcie ekologii.
Słaby kompleks glebowy, nadmierne
rozdrobnienie gospodarstw oraz duża liczba gospodarstw nie prowadzących produkcji
towarowej, stanowią zagrożenie w rozwoju tej sfery gospodarki gminy.

Cele i zadania w obszarze : aktywizacja gospodarcza gminy

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY

CELE STRATEGICZNE
1.
2.
3.
4.
5.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Walka z bezrobociem.
Zintegrowany system informacji i promocji gminy.
Rozbudowa infrastruktury technicznej.

ZADANIA
1. Aktywne wspieranie funkcjonujących i zakładających działalność przedsiębiorców, w
tym działalność rolniczą, w pozyskiwaniu środków na ich rozwój.
2. Wspieranie rozwoju infrastruktury i produktów turystycznych (w tym bazy
noclegowo – gastronomicznej, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych,
oznakowania).
3. Tworzenie alternatywnych i dodatkowych źródeł dochodu poza rolnictwem z
wykorzystaniem walorów przyrodniczo – agroturystycznych ( tworzenie gospodarstw
agroturystycznych, lokali gastronomicznych).
4. Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej.
5. Stworzenie korzystnych warunków finansowych dla rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw oraz zakładania nowych podmiotów, stworzenie systemu ulg dla
przedsiębiorców.
6. Inwestycje w infrastrukturę techniczną.
7. Wspieranie ekonomii społecznej.
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VII. WDROŻENIE I MONITORING STRATEGII
W procesie realizacji strategii ważna jest kontrola tego procesu oraz ocena uzyskanych
efektów społecznych i gospodarczych. Zadanie to, mające charakter permanentny, nazywa się
monitoringiem strategii.
Efektywna realizacja strategii wymaga więc kontrolowania skuteczności wdrażania
przedsięwzięć.
Pomiar i kontrola działań strategicznych w gminie powinny odpowiadać na dwa
zasadnicze pytania:
1. Czy strategia jest faktycznie realizowana ?
2. Czy strategia przynosi zamierzone skutki ?
Monitoring musi zatem dotyczyć:
• oceny przebiegu realizacji strategii, tj. jej celów i zadań,
• oceny uzyskiwanych efektów rozwoju społecznego i gospodarczego, co w sumie
traktować i uznać można za efekty realizacji strategii.
Sformułowanej raz strategii rozwoju Gminy Pszczew nie należy traktować jako
zamkniętego dokumentu, który ma obowiązywać cały czas w niezmienionym kształcie.
Obecna postać strategii rozwoju została ukształtowana
w określonych warunkach
społecznych, ekonomicznych oraz politycznych, które są stanami dynamicznymi.
Monitoring umożliwi zatem rzecz bardzo ważną, praktycznie nieodzowną, a mianowicie
traktowanie prac nad strategią rozwoju gminy jako zadania ciągłego.
Wdrożenie strategii odbywa się w normalnym procesie kierowania. Dlatego osiąganie
założonych celów w sposób ekonomiczny wymaga systematycznego monitorowania zmian
wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy, ciągłej obserwacji i ocenie
pozytywnych i negatywnych doświadczeń przy wdrażaniu strategii.
Wbrew istniejącym przekonaniom ciężar odpowiedzialności za realizację strategii nie
spoczywa wyłącznie na organach gminy, choć ich rolę należy określić jako wiodącą.
Partnerstwo wszystkich uczestników i beneficjentów planów strategicznych wymaga
współdziałania i przyjęcia odpowiedzialności za prawidłowe wywiązanie się z roli, jakiej się
podjęli lub została im przypisana. Rada Gminy, Wójt Gminy, gminne jednostki
organizacyjne, mieszkańcy i przedsiębiorcy powinni dążyć do urzeczywistnienia wizji Gminy
Pszczew, jaką ma ona stać się w 2023 roku.
Chcąc wprowadzić efektywny mechanizm kontrolny przyjęto następującą procedurę
monitorowania i oceny realizacji celów określonych w strategii:
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• prowadzić bieżącą analizę stanu realizacji strategii,
• dokonywać obserwacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających
na realizację strategii,
• gromadzić informacje o czynnikach mogących mieć wpływ na realizację strategii
(pozytywny lub negatywny),
• ustalić kryteria oceny stanu realizacji strategii,
• zabezpieczyć źródła finansowania poprzez stosowne zapisy w WPF oraz w budżecie
gminy,
• wyznaczyć osoby odpowiedzialne za monitoring wdrażania strategii,
• systematycznie aktualizować strategię.
Istotną rolę w procesie monitoringu odgrywać będą pracownicy urzędu oraz jednostki
organizacyjne odpowiedzialne za obszarowe grupy zadań.
Dla usystematyzowania prac nad monitoringiem opracowana została lista
podstawowych wskaźników.
Monitoring Strategii
TURYSTYKA I PROMOCJA
NAZWA WZKAŹNIKA

JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚĆ

Liczba utworzonych miejsc noclegowych

szt.

raz na dwa lata

Długość ścieżek rowerowych na terenie gminy

km

raz na dwa lata

Liczba materiałów promocyjnych wydanych na
potrzeby turystów

szt.

raz na dwa lata

Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych
organizowanych na terenie gminy

szt.

raz na dwa lata

Liczba imprez kulturalnych organizowanych na
terenie gminy

szt.

raz na dwa lata

osoby

raz na dwa lata

Liczba restauracji i innych punktów
gastronomicznych

szt.

raz na dwa lata

Liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach
agroturystycznych

szt.

raz na dwa lata

Liczba turystów, którzy przenocowali,
minimum jedną noc na terenie gminy

Wydatki poniesione na inwestycje w sferze
zł
raz na dwa lata
turystyki
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA
NAZWA WSKAŹNIKA
JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚC
Liczba przyłączy sieci kanalizacyjnych i
szt.
raz na dwa lata
wodociągowych
Liczba przyłączy sieci gazowej
Wydatki poniesione na inwestycje wodnokanalizacyjne

szt.

raz na dwa lata

zł

raz na dwa lata
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Długość oddanych do użytkowania sieci
kanalizacyjnych

km

raz na dwa lata

Liczba lekarzy specjalistów przyjmujących na
terenie gminy

szt.

raz na dwa lata

osoby

raz na dwa lata

m3 /rok/osobę

raz na dwa lata

Długość wybudowanych chodników

m

raz na dwa lata

Powierzchnia uzbrojonych przez gminę działek

ha

raz na dwa lata

Długość dróg publicznych o nawierzchni
utwardzonej

km.

raz na dwa lata

Wydatki poniesione na inwestycje drogowe

zł.

raz na dwa lata

Wielkość pozyskanych funduszy UE na inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej

zł

raz na dwa lata

Powierzchnia objęta siecią bezprzewodowego
Internetu

ha

raz na dwa lata

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych
obiektów użyteczności publicznej

szt.

raz na dwa lata

Liczba osób pozostających pod opieką placówek
służby zdrowia
Zużycie wody z sieci wodociągowej przez jednego
mieszkańca

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY
NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚC

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
na terenie gminy

osoby

raz na dwa lata

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
bez prawa do zasiłku

osoby

raz na dwa lata

Liczba osób pozostających pod opieką pomocy
społecznej

osoby

raz na dwa lata

Środki wydatkowane na podopiecznych ośrodka
pomocy społecznej

zł

raz na dwa lata

Liczba osób przeszkolonych w celu podniesienia
kwalifikacji zawodowych w ramach projektów
realizowanych przez gminę i PUP

osoby

raz na dwa lata

Liczba osób, które wymeldowały się czasowo lub
na stałe z terenu gminy

osoby

raz na dwa lata

Liczba osób, które zameldowały się na terenie
gminy

osoby

raz na dwa lata
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Procent powierzchni gminy objęty planem
zagospodarowania przestrzennego

%

raz na dwa lata

Nowe tereny objęte planem zagospodarowania
przestrzennego

ha

raz na dwa lata

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

szt.

raz na dwa lata

Liczba funkcjonujących na terenie gminy
podmiotów gospodarczych

szt.

stan na 31 grudnia

Liczba wyrejestrowanych podmiotów
gospodarczych

szt.

raz na dwa lata

Liczba gospodarstw agroturystycznych

szt.

raz na dwa lata

Liczba utworzonych organizacji wspierających
przedsiębiorczość w gminie

szt.

raz na dwa lata

zł

raz na dwa lata

Wpływy z podatku CIT i podatku od nieruchomości
od przedsiębiorstw
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ZAKOŃCZENIE

Proces tworzenia strategii, którego ważną częścią była dyskusja społeczna, uruchomił
szeroki obszar aktywności. Pojawiły się liczne propozycje, inicjatywy realizacji
przedsięwzięć. Strategia nie jest więc dokumentem zamkniętym. Na jej podstawie będą
tworzone programy i projekty, wnioski o zewnętrzne źródła finansowania realizowanych
przedsięwzięć.
Zakończony został pierwszy etap prac. Niezbędne było rozstrzygnięcie pewnych
dylematów, zarówno co do celów rozwoju, jak i co do sposobów ich osiągania. W żadnej
wspólnocie nie jest możliwe ich uniknięcie, a w konsekwencji nie jest możliwe zbudowanie
Strategii „ponad podziałami”. Jakkolwiek większość działań będzie prowadzona równolegle i
część przedsięwzięć służyć będzie realizacji kilku celów równocześnie, to jednak ze względu
na ograniczone zasoby finansowe należało dokonać wyboru, ustalić ich najbardziej zasadną
hierarchię.
Jak wynika z wypracowanej wspólnie koncepcji mechanizmu wdrażania strategii, nie
wyklucza się zmian. Z góry zakładamy, że planowanie strategiczne jest procesem
korygowanym i aktualizowanym oraz, że budowanie strategii nigdy nie kończy się, ulega
modyfikacjom. Jest to przecież związane z koniecznością dostosowań do zmieniających się
warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Niezbędne zmiany nie powinny więc być oceniane
w kategoriach błędów, lecz traktowane jako nieodzowne elementy tego procesu. Dokument
powinien być doskonalony, lecz równocześnie chroniony przed pokusami zmian
wynikających z kadencyjności władz.
Swym dotychczasowym zaangażowaniem dowiedli Państwo najlepiej, że strategia jest
nie tylko dokumentem o mieszkańcach i dla mieszkańców, ale jest dziełem mieszkańców i
wyzwaniem dla nich. Przed takim niełatwym wyzwaniem stoją Państwo obecnie.
Jest oczywiste, że tak ważne przemiany, w jakich dane jest nam uczestniczyć, nie mogą
dokonywać się bez świadomego udziału obywateli, że musi im towarzyszyć jakościowo inne
poczucie odpowiedzialności. Trwały rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Pszczew będzie
możliwy tylko w zintegrowanej wewnętrznie wspólnocie. Różnice interesów zawsze
występują, niemniej istnieje potrzeba kompromisów, „docierania poglądów” wewnątrz gminy
i mówienia na zewnątrz jednym, wspólnym głosem. Doświadczenia historyczne uczą
najlepiej, że konflikty personalne potrafią przytłumić nawet najlepsze intencje i najbardziej
przekonujące argumenty merytoryczne. W takiej sytuacji żadne zalety takiego
przedsięwzięcia i wynikającego z niego korzyści dla gminy nie są bowiem aprobowane.
Trzeba zatem pamiętać, że czas nagli a zgoda buduje...
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Załącznik Nr 1
do „Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
Gminy Pszczew 2023”

Analiza ankiet
Analiza ankiet poglądowych dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego w latach
2002-2012 oraz wizji i perspektyw rozwoju gminy do 2023

1. Działania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Pszczew
Wójt Gminy powołał zespół pracowników, którego zadaniem było podjęcie inicjatywy
w opracowaniu aktualnej Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Pszczew
2023 oraz analizy realizacji strategii w latach 2002-2012.
Praca zespołu miała na celu opracowanie spójnej charakterystyki gminy, aktualnego stanu
sytuacji a także przeprowadzenie diagnozy realizacji działań ujętych w dotychczasowej
strategii. Istotnym działaniem w tworzeniu aktualnej Strategii Społeczno – Gospodarczej
Gminy Pszczew było zaproszenie do współpracy liderów gminy, którzy za pomocą ankiet
oraz spotkań konsultacyjnych pomogli w wytyczaniu nowych kierunków rozwoju.
Zaangażowanie liderów ze wszystkich środowisk społecznych: członków Rady Gminy
Pszczew, sołtysów, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli
lokalnych stowarzyszeń, działaczy społecznych, przewodniczących organizacji oraz innych
mieszkańców, pozwoliło ustalić cele oraz zadania, jakie powinny zostać ujęte w Strategii
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego do 2023.
2. Harmonogram wdrażania ankiet poglądowych dotyczących strategii
•
•

•
•
•
•
•
•

30 lipca 2013r. – spotkanie inauguracyjno – organizacyjne; określono zakres działań
zespołu oraz sposoby aktywizacji i dotarcia do liderów Gminy Pszczew;
07 sierpnia 2013r. – otwarte spotkanie zespołu oraz zaproszonych liderów; prezentacja
i omówienie przygotowanych przez zespół wzoru ankiety poglądowej; konsultacja z
liderami dotycząca określenia perspektywy rozwoju Gminy Pszczew do 2023;
przeprowadzenie ankiet pilotażowych wśród przybyłych liderów;
08 sierpnia 2013r. – zaakceptowanie przez Wójta Gminy Pszczew ankiety poglądowej
będącej przedmiotem badań w pracy nad tworzeniem Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Gminy Pszczew 2023;
09 sierpnia 2013r. – rozpoczęcie przeprowadzania ankiet poglądowych dotyczących
Strategii Rozwoju Gminy Pszczew; przedstawienie ankiety sołtysom gminy Pszczew
podczas zebrania w Urzędzie oraz przekazanie arkuszy ankiet dla lokalnych liderów;
10 sierpnia 2013r. – zamieszczenie arkusza ankiety poglądowej na stronie
internetowej gminy Pszczew; możliwość elektronicznego przesłania ankiety;
30 sierpnia 2013r. – zakończenie przeprowadzania ankiety poglądowej dotyczącej
Strategii; przekazywanie wypełnionych ankiet do Urzędu Gminy Pszczew, do
specjalnie przygotowanej urny;
02 września 2013r. – odebranie ankiet poglądowych przez Zespół ;
04 września 2013r. – przygotowanie i przedstawienie analizy ankiet poglądowych
dotyczących Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Pszczew 2023.
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3. Omówienie arkusza ankiety
Przygotowana ankieta została podzielona na dwa bloki tematyczne.
Pierwsza część dotyczyła OCENY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W
LATACH 2002-2012 i miała na celu:
• Uzyskanie rzeczowych informacji dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego
Gminy Pszczew w latach 2002-2012;
• Ocenę działań społeczno – gospodarczych realizowanych w ramach Strategii Rozwoju
Gminy Pszczew w latach 2002-2012;
• Wyszczególnienie kierunków działania, które według ankieterów zostały zrealizowane
najpełniej;
• Wskazanie przez osoby biorące udział w badaniu dóbr oraz inwestycji użytku
publicznego, które powstały na terenie Gminy Pszczew.
Druga część ankiety poglądowej nawiązywała do WIZJI I PESPEKTYWY ROZWOJU
GMINY DO 2023.
Jej celem było:
• Wyszczególnienie kierunków działania, które według ankieterów powinny zostać
szerzej realizowane w latach 2013-2023;
• Podanie inwestycji lub przedsięwzięć z wyszczególnieniem lokalizacji, jakie powinny
powstać by poprawić jakość życia mieszkańców oraz zachęcić potencjalnych
turystów;
• Wyznaczenie celów oraz zadań, które powinny zostać wprowadzone do działań
strategicznych Gminy Pszczew na kres do 2023 roku.
Treść wstępu do ankiety poglądowej:
Szanowni Państwo, przedstawiamy ankietę, która będzie przedmiotem badań w pracy
nad tworzeniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Pszczew na lata 20132023. Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć poprzez stawianie znaku „X”. W pytaniach
otwartych prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. W pytaniach oznaczonych
gwiazdką (*), można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
4. Szczegółowa analiza wyników ankiety poglądowej dotyczącej opinii liderów
oraz mieszkańców Gminy Pszczew dotyczącej działań Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy Pszczew w latach 2002-2012 oraz wizji i perspektywy rozwoju do
2023 roku
W celu zebrania opinii mieszkańców na temat działań strategicznych Gminy Pszczew
przeprowadzono badania, w których wzięło udział 107 mieszkańców. Ankiety zostały
rozprowadzone za pośrednictwem sołtysów wszystkich miejscowości gminy. Dodatkowo
arkusz ankiety został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pszczew, dając
możliwość dotarcia do wszystkich zainteresowanych. Podczas całego procesu badawczego
arkusze ankiet były również do odebrania w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczewie, gdzie
napływały wypełnione ankiety.
Wykaz instytucji, których przedstawiciele dodatkowo wzięli udział w badaniu:
• Urząd Gminy Pszczew ;
• Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie;
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie;
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•
•
•
•

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie;
Zespół Szkół w Pszczewie;
Lokalna Grupa Rybacka „Obra-Warta”;
Pszczewski Park Krajobrazowy.

Wykres 1. Źródło pobrania ankiet

1
3%

1
2

2
97%

Legenda:
1. Ankiety pobrane ze strony internetowej ( 3%)
2. Ankiety pobrane od sołtysów, przekazane instytucjom, pobrane z sekretariatu Urzędu Gminy
w Pszczewie (97%)

PIERWSZA CZĘŚĆ ankiety dotycząca oceny rozwoju społeczno-gospodarczego w
latach 2002-2012 zawierała cztery pytania – trzy zamknięte i jedno otwarte.
Na pytanie „Jak ocenia Pani/ Pan rozwój działań społeczno-gospodarczych w
Gminie Pszczew na przestrzeni ostatnich lat?” :
• najwięcej osób odpowiedziało, że rozwinęło się i zmieniło na lepsze. Łącznie taką
odpowiedź zaznaczyło 93 ankietowanych,
• tylko 1 osoba uważa, że rozwój działań społeczno-gospodarczych na przestrzeni
ostatnich lat pogorszył się,
• 13 ankietowanych nie dostrzega zmian.
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Wykres 2. Ocena rozwoju działań społecznogospodarczych w gminie Pszczew na przestrzeni
ostatnich lat

2
12%

3
1%
1
2
3
1
87%

Legenda:
1. Rozwinął się i zmienił na lepsze (87%)
2. Nie dostrzegam zmian (12%)
3. Pogorszył się (1%)

Na pytanie: „Czy zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat projekty oraz inwestycje
wpłynęły na jakość życia mieszkańców oraz inwestorów?”:
• większość, bo 97 osób uważa, że zrealizowane projekty oraz inwestycje poprawiły
jakość życia mieszkańców i zachęcają inwestorów do współpracy,
• 4 osoby nie dostrzegają zmian,
• 4 osoby uważają, że zrealizowane projekty i inwestycje
utrudniają życie
mieszkańców i zniechęcają inwestorów do współpracy.

Wykres 3. Wpływ projektów oraz inwestycji
zrealizowanych w ostatnich latach na jakość życia
mieszkańców oraz inwestorów

2
4%

3
4%
1
2
3
1
92%

Legenda:
1. Poprawiły jakość życia mieszkańców i zachęcają inwestorów do współpracy (92%)
2. Nie dostrzegam zmian (4%)
3. Utrudniają życie mieszkańców i zniechęcają inwestorów do współpracy (4%)
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Następnie osoby wypełniające ankiety zostały poproszone o zaznaczenie kierunków
działania w ramach strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pszczew, które
zostały zrealizowane najpełniej.
Zdaniem ankietowanych najpełniej wykonano działania priorytetowe w zakresie
rozbudowy infrastruktury. Taka odpowiedź pojawiła się w 73 arkuszach. Według
ankietowanych najsłabiej zrealizowano zadania w obszarze polepszenia ochrony środowiska
(24). Działania mające na celu aktywizację społeczną oraz rozwój gospodarczo-turystyczny,
zarówno w pierwszym jak i drugim kierunku, zostały zauważone przez 30 osób.

Wykres 4. Kierunki działania zrealizowane najpełniej

4
15%

1
19%
1
2
3
2
19%

4

3
47%

Legenda:
1.
2.
3.
4.

Aktywizacja społeczna (19%)
Rozwój gospodarczo-turystyczny (19%)
Rozbudowa infrastruktury (47%)
Polepszenie ochrony środowiska (15%)

Pierwszą część ankiety zamykało polecenie wskazania dóbr oraz inwestycji użytku
publicznego, które powstały w otoczeniu mieszkańców. Pytanie to miało charakter otwarty,
by dać mieszkańcom swobodną możliwość interpretacji. Łącznie podano 22 dobra oraz
inwestycje użytku publicznego, które powtarzały się wielokrotnie w arkuszach ankiet.
Pełen wykaz dóbr oraz inwestycji użytku publicznego wskazywanych przez osoby biorące
udział w badaniu:
Lp.
Nazwa dobra lub inwestycji
Ilość głosów
1.
Remonty dróg i budowa chodników
64
2.
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
50
3.
Budowa świetlic i sal wiejskich
50
4.
Utworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych (boiska, place
37
zabaw)
5.
Remont przedszkola w Pszczewie
17
6.
Budowa placu targowego
17
7.
Budowa gimnazjum
14
8.
Budowa obwodnicy
12
9.
Modernizacja GOK-u
9
10. Remont kina „Przystań”
9
11. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy
7
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Oświetlenie ulic
Zakup przystanku autobusowego
Modernizacja szkoły podstawowej
Poprawa estetyki rynku w Pszczewie
Budowa mieszkań socjalnych
Organizacja imprez okolicznościowych i festynów
Budowa parkingu w Pszczewie
Modernizacja plaży
Budowa ścieżek rowerowych
Rozwój gospodarczo-turystyczny
Zakup stojaków na rowery w Pszczewie

6
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1

DRUGA CZĘŚĆ ankiety dotyczyła wizji i perspektywy rozwoju gminy do 2023.
W tej części zaproponowano mieszkańcom trzy pytania – jedno zamknięte i dwa
otwarte.
W pierwszym pytaniu ankietowani mieli zaznaczyć, które z podanych kierunków
działania powinny zostać szerzej realizowane w przyszłości?
W tym pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Spora ilość ankiet
zawierała wskazanie wszystkich czterech obszarów:
• najwięcej, bo 67 osób biorących udział w badaniu uważa, że w przyszłości najszerzej
realizowanym kierunkiem działania powinien być rozwój gospodarczo-turystyczny,
• prawie co drugi ankietowany zaznaczył, że nowe kierunki działania muszą
zaktywizować społeczność (45).
• po 43 głosy otrzymały pozostałe wymienione kierunki: rozbudowa infrastruktury i
polepszenie ochrony środowiska.

Wykres 5. Kierunki działania, które powinny zostać
szerzej realizowane

4
22%

1
23%
1
2
3

3
22%

4
2
33%

Legenda:
1.
2.
3.
4.

Aktywizacja społeczna (23%).
Rozwój gospodarczo-turystyczny (33%).
Rozbudowa infrastruktury (22%).
Polepszenie ochrony środowiska (22%).
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W kolejnym pytaniu poproszono ankietowanych o otwartą wypowiedź. Zapytano
jakie inwestycje lub przedsięwzięcia powinny powstać by poprawić jakość życia
mieszkańców oraz zachęcić potencjalnych turystów?
Istotne w tym przypadku było podanie lokalizacji. Wymieniono 53 propozycje, z
czego spora ilość powtórzyła się kilkakrotnie. Wszystkie zostały podzielone na trzy bloki w
zależności od częstotliwość powtarzania.
1.Inwestycje lub przedsięwzięcia wymieniane więcej niż 10 razy:
•
•
•
•
•
•
•

Nowe ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe (32),
Rozbudowa plaży miejskiej w Pszczewie (24),
Modernizacja i zabezpieczenie kąpieliska w Stołuniu (15),
Rozbudowa i utwardzanie dróg gminnych (12),
Remont drogi Pszczew-Szarcz-Stołuń (12),
Budowa mini marketu (11),
Budowa nowych i modernizacja zniszczonych placów zabaw (11).

2. Inwestycje lub przedsięwzięcia wymieniane 10 oraz mniej razy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozbudowa promenady w Pszczewie (10),
Budowa chodników (10), w tym chodnik w Szarczu (6) i Stołuniu (4),
Konserwacja i rekonstrukcja przydrożnych kapliczek (9),
Rozwój sieci barów i restauracji na terenie całej gminy (9),
Zwiększenie kontroli lub eliminacja uciążliwej dla środowiska i społeczeństwa
hodowli trzody chlewnej w Stołuniu (9),
Profesjonalny punkt informacji turystycznej (8),
Budowa i modernizacja sal wiejskich (7), w tym budowa w Rańsku (2) Borowym
Młynie (1),
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w brakujących sołectwach (6),
Siłownie zewnętrzne (6),
Wierze widokowe (6),
Nowy ośrodek zdrowia i więcej aptek (4),
Organizacja klubu integracji dla osób starszych (4),
Doprowadzenie bezprzewodowego Internetu (3), w tym do wsi Zielomyśl (2),
Budowa drogi Pszczew-Trzciel (2),
Zwiększenie kontroli policji w miejscach publicznych (2),
Nowe pomosty nad jeziorami (2),
Doprowadzenie gazu (2),
Zwiększenie ilości koszy na śmieci przy plażach (2),
Inwestycje zapewniające nowe miejsca pracy (2),
Stworzenie gminnego żłobka (2),

3. Inwestycje lub przedsięwzięcia wymieniane 1 raz:
•
•
•
•
•

Budowa odcinków dróg Rańsko-Seircz, Rańsko-Janowo,
Poprawa czystości rzeki Obry,
Budowa gminnej stacji uzdatniania wody,
Budowa radaru na ul. Kasztanowej,
Stworzenie z rynku w Pszczewie deptaku – zamknięcie dla ruchu w sezonie
turystycznym,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwój bazy turystycznej,
Kontrole z opieki społecznej,
Rozszerzenie funkcji muzeum,
Stojaki na rowery,
Renowacja i poprawa nawierzchni boiska w Stołuniu,
Zwiększenie działań promocyjnych gminy,
Systematyczne prace melioracyjne,
Zwiększenie oferty dla dzieci,
Budowa progów zwalniających przy świetlicach środowiskowych,
Remonty drogi Stoki-Pszczew,
Nowy ośrodek wypoczynkowy,
Budowa fontanny.

Ankietę zamykało pytanie otwarte, w którym poproszono ankietowanych o
wyznaczenie celów oraz zadań, które gmina Pszczew powinna przyjąć do realizacji na lata
2013-2023. Należało je uszeregować gdzie: 1-stanowiło cel lub zadanie najważniejsze, 2ważne, 3-mniej ważne.
1. Cele i zadania do realizacji na lata 2013-2023 – NAJWAŻNIEJSZE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Likwidacja uciążliwej dla społeczności i środowiska hodowli trzody chlewnej w
Stołuniu (9),
Utworzenie nowych miejsc pracy (7),
Rozwój turystyczny (7),
Modernizacja plaży (5),
Budowa drogi Pszczew-Szarcz-Stołuń (4),
Budowa ścieżek rowerowych (4),
Stworzenie systemu opieki dla osób starszych (3),
Aktywizacja społeczna,
Budowa systemu kanalizacyjnego do pozostałych miejscowości,
Modernizacja promenady,
Budowa ośrodku zdrowia,
Budowa oświetlenia,
Udostępnienie bezprzewodowego Internetu,
Rozbudowa infrastruktury,
Rozwój ochrony środowiska.

2. Cele i zadania do realizacji na lata 2013-2023 – WAŻNIEJSZE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa i naprawa placów zabaw (8),
Rozbudowa mieszkań socjalnych (4),
Rozwój infrastruktury turystycznej (4),
Udostępnienie bezprzewodowego Internetu (4),
Likwidacja uciążliwej na społeczności i środowiska hodowli trzody chlewnej w
Stołuniu (4),
Rozwój gospodarczo-turystyczny (4),
Poprawa wyglądu plaży (3),
Inwestycje w rozwój dzieci i młodzieży (3),
Budowa drogi Pszczew-Szarcz-Stołuń (3),
Likwidacja barier architektonicznych (2),
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•
•
•
•
•
•

Naprawa i renowacja kapliczek,
Remont kościoła parafialnego,
Budowa super marketu,
Uzbrojenie gminy w infrastrukturę techniczną,
Doprowadzenie gazu,
Likwidacja opłat parkingowych w Pszczewie,

3. Cele i zadania do realizacji na lata 2013-2023 – MNIEJ WAŻNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwój infrastruktury turystycznej (6),
Modernizacja plaży w Stołuniu (4),
Budowa marketu (4),
Rozbudowa i rozwój infrastruktury gminy (4),
Budowa i naprawa placów zabaw (4),
Zwiększenie działań promocyjnych regionu (3),
Zwiększenie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (3),
Budowa ścieżek rowerowych (2),
Budowa parkingów(2),
Obniżenie kosztów za wodę i światło,
Systematyczne czyszczenie rowów,
Budowa dróg i chodników,
Naprawa i renowacja kapliczek,
Większa aktywność policji,
Zwiększenie kontroli nad dziećmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych.
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Załącznik Nr 2
do „Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
Gminy Pszczew 2023”

Analiza ankiet (część druga)
Drugi etap pracy nad tworzeniem
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Gminy Pszczew do 2023 roku
1. Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem wynikającym z potrzeb społeczności
lokalnej, dlatego konieczne było poznanie opinii mieszkańców w tym zakresie.
W związku z powyższym zaproponowano mieszkańcom wypełnienie ankiety, która stanowi
materiał badawczy tworzenia nowej strategii. Druga ankieta, stanowi kolejny etap pracy
umożliwiający określenie analizy SWOT oraz wskazanie nowych problemów społecznogospodarczych, niezbędnych w określenie celów priorytetowych.
Ankieta pod tytułem: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pszczew do roku
2023” została przeprowadzona i udostępniona mieszkańcom w dniach od 9 do 20 września
2013.roku. Przygotowane arkusze ankiet mieszkańcy mogli odbierać w sekretariacie Urzędu
Gminy w Pszczewie oraz pobierać ze strony internetowej www.pszczew.pl. Wypełnione
arkusze ankiet oddawano pracownikom Urzędu Gminy w Pszczewie. W ten sposób uzyskano
łącznie 33, czterostronicowe arkusze ankiet, z czego 10 została wypełniona niepełnie.
Natomiast za pośrednictwem strony internetowej wypełniono 2 ankiety.
2. Dane ogólne
W wyniku prac nad „Aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Pszczew do roku
2023” zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród liderów oraz osób biorących czynny
udział podczas cotygodniowych spotkań konsultacyjnych organizowanych na przełomie
sierpnia i września 2013 roku. Ze względu na opublikowanie arkusza ankiety na stronie
internetowej, mógł ją wypełnić każdy zainteresowany mieszkaniec. Ankiety wypełniło 17
kobiet oraz 16 mężczyzn, co daje bardzo wyrównaną strukturę płciową wśród ankietowanych
(wyk.1).
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Wyk. 1. Struktura płciowa ankietowanych

Struktura płci ankietowanych

2
48%

1
2

1
52%

Legenda:
1. Kobiety (52%),
2. Mężczyźni (48%).

Wśród ankietowanych największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 30-39
lat. Grupa ta wynosi 40% wszystkich ankietowanych. Drugą grupę pod względem wielkości
stanowią osoby w przedziale wiekowym 21-29 oraz 50-59 lat. Daje to 21% ogólnej liczby
ankietowanych. Najmniej liczne okazały grupy z przedziałów wiekowych 40-49 i 60-69 lat,
obie grupy stanowiło 9% ogółu liczby poddanych badaniu ankietowemu. W ankiecie nie
wzięły udziału osoby z najmłodszego przedziału wiekowego (do 20 lat) oraz najstarszego
obejmującego 70 lat i więcej (wyk.2).
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Wyk. 2. Struktura wiekowa ankietowanych

Struktura wiekowa ankietowanych
7
0%
1
0%
6
9%

2
21%

5
21%

1
2
3
4
5

4
9%

6
3
40%

7

Legenda:
1. Do 20 lat (0%),
2. 21-29 lat (21%),
3. 30-39 lat (40%),
4. 40-49 lat (9%),
5. 50-59 lat (21%),
6. 60-69 lat (9%),
7. 70 lat i więcej (0%).
Największa liczba ankietowych zadeklarowała posiadanie wyższego wykształcenia.
Grupa ta stanowi 61% ze wszystkich osób wypełniających ankiety. Kolejną pod względem
wielkości reprezentuje grupa 18% z wykształceniem średnim. Wykształcenie zasadnicze i
pomaturalne posiada, zarówno w pierwszej jak i drugiej grupie, 9 % ankietowanych osób.
Najmniej liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym - jedna osoba - 3%
(wyk.3).
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Wyk. 3. Struktura wykształcenia ankietowanych

Struktura wykształcenia ankietowanych

1
3%

2
9%
3
18%

1
2
3
4

5
61%

4
9%

5

Legenda:
1. Wykształcenie podstawowe (3%),
2. Wykształcenie zasadnicze (9%),
3. Wykształcenie średnie (18%),
4. Wykształcenie pomaturalne (9%),
5. Wykształcenie wyższe (61%).
Ostatnia informacja, która określała charakterystykę badanego społeczeństwa dotyczyła
źródła utrzymania/wykonywanie pracy przez ankietowane osoby. Największą grupę stanowią
osoby pracujące w sektorze publiczny (46%), najmniejszą zaś bezrobotni (6%). Osoby
pracujące w sektorze prywatnym zajmują drugie miejsce pod względem ilości (18%), a
uczniowie
i studenci trzecie (12%). Ankietowani pracujący na własny rachunek lub w
rolnictwie
oraz emeryci i renciści zajmują trzecie miejsce w strukturze
zatrudnienia badanych osób, tj. 9% (wyk.4).
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Wyk. 4. Struktura zatrudnienia ankietowanych

Struktura zatrudnienia ankietowanych

5
9%

6
12%
1
1
46%

4
6%

2
3
4
5

3
9%

6
2
18%

Legenda:
1. Praca najemna w sektorze publiczny (46%),
2. Praca najemna w sektorze prywatnym (18%),
3. Praca na własny rachunek / w rolnictwie (9%),
4. Bezrobotny (6%),
5. Emeryt/rencista (9%),
6. Uczeń/student (12%).
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Pytanie 1. „Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w Gminie Pszczew?” otwierało ankietę
i pozwala na obiektywną oceną poziomu egzystencji i bytu mieszkańców.
Strukturę odpowiedzi na pytanie przedstawia poniższa tabela.
Tab. 1. Ocena warunków życia w Gminie Pszczew.
bardzo
Warunki życia w gminie:
dobre zadowalające
dobre
Lokalny rynek pracy
3%
3%
33%
Pomoc społeczna
9%
36%
52%
Opieka zdrowotna
0%
12%
61%
Bezpieczeństwo mieszkańców
4%
29%
60%
Edukacja przedszkolna
47%
41%
12%
Szkolnictwo podstawowe
39%
46%
12%
Szkolnictwo gimnazjalne
33%
49%
15%
Dostępność do kultury i rozrywki
0%
44%
47%
Dostępność do sportu i rekreacji
3%
61%
33%
Stan dróg
3%
24%
46%
Stan środowiska przyrodniczego
12%
50%
29%
Dostęp do Internetu
9%
28%
35%
Dostępność handlu i usług
0%
22%
47%

złe
52%
3%
27%
7%
0%
0%
0%
6%
0%
27%
27%
19%
25%

bardzo
złe
9%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
3%
0%
3%
9%
6%

Ankietowani uważają, iż lokalny rynek pracy jest w złej kondycji, zdecydowało tak
52 % mieszkańców. Natomiast 47 % osób biorących udział w badaniu odpowiedziała, iż
edukacja przedszkolna bardzo dobrze wpływa na jakość życia mieszkańców. W przypadku
obszarów tj. dostępność do sportu i rekreacji, szkolnictwo gimnazjalne, szkolnictwo
podstawowe, według ankietowanej społeczności plasują się w przedziale – dobre.
Zadawalająca według mieszkańców jest pomoc społeczna, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo
mieszkańców, dostęp do sportu i rekreacji, stan dróg, dostęp do Internetu oraz dostępność
handlu i usług.
Pytanie 2. „Proszę wskazać w poszczególnych obszarach najważniejsze problemy
i oczekiwania w Gminie Pszczew” było pierwszym pytaniem o charakterze otwartym,
w którym należało ustosunkować się do poszczególnych sektorów: przestrzeń i środowisko
(ekologia); gospodarka i rolnictwo; społeczność, bezpieczeństwo publiczne i socjalne;
turystyka; infrastruktura.
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Opinie mieszkańców:
Przestrzeń i środowisko (ekologia)
-„Nadal niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy”;
-„Zaangażowanie się gminy w wspieranie nowych technologii wykorzystujących odnawialne
źródła energii takich jak energia wiatrowa i słoneczna, poprzez dofinansowanie takich
inicjatyw”;
-„Rozbudowa kanalizacji”;
-„Śmieci w lesie”;
-„Zbiórka odpadów w publicznych miejscach”;
-„Zorganizowanie lepszego systemu gospodarki śmieciowej”;
-„Pilnie rozwiązać problem z segregacją odpadów”;
-„Zapewnienie ładu przestrzennego, egzekwowanie planów miejscowych, dbałość o
jednolitość zabudowy”;
-„Dzikie wysypiska w lasach, na polach itp. – monitorowanie, likwidacja”;
Gospodarka i rolnictwo
-„Bezrobocie – mało ofert pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, niski poziom wykształcenia
bezrobotnych, występowanie zjawiska „dziedziczenia” bezrobocia; mała ilość zakładów
usługowych; słaby rozwój przedsiębiorczości”;
-„Niekontrolowany wywóz gnojowicy na pola – straszne zapachy w całej miejscowości”;
-„Wspieranie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Tworzenie ułatwień
w otwieraniu nowych firm zwłaszcza dla ludzi młodych i wchodzących na rynek pracy”;
- „Mała świadomość segregacji śmieci”;
- „Czystość lasów tragiczna. W ramach dnia ziemi, może jakieś akcje porządkujące? Budki
dla ptaków. Karygodne wycinanie lasów w okresie letnim (lipiec) – niszczone są gniazda
ptaków”;
-„Poprawa jakości wody, ustawienie dodatkowych koszy w miejscach publicznych na odpady
stałe”;
-„Zanieczyszczanie środowiska, spalanie śmieci”;
-„Brak miejsc pracy, upadek firmy „Christianapol”;
-„Wybudowanie nowego zakładu pracy”;
-„Stworzyć warunki dla nowych inwestorów, którzy stworzyli nowe miejsca pracy”;
-„Wspieranie przedsiębiorców zatrudniających mieszkańców Gminy Pszczew”;
Społeczność , bezpieczeństwo publiczne i socjalne
-„Patologie społeczne zwłaszcza wśród młodzieży (nałogi, wandalizm, brak perspektyw);
utrzymujące się dość wysokie bezrobocie; ograniczony dostęp do Internetu
szerokopasmowego; ograniczony dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych.
-„Mała aktywizacja społeczna”;
-„Za mały nadzór policji”;
-„Patrole policji w miejscach „narażonych” np. promenada nad jez. Miejskim”;
-„W dobie kryzysu objęcie ochroną socjalną tych, którzy stracili pracę”;
-„Mała aktywność społeczna”;
-„Opieka medyczna”;
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-„Większe przykładanie uwagi do przydzielania zasiłków, pomocy itp. Kontrole, sprawdzanie
przez urzędników stanów faktycznych, czy osoby wnioskujące naprawdę potrzebują, czy
udają i kłamią”;
Turystyka
-„Remont, poprawa estetyki plaży gminnej w Pszczewie”;
-„Brak strategii rozwoju turystycznego gminy; mało atrakcyjna infrastruktura na plaży w
Pszczewie; mała liczba zakładów usługowych, zwłaszcza gospodarczych; brak partnerstwa
lokalnego gestorów turystyki; brak alternatywnego kąpieliska; brak zaplecza turystycznego”;
-„Organizowanie większe ilości imprez kulturowych i sportowych kierowanych do różnych
grup społecznych”;
-„Brak punktu informacji turystycznej”;
-„Brak reklamy na poziomie, słabe promowanie miejscowości, słabo oznakowane i
rozmieszczone szlaki rowerowe”;
-„Wydłużenie sezonu turystycznego”;
- Brak szlaków, ścieżek rowerowych oraz pieszych”;
-„Wybudowanie infrastruktury na plaży komunalnej, modernizacja istniejących urządzeń i
obiektów”;
-„Większy rozwój infrastruktury turystycznej”;
-„Niewielka ilość imprez masowych w sezonie turystycznym”;
-„Stworzenie tras turystycznych, punktów widokowych, miejsc gdzie można coś zjeść,
stworzenie imprez, które przyciągną turystów”;
-„Szlaki rowerowe, kajakowe”;
-„Poprawa jakości oferty turystyczno- kulturalnej”;
Infrastruktura
-„Mała ilość miejsc parkingowych w Pszczewie; dalsza poprawa stan dróg, zwłaszcza dróg
powiatowych; rozwój budownictwa komunalnego”;
-„Podjęcie działań zmierzających do remontu drogi łączącej gminę z autostradą A2”;
-„ Fatalne drogi”;
-„Gospodarstwa na uboczu są często pomijane np. kanalizacja czy internet/telefon”;
-„Należy poprawić infrastrukturę drogową”;
-„Zły stan dróg gminnych”;
-„Kanalizacja, sieć gazowa”;
-„Drogi, stan: Pszczew – Trzciel, Szarcz – Stołuń”;
-„Współpraca z gospodarstwami turystycznymi – wspólna kompleksowa promocja. Lepsze
wykorzystanie istniejących obiektów – otwarcie na mieszkańców, turystów”;
-„Poprawa zasobów i warunków mieszkaniowych”.
Pytanie 3. „Jakie problemy społeczne zdaniem Pani/Pana należy rozwiązać w Gminie
Pszczew w pierwszej kolejności?” Należało wpisać „x” w kratce umieszczonej po lewej
stronie arkusza ankiety.

str. 90

Strukturę wypowiedzi przedstawia poniższy wykres:
Wyk. 5. Problemy społeczne.

Problemy społeczne
24

25

17

20
15
10
5

10
5

10
3

2

2

10
5

3

1

0
1
Przestępczość

Bezrobocie

Ubóstwo

Alkoholizm

Przemoc w rodzinie

Narkomania

Niezaradność życiowa

Wykluczenie społeczne

Mała aktyw. Środ. Lok.

Emigracja młodych

Budowa hali sport.

Inne

Wykaz wartości najważniejszych problemów społecznych przedstawiono również za pomocą
tabel zamieszczonej poniżej.
Tab.2. Najważniejsze problemy społeczne.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Problemy społeczne
Bezrobocie
Emigracja ludzi młodych i dobrze
wykształconych
Niezaradność życiową
Małą aktywność środowisk lokalnych
Alkoholizm
Ubóstwo
Budowa hali sportowej
Wykluczenie społeczne
Przemoc w rodzinie
Przestępczość
Narkomanię
Inny, jaki? Mała świadomość społeczna

Liść głosów
24
17
10
10
10
5
5
3
3
2
2
1
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Pytanie 4. „Które zdaniem Pani/Pana działania powinny być realizowane przede
wszystkim w Gminie Pszczew?” W poleceniu tym należało, używając skali od 1 do 10
ocenić, na ile ważne są poszczególne zadania służące rozwojowi gminy wpisując jedną z cyfr
ze skali
w kolumnie gdzie 1 oznaczało mało ważne, 10 bardzo ważne. Zsumowane
liczby zostały podzielone przez ilość wszystkich prawidłowo wypełnionych w tym zadaniu
ankiet.
Na przykład: 171 (łączna suma dodanych wartości danego zadania), podzielone przez ilość
prawidłowych ankiet 23, dała wynik: 7,43.

Tab. 3. Zadania do realizacji, uszeregowane według najważniejszych.
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zadania do realizacji w pierwszej kolejności
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej
Wsparcie firm działających lokalnie w celu
organizowania nowych miejsc pracy
Rozwój przedsiębiorczości ( wspieranie lokalnych
przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów
zewnętrznych)
Wsparcie podejmowania przez mieszkańców gminy
działalności gospodarczej (np. zakładanie firm,
agroturystyka)
Rozwój infrastruktury turystycznej
Wsparcie samozatrudnienia
Sprawny samorząd gminny
Aktywna promocja gminy
Dostęp do Internetu
Remonty i budowa dróg
Poprawa infrastruktury drogowej
(parkingi chodniki, oświetlenie, zatoki)
Rozwój infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna,
gazowa)
Rewitalizacja zabudowy miejscowości
Nakłady inwestycyjne na rozwój szkół
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa publicznego
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
Zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych
Aktywna współpraca z innymi gminami zagranicznymi
Aktywna współpraca z innymi gminami krajowymi

Wartość liczbowa
9,47
9,39
8,82

8,60
8,34
8,04
7,78
7,69
7,60
7,43
7,13
6,91
6,65
6,34
6,34
6,13
5,43
5,39
5,0
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Pytanie 5. „Proszę o wskazanie Pani/Pana zdaniem najważniejszych inwestycji/ zadań /
projektów koniecznych do zrealizowania do 2023 na terenie Gminy Pszczew”.
Ankietowani
za
pomocą
„X”
zaznaczali
spośród
zaproponowanych
zadań/inwestycji/projektów, które powinny zostać zrealizowane w przyszłości. Osoby biorące
udział w badaniu mogli również zaproponować własne inwestycje/zadania w specjalnie
przygotowanej rubryce. Miejsce to zostało uzupełnione tylko raz, a w rubryce
zaproponowano: „Większy nacisk na aktywizację mieszkańców”.
Strukturę odpowiedzi na pytanie przedstawia poniższa tabela.
Tab. 4. Wykaz inwestycji/zadań/projektów koniecznych do realizacji do 2023r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inwestycje/ zadania
Poprawa stanu dróg i chodników
Rozbudowa infrastruktury turystycznej
Budowa i modernizacja obiektów komunalnych
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Poprawa zasobów i warunków mieszkaniowych
Modernizacja szkół i innych placówek oświatowych

Ilość głosów
20
20
13
11
11
5

Pytanie 6. „Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) z życia w Gminie Pszczew”. Ankietowani
mogli wybrać jedną z pięciu zaproponowanych wypowiedzi. Odpowiedzi wśród badanych
kształtowały się w następujący sposób:
Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) z życia
Lp.

Ilość głosów

w Gminie Pszczew
1.
2.
3.

4.
5.

Tak, dlatego nie planuję przeprowadzki do innego
miejsca zamieszkania
Trudno powiedzieć
Tak, ale warunki życia i perspektywy rozwoju
zawodowego zmuszą mnie do zmiany miejsca
zamieszkania w najbliższym czasie
Nie, w najbliższym czasie planuję się przeprowadzić
Nie, ale nie mam możliwości zmiany miejsca zamieszkania

15
9
6
1
2

Pytanie 7. „Jak Pani/Pana zdaniem powinien przebiegać kierunek rozwoju gminy
Pszczew w najbliższych 10-ciu latach?”. Pytanie miało to charakter otwarty i zamykało
arkusz ankiety. Wypowiedzi osób biorących w badaniu zostały zacytowane poniżej.
-„Zarówno rozwój turystyki w gminie, wykorzystujący zasoby przyrodnicze i walory
krajobrazowe, dający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszący jakość
życia jej mieszkańców. Bardziej efektywna promocja gminy w regionie. Zaoferowanie
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atrakcyjnych terenów na cele budownictwa mieszkaniowego ( w tym także dla firm
deweloperskich). Gmina Pszczew oazą spokoju i czystego powietrza.”
-„Moim zdaniem w pierwszej kolejności należy mieszkańcom zapewnić zaspokojenie potrzeb
podstawowych tzn. stabilności finansowej między innymi poprzez wspieranie
przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy, ściąganie nowych przedsiębiorców,
pomoc w zakładaniu własnych biznesów przez mieszkańców a także zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom. W następnej kolejności należy zadbać o zbudowanie
odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do ściągania nowych inwestorów, zakładania firm w
tym także stworzenie szerokopasmowego dostępu do Internetu.”
-„ 1. Wsparcie przedsiębiorców i wspieranie inwestorów
2. Budowa mieszkań socjalnych
3. Rozbudowa infrastruktury drogowej
4. Całoroczny, profesjonalny punkt informacji turystycznej
5. Zwiększenie działań promocyjnych dotyczących Gminy Pszczew, nie ograniczający się
do wydawania folderów.”
-„Przed wszystkim poprawa stanu dróg i chodników, budowa ścieżek rowerowych.
zwalczanie Alkoholizmu , przemocy w rodzinie, bezrobocia.”
-„Zwiększenie
bezpieczeństwa
przedsiębiorczości.”

mieszkańców.

Stwarzanie

warunków

rozwoju

-„Gmina powinna się rozwijać gospodarczo, tworząc nowe zakłady, wspierać inwestorów
oraz rozwój turystyki.”
-„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Stworzenie imprezy, która przyciągnie turystów.
Twory turystyczne z atrakcjami np. miejscowe legendy.”
-„Remonty, modernizacja dróg, poprawa infrastruktury drogowej. Rozwój infrastruktury
turystycznej. Rozwój przedsiębiorczości, wspieranie lokalnych przedsiębiorców. Konkretne
działania w sferze ochrony środowiska. Wsparcie zatrudnienia. Opieka zdrowotna.”
-„1). Rozwój turystyki i bazy gastronomicznej, noclegowej
2). Budowa marketów
3). Rozwój budownictwa mieszkaniowego tj. budowa mieszkań komunalnych i socjalnych
4). Walka z bezrobociem – rozwój zakładów
5). Poprawa infrastruktury drogowej w tym budowa ścieżek rowerowych.”
-„Kierunek rozwoju gminy wskazuję lokalne uwarunkowanie – nie odkrywając Ameryki,
definiując go jako turystyczno – gospodarczy. W tych dziedzinach gmina ma ograniczone
możliwości – można wspierać podmioty gospodarcze funkcjonujące w tej dziedzinie poprzez
aktywną i kompleksowa promocję, przygotowywać i utrzymywać ogólnodostępną
infrastrukturę turystyczną, zapewniać ofertę kulturalną i rekreacyjną, itp. Działalność ta musi
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być skierowana z gestorami – bez współdziałania nie uda się zapewnić efektywnych
rozwiązań. jesteśmy jedną z wielu gmin o walorach turystycznych, dlatego musimy szukać
indywidualizacji wizerunku, by móc konkurować z innymi. Wielką szansą na rozwój jest
wykorzystanie niedocenionego potencjału ludzi – aktywności społecznej w postaci lokalnych
organizacji. Należy włączyć je w działanie, nauczyć realizować zadania publiczne, budujące
tym samym społeczeństwo obywatelskie. Ponadto Gmina (władze – Wójt- Rada) powinna
zadbać o większą świadomość mieszkańców w zakresie idei samorządowość – gmina to nie
tylko władze i pracownicy UG oraz jednostek – wszyscy jesteśmy gminą. Mało kto orientuje
się w kompetencjach poszczególnych organów, co jest barierą w badaniu społeczeństwa
obywatelskiego. Dzięki aktywności społecznej gmina będzie mogła przekazać część działań
organizacyjnych, a jednocześnie będzie mogła skupić się na obszarach, gdzie konieczne są
duże inwestycje (drogi, infrastruktura publiczna, budownictwo komunalne, pomoc społeczna
itp.) Dobrym pomysłem mogłoby być stworzenie budżetu społecznego w ramach budżetu
Gminy”.
-„Po pierwsze skupić się na rozwoju turystyki w Pszczewie, jak i w okolicy. Niestety nie
wykorzystuje się potencjału, który jest w tej gminie. Poszukać lokalnych tradycji, zwyczajów
które w wyniku zachodzących zmian uległy zatraceniu/zapomnieniu. Fajnie byłoby
promować niematerialne dziedzictwo kulturowe. Pszczew jak i okoliczne wsie są już na b.
dobrym poziomie. Może teraz zatroszczyć się trochę o mieszkańców znajdujących się na
uboczu? My też chcemy cywilizacji i godnych warunków życia! Współpraca z innymi
regionami, by przekazać dzieciom i pozostałym mieszkańcom jakieś wartości oraz inf.
dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz kultury ludowej np. Regin Kozła, Nowy Tomyśl i
wiklina, Szreniawa - Muzeum Rolnictwa. Kiedyś Pszczew leżał w Wielkopolsce i był
ważnym ośrodkiem – nie zapominajmy o tym! Więcej działań na płaszczyźnie kultury.
Odkrywajmy swoje korzenie, naprawdę warto. Gmina powinna postawić na młodych – tyle
osób kończy studia na dobrych uczelniach, dlaczego nie mają szans na zatrudnienie? W
młodych jest nadzieja! A i skupmy się na lokalnych wytwórców/ przedsiębiorców –
promujmy miodzik.”
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