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 Wstęp 

Cele diagnozy 

Niniejsza diagnoza powstała na zlecenie ośmiu gmin tworzących Obszar Funkcjonalny Doliny Odry i Warty 

zwany w niniejszym opracowaniu subregionem G8. Opracowanie bazuje na pierwszej wersji diagnozy 

przygotowanej w lipcu 2014 roku na potrzeby przygotowania przez subregion aplikacji w ramach „Kontraktu 

Lubuskiego”, jednak jest autorskim, niezależnym opracowaniem, które jedynie miejscami, w miejscach 

wspólnych odwołuje się do pierwszej wersji diagnozy. 

Diagnoza ma na celu rozpoznanie kluczowych potrzeb mieszkańców subregionu w kontekście możliwości 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotykając większości dziedzin życia publicznego skupia się głównie na 

aspektach związanych z edukacją, ochroną środowiska, rynkiem pracy oraz zależnościami funkcjonalnymi o 

charakterze endo- i egzogenicznym.  

Metodologia 

W badaniu, na podstawie którego powstała niniejsza diagnoza, wykorzystano szereg metod stosowanych 

powszechnie w badaniach społecznych. Zastosowano zarówno metody ilościowe jak i jakościowe.  

W zaprojektowanym postępowaniu badawczym, aby zapewnić jak najwyższą jakość badania zastosowano 

metodę triangulacji, która polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod, a następnie 

porównywaniu i łączeniu wyników. Różne metody umożliwiają testowanie tej samej hipotezy i zmniejszenie 

obciążenia błędem wynikającym z ograniczeń i wad poszczególnych metod. Jeśli osiągnięte wyniki są podobne, 

są one traktowane jako bardziej godne zaufania i obarczone mniejszym błędem. Triangulacja może być również 

używana dla pogłębienia badań, a w szczególności do poszerzenia wiedzy o kontekście badanego zjawiska. 

Wg klasyfikacji Normana Denzina, zastosowano dwa rodzaje triangulacji
1
:  

1. Triangulacja danych – polegającą na przeprowadzeniu badania na podstawie różnych źródeł informacji: 

wyniki ogólnodostępnych badań oraz w oparciu o wyniki badań własnych.  

2. Triangulacja metod – czyli połączenie kilku metod badawczych: analizy danych zastanych, badania 

ilościowego i badania jakościowego. 

Nadmienić należy, że wnioskowanie prowadzone było przez pięcioro badaczy, którzy dochodzili do konkluzji w 

badanych przez siebie obszarach niezależnie, po czym konfrontowali swoje wnioski z opiniami pozostałych 

członków zespołu. Raport z diagnozy jest syntezą wspólnych wniosków, które zwiększają wiarygodność badania. 

Badania przeprowadzane na potrzeby niniejszej diagnozy prowadzono na najważniejszych płaszczyznach 

funkcjonowania społeczności lokalnych: demografii, sytuacji ekonomiczno-gospodarczej; infrastruktury i 

komunikacji; kapitału społecznego, w tym grup społecznych w gorszym położeniu; rynku pracy; edukacji i kultury 

oraz ochrony środowiska i zdrowia. Płaszczyzny te analizowane były pod kątem uwarunkowań oddziałujących 

na subregion G8: historycznych, geograficznych, przyrodniczych oraz zależności funkcjonalnych wewnątrz 

obszaru. 

Wykorzystano następujące metody badawcze: 

Desk research – szczegółowa analiza istniejących dokumentów i danych zebranych wcześniej przez różne 

podmioty. Analiza ta miała charakter pogłębiony i krzyżowy – porównujący dane z różnych źródeł i wnioskujący 

                                                                 
1
 N. Denzin: Sociological Methods: A Sourcebook. Aldine Transaction, 2006 
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na podstawie zestawu wskaźników z różnych źródeł. Wykorzystane źródła danych to: Bank Danych Lokalnych 

GUS, badanie SDR Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dane udostępnione przez gminy, badania 

TNS OBOP, CBOS, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego lub na jego zlecenie, analizy 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy  i Powiatowych Urzędów Pracy, wykazów szkół Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim, danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, badań Fundacji na rzecz Collegium 

Polonicum i Stowarzyszenia Klon/Jawor, map geoportalu oraz danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

Metody ilościowe – badanie na obszarze wszystkich gmin subregionu przy pomocy ankiety składającej się z 35 

pytań i metryczki (średni czas wypełniania 12 minut). Badanie przeprowadzono na grupie 1140 mieszkańców, 

która mimo wysokiej liczebności okazała się niereprezentatywna pod względem strukturalnym (gmina oraz 

wykształcenie). Aby badanie miało charakter reprezentatywny przeprowadzono losowanie warstwowe 

respondentów ze względu na gminy zamieszkania oraz wykształcenie. Ostatecznie do wnioskowania 

wykorzystano odpowiedzi 325 respondentów. 

Badanie prowadzone było w dwóch turach – lipiec-wrzesień 2014 oraz styczeń-luty 2015. Ankiety 

rozprowadzane były przy pomocy narzędzi elektronicznych (e-mail; strony internetowe urzędów gmin oraz 

portale informacyjne i kampanie na portalach społecznościowych) oraz w wersji drukowanej (rozprowadzanej w 

budynkach użyteczności publicznej w poszczególnych gminach subregionu). 

Tabela 1 Tabela strukturalna udziału respondentów w badaniu, na podstawie losowania warstwowego 

gmina ilość respondentów % udziału w badaniu 

% udziału w liczbie 
mieszkańców subregionu 
G8 

Cybinka 26 8% 8% 

Górzyca 17 5% 5% 

Kostrzyn nad Odrą 70 22% 22% 

Ośno Lubuskie 24 7% 8% 

Rzepin 39 12% 12% 

Słońsk 19 6% 6% 

Słubice 77 24% 24% 

Witnica 53 16% 16% 

SUBREGION G8 325 100% 100% 
źródło: 1 opracowanie własne 

Metody jakościowe – telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami szkół i zarządcami 

budynków publicznych. Przeprowadzono wywiady ze szkołami wylosowanymi w losowaniu warstwowym ze 

względu na gminę i położenie (miasto/wieś) z populacji liczącej 59 szkol (wg danych Kuratorium Oświaty w 

Gorzowie Wielkopolskim). Z populacji tej wyłoniono 25 szkół. Skontaktować się udało z 23 szkołami. Rozkład 

szkół poddanych badaniu wygląda następująco: 

Tabela 2 Rozkład próby badanych szkół na tle populacji 

gmina Ilość szkół w populacji Ilość szkół badanych Ilość badanych szkół wiejskich
2
 

Cybinka 3 2 1 

Górzyca 5 2 1 

Kostrzyn nad Odrą 10 3 0 

Ośno Lubuskie 6 3 1 

                                                                 
2
 Górzyca, Słońsk i Cybinka na potrzeby niniejszego zestawienia traktowane były jako miasta do 5 tys. 

mieszkańców. 
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Rzepin 6 3 1 

Słońsk 3 1 0 

Słubice 18 7 2 

Witnica 8 4 2 

SUBREGION G8 59 25 8 

źródło: 2 opracowanie własne 

Analiza sytuacji zastanej oraz badań własnych prowadzona była również przy zachowaniu zasady triangulacji 

badaczy. Wnioski wysnuwane były przez 3 niezależnie pracujące osoby, po czym konfrontowano je ze sobą oraz 

uzgadniano wspólne wytłumaczenia zdiagnozowanych faktów. 

Nota o autorach badania  i raportu – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

Misją Fundacji na rzecz Collegium Polonicum jest budowanie mostu porozumienia i współpracy pomiędzy 

samorządami a społeczeństwem, bazującego na dialogu obu stron, z wykorzystaniem zdiagnozowanych przez 

nas zasobów i możliwości każdej z nich, dążąc do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. 

Uważamy, że najważniejszym przęsłem tego mostu są organizacje pozarządowe dlatego najwięcej uwagi 

skupiamy na wzmacnianiu ich w swojej roli. Misja ta realizowana jest przy pomocy programów Fundacji 

mieszczących się w trzech obszarach: 

1. Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli współpraca międzysektorowa, kreowanie polityk publicznych  i 

pomoc infrastrukturalna dla organizacji;  

2. Centrum Aktywności Obywatelskiej, czyli rozwój lokalny i wspieranie inicjatyw dla dobra wspólnego 

zakładających zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne mieszkańców; 

3. Edukacja i rynek pracy, czyli wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podejmowanie innowacyjnych działań w 

sferze edukacji i rozwiązywania problemów rynku pracy. 

Podejmowane działania wynikają z rzetelnie zdiagnozowanych potrzeb. 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum to jedna z największych lubuskich organizacji pozarządowych działająca 

w oparciu o zaplecze akademickie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie na Odrą i Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działa na styku sektora pozarządowego i samorządowego już od 12 lat 

skutecznie zwiększając zakres współpracy między nimi. Wspierając i znając od środka sektor organizacji 

pozarządowych mamy unikalny dostęp do ogromnego i zarazem rzadko wykorzystywanego źródła informacji, 

jakimi są lokalne organizacje i ich członkowie. 

Fundacja dysponuje wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą - stałymi współpracownikami, pełniącymi nadzór 

merytoryczny nad badaniami są m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 

Zespół Fundacji Collegium Polonicum przeprowadził już szereg badań i diagnoz służących budowaniu projektów 

w najlepszy sposób odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności. Organizacja działa głównie na terenie 

północno-zachodniej części województwa lubuskiego, co stawia ją w roli największego i najbardziej 

doświadczonego, lokalnego ośrodka badawczego. 

Z jednej strony bogate doświadczenie a z drugiej świeże i innowacyjne podejście do prowadzonych  analiz -  to 

cechy, które wyróżniają zespół Fundacji. Organizacja przeprowadziła liczne badania na zlecenie lub w ramach 

projektów takich instytucji jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej 
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Górze, Gmina Krosno Odrzańskie, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski 

czy Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach. 

Niniejszy raport powstał pod redakcją i nadzorem merytorycznym Karola Duera – magistra ekonomii, 

absolwenta Uniwersytetu Szczecińskiego, wyróżnionego w 2010 roku w konkursie Młody Ekonomista Fundacji 

Obywatelskiego Rozwoju (FOR) Leszka Balcerowicza oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od 2010 roku 

związany z Fundacją Collegium Polonicum. Autor i współautor wielu badań, opracowań i narzędzi badawczych: 

m.in. diagnozy stanu lubuskich organizacji pozarządowych, diagnozy współpracy JST i NGO w gminie Krosno 

Odrzańskie, metodologii badania efektywności społecznej i ekonomicznej form zlecania usług publicznych oraz 

Indeksu jakości życia. 

Synteza najważniejszych wniosków z diagnozy 

W tym rozdziale przedstawiono wnioski, które w opinii autorów są najważniejsze z punktu widzenia 

funkcjonalności subregionu G8 i planowanych przedsięwzięć. Zawierają syntezę przekrojową wniosków 

płynących z różnych badanych obszarów i różnych źródeł informacji. Zrezygnowano z uszeregowania ich w 

kolejności ich wagi, ponieważ w opinii autorów, wszystkie wymienione wnioski są równie istotne. 

 Nadchodzący niż demograficzny w kontekście edukacji (str. 61) szansą na zwiększenie  jakości edukacji 

(str. 53), ze względu na korelację średniej ilości uczniów w klasie a wyników sprawdzianu szóstoklasisty 

(str. 54). Wspomniany niż nie będzie miał większego znaczenia jeśli chodzi o koszty funkcjonowania 

szkół. Istnieje natomiast potencjał do zmniejszenia kosztów poprzez termomodernizację bazy 

edukacyjnej, która w większości jest nieocieplona (str. 62). Oprócz efektywności ekonomicznej można 

wpłynąć na wzrost efektywności społecznej w zakresie budowania kapitału społecznego, poprzez 

wykorzystanie obiektów szkolnych przez organizacje pozarządowe w szerszym zakresie (str. 65). 

 Subregion G8 to miejsce o wysokim potencjale rozwoju także pozaprzemysłowego – bliskość granicy 

przyciąga ludzi z kraju, którzy chcą pracować w Niemczech ale mieszkać w Polsce (str.18, str.40). Aby 

zwiększyć szanse związane z tym zjawiskiem niezbędny jest rozwój infrastruktury, głównie edukacyjnej 

(str. 62, str.65) tak, aby była ona atrakcyjna i innowacyjna. W kontekście funkcjonalności subregionu 

warto, aby baza była różnorodna. Każdej gminy nie stać na to, aby zbudować pełną infrastrukturę 

(str.22)  i też nie w każdej gminie byłoby komu z niej korzystać, dlatego ważna jest współpraca w 

ramach subregionu G8. Jednocześnie warto inwestować w komunikację terenów suburbanizowanych 

aby były tam dobre warunki do osiedlania się rodzin, wykorzystując dobrą sieć połączeń drogowych 

(str. 27) oraz rozbudowując sieć infrastruktury rowerowej (str. 32)  i sprzyjającej zdrowemu trybowi 

życia (str. 74).  

 Istotny problem struktury bezrobocia w subregionie. Bardzo wysoki wskaźnik długotrwałego 

bezrobocia, które wynikać może z trzech źródeł: skali zjawiska „pracy na czarno” (str. 50), problemy 

związane z bezrobociem (str.51) i innymi problemami społecznymi wsi „postPGRowskich” (str. 46)  lub 

brak mobilności osób wykluczonych. 

 Niski kapitał społeczny przejawiający się w wielu dziedzinach życia publicznego: edukacji jako 

systemowego braku kształcenia prospołecznego (str. 56) i możliwości rywalizacji z rówieśnikami z 

innych szkół subregionu (str. 60); opieki społecznej, w której notowany jest wysoki wskaźnik osób 

korzystających z pomocy OPS (str. 48) oraz osób niepełnosprawnych (str. 49); rynku pracy i 

długotrwałego bezrobocia omówionego powyżej; problemów społecznych związanych z nadużywaniem 

alkoholu wynikającego m.in. z nierozwiązanych problemów wiosek „postPGRowskich” (str. 46); braku 

tożsamości lokalnej wynikającego z przesiedleńczej historii regionu (str.9); starzenie się społeczeństwa 

(str. 19); systematycznym „eksporcie” ludzi młodych z terenu subregionu (str. 15); czy braku 
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systemowego wsparcia organizacji pozarządowych działających w najistotniejszych z punktu widzenia 

zdiagnozowanych potrzeb społecznych obszarach (str.44). 

 Rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia (str. 74)  związanym z aktywnością ruchową może być 

motorem napędowym edukacji ekologicznej nastawionej na ograniczenie niskiej emisji z samochodów 

osobowych i ogrzewania domów paliwami stałymi, a także paleniem w piecu śmieci. Aspekt 

edukacyjny powinien mieć odzwierciedlenie w planowanych przedsięwzięciach edukacyjnych oraz 

inwestycyjnych laboratoriach itp.  

 Jakość powietrza została objęta wojewódzkim programem ochrony powietrza (str. 71), który wymusza 

niezbędne działania w zakresie ochrony jakości powietrza (str. 84). Największy na nią wpływ mają: 

ukształtowanie terenu, niska emisja komunikacyjna i niska emisja z gospodarstw domowych i 

budynków użyteczności publicznej (str. 72). 

 Koncentracja centrów gospodarczych i komunikacyjnych wokół Kostrzyna nad Odrą, Słubic i Rzepina 

(str. 14) powoduje, że należy polepszyć komunikację z nią uwzględniając potrzeby grup wykluczonych – 

umożliwiając im dojazd rowerami do potencjalnych pracodawców (str. 50) oraz uwzględniając 

działania ograniczające ruch samochodowy na drogach, które są jednymi z najbardziej obciążonych w 

regionie (str. 27). Program Ochrony Powietrza woj. lubuskiego narzuca m.in. budowę ścieżek 

rowerowych. Powinny one koncentrować się wokół trzech aspektów: poprawa bezpieczeństwa na 

szczególnie obciążonych ruchem odcinkach dróg (str.34); komunikacji między centrami gospodarczymi 

a mniejszymi miejscowościami (str. 14); komunikacji między miejscowościami subregionu i 

najważniejszymi węzłami komunikacyjnymi. Mieszkańcy subregionu wśród największych jego 

problemów wymieniają na 3 miejscu właśnie natężenie ruchu samochodowego – problem ten zauważa 

co trzeci mieszkaniec subregionu, natomiast na 1 miejscu wymieniając inny czynnik wpływający na 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli stan techniczny dróg (str.79). 

 Jedynie kompleksowe działanie w zakresie poprawy jakości powietrza może przynieść zauważalny 

skutek. Kompleksowe działania obejmują kompleksowość terytorialną (działania na terenie wszystkich 

gmin) oraz przedmiotową (działania w zakresie termomodernizacji, ograniczenia ruchu kołowego oraz 

ograniczenia spalania paliw stałych w budynkach użyteczności publicznej ale i w budynkach 

prywatnych (str. 71). 
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Opis obszaru G8 

Obszar ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin posiada wybitną spójność uwarunkowaną: położeniem 

geograficznym, przyrodniczym - wzdłuż doliny rzecznej, geopolitycznym – wzdłuż granicy polsko-niemieckiej 

oraz posiadaniem wspólnej historii, zarówno przed, jak i powojenną kształtującą do dziś specyficzną w skali 

kraju kulturę mieszkańców Ziem Zachodnich. Opisywane tereny to miejsce, które wyróżnia się na tle innych 

regionów Polski wyraźnie mniejszą jednorodnością kultury, brakiem długiej tradycji w kultywowaniu ojcowizny, 

niewielką wiedzą samych mieszkańców o tej ziemi oraz wszechobecną „niemieckością” zagadnień, obiektów 

związanych z historią przedwojenną i ukierunkowania gospodarczego.
3
 

Uwarunkowania historyczno-kulturowe 

Począwszy od czasów najdawniejszych, kiedy po ustąpieniu lodowca pojawili się tutaj ludzie, którzy po tysiącach 

lat wytworzyli kulturę zwaną dziś „kulturą łużycką”, po późniejszą obecność od około 700r. p.n.e plemion 

germańskich, którzy ustąpili z nieznanych przyczyn zostawiając obszar bezludny do czasu przybycia w V – VI w 

n.e. „słowian zachodnich”. Później, po wykształceniu tożsamości państwowej we wczesnym średniowieczu 

spójność kulturowa warunkowana była w mniejszym stopniu zabiegami politycznymi i w większym stopniu 

warunkami przyrodniczymi. Ponieważ były one zbliżone na całym interesującym nas obszarze wykształciła się 

zbliżona struktura społeczno - gospodarcza. Na całym interesującym nas obszarze zauważyć można efekty XVIII 

wiecznych wielkich melioracji i regulacji Odry i Warty. Działania te tak silnie zmieniły krajobraz i sytuację 

społeczno – gospodarczą wraz z nowym, olęderskim (specyficznym dla tych ziem) osadnictwem, iż posiadają 

silny potencjał tożsamościotwórczy. Stąd walor ten stanowi do dziś wraz (z opisaną w części przyrodniczej) 

awifauną wizytówkę regionu wielkich rzek Ziemi Lubuskiej. Epoka przemysłowa odcisnęła swój ślad w większych 

skupiskach ludzi, gdzie w jej czasie lokowano ośrodki drobnego przemysłu. Kolejnym najważniejszym elementem 

składowym uwarunkowań kulturowych były wielkie migracje ludności w konsekwencji II wojny światowej. 

Tragiczne w swym przebiegu wypędzenia, wysiedlenia i przesiedlenia ukształtowały dzisiejszy, specyficzny dla 

Ziem Zachodnich (zwanych w PRL-u „Ziemiami Odzyskanymi”) tygiel kulturowy. Mieszają się w nim kultury 

niemal ze wszystkich stron dawnej II Rzeczpospolitej. Dzisiejsi mieszkańcy Dolnej Warty i Środkowego Nadodrza 

świadomi zerwanej więzi z ziemiami przodków stoją przed trudnym zadaniem tworzenia własnej tożsamości 

kulturowej budowanej na krótkiej, dramatycznej historii swych przodków i ogromnej spuścizny niemieckiej 

kultury. Fakt ten wywarł również ogromny wpływ na zjawisko zwane tożsamością lokalną mieszkańców. 

Przesiedlenia oraz bliskość granicy niemieckiej niosły ze sobą poczucie tymczasowości dla pierwszych 

powojennych mieszkańców. Nie sprzyjało to przywiązywaniu się ludzi do „ziem odzyskanych”, przez co obszar 

nie może poszczycić się wieloma bogatymi własnymi, lokalnymi tradycjami.
4
 

Dzisiejszy krajobraz kulturowy badanego obszaru jest świadectwem kilkusetletniej tradycji i dowodem 

współistnienia człowieka i przyrody. Ten obszar już od najdawniejszych lat był obszarem pogranicznym. W 

okresie plemiennym stykały się tutaj terytoria Lubuszan, Dziadoszan i Łużyczan. Za czasów Mieszka I opisywane 

ziemie znalazły się w obrębie wczesnopiastowskiej monarchii. W następnych wiekach ziemie te bardzo często 

zmieniały właścicieli. Dobra posiadali tu przedstawiciele rodów szlacheckich i potężnych zakonów rycerskich: 

templariuszy i joannitów, działających głównie w północnej części obszaru, ale swoimi wpływami sięgający 

terenów wokół Cybinki. Na terenie gmin tworzących ten obszar można znaleźć wiele materialnych dóbr kultury 

pochodzących z najwcześniejszych epok. Na terenie objętym badaniem znajduje się wiele stanowisk 

                                                                 
3
 Zobacz także: „Błota Warciańskie, przewodnik dociekliwego turysty”, redakcja Piotr Chara, Fundacja Zielonej 

Doliny Odry  Warty, Górzyca 2011 
4
 Lokalna Strategia Rozwoju, Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, Górzyca 2008 (aktualizacja 2013),  

„Ujarzmianie Rzeki”, Z. Czarnuch, FZDOW, Górzyca 2010, 
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archeologicznych. Do najcenniejszych należą stanowiska archeologiczne w okolicach Mosiny, Dzieduszyc i 

Nowego Lubusza.
5
 

Większość obiektów z czasów średniowiecza to obiekty sakralne, takie jak kościoły w Słońsku, Stańsku, Górzycy, 

Laskach Lubuskich. Związane jest to z obecnością i działalnością na tym terenie zakonu Templariuszy, a w latach 

późniejszych – Joannitów. Z nimi najbardziej związany był Słońsk, który przez kilkaset lat stanowił stolicę 

baliwatu brandenburskiego. Znajduje się tutaj między innymi barokowy pałac zbudowanego na miejscu 

średniowiecznego, w którym rezydował zakon aż do 1945 roku. Do najcenniejszych zabytków z czasów 

późniejszych należą z pewnością pozostałości po majątkach ziemskich. Należą do nich majątki: Dąbroszyn, 

Białków i Sosny. Warte wymienienia są również cmentarze różnych narodowości i wyznań, które rozsiane po 

całym terenie opracowania dają przykład jak przeróżnie toczyły się dzieje tego terenu.
6
  

Niezaprzeczalne walory kulturowe reprezentują na tym terenie osady wiejskie, a w szczególności dobrze 

zachowane ich układy przestrzenne. Geneza układów urbanistycznych miejscowości położonych na 

analizowanym obszarze jest bardzo zróżnicowana. Dość dużą grupę stanowią wsie o średniowiecznym 

rodowodzie, wiele wśród nich to wsie o układzie łańcuchowym wsi ulicowych, powstałe poprzez rozwój 

zabudowy wzdłuż traktu komunikacyjnego np. Bieganów oraz wsie w formie owalnic i wielodrożnic np. Białków, 

Grzmiąca. Występują także wsie powstałe wokół dawnych majątków ziemskich o zabudowie ulicowej lub 

rozproszonej, jak również nieliczne kolonie folwarczne i osady leśne. 
7
 

Zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi Jamno, Głuchowo, Kłopotowo i wielu sąsiednich należy do 

najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego. Wsie te powstały w XVIII wieku podczas gigantycznych 

prac regulacyjnych i melioracyjnych prowadzonych w dolinie Warty, po których założono ponad sto wsi i osad 

sprowadzając tzw. „olędrów” gwarantując im specjalne prawa. Poza wspomnianej interesującej genezie 

powstania, układzie przestrzennym i specyficzną kolonizacją olęderską wsie posiadają jeszcze jedną własną 

cechę. Otóż zwane były aż do końca II wojny światowej „Nową Ameryką” i posiadały bardzo egzotyczne nazwy: 

Neu York, Pensylwanien, Sumatra itd. To nazewnictwo związane jest prawdopodobnie z propagandową akcją 

tamtego czasu „Pozyskania nowych ziem drogą pokojową”, niejako ich odkrywania dla ówczesnej ludzkości, 

odkrywania niczym 250 lat wcześniej kontynentu amerykańskiego i wielu nowych ziem.
8
 Nazwy miejscowości w 

subregionie G8 zdradzają swoje pochodzenie przymiotnikami „Stare” i „Nowe” co najczęściej oznacza 

odpowiednio miejscowość założoną przez osadników słowiańskich lub w czasach kolonizacji za Fryderyka II.
9
 

Wspólny problem tożsamości lokalnej 

Na terenie subregionu G8 obserwowano powszechne zawężenie spojrzenia, wysoką skalę nieznajomości, ale też 

i braku zainteresowania ziemiami. Za przyczynę tych zjawisk uznać można chyba wciąż jeszcze w pierwszym 

rzędzie narzucone ideologicznie „wyrugowanie” tych terenów z niemieckiej pamięci kulturalnej po 1945 r. oraz 

istniejącą przez długi okres niedostateczną integrację tych terenów w świadomości polskiej. W sposób 

konsekwentny starano się zatrzeć tutaj materialne świadectwa przeszłości, których nie postrzegano lub nie 

chciano postrzegać jako własne.
10

 

Subregion G8 na mocy postanowień z sierpnia 1945 r. stał się miejscem prawie całkowitej wymiany ludności, 

przerwania ciągłości kulturowej jednego społeczeństwa i tworzenia się nowej tradycji i społeczności. Ten drugi 

                                                                 
5
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fakt utrudniony był w szczególności przez różnorodność sprowadzonych tutaj osadników, oraz przez ich poczucie 

tymczasowości użytkowania tych ziem (co pokutowało postawą – nie dbam o to, co nie moje). Spis narodowy na 

terenie ziemi lubuskiej w 1950 r. wykazał, że na jej obszarze zamieszkiwało wtedy 61,4% ludności w porównaniu 

z rokiem 1939r. z czego 52,3% stanowili przesiedleńcy z Polski Centralnej i Wielkopolski, 41,1% przesiedleńcy z 

dawnych wschodnich kresów Polski, 2,8% reemigranci, 2,6% autochtoni, czyli ludność miejscowego pochodzenia 

oraz 1,2% ludności nieznanego pochodzenia. Z owego wymieszania kulturowego ukształtowała się zatem 

ludność współczesna zamieszkująca tereny Nadodrza i Ujścia Warty. Potrzeba było dwóch, a może i trzech 

pokoleń, ażeby zatrzeć różnice kulturowe i stworzyć w miarę jednolitą społeczność. Nie bez znaczenia była tutaj 

polityka władz PRL, które konsekwentnie zakazywały wszelkich form pielęgnowania odrębności kulturalnych 

poszczególnych grup społeczeństwa. Doprowadziło to do wyginięcia wielu wartościowych tradycji regionalnych i 

uformowania społeczeństwa pozbawionego regionalnych korzeni.
11

 

Uwarunkowania geograficzno-klimatyczne 

Pod względem fizycznogeograficznym obszar objęty niniejszym opracowaniem położony jest w zasięgu 

następujących mezoregionów: Kotlina Gorzowska, Kotlina Freienwaldzka, Kotlina Przełom Odry, Dolina 

Środkowej Odry oraz części Pojezierza Łagowskiego i Równiny Torzymskiej.
12

 

Geneza krajobrazu tego fragmentu Polski jest niezwykle ciekawa i stanowi potencjał turystyczny regionu. Jest 

bowiem związana z wpływem stacjonującego tutaj przed piętnastoma tysiącami lat gigantycznego lądolodu, 

który generowany ochładzającym się klimatem Ziemi przesuwał się ze Skandynawii na południe Europy przez 

okres około pięciu tysięcy lat. Do dziś wpływ jego działalności jest łatwo odczytywalny. Doliny wyżłobione 

zostały kiedy osiemsetmetrowej wysokości czoło lodowca zaczęło się topić uwalniając ogromne ilości wody. Ich 

pęd żłobił w podłożu głęboką dolinę, wówczas całą wypełnioną wodą i krą uchodzącą grawitacyjnie w kierunku 

północnym i zachodnim. Oprócz wód wytopiskowych ogromną rzekę zasilały od południa wody Prawisły (w 

okolicach dzisiejszego Torunia), Praodry i Prawarty. Pozostałością świadczącą o tych zjawiskach jest rozmiar 

pradoliny: wraz z uchodzącą polodowcową wodą został porwany materiał ziemny na głębokość około 40 - 60 

metrów na szerokości 8 – 12 km. Stąd dno doliny, a w niej Słubice, Górzyca, Kostrzyn, Słońsk, Witnica i wiele 

innych miejscowości, położone są zdecydowanie niżej względem przeciętnej wysokości dla tej części kontynentu.  

Tabela 3 Udział obszaru położonego w dolinie Odry i Warty do ogółu powierzchni G8.  

 gmina powierzchnia w dolinie w mkw powierzchnia ogółem w mkw % powierzchni w dolinie 

Cybinka 60 280 21% 

Słubice 80 186 43% 

Górzyca 59 144 41% 

Kostrzyn 16 46 35% 

Witnica 126 279 45% 

Słońsk 107 159 67% 

Ośno Lubuskie 0 198 0% 

Rzepin 0 191 0% 

SUBREGION G8 448 1483 30% 
źródło: 3 opracowanie własne na podstawie mapy hipsometrycznej geoportal.gov.pl 

Stąd charakterystycznymi formami silnie wpływającymi na percepcje krajobrazu regionu jest rozległa zalewowa 

dolina Odry w obrębie wałów przeciwpowodziowych z licznymi starorzeczami o sezonowych, mocnych 
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wahaniach terenów wypełnionych wodą oraz dolina Warty z jej rozległymi rozlewiskami, które można 

obserwować w szczególności w okresie wiosennym. Drugim elementem jest stroma, wąska skarpa osiągająca 

wysokości względne 40 - 60 m dzieląca płaskie tereny dolin rzecznych od obszarów położonych dalej od rzeki 

oraz terasa z lekko pofałdowaną powierzchnia porośniętą lasami. Teren pod względem zróżnicowanej i ciekawej 

geomorfologii, jak również niskiej antropopresji nadaje się wyśmienicie do turystyki rowerowej, konnej oraz 

wędrownej.
13

 

Klimat 

Obszar objęty opracowaniem jest pod wyraźnym wpływem klimatu atlantyckiego. Decyduje o tym położenie w 

zachodniej części kraju. Klimat kształtują masy powietrza wilgotno-morskiego i podzwrotnikowego, 

napływające z zachodu oraz w mniejszym stopniu polarno-kontynentalnego ze wschodu i arktycznego z północy. 

Roczne amplitudy temperatur wahają się między -20 a +20,5
0
C, średnie roczne amplitudy oscylują pomiędzy 8 a 

8,4
0
C. Średnie temperatury stycznia wynoszą od -1 do -1,5

0
C, a lipca około 18

0
C. Roczne sumy opadów 

atmosferycznych wahają się od 550 do 650 mm, pokrywa śnieżna zalega 40-60 dni, zaś okres wegetacji trwa 

220-230 dni. 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski wg częstości występowania w ciągu roku poszczególnych typów 

pogody obszar ten należy do Regionu Lubuskiego. Region ten, spośród innych na Nizinie Wielkopolskiej, 

wyróżnia największa liczba dni z pogodą ciepłą. Przeciętnie w roku jest ich tutaj 265,4. Jednocześnie stosunkowo 

rzadko notuje się tu dni z pogodą przymrozkową, bowiem średnio jest ich w roku 69,2. Region wyróżnia 

najmniejsza w roku liczba dni bez opadów, jest ich tylko około 194.  Dni ciepłe, częściej niż w innych regionach, 

wyróżnia opad. Dni z pogodą ciepłą i opadem średnio w roku jest 124,6. Mniej niż w innych regionach 

klimatycznych notuje się w regionie dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie chłodną, bowiem tylko 4,2, i z 

pogodą przymrozkową bardzo chłodną - 36,9. Dni przymrozkowych bez opadów jest średnio w roku 37,7.
14

 

Uwarunkowania przyrodnicze 

Z zestawienia obiektów chronionych regionu wynika, iż największą liczbą i powierzchnią cechują się siedliska 

związane z dnem dolin rzecznych, zaś ich największą wartością przyrodniczą i głównym obiektem ochrony jest 

fauna ptaków. W zasadzie na całej długości dolin Odry i Warty od rozlewisk Odry w gminie Cybinka (Krzesiński 

P.K.) wzdłuż doliny Odry w gminach Słubice, Górzyca po rozlewiska Warty w gminie Słońsk i Witnica (P.N. i P.K. 

„Ujście Warty”) zachodzą spektakularne zjawiska związane z tą grupą zwierząt. Specyfika hydrologiczna oraz 

użytkowanie terenu zdecydowało, że nadwarciańskie rozlewiska pełnią bardzo istotną rolę dla ptaków 

wędrownych, zimujących, lęgowych oraz odbywających pierzenie. Ze wszystkich zwierząt właśnie ta grupa – 

ptaki – stanowi ich największy walor przyrodniczy. Zalewowy charakter znacznych powierzchni doliny 

przyujściowej Warty oraz rozległe przestrzenie pól i łąk dla wielu gatunków stanowią atrakcyjne, 

komplementarnie uzupełniające się siedliska, które w większości krajów europejskich zmeliorowano i osuszono. 

W przypadku kilku gatunków rozlewiska te stanowią miejsce życia dla znacznej części krajowej populacji. W 

efekcie tych zależności na rozlewiskach dolnej Warty stwierdzono obecność ponad 250 gatunków ptaków, z 

czego ponad 170 to gatunki lęgowe. Corocznie gniazdują tu m.in. siewkowce (krwawodziób, rycyk, kszyk, 

sieweczka rzeczna, czajka, ostrygojad), mewy (pospolita, śmieszka, srebrzysta oraz w niektórych latach mewa 

mała i czarnogłowa), rybitwy (rzeczna, białoczelna, czarna, białowąsa i białoskrzydła), chruściele (derkacz, 

wodnik, zielonka, kropiatka, łyska i kokoszka wodna), kaczki (krzyżówka, cyranka, cyraneczka, krakwa, 

płaskonos, gągoł, czernica, głowienka), perkozy (zausznik, dwuczuby, rdzawoszyi i perkozek). Dzięki 

różnorodności gatunkowej i stosunkowo dużego zagęszczenia ptaków obszar Błot to wybitnie korzystne miejsce 
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do prowadzenia obserwacji wielu intrygujących spektakli związanych z życiem ptaków. Istotnym jest, aby 

podejmować działania mające na celu zachowanie przyrody w niepogorszonym stanie.
15

 

Teren charakteryzuje się wybitnymi wartościami przyrodniczymi. Blisko połowa jego obszaru objęta jest 

formami ochrony przyrody. Spotkać tu można wszystkie przewidziane polskim prawem formy ochrony przyrody. 

Od formy najwyższej – parku narodowego po najniższą – obszar chronionego krajobrazu.  

Subregion G8 charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem lesistości. Lasy są ogólnodostępnym, społecznym 

dobrem, kształtującym jakość życia człowieka. W sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka pełni funkcje 

przyrodnicze, gospodarcze i społeczne
16

. 

Tabela 4  Zalesienie powierzchni gmin subregionu G8 w 2013 roku 

Gmina powierzchnia lasów w ha % powierzchni gminy 

Cybinka 16957 60,63% 

Słubice 3511 24,14% 

Górzyca 1828 39,62% 

Kostrzyn 10482 53,04% 

Witnica 9980 52,25% 

Słońsk 3562 22,45% 

Ośno Lubuskie 7445 40,12% 

Rzepin 12373 44,40% 

SUBREGION G8 66138,00 44,60% 
źródło: 4 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

W całym kraju, jak i w subregionie G8, lasy występują na najsłabszych glebach, co znajduje odzwierciedlenie w 

układzie typów siedliskowych
17

. W obrębie powiatu mało żyzne siedlisko subatlantyckiego boru sosnowego 

świeżego oraz kontynentalnego boru mieszanego porastają lasy, w których dominuje sosna zwyczajna. 

Głównym siedliskiem występowania tych zespołów są ubogie podłoża świeże, piaszczyste różnego 

pochodzenia
18

. Obecne tereny otwarte, użytkowane rolniczo pokrywają się z obszarem potencjalnego 

występowania grądu i świetlistej dąbrowy, czyli żyznych siedlisk świeżych i umiarkowanie wilgotnych
19

. 

Większość siedlisk zajmowanych niegdyś przez te zbiorowiska została odlesiona i zamieniona na pola 

uprawne
20

. Na terenie subregionu G8 niewielkie pozostałości drzewostanów liściastych obserwujemy w lasach, 

szczególnie trudno dostępnych fragmentach i wyspach środowiskowych jakimi są zadrzewienia śródpolne. 

Wysoki stopień zgodności składu gatunkowego drzewostanów powiatu słubickiego (oraz najprawdopodobniej 

pozostałych 3 gmin subregionu) z siedliskiem jest wynikiem nasadzeń sosnowych na obszarze potencjalnego 

występowania boru sosnowego świeżego i boru mieszanego. Sosna nie powinna być jednak nigdy wyłącznym 

gatunkiem w drzewostanie
21

. 

                                                                 
15

 www.zdow.pl 
16

 Raport o stanie lasów w Polsce 2013, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa 2014, s. 
7. 
17

 Ibidem., s. 14. 
18

 J. M. Matuszkiewicz, Zespoły leśne Polski, Warszawa 2001, s. 77-95. 
19

 Ibidem, s. 159-192. 
20

 B. Woziwoda, Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych w lasach Polski środkowej, Studia i 
Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Zeszyt 2/3(16)/2007, s. 59-69. 
21

 J. M. Matuszkiewicz, Zespoły leśne Polski, Warszawa 2001, s. 77-95. 
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Naturalne drzewostany charakteryzują się wielopiętrowością, czyli urozmaiconą budową piętrową różnych 

pokoleń drzew. Typowe lasy dębowo-sosnowe, jakie powinny porastać obecne tereny leśne powiatu, są lasami o 

złożonej strukturze piętrowej, zwykle złożonej z trzech podwarstw
22

  

Struktura pionowa lasów powiatu słubickiego nie odbiega od przeciętnej dla Lasów Państwowych. 

Zdecydowanie dominują tu drzewostany jednopiętrowe, jednowiekowe, powstałe w wyniku nasadzeń 

sosnowych
23

. Sytuacja ta ulega stałej poprawie poprzez dosadzanie w jednopiętrowych plantacjach sosnowych 

cienioznośnych gatunków liściastych
24

. 

Zależności funkcjonalne obszaru 

Obszar G8 charakteryzuje się wyraźną polaryzacją życia społeczno-gospodarczego wokół lokalnych „biegunów 

rozwojowych”, czyli miast Słubice i Kostrzyn nad Odrą. Te miasta oferują mieszkańcom najwięcej. Zamieszkuje 

je najwięcej ludzi, na ich terenie znajduje się najwięcej miejsc pracy (co sprawia, że mieszkańcy sąsiednich gmin 

dojeżdżają do pracy do tych właśnie miejscowości) oraz charakteryzuje się najbogatszą ofertą edukacyjną.  

Rysunek 1 Mapa centrów funkcjonalnych 

 

źródło 1 opracowanie własne 

 

                                                                 
22

 Ibidem, s. 77-95. 
23

 Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata od 2005 do 2014 dla Nadleśnictwa Rzepin, Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej w Warszawie, Warszawa 2005, s. 31.; Raport o stanie lasów w Polsce 2013, Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa 2014, s. 16. 
24

 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, Nadleśnictwo Cybinka, Cybinka 2005, s. 70-79. 
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Na terenie tych miast koncentruje się rozlokowanie zakładów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Te centra funkcjonalne w największym stopniu wpływają na rozwój subregionu oraz na kierunki 

przepływu ludności wewnątrz subregionu. Nie mniej jednak sąsiedztwo zdecydowanie silniej oddziałujących 

centrów w promieniu 80 km od granic obszaru (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra oraz Berlin) nie może 

pozostać pominięta. Bliskość szczególnie Republiki Federalnej Niemiec silnie kształtuje kierunki rozwoju 

społeczno-gospodarczego subregionu. 

Spośród pozostałych miejscowości subregionu wyróżniają się jeszcze: Witnica, gdzie funkcjonuje Witnicka Strefa 

Przemysłowa oraz Rzepin z kilkoma znaczącymi zakładami pracy, w tym firmą produkującą meble oraz Izbą 

Celną. 

Powyższy schemat pokazuje rozlokowanie opisywanych powyżej centrów wraz z uwzględnieniem siły ich 

oddziaływania (im większy punkt, tym silniejsze oddziaływanie). Uwzględniono również drugi rodzaj centrów – 

centra komunikacyjne, związane z funkcjonowaniem znaczących węzłów kolejowych w Kostrzynie nad Odrą 

(kierunki: Berlin – Poznań, Gorzów; oraz Szczecin-Wrocław, Zielona Góra) oraz w Rzepinie (kierunki: Berlin-

Warszawa, a nawet Paryż-Moskwa; oraz Szczecin-Wrocław, przez Zieloną Górę). 

Znaczenie dwóch największych centrów gospodarczych potwierdzają dane GUS z badania przeprowadzonego w 

2006r. Niestety badanie to prowadzone było w formie eksperymentalnej jedynie w przytoczonym roku. W 

badaniu tym uwzględniano dane uzyskane od organów podatkowych dotyczące miejsca pracy zarobkowej 

mieszkańców poszczególnych gmin. Należy przypuszczać, że od 2006 roku prawdopodobnie nastąpił wzrost 

znaczenia Witnicy (saldo dodatnie). Przypuszczenia te związane są z rozwojem zakładów przemysłowych w 

Witnickiej Strefie Przemysłowej po 2006 roku. 

Tabela 5 Liczba bezwzględna osób dojeżdżających do pracy do innych gmin w 2006 r. 

Gmina 
przyjeżdżający 
do gminy 

wyjeżdżający 
z gminy saldo 

Kostrzyn nad Odrą 570 156 414 

Witnica 325 368 -43 

Cybinka 355 734 -379 

Górzyca 36 430 -394 

Ośno Lubuskie 345 580 -235 

Rzepin 881 893 -12 

Słubice 981 582 399 

Słońsk 109 187 -78 
źródło: 5 opracowanie własne w oparciu o dane GUS (BDL) 

Najlepiej zjawisko omawianej polaryzacji gospodarczej obrazuje sytuacja w gminie Górzyca, położonej 

pomiędzy Słubicami a Kostrzynem nad Odrą, z której aż 430 osób w 2006 roku dojeżdżało do pracy w innej 

gminie (prawdopodobnie w większości były to właśnie Słubice i Kostrzyn nad Odrą). Z drugiej strony warto 

zwrócić uwagę na bardzo wysoką liczbę osób przyjeżdżających do pracy w Rzepinie, choć należy pamiętać , iż 

dane te pochodzą z 2006 roku, a od tego czasu znaczenie Rzepina zmalało, w związku z wejściem Polski do 

strefy Schengen co pociągnęło za sobą likwidację wielu agencji celnych obsługujących ruch graniczny. 

Bliskość otwartych dla polskich pracowników Niemiec sprawia, iż subregion G8 staje się bardzo atrakcyjnym 

miejscem do zamieszkania dla osób planujących podjęcie pracy za granicą, przy jednoczesnym zamieszkaniu na 

terenach przygranicznych. W ten sposób maksymalizują dochody gospodarstw domowych dzięki zarobkowaniu 

w stawkach rynku niemieckiego natomiast ponosząc koszty życia po stronie polskiej, które z kolei są znacznie 
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niższe niż po zachodniej stronie Odry. Szerzej to zjawisko omawiane jest w rozdziale dotyczącym sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej. 

Wspólne problemy rozwojowe 

Powiązania funkcjonalne obszaru dotyczą również wspólnych problemów i wyzwań polityk publicznych. Jednym 

z najważniejszych problemów jest zjawisko drenażu młodych ludzi, tj. zjawisko wyjazdu młodzieży i siły 

roboczej z subregionu na studia (lub do pracy) i pozostaniu już na stałe w miejscu pobierania nauki. W 

przypadku młodzieży kończącej szkoły średnie o charakterze ogólnokształcącym średnio około 70% 

absolwentów podejmuje studia. Statystyki te pochodzą z wywiadów z przedstawicielami losowo wybranych 

szkół. 80% z nich monitoruje losy absolwentów i dzięki temu było w stanie udzielić szczegółowych informacji
25

. 

Ten fakt ma również olbrzymie znaczenie w kontekście niskiego stopnia rozwoju kapitału społecznego. Brakuje 

ludzi młodych, którzy angażowaliby się w działania organizacji pozarządowych na rzecz lokalnych wspólnot. 

Problem ten sygnalizowany był już w badaniach nad stanem lubuskich NGO w 2012 roku i nadal przybiera na 

sile
26

. Jeśli chodzi o kierunki polityk publicznych - w raporcie dotyczącym średniookresowej oceny oddziaływania 

Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na jego rozwój wskazano następujące rekomendacje dla polityki 

regionalnej, odnoszące się również do obszaru badanego. Do najważniejszych zaliczono: - podnoszenie 

potencjału kapitału ludzkiego poprzez zwiększanie jakości kształcenia; - inwestycje w obszarze infrastruktury 

społecznej, szczególnie edukacyjnej; - polepszanie połączeń komunikacyjnych z najbliższymi „biegunami 

wzrostu”; - zwiększenie dostępności infrastruktury cyfrowej, szczególnie dla odbiorców indywidualnych; - 

wspieranie rozwoju sektora turystycznego na terenach posiadających wystarczający potencjał w tym zakresie.
27

 

W tym samym dokumencie zidentyfikowano również obszary problemowe (OP), na których koncentrują się 

wyzwania rozwojowe. Punktem wyjścia dla ich identyfikacji były podregiony określone jako „dyfuzyjne” oraz te, 

które zgodnie z zapisami raportu Polska 2030 uznano jako obszary problemowe. Obszary te charakteryzują się: - 

niską jakością edukacji; - niską dostępnością komunikacyjną; - niskim poziomem informatyzacji. W 

województwie lubuskim zidentyfikowano 2 typy OP. Wśród nich w kategorii komunikacyjny/ informatyzacji 

znalazł się powiat słubicki, zajmujący większość subregionu G8. 

Każdy z powiatów województwa opisany został wskaźnikami zgrupowanymi w 5 kategorii. Na podstawie 

indeksu wskaźników w tych kategoriach przygotowano ranking powiatów województwa lubuskiego. Pozycja 

każdego z powiatów wchodzących w skład badanego obszaru „G8” w każdej kategorii wyszczególniona  jest w 

poniższej tabeli.  

Tabela 6 Miejsca powiatów badanego obszaru na tle pozostałych powiatów woj. lubuskiego w 5 kategoriach 

funkcjonalnych 

powiat struktura 
gospodarki 

środowisko 
naturalne 

problemy 
społeczne 

kapitał 
ludzki 

dostępność 

gorzowski 3 14 7 14 1 

słubicki 5 3 13 6 14 

sulęciński 8 10 11 9 7 
źródło 2 Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa 

Lubuskiego 

                                                                 
25

 Dane na podstawie wywiadów telefonicznych z przedstawicielami szkół przeprowadzonych w lutym 2015 
roku. Zestawienie udzielanych odpowiedzi znajduje się w załączniki 1 do niniejszego raportu. 
26

 Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane w ramach projektu 
„Podaj Dalej”, K.Duer, K.Dreszer-Smalec, Słubice 2012, s.37 i 92 
27

 Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa 
Lubuskiego, FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i 
Administracji w Krakowie, s.87 
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Z przytoczonych powyżej danych wynika, że obszar G8 to obszar, na którym stykają się 3 powiaty, 

charakteryzujące się najniższymi odczytami spośród lubuskich powiatów lubuskich w kategoriach problemów 

społecznych (poza powiatem gorzowskim, choć też jest nisko), środowiska naturalnego (poza słubickim), 

kapitału ludzkiego (poza słubickim) i dostępności (poza gorzowskim). Wszystkie trzy powiaty znajdują się w 

drugiej połowie rankingu jeśli chodzi o problemy społeczne, oraz prawie wszystkie jeśli chodzi o kapitał ludzki, 

co potwierdza konieczność podjęcia interwencji w tym obszarze.  
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Diagnoza kluczowych aspektów funkcjonalnych 

Demografia 

Rysunek 2 Mapa liczby ludności poszczególnych gmin subregionu G8 w 2013 roku. 

 

źródło: 6 diagnoza subregionu G8 

Najliczniejszymi gminami subregionu G8 są Słubice i Kostrzyn nad Odrą, przy czym ta druga gmina jest gminą 

miejską. Sprawia to iż cechuje się zdecydowanie najwyższą gęstością zaludnienia. Brak terenów wiejskich w tej 

gminie wpływa również na inne aspekty jej funkcjonowania, choćby nie pojawianie się problemów 

charakterystycznych dla terenów wiejskich pozostałych gmin subregionu G8. 

Tabela 7 liczba mieszkańców poszczególnych gmin na koniec 2013 r. 

gmina liczba osób gęstość zaludnienia 
% udziału w 
liczebności 
subregionu G8 

Cybinka 6656 24 8% 

Górzyca 4267 29 5% 

Kostrzyn nad Odrą 18155 393 22% 

Ośno Lubuskie 6505 33 8% 

Rzepin 9988 52 12% 

Słońsk 4803 30 6% 

Słubice 19902 107 24% 

Witnica 13098 47 16% 

SUBREGION G8 83374 56 100% 

źródło: 7 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

 



18 
 

wykres 1 Ilość mieszkańców gmin subregionu G8 w latach 2006-2013, gdzie 2006 = 100% 

 

źródło: 8 opracowanie własne w oparciu o dane GUS (BDL) 

Analizując powyższy wykres warto zwrócić uwagę na rok 2010. W Polsce obserwowany jest w tym czasie wzrost 

liczby ludności lecz nie tak duży jak na obszarze subregionu G8. Może to być związane z otwarciem granic dla 

polskich pracowników w maju 2011 roku przez Niemcy i procesu osiedlania się na terenach G8 osób 

zainteresowanych pracą w Niemczech lecz mieszkaniem w Polsce. Hipotezę tę potwierdzają również inne dane 

omawiane w rozdziale dotyczącym sytuacji gospodarczej i ekonomicznej oraz dotyczące powiązań 

funkcjonalnych gmin G8. Jedyną gminą, która odnotowała spadek liczby mieszkańców w stosunku do 2006 roku 

jest gmina Cybinka, czyli ta która nie ma bezpośredniego połączenia z zachodnim sąsiadem (pozostałe gminy 

albo graniczą z Niemcami, albo leżą na trasie kolejowej lub samochodowej za granicę). 

Struktura społeczeństwa 

Na obszarze funkcjonalnym żyje więcej kobiet, niż mężczyzn. Liczebność mężczyzn i kobiet w poszczególnych 

kohortach wiekowych zmienia się w czasie i jest zależna od procesów demograficznych, w tym zwłaszcza od 

liczby urodzeń i  zgonów.  Można  zaobserwować,  że  do  14  roku  życia  występuje nieznaczna przewaga liczby 

mężczyzn nad liczbą kobiet. Natomiast powyżej 54 roku życia zaznacza się coraz większa przewaga liczby kobiet. 

Struktura płci i wieku społeczeństwa w Subregionie G-8 , Obszarze Funkcjonalnym Doliny Odry i Warty wskazuje, 

że podobnie jak w całym kraju jest to społeczeństwo starzejące się. 

Badane gminy charakteryzują się dużą rozpiętością w przyroście najmłodszych grup wiekowych (do 14 roku 

życia). Od 2005 roku w tej grupie wiekowej nie odnotowano w żadnej z gmin przyrostu. Miasto Kostrzyn 

charakteryzuje się najmniejszym spadkiem (-1,3 %), natomiast największy spadek nastąpił w Mieście i Gminie 

Witnica (17,3 %). 
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wykres 2  Struktura ludności według wieku w Subregionie G8 w 2013 roku 

 

źródło: 9  Bank Danych Lokalnych, Urząd Statystyczny Zielona Góra 23.06.2014 

Średnia przyrostu dla całego badanego obszaru w tej grupie wiekowej wyniosła: - 8,2 %. W grupie ludności w 

wieku produkcyjnym najważniejszy przyrost od roku 2005 odnotowały gminy Górzyca i Słońsk (odnotowano 9,3 

% i 6,3 %), natomiast wskaźnikami ujemnymi cechuje się gmina Słubice (- 1,3 %). Potencjał demograficzny 

Obszaru Funkcjonalnego G-8 to ponad 83 tys. mieszkańców, co stanowi 8 % potencjału ludnościowego 

województwa lubuskiego.  

W największych miastach Obszaru Funkcjonalnego G8 tj. Słubicach i Kostrzynie nad Odrą, mieszka łącznie ok. 46 

% wszystkich mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. Obserwowanym zjawiskiem na terenie Subregionu G8 jest 

przyrost liczby ludności. W latach 2005-2012 liczba ludności na Obszarze Funkcjonalnym zwiększyła się z 82,3 

tys. do 83,3 tys. mieszkańców.  

Od roku 2005 współczynnik obciążenia demograficznego
28

 w 7 z 8 badanych gmin miał tendencje wzrostowe, co 

odpowiada trendom ogólnokrajowym. Jedynie w gminie Słońsk odnotowano tendencję spadkową tego 

wskaźnika (-10 %). Najwyższą w 2013 roku wartość wskaźnika obciążenia demograficznego odnotowano w 

gminie Kostrzyn nad Odrą (25,6), a najniższą w gminie Słońsk (20,5) 

Zgodnie z prognozą ONZ liczba mieszkańców Polski zmniejszy się do 36,7 mln w roku 2035. W dłuższej 

perspektywie będzie to jednak znacznie dotkliwszy spadek. Według prognoz liczba mieszkańców naszego kraju 

w 2100 roku wyniesie 26 mln. Demografia będzie także niekorzystna na badanym obszarze funkcjonalnym, 

chociaż w latach 2008-2012 nastąpił nieznaczny wzrost liczby mieszkańców (2%). Ogółem na obszarze 

Subregionu G-8 liczba ludności znacząco spadnie. Warto zwrócić uwagę na duże różnice pomiędzy 

poszczególnymi grupami wiekowymi. 

                                                                 
28

 Współczynnik  obciążenia  demograficznego  ukazuje  liczbę  ludności  w  wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym. 
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Według prognoz grupą, której liczebność w okresie 2012-2035 spadnie o 8,3 % są osoby w wieku 0-14 lat. 

Spadać będzie również liczna osób w wieku 15-65 (- 1,7 %). Z kolei aż o 25 % zwiększy się liczba mieszkańców w 

wieku +65 lat, co spowodowane jest przechodzeniem kolejnych roczników wyżu demograficznego lat 50 na 

emeryturę. Udział emerytów wśród mieszkańców Subregionu G-8 wzrośnie w związku z tym z 13 % w roku 2015 

do ok. 40 % w roku 2035. Udział osób w wieku 0-64 lat zmniejszy się jednak z ok 78 % do ok 60%. 

wykres 3 Prognozowana struktura ludności według wieku w Subregionie G8 w 2035 roku. 

 

źródło: 10  Bank Danych Lokalnych, Urząd Statystyczny Zielona Góra 23.06.2014 

Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna 

Sektor finansów publicznych 

Jednym z wskaźników obrazujących sytuację finansową gmin może być dochód budżetowy przeliczony na 

jednego mieszkańca. W przygotowanym zestawieniu zaprezentowanym na wykresie poniżej widać wyraźny 

pozytywny trend w poziomie dochodów wszystkich gmin subregionu. Zastanawiającym jest fakt, że od 2006 

roku nieprzerwanie liderami subregionu G8 są gminy Ośno Lubuskie i Górzyca. Wpływ na to zjawisko ma fakt, że 

gminy te w odróżnieniu do większości pozostałych gmin, nie mają wyodrębnionych spółek komunalnych. W 

związku z czym w tym zestawieniu uwzględnione są nie do końca porównywalne dochody. Należy więc 

zaznaczyć, iż analizując poniższy wykres nie powinno się wnioskować, iż gminy Górzyca i Ośno Lubuskie są 

najbogatsze. Dodatkowo na wysokość tego wskaźnika względnie wysoki wpływ w przypadku tych gmin mają 

zaciągnięte zobowiązania, które w momencie zaciągania włączane są do budżetu po stronie dochodu gminy. 

Średnia wartość wskaźnika dla województwa lubuskiego to 3365 zł. Oznacza to, iż 3 gminy subregionu wypadły 

w 2013 roku lepiej, natomiast 5 słabiej niż średnia wojewódzka.  

Obraz sytuacji ekonomicznej z pewnością uzupełnia analiza struktury dochodów, szczególnie dochodów 

podatkowych (PIT), które w znaczącej części wracają do gminy zamieszkania podatnika. Dochody z podatku CIT 

niestety nie wracają do gmin w tak znaczących proporcjach, przez co ich udział w dochodach budżetów jest 

marginalny. 
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wykres 4 Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2006-2013. Lubuskie w 2013 = 3365 zł 

 

źródło: 11 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Tabela 8 Struktura dochodów gmin w 2013 roku. 

gmina wpływy  z PIT wpływy z CIT dochody własne inne ogółem 

Cybinka 11,83% 0,62% 46,37% 41,17% 100% 

Górzyca 7,37% 0,20% 50,76% 41,67% 100% 

Kostrzyn nad Odrą 16,03% 0,89% 68,75% 14,33% 100% 

Ośno Lubuskie 9,96% 0,52% 52,51% 37,01% 100% 

Rzepin 15,67% 0,35% 56,05% 27,93% 100% 

Słońsk 10,39% 0,13% 38,34% 51,15% 100% 

Słubice 18,34% 0,64% 65,10% 15,92% 100% 

Witnica 12,51% 0,37% 51,12% 36,00% 100% 
źródło: 12 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  

związane z wydobyciem kopalin w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowią nieznaczny procent udziału 

dochodów własnych ogółem. Jedynie w gminie Górzyca przekraczają one 1% (1,37%). Poza Górzycą jeszcze 

gminy Witnica (0,49%), Cybinka (0,19%) i Ośno Lubuskie (0,04%) osiągają z tego tytułu dochody w skali powyżej 

jednego promila w relacji do dochodów na mieszkańca ogółem.   

 

 

 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cybinka Górzyca Kostrzyn nad Odrą

Ośno Lubuskie Rzepin Słońsk

Słubice Witnica



22 
 

 

Zadłużenie gmin 

Tabela 9  Zadłużenie gmin subregionu G8 oraz relacja dochodów i wydatków w 2013 roku 

gmina zadłużenie
29

 Relacja dochodów do wydatków
30

 

Cybinka 37,4% negatywna 

Górzyca 36,3% pozytywna 

Kostrzyn nad Odrą 39,6% pozytywna 

Ośno Lubuskie 56,4% negatywna 

Rzepin 20,8% pozytywna 

Słońsk 63,5% negatywna 

Słubice 45,6% pozytywna 

Witnica 62,2% pozytywna 

źródło: 13 opracowanie własne na podstawie  http://www.naszakasa.org.pl/ dostęp 24.02.2015 - dane na podstawie 

sprawozdań budżetowych JST udostępnianych przez Ministerstwo Finansów RP 

Dane dotyczące stanu zadłużenia gmin oraz relacji dochodów do wydatków stanowią punkt wyjścia do 

rozważań o możliwościach poszczególnych gmin w przyjmowaniu na swoje budżety kolejnych obciążeń 

wynikających z inwestycji lub projektów refundowanych po ich rozliczeniu. Rozważając możliwości tych gmin 

dodatkowego znaczenia nabiera możliwość współpracy wszystkich gmin w ramach partnerstwa subregionu G8. 

Otóż nie wszystkie gminy stać na kolejne inwestycje i ich późniejsze utrzymanie – tym bardziej zasadną wydaje 

się wspólna strategia gmin subregionu zakładająca partycypację w kosztach przygotowania inwestycji, 

przetargów i innych kosztów przygotowawczych, jak również w późniejszym utrzymaniu powstałych obiektów. 

W niniejszej diagnozie przedstawiono obszary wymagające doinwestowania, z zaznaczeniem jednak, iż są to 

braki zarówno na poziomie gminy jak i subregionu – zaspokojenie tych braków nie musi się jednak wiązać z 

inwestycją w każdej z gmin, lecz ulokowaniem danej inwestycji w najkorzystniejszym miejscu subregionu 

(zarówno pod kątem geograficznym, funkcjonalnym jak i finansowym) i umożliwieniu korzystania z niej 

pozostałym gminom subregionu. 

Finanse osobiste mieszkańców 

Znajomość sytuacji sektora finansów publicznych nie pozwala jeszcze na ocenę sytuacji ekonomicznej 

subregionu G8. Aby analiza była bardziej szczegółowa zapytano mieszkańców gmin subregionu o to, jak 

oceniają warunki życia materialnego w swoim miejscu zamieszkania. Zaobserwowano znaczące różnice w 

odpowiedziach w zależności od gminy zamieszkania. I tak najlepiej oceniane są warunki panujące w gminach 

Kostrzyn nad Odrą i Słubice (co nie jest niespodzianką ze względu na ich pozycje funkcjonalne opisywane w 

jednym z poprzednich rozdziałów) oraz w… Słońsku. Jest to bardzo ciekawy wynik zważywszy na fakt, iż z analizy 

wskaźników finansowych wynika, że gmina Słońsk, jako samorząd znajduje się w najgorszej sytuacji finansowej 

ze wszystkich gmin subregionu G8. Istnieją dwie hipotezy tłumaczące to zjawisko – pierwsza nawiązuje do 

zadłużenia gminy i jego przeznaczenia (np. na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich) 

oraz zjawiska opisywanego w psychologii biznesu polegającego na zdecydowanie lepszym odbiorze 

natychmiastowych korzyści bez uwzględnienia późniejszych kosztów niż korzyści odłożonych w czasie lecz 

nieobciążonych większymi kosztami. Druga hipoteza to wysoki stopień niezależności mieszkańców gminy Słońsk 

                                                                 
29

 Wskaźnik obejmuje także zobowiązania na realizacje projektów unijnych. Bez uwzględnienia tego czynnika 
zadłużenie jest niższe – jak choćby w przypadku Gminy Słońsk, gdzie wyniosło 55,16% na koniec 2013 r. (źródło: 
informacje przekazane przez Gminę) 
30

 Jako pozytywną relację uznano taką, w której dochody są wyższe od wydatków 
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od sektora finansów publicznych i ocenianie sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania przez pryzmat 

finansów prywatnych. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres. Warto zwrócić uwagę także na praktyczny brak 

skrajnych odpowiedzi w gminach Rzepin i Ośno Lubuskie, a z drugiej strony ich wysoki udział w ocenie sytuacji w 

gminie Słubice.  

wykres 5 Odpowiedzi na pytanie: Jak Pan(i) ocenia warunki życia materialnego w swoim miejscu zamieszkania? 

 

źródło: 14 opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. N=325 

Aby jeszcze głębiej móc przeanalizować sytuację ekonomiczną w gminach poproszono mieszkańców o 

wskazanie na zaspokojenie jakich kategorii potrzeb wystarczają ich zarobki. Kategorie potrzeb opracowano w 

oparciu o model hierarchii potrzeb Maslowa.  

W pierwszej kategorii, najniższej, uwzględniono wszelkie wydatki zapewniające byt codzienny – wydatki na 

żywność, rachunki, odzież;  

Druga kategoria to wydatki z kategorii pierwszej wzbogacone o wydatki na rozrywkę, kulturę i sport. 

W trzeciej kategorii, oprócz wydatków z dwóch pierwszych kategorii znalazły się oszczędności jako 

przeznaczenie nadwyżki dochodów. 

Odpowiedzi mieszkańców poszczególnych gmin w niewielkim stopniu korelują z odpowiedziami na poprzednie 

pytanie oraz z twardymi wskaźnikami finansowymi gmin: 
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Cybinka Górzyca
Kostrzyn
nad Odrą

Ośno
Lubuskie

Rzepin Słońsk Słubice Witnica

bardzo źle 3,8% 5,9% 1,4% 0,0% 0,0% 5,3% 11,7% 5,7%

źle 42,3% 23,5% 21,4% 33,3% 28,2% 15,8% 18,2% 28,3%

trudno powiedzieć 23,1% 41,2% 17,1% 29,2% 35,9% 15,8% 22,1% 32,1%

dobrze 19,2% 29,4% 51,4% 37,5% 33,3% 57,9% 41,6% 28,3%

bardzo dobrze 11,5% 0,0% 5,7% 0,0% 2,6% 0,0% 6,5% 0,0%



24 
 

wykres 6 Odpowiedź na pytanie: Czy Pana(i) dochody wystarczają na: 

 

źródło: 15 opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. N=325 

Wprawdzie z powyższego wykresu wyłania się obraz najgorszej sytuacji materialnej mieszkańców Cybinki, 

Górzycy i Słońska co znajduje uzasadnienie we wcześniej omawianych wskaźnikach, podobnie jak najlepsza 

sytuacja w gminach Kostrzyn nad Odrą i Rzepin. Jednak odstępstwami od wyników spodziewanych okazują się  

być gminy Słubice (in minus) i Ośno Lubuskie (in plus). Podsumowując sytuację w subregionie G8, poniżej 

umieszczono wykres zawierający zestawienie odpowiedzi wszystkich uczestników badania (sprzed losowania 

warstwowego). 

wykres 7 Odpowiedź na pytanie: Czy Pana(i) dochody wystarczają na: 

 

źródło: 16 Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. N=1140 
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Na terenie Subregionu G-8 działalność prowadzi nieco ponad 11564 przedsiębiorstw (8,6 % firm 

zlokalizowanych w całym województwie lubuskim). W Subregionie Obszaru Funkcjonalnego G-8, największy 

potencjał gospodarczy skupiony jest w trzech wiodących ośrodkach tj.: Słubicach, Kostrzynie nad Odrą i Witnicy. 

W miastach tych zlokalizowanych jest najwięcej przedsiębiorstw, zarówno osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego. Łącznie w powyższych miastach zarejestrowanych jest 

ok. 5718 wszystkich prywatnych podmiotów mających siedzibę w Subregionie Obszaru Funkcjonalnego G-8, 49 

% osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 92 % spółek handlowych i 94 % spółek z udziałem 

kapitału zagranicznego. Potencjał gospodarczy powyższych ośrodków w największym stopniu wspierany jest 

przez trzy gminy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą i Witnica. Na obszarze każdej z nich zlokalizowanych jest ponad 

tysiąc prywatnych podmiotów gospodarczych.  

Najsilniejszą pozycję gospodarczą w Subregionie Obszaru Funkcjonalnego G-8 zajmują Słubice, które zgodnie z 

założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 r. mają pełnić funkcję regionalnego ośrodka 

równoważenia rozwoju, a w Diagnozie Stanu Województwa Lubuskiego 2011 określone zostały jako miasto o 

wysokim stopniu aktywności gospodarczej, posiadające obiekty innowacji i przedsiębiorczości. Podobna 

sytuacja jest także w mieście w Kostrzynie nad Odrą, gdzie zarejestrowane były łącznie 2181 przedsiębiorstwa 

należące do sektora prywatnego (ok. 32 % wszystkich prywatnych podmiotów zlokalizowanych w Obszarze 

Funkcjonalnym), z czego 1673 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (ponad 32% ogółu 

w Obszarze Funkcjonalnym), a 187 spółki prawa handlowego (30 %). Kostrzyn nad Odrą pełni ważną rolę w 

Subregionie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budujący jest wzrost w stosunku do 2004 r. aktywności sektora 

prywatnego, a zwłaszcza działalności prowadzonej przez osoby fizyczne. Wskaźnik ten wyniósł odpowiednio w 

roku 2004 i 2012 – 29 % i 32 % w relacji do obszaru G-8. Zaznaczyć należy, że w Kostrzynie nad Odrą wystąpiła 

najwyższa w całym Obszarze Funkcjonalnym dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych prowadzonych 

przez osoby fizyczne. W przypadku spółek prawa handlowego nastąpił ich przyrost ze 427 podmiotów ogółem 

do 624 podmiotów ogółem (wskaźnik dynamiki wzrostu wyniósł 46 %) lecz tempo wzrostu jest wolniejsze niż 

średnia w Województwie Lubuskim (55 %).  

W rezultacie powyższych zmian pozycja gospodarcza Kostrzyna nad Odrą na tle całego Obszaru Funkcjonalnego 

uległa w stosunku do 2004 r. umocnieniu. W roku 2004 przedsiębiorstwa sektora prywatnego zarejestrowane w 

Kostrzynie nad Odrą stanowiły ok. 32 % wszystkich podmiotów prywatnych zarejestrowanych w Obszarze 

Funkcjonalnym G-8. Gospodarczy potencjał Kostrzyna nad Odrą wspomagany jest przede wszystkim przez 

połączenia transportowe z Niemcami (droga B 1 oraz bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlinem), Słubice 

(subregionalny ośrodek równoważenia rozwoju) oraz lokalne ośrodki rozwoju (Witnica, Cybinka, Rzepin, Ośno 

Lubuskie, Górzyca i Słońsk).  

Równocześnie liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kostrzynie nad Odrą zwiększyła 

się z 1419 do 1673 (wskaźnik dynamiki wzrostu wyniósł 18 %). W dwóch pozostałych miastach oba wskaźniki 

uległy odmiennym wahaniom. W Witnicy liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła z 738 do 829 (wskaźnik 

dynamiki wzrostu 12%), a w Słubicach zaś spadła z 2263 do 2109 (wskaźnik dynamiki spadku 7%).  

Liczba podmiotów prywatnych ogółem wzrosła odpowiednio w Witnicy z 1723 do 2190 (wskaźnik dynamiki 

wzrostu 27 %), w Słubicach z 2850 do 3023 (wskaźnik dynamiki wzrostu 6%). Równocześnie w trzech 

wymienionych ośrodkach widoczny jest wzrost liczby spółek handlowego, jednak dynamika ich powstawania 

wynosząca dla Kostrzyna nad Odrą 35 %, Witnicy 26% i Słubicach 33% jest nieco mniejsza zarówno od średniej 

dla Województwa Lubuskiego (35%), jak i średniej dla całego Obszaru Funkcjonalnego G-8 (34%).  

Istotnymi ośrodkami rozwoju gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego G-8 są również Cybinka, Rzepin, Ośno 

Lubuskie, Górzyca i Słońska. Na ich obszarze funkcjonuje odpowiednio: 258 i 438 podmiotów gospodarczych 

należących do sektora prywatnego. Oba ośrodki gospodarcze zanotowały w stosunku do 2004 r. wzrost ogólnej 
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liczby podmiotów gospodarczych. W Słońsku nastąpił istotny wzrost wskaźnika, w rezultacie wskaźnik dynamiki 

w relacji do 2004 r. wynosił w Górzycy 6 %, a w Słońsku aż 30%. Górzyca zanotowała dynamiczny wzrost liczby 

spółek prawa handlowego z 16 w 2004 r. do 26 w 2012 r. uzyskując wskaźnik dynamiki wzrostu wynoszący 38%.  

Wskaźnik dynamiki wynoszący 38 % jest wyższy od wskaźnika dla regionu (35%) i jednocześnie niższy niż dla 

kraju (42 %). Słońsk wykazuje niższą dynamikę rozwoju spółek. Niniejszy wskaźnik kształtował się zarówno dla 

Górzycy jak i Słońska na poziomie 30 %. 

Istotne dla rozwoju innowacyjności G8 jest tworzenie sieci współpracy. Dzięki możliwości pozyskiwania 

finansowania na działalność klastrową w perspektywie finansowej 2007-2013 w Polsce powstały liczne 

inicjatywy klastrowe, jednak tylko niewielu udało się rozwinąć działalność na tyle, aby przekształciły się w 

klastry. Bliskość Niemiec to duży atut Subregionu G8. Do Berlina z Kostrzyna nad Odra jest zaledwie 89 km, a ze 

Słubic 103 km. Aż 70 procent towarów i usług eksportu firm Subregionu G-8 trafia do Niemiec. To tutaj znajduje 

się jedna z najbardziej prężnie działających stref ekonomicznych w Polsce - Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna. To tutaj też prowadzi swoją działalność kilkadziesiąt przedsiębiorstw o wysokim stopniu 

innowacyjności i światowej sławie. A są to między innymi takie firmy jak: PODRAVKA POLSKA SP. Z O.O, ICT 

POLAND SP. Z O.O., TELESKOP SP. Z O.O., BRINKHAUS POLSKA SP. Z O.O., BEE POLSKA SP. Z O.O., ARCTIC PAPER 

KOSTRZYN S.A, HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE SP. Z O.O., KÖNECKE SP. Z O.O, FOLIAREX SP. Z O.O., 

VAPO SP. Z O.O.  

Potencjalne miejsce do inwestowania w województwie lubuskim to Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny. 

Jest on częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE), której siedziba mieści się na 

terenie Subregionu G8, a która rozciąga się na Wielkopolskę i Pomorze Zachodnie. Integruje on w ten sposób 

ekonomicznie trzy województwa i 15 miejscowości. Tak wielki obszar nie jest wcale przeszkodą w rozwoju 

innowacyjności, a wręcz przeciwnie. Należy zauważyć, iż zgodnie z kierunkami i założeniami polityki klastrowej 

w Polsce do 2020 roku opracowanej przez PARP klastrom przypisuje się istotną rolę w podnoszeniu 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz wzmocnieniu specjalizacji regionalnych, a wśród kluczowych 

rekomendacji wymienia się konieczność dofinansowania inicjatyw klastrowych i koordynatorów klastrów, a 

także zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i 

potencjale konkurencyjnym.  

Instytucje otoczenia biznesu  

Usługi wsparcia innowacyjności gospodarki i transferu technologii w województwie lubuskim świadczą 

instytucje otoczenia biznesu. Nasycenie w/w ośrodkami w województwie lubuskim niestety pozostaje na niskim 

poziomie (8 miejsce w Polsce). Pod koniec 2011 roku na jeden ośrodek przypadało 4747 firm. Słabością 

regionalnej infrastruktury otoczenia innowacyjnego biznesu jest duża koncentracja w Zielonej Górze i Gorzowie 

Wielkopolskim, co utrudnia korzystanie z usług w/w ośrodków przez przedsiębiorców z gmin oddalonych od 

rdzenia miast. Działalność doradczą, szkoleniową, wsparcie dla przedsiębiorstw i inwestorów oraz liczne 

projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności prowadzi przynajmniej 17 instytucji. Żadna z tych 

instytucji, poza KSSSE nie znajduje się w obszarze Subregionu G8 co znacząco osłabia ekonomicznie ten obszar. 

Przemysłowe specjalizacje subregionu G8 

W subregionie G8 swoje siedziby mają średnie i duże przedsiębiorstwa działające głównie w branżach: 

papierniczej (Arctic Paper S.A. ICT Poland Sp. Z.o.o, Lamix S.A), metalowej i tworzyw sztucznych (Witnica Metal 

Sp.Z.o.o, KOHL-group, Foliarex, Arpack), meblowej (Steinpol Central Services Sp. z o.o., Steinpol Meble Sp. z o.o., 

Schell Industries Polska Sp. z o.o.) przetwórstwa spożywczego (Koenecke, Latteria Tinis Sp. z o.o., PPHU MIKA), 

transportowej i logistycznej (Transhand, International Transport ELJOT , Viadrina Logistic, Trans Logistyka, W&K 

Auto Import Sp. z o.o. i wiele innych). Powyższe branże można uznać za specjalizacje przemysłowe subregionu 
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G8. Oprócz nich szczególnie dynamicznie rozwijającą się jest część branży logistycznej związana z magazynami i 

przeładunkami na terenie subregionu G8 towarów podróżujących ze wschodu Europy i Azji na zachód Europy. Ze 

względu na swoje położenie subregion stał się w tym zakresie bardzo atrakcyjnym miejscem inwestycji.  

Subregion charakteryzuje się również wysokim potencjałem rolniczym (m.in. ze względu na żyzne gleby zawala). 

Historycznie region ten stanowił swoiste zagłębie siana, o którym pisze Zbigniew Czarnuch w jednym z 

najlepszych regionalistycznych opracowań „Ujarzmianie rzeki”.
31

 

Ze względu na wysoką lesistość terenów subregionu wśród potencjalnych kierunków rozwoju przetwórstwa 

wymienić można przetwórstwo w zakresie owoców leśnych i grzybów.  

Infrastruktura 

Drogi 

Przez Subregion G8 prowadzą istotne szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym i europejskim. Autostrada A2 

będąca częścią międzynarodowej trasy europejskiej E30 z Irlandii do Rosji. Na diagnozowanym terenie znajdują 

się dwa wjazdy/zjazdy z drogi krajowej nr 2/Autostrady A2 w okolicach Słubic i Rzepina. W północnej części 

obszaru przebiega droga krajowa nr 22 Kostrzyn nad Odrą – Grzechotki, łącząca m.in. Kostrzyn nad Odrą, 

Słońsk, a także pośrednio Ośno Lubuskie i Rzepin, z Gorzowem Wielkopolskim. Od strony zachodniej Słubice, 

Górzyca i Kostrzyn nad Odrą połączone są drogą krajową nr 31 (Słubice – Szczecin). Z kolei na południu Słubice i 

Cybinka połączone są drogą krajową nr 29 (Słubice – Połupin).  

Istotne z punktu widzenia połączeń funkcjonalnych są drogi wojewódzkie łączące poszczególne ośrodki miejskie. 

Droga wojewódzka nr 137 (Słubice – Trzciel), DW nr 134 (Karkoszów – Urad), DW nr 139 (Górzyca – Debrznica), 

DW nr 132 (Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wielkopolski). W związku z drogowymi przejściami granicznymi w 

Świecku, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą, część występującego ruchu na obszarze G8 stanowi ruch tranzytowy. 

Niestety, obwodnice dla ruchu tranzytowego posiadają jedynie 3 miejscowości. Witnica, Ośno Lubuskie i Rzepin. 

Przy czym obwodnica tego ostatniego powstała w związku z przebudową drogi krajowej nr 2 na autostradę A2, 

w związku z brakiem drogi alternatywnej. Obecnie ma marginalne znaczenie dla ruchu tranzytowego jak i 

lokalnego. 

Subregion G8 w porównaniu do reszty kraju dysponuje słabo rozwiniętą infrastrukturą drogową. Wskaźnik 

gęstości dróg o nawierzchni twardej w Polsce wynosił w 2011 r. 89,7 km na 100 km
2
.
32

 Gęstość dróg dla 

Subregionu G8 była niższa i wynosiła 59,2 km na 100 km
2
. Średni dobowy ruch (SDR) w 2010 r. wynosił 2118 

pojazdów na dobę i w porównaniu do 2005 r. wzrósł o 19%. Co jest zgodne z tendencją ogólnokrajową. SDR na 

drogach wojewódzkich w kraju wzrósł w tym czasie o 23%. W wielu miejscach SDR na odcinkach dróg 

wojewódzkich znajdujących się na terenie Subregionu G8 przekraczał znacznie SDR dla województwa lubuskiego 

(2118) jak i SDR dla kraju(3398). 

Natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach dróg obrazuje poniższa tabelka oraz następująca po niej mapa. 

Tabela 10 Natężenie ruchu kołowego na drogach wojewódzkich i krajowych subregionu G8 (badanie SDR) w 2010  roku. 

nr 
punktu droga nr odcinek ruch rowery 

% średniej 
wojewódzkiej* 

odsetek 
rowerów 

1 29 Granica Słubice 10010 183 473% 1,8% 

2 29 Słubice Urad 4938 5 233% 0,1% 
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3 29 Urad Korczyców 3871 8 183% 0,2% 

4 31 Kostrzyn Górzyca 3332 11 157% 0,3% 

5 31 Górzyca Słubice 3888 5 184% 0,1% 

6 22 Granica Kostrzyn 5406 86 255% 1,6% 

7 22 Kostrzyn Lemierzyce 3288 14 155% 0,4% 

8 31 Sarbinowo Kostrzyn 5114 57 241% 1,1% 

9 132 Witnica Nowiny Wielkie 5282 brak d. 249% brak d. 

10 132 Nowiny Wielkie Gorzów Wlkp. 7480 brak d. 353% brak d. 

11 134 Ośno Rzepin 2478 brak d. 117% brak d. 

12 137 Słubice Nowe Biskupice 5979 brak d. 282% brak d. 

13 137 Kowalów Ośno Lubuskie 3888 brak d. 184% brak d. 

14 132 Dąbroszyn Witnica 3449 brak d. 163% brak d. 

15 139 Górzyca Kowalów 1043 brak d. 49% brak d. 

16 139 Kowalów Rzepin 1600 brak d. 76% brak d. 

17 139 Rzepin Debrznica 587 brak d. 28% brak d. 

18 134 Rzepin Urad 902 brak d. 43% brak d. 

19 137 Ośno Lubuskie Muszkowo 2753 brak d. 130% brak d. 

20 132 Kostrzyn Dąbroszyn 3863 brak d. 182% brak d. 
źródło: 17 opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA, badanie SDR 2010 

Wynik zanotowany na badanym obszarze jest wyższy niż średnia dla większości. Największy średni dobowy ruch 

(SDR) zanotowano w mieście Słubice na odcinku od drogi krajowej nr 29 do przejścia granicznego. Ten fakt jest 

zrozumiały ze względu na przygraniczny charakter miasta oraz skalę turystyki handlowej uprawianej przez 

sąsiadów z zza Odry z jednej strony, a z drugiej znaczenie przejścia granicznego w Słubicach w kontekście 

komunikacji osób pracujących w Niemczech a mieszkających w subregionie G8. Co ciekawe na drugim miejscu 

uplasowała się droga wojewódzka nr 132 Nowiny Wielkie – Gorzów Wlkp. (7480 poj./dobę), co obrazuje skalę 

oddziaływania Gorzowa Wielkopolskiego jako centrum gospodarczego na pobliskie gminy (głównie na gminę 

Witnica). Wprawdzie kierunek natężenia ruchu (Gorzów -> Nowiny Wielkie czy Nowiny Wielkie -> Gorzów) nie 

jest badany, jednak porównując dane z dalszych odcinków drogi nr 132 (Nowiny Wielkie -> Witnica) wniosek 

dotyczący głównego kierunku ruchu może być tylko jeden. 

Kolejnym wysoce obciążonym odcinkiem jest odcinek drogi woj. Nr 137 Słubice – Nowe Biskupice (5979 

poj./dobę) z Kunowicami (czyli miejscowością, która jest naturalnym kierunkiem procesów suburbanizacyjnych 

miasta Słubice). Ruch na drodze nr 137 warto przeanalizować pod kątem narastających wartości w kierunku 

Słubic (i/lub granicy). To również prowadzi do oczywistego wniosku w kontekście kierunku tego ruchu. W 

kontekście średniego dobowego ruchu pojazdów na dobę dla dróg wojewódzkich w województwie lubuskim 

(2633 poj./dobę) wskaźnik natężenia ruchu na drogach wojewódzkich na terenie Subregionu należy uznać za 

bardzo wysoki. Zjawisko to w większości przypadków tłumaczy przygraniczne położenie Subregionu i wiążący się 

z tym intensywny ruch tranzytowy pojazdów w kierunku przejść granicznych. 
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Rysunek 3 Mapa natężenia ruchu drogowego w subregionie G8. Im większa czarna kropka tym większe natężenie. 

 

źródło: 18 opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA (badanie SDR) 

Linie kolejowe 

Analiza  stanu  infrastruktury  kolejowej  pokazuje,  że  sytuacja  jest  dobrze ukształtowana pod względem 

ilościowym. Województwo lubuskie przecina 36  linii  kolejowych  normalnotorowych  o  całkowitej  długości  

torów wynoszącej  w  końcu  2002  roku  1234,28  km,  w  tym  679,015  km  torów czynnych,  przy  czym  89%  

tych  linii  jest  wykorzystywanych  w  ruchu pasażerskim i towarowym, natomiast 9,7% tylko w ruchu 

towarowym. Z ogólnej długości linii eksploatowanych 498,715 km stanowią linie znaczenia państwowego,  

361,506  km  stanowią  linie  dwutorowe,  a  282,139  km stanowią linie zelektryfikowane. 
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Subregion G8 to dwie linie kolejowe – południkowa zwana Odrzanką, to oddana w 1876 r. Kolej Freiburska 

łącząca Świebodzice ze Szczecinem
33

 oraz równoleżnikowa linia łącząca wschód z zachodem Europy (Paryż – 

Moskwa).  

Rysunek 4 Schemat sieci kolejowej subregionu G8 

 

Rysunek 5 Diagnoza subregionu G8 

Analiza  dopuszczalności  prędkości  pokazuje,  iż  wiele  odcinków  linii kolejowych  zostało  zmodernizowanych,  

aby  umożliwić  pociągom  szybszą jazdę. Do tak dobrej jakości infrastruktury przyczyniły się przede wszystkim 

szerokiej skali inwestycje w ramach przygotowań do EURO 2012. Stan obecny, a także planowane w najbliższym 

czasie inwestycje pokazują, że władze zdają sobie sprawę ze znaczenia transportu kolejowego, który może 

znacznie odciążyć infrastrukturę drogową. Jest to szczególnie istotne na obszarze funkcjonalnym Subregionu G-

8. Połączenie kolejowe z takimi miastami jak Berlin, Poznań, Warszawa, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław i 

Gorzów Wielkopolski stanowią silną przewagę konkurencyjną subregionu G8. Z połączeń korzystają studenci, 

przedsiębiorcy oraz pracownicy. 

Szlaki wodne 

Odra jest drugą, co do wielkości rzeką w Polsce. Jej długość wynosi 845 km, w tym 742 km na terenie Polski. Na 

długości 179 km jest rzeką graniczną z Republiką Federalną Niemiec, a na długości 8 km z Republiką Czeską. 

Powierzchnia Dorzecza Odry wynosi blisko 120 tys. km2, z czego 106 km2, czyli ponad 88% leży w Polsce i 

zajmuje 1/3 powierzchni kraju. Zasoby wodne są skromne, a przepływy bardzo nierównomierne. Warunki 

hydrologiczne do wodnego transportu śródlądowego województwa lubuskiego są zbliżone do wielu dróg 

wodnych Europy Zachodniej. Przez Subregion G-8 przebiega szlak wodny. Barierą utrudniającą transport jest 
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duża zmienność warunków Żeglowności, spowodowanych częstymi zbyt niskimi lub wysokimi stanami wód, 

zamgleniami i zlodzeniami.  

W związku z małą ilością opadów występujących w zlewni Odry, przeciętna długość okresu nawigacyjnego w 

latach 1951 – 1984 wynosiła 220 dni, zaś w suchych latach 1990 – 1993 nie przekroczyła 55 dni. Liczba dni 

utrzymania głębokości tranzytowych na granicznym odcinku Odry w latach 1982-2001 powyżej 180 cm wynosiła 

od 52 do 356 dni. Wielkość przepływów średnich Odry stanowi 25% w porównaniu z Renem i 10% w porównaniu 

z Dunajem. Osiągnięcie głębokości tranzytowych 1,7 - 2,0 m pozwoliłoby na użycie w okresie zimowym 

lodołamaczy i zmniejszenia zagrożenia tworzenia się zatorów lodowych. Podstawowe zaplecze żeglugi 

odrzańskiej stanowią porty i przeładownie. Wzdłuż tego szlaku występuje 5 rejonów koncentracji portów, 

przeładowni i nabrzeży, w tym zespół portów lubuskich: Głogów, Nowa Sól, Cigacice, Krosno Odrzańskie, Urad, 

Słubice, Kostrzyn. 

Rysunek 6 Mapa szlaków rzecznych Subregionu G8 

 

źródło: 19 diagnoza subregionu G8 

Należy zwrócić uwagę na rosnącą w ostatnich latach rangę Odry jako szlaku turystycznego za sprawą 

działalności Stowarzyszenie Odra dla Turystów i projektu transgranicznego, którego celem jest uaktywnienie dla 

turystów ,,niebieskiego raju” lubusko – brandenburskiego pogranicza poprzez uatrakcyjnienie i udostępnienie 

terenów dorzecza Odry na rynek europejski. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i stworzenie 

wspólnego systemu promocji Odry jako unikatowego przyrodniczo szlaku wodnego oraz wielowariantowego 

produktu turystycznego. Multiplikacja rynku ofert turystycznych na bazie turystyki wodnej.
34

 

Trasy rowerowe 
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Na całym Obszarze Funkcjonalnym Doliny Odry i Warty znajduje się ok. 140 km dróg i szlaków rowerowych. 

Najdłuższa trasa o charakterze komunikacyjnym to 35 kilometrowa droga rowerowa wzdłuż DW 132 między 

Kostrzynem nad Odrą a Gorzowem Wielkopolskim. Oprócz niej warto wspomnieć o szlaku Wstęga Odry i Doliny 

Szlauby, która po polskiej stronie ma ok. 37 km w gminie Cybinka oraz o międzynarodowym szlaku rowerowym 

EuroVelo (EV 2) R2 biegnącym od granicy w Kostrzynie nad Odrą poprzez Czarnów, Ośno Lubuskie aż do granicy 

Subregionu w kierunku Sulęcina. Na obszarze brak jednak połączeń pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg 

rowerowych co szczególnie widać na załączonej na str. 36 mapie. Z nielicznymi wyjątkami są one budowane 

krótkimi odcinkami i nie stanowią one spójnej sieci funkcjonalnej.  

Jazda na rowerze jest najbardziej popularną formą aktywności fizycznej w Polsce. Przynajmniej raz w roku na 

rower wsiada 70% Polaków, z czego aż 22% deklaruje, że jeździ systematycznie.
35

  

Rysunek 7 mapa natężenia ruchu rowerowego na drogach krajowych według województw w 2005 i 2010 r. 

 

źródło: 20 Ruch Rowerowy w Generalnym Pomiarze Ruchu 2010, GDDKiA, 2013. 

Jednocześnie to duże zainteresowanie rowerami nie przekłada się na analizy ruchu rowerowego w Polsce. Jak 

wynika z danych GDDKiA
36

 udział ruchu rowerowego na drogach krajowych w woj. lubuskim wynosił zaledwie 

0,3% i był najniższy w kraju. Dodatkowo w woj. lubuskim odnotowano najwyższy spadek natężenia ruchu 

rowerowego. Porównując natężenie ruchu rowerowego w latach 2005 i 2010 odnotowano spadek natężenia o 

aż -57%. Spadek SDR rowerów z 66 w 2005 r. do 29 w 2010 r. 
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Rysunek 8 Mapa natężenia ruchu rowerowego na drogach wojewódzkich według województw w 2005 i 2010 r. 

 

źródło: 21 Ruch Rowerowy w Generalnym Pomiarze Ruchu 2010, GDDKiA, 2013. 

Dodatkowe uzupełnienie obrazu daje pomiar ruchu na drogach wojewódzkich. Tutaj spadek w woj. lubuskim 

wyniósł -42%. Spadek SDR ze 127 w 2005r. do 74 w 2010 r. Mimo spadku udział ruchu rowerowego na drogach 

wojewódzkich jest w lubuskim jednym z najwyższych w kraju i wynosi 2,8%. 

Autorzy raportu spadki tłumaczą „...niekorzystnymi dla ruchu rowerowego warunkami pogodowymi panującymi 

podczas pomiarów w 2010 r., co potwierdzają m.in. wyniki automatycznych pomiarów ruchu rowerowego 

prowadzonych w Tychach. Wpływ mogą mieć także ogólne trendy demograficzno-społeczne i zmiany w sieci 

drogowej (budowa autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic). Tym niemniej nie w pełni tłumaczy to skalę 

spadku i należy uznać go za niepokojący sygnał, wskazujący na pogarszanie się warunków dla ruchu 

rowerowego na drogach zamiejskich i niewystarczające tempo rozwoju infrastruktury rowerowej na nich. 

Znaczne spadki natężeń ruchu rowerowego w województwach lubuskim i warmińsko-mazurskim potwierdzają 

alarmujące doniesienia organizatorów turystyki rowerowej o pogarszających się warunkach dla tej formy 

wypoczynku w Polsce”. Dodatkową uwagę zwracają również na „pogorszenie warunków ruchu rowerowego – 

związane ze wzrostem natężenia ruchu silnikowego oraz brakiem infrastruktury rowerowej. W latach 2005-

2010 natężenie ruchu pojazdów silnikowych na drogach krajowych wzrosło o 22%; szczególnie drastycznie 

wzrosło natężenie pojazdów ciężarowych z przyczepami (potocznie tirów) – o 43%. Jednocześnie bardzo 

niewielka część dróg krajowych została wyposażona w drogi dla rowerów. Ponieważ rowerzyści unikają ruchu 

na zasadach ogólnych jezdnią „pomiędzy tirami”, w tej sytuacji część z nich szuka tras alternatywnych, część 

innych środków transportu, a część rezygnuje z podejmowania podróży. W terenach wiejskich, o słabej 
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ofercie komunikacji publicznej, oznacza to ograniczenie mobilności osób z różnych przyczyn nie mogących 

korzystać z samochodu (np. młodzieży czy osób ubogich)”. 

Rysunek 9 Odpowiedzi na pytanie Czy jeżdżąc na rowerze na polskich drogach i ulicach czuje się pan(i) bezpiecznie? 

Badanie CBOS, 2012 

 

źródło: 22 Polacy na rowerach, CBOS, 2012; n=706 

Bezpieczeństwo rowerzystów jest ważną kwestią. To ono w dużej mierze decyduje o tym, czy wsiadamy na 

rower czy nie. Większość osób korzystających z roweru nie czuje się bezpiecznie na drogach i ulicach (64%). Aż 

58% źle ocenia stan infrastruktury rowerowej w swojej najbliższej okolicy. Stan infrastruktury rowerowej 

wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Im lepsze ścieżki rowerowe, specjalne pasy dla rowerzystów czy przejazdy 

przez jezdnię, tym czujemy się bezpieczniej na drogach.  

Brak ścieżek i dróg rowerowych to również największy problem dla rowerzystów – wskazało tak 67% 

ankietowanych. Na kolejnych miejscach podano „niebezpieczną jazdę kierowców samochodów i innych 

pojazdów” (62%) oraz „brak szerokiego pobocza przy drogach” (61%).  

Rowerzyści są tzw. „niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. W 2013 r. w Polsce doszło do 4 723 

wypadków drogowych z udziałem rowerzystów (1 716 wypadków z winy rowerzystów
37

). Zginęło w nich 317 

osób, a 4 573 osoby zostało rannych. Do większości wypadków (4 012) doszło na terenie zabudowanym. Na 

obszarze niezabudowanym odnotowano wysoką ofiarochłonność, tj. w co piątym wypadku odnotowano ofiarę 

śmiertelną (w 711 wypadkach zginęły 132 osoby). Wśród sprawców wypadków po stronie rowerzystów 

największą grupę stanowią osoby powyżej 60 roku życia (25,9% ogółu wypadków spowodowanych przez 

rowerzystów). Zginęło w nich aż 75 osób (49%). Do większości wypadków z udziałem rowerzystów przyczyniają 

się inni użytkownicy dróg (64%). Najczęstszymi przyczynami wypadków są nieudzielenie pierwszeństwa 

przejazdu (65%) i nieprawidłowe wyprzedzanie (15%).  
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 Wypadki drogowe w Polsce w 2013 rok, Komenda Główna Policji, 2014. 
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wykres 8 Wypadki drogowe z udziałem rowerzystów w Polsce i ofiary śmiertelne w latach 2006-2013 

 

źródło: 23 Raporty roczne dot. wypadków drogowych 2006-2013, Komenda Główna Policji 

Niepokojący jest wzrost wypadków drogowych z udziałem rowerzystów obserwowany od 2010 r. Można 

przypuszczać, że ma on bezpośredni związek ze stale rosnącym natężeniem ruchu samochodowego. 

W 2012 r. na terenie powiatów gorzowskiego i słubickiego (na terenie tych powiatów znajduje się większość 

obszaru G-8) doszło do 21 wypadków z udziałem rowerzystów (24% ogółu wypadków z udziałem rowerzystów w 

woj. lubuskim), w których zginęły 2 osoby. W 2011 r. wypadków z udziałem rowerzystów było 30 (31%), ofiar 

śmiertelnych nie odnotowano. W 2010 r. odnotowano 22 wypadki (26%), w których zginęła jedna osoba.  

Tabela 11 Wypadki z udziałem rowerzystów w woj. lubuskim z podziałem na powiaty 

Powiat 2010 2011 2012 

Gorzowski 15 24 18 

Zielonogórski 16 16 17 

Krośnieński 2 5 3 

Międzyrzecki 6 6 11 

Nowosolski 9 14 12 

Słubicki 7 6 3 

Strzelecko-krajeński 7 3 4 

Sulęciński 6 2 - 

Świebodziński 8 4 3 

Wschowski 2 2 2 

Żagański 5 9 6 

Żarski 4 5 5 

Ogółem 87 96 85 

źródło: 24 Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2012 rok, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 

Stan obecnie istniejącej infrastruktury rowerowej wraz z naniesionymi planami inwestycyjnymi gmin w tym 

zakresie prezentuje poniższa mapa. 
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Rysunek 10 Mapa tras rowerowych subregionu G8. Kolor czerwony - istniejące trasy, kolor żółty - planowane 

 

źródło: 25 opracowanie własne na podstawie Google Maps, Opencycle map i informacji od gmin subregionu G8. 
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Budynki użyteczności publicznej 

Na potrzeby diagnozy subregionu G8 przeprowadzono analizę budynków użyteczności publicznej będącej pod 

zarządem samorządów subregionu. 

Tabela 12 Udział budynków po termomodernizacji i poszczególnych typów ogrzewania w ogólnej puli budynków 

użyteczności publicznej w posiadaniu gmin subregionu G8. 

GMINA 

Liczba budynków 
użyteczności 
publicznej w 
posiadaniu 

gminy ogółem 

Liczba budynków po 
termomodernizacji 

Liczba budynków 
ogrzewanych 

paliwem stałym 

Liczba budynków 
ogrzewanych 

niskoemisyjnie 

Cybinka 26 2,5 19 7 
Górzyca 12 (15) 1,5 6 6 (9) 
Kostrzyn 17 9 2 15 

Ośno Lubuskie 24 8 11 6 
Rzepin 16 4,5 2 8(14

38
) 

Słońsk 19 8 2 14 
Słubice 23 12 4 22 
Witnica 24 5,5 13 12 

SUBREGION G8 164 51 57 93 
źródło: 26 opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez gminy subregionu G8 

Z zamieszczonej tabeli wywnioskować można, że niespełna co trzeci budynek użyteczności publicznej będący w 

posiadaniu gmin przeszedł termomodernizację polegającą głównie na wymianie okien i ociepleniu styropianem. 

Najwyższym odsetkiem (>52%) budynków ocieplonych charakteryzują się najbardziej zaludnione gminy, czyli 

Kostrzyn i Słubice. Udział budynków ogrzewanych niskoemisyjnie w ogólnej liczbie, w poszczególnych gminach 

jest zróżnicowany. Największy odsetek tego typu ogrzewania występuje również w gminach Słubice i Kostrzyn, 

ale również w gminie Słońsk. Niskoemisyjnie jest również ogrzewana około połowa budynków w gminach 

Witnica, Rzepin i Górzyca. W gminach Cybinka i Ośno Lubuskie jedynie około 25% budynków jest ogrzewanych 

gazowo lub elektrycznie. Nadmienić należy, że w niektórych przypadkach liczba budynków ogrzewanych 

tradycyjnie i niskoemisyjnie nie sumuje w ogólną liczbę budynków gdyż odnotowano przypadki ogrzewania w 

dwojaki sposób, bądź braku ogrzewania w niektórych budynkach (najczęściej świetlicach i remizach OSP). 

Ponieważ powodem zbyt wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10
39

 jest emisja zanieczyszczeń z systemów 

ogrzewania w sezonach chłodów konieczne jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez 

termomodernizację budynków oraz wymiana systemów ogrzewania z tradycyjnych na niskoemisyjne. 

Zamieszczone dane potwierdzają dużą potrzebę inwestycji w tej materii. Termomodernizacja i wymiana 

systemów ogrzewania dokonywana kompleksowo, na terenie całego subregionu, pozwoli na efektywniejsze 

zwalczanie zjawiska „niskiej emisji” oraz wdrożenie trwalszych rozwiązań problemu niskiej jakości powietrza. 

Przyczyni się to do zmniejszenia ryzyka występowania chorób wynikających z zanieczyszczenia powietrza oraz  

poprawy warunków życia nie tylko mieszkańców subregionu, ale również terenów ościennych, a nawet bardziej 

odległych miejscowości. 

Rynek pracy 

Ze względu na fakt, iż wskaźnik bezrobocia wykorzystywany powszechnie do opisu stopy bezrobocia w Polsce 

nie jest liczony na poziomie gmin, do opisu zjawiska użyto innego ze wskaźników – Udział bezrobotnych 
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 6 budynków posiada ogrzewanie elektryczne – doraźne. 
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 Zobacz rozdział dotyczący ochrony środowiska i zdrowia 
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zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Na poniższym wykresie przedstawiono 

kształtowanie się tego wskaźnika na przestrzeni ostatnich 9 lat w subregionie G8. Dla porównania ujęto również 

tożsamy wskaźnik dla województwa lubuskiego oraz dla Polski. Okazuje się, że sytuacja na lokalnym rynku 

pracy, z wyjątkiem gminy Witnica, uległa poprawie i wyprzedziła zarówno województwo lubuskie (oprócz 

Cybinki) jak i Polskę. Obecnie w gminach subregionu G8 średnia udziału osób bezrobotnych w liczbie 

mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 6,8% (Polska 8,8% , lubuskie 9,1%). Co świadczy o względnej sile 

lokalnego rynku pracy oraz czynników zewnętrznych (takich jak bliskość granicy z Niemcami) wpływających na 

ten wskaźnik. 

wykres 9 Udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców ogółem w latach 2006 - 2013 (w %) 

 

źródło: 27 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Struktura bezrobocia w subregionie G8 wskazuje jednoznacznie, iż jednym z największych problemów jest 

problem bezrobocia długotrwałego, czy też „wyuczonego”. Szczególnie w gminie Słubice jest to zjawisko o 

niespotykanej skali (średnia Polski to około 36%) gdyż w kategorii długotrwale bezrobotni mieści się tutaj aż 4 

na 5 klientów PUP. Z pozostałych gmin subregionu jedynie w Ośnie Lubuskim i Słońsku wskaźnik ten jest niższy 

niż ogólnopolski. Należy również zauważyć, że dla gmin Witnica i Kostrzyn nad Odrą nie udało się zdobyć 

porównywalnych danych, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy nie publikuje zestawień osób długotrwale 

bezrobotnych w podziale na gminy. W przypadku tych dwóch gmin przyjęto więc wskaźnik powiatu ziemskiego. 

Tabela 13 Struktura bezrobocia w gminach subregionu G8 

gmina 
Bezrobotni Długotrwale bezrobotni 

Bezrobotni bez 
kwalifikacji zawodowych 

Ogółem Ogółem % Ogółem % 

Cybinka 382 186 49% 124 32% 
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Górzyca 172 67 39% 47 27% 

Kostrzyn nad Odrą* 411 bd 43% bd 34% 

Ośno Lubuskie 268 84 31% 78 29% 

Rzepin 420 165 39% 136 32% 

Słońsk 165 50 30% 44 27% 

Słubice 868 682 79% 223 26% 

Witnica* 959 bd 43% bd 34% 

źródło: 28 opracowanie własne na podstawie raportów i statystyk Powiatowych Urzędów Pracy w Słubicach, Sulęcinie i 

Gorzowie Wielkopolskim, za 2013 rok. 

Traktując rok 2006 jako bazowy dla liczby osób bezrobotnych (zarejestrowanych) przygotowano poniższe 

zestawienie obrazujące trend w latach 2006-2013. 

wykres 10 Ilość osób bezrobotnych w subregionie G8 w latach 2006-2013 na tle Polski i lubuskiego. 2006 = 100% 

 

źródło: 29 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Z analizy dwóch powyższych wykresów wysuwa się wniosek, że obecna liczba bezrobotnych w każdej gminie, w 

stosunku do roku 2006, jest niższa niż analogiczne zestawienie dla województwa lubuskiego i Polski. Oznacza to 

również, że sytuacja na lokalnym rynku pracy rozwija się lepiej niż średnia krajowa lub wojewódzka. Upatrując 

przyczyn tego zjawiska należy zauważyć w szczególności dwie kwestie. Po pierwsze na odnotowany spadek 

liczby osób bezrobotnych nie miał znaczącego wpływu spadek liczby osób zamieszkujących subregion (porównaj 

z wykresem dot. ilości mieszkańców). Zatem odnotowany spadek to nie powszechny wyjazd bezrobotnych na 

stałe do pracy za granicę. Jednak może to być fakt podjęcia przez nich pracy u zachodnich sąsiadów, przy 

jednoczesnym życiu nadal w subregionie. Tezę też potwierdza analiza kolejnego wydarzenia – znaczącego 

spadku trendu nie odnotowano w 2009 roku, kiedy to można byłoby zauważyć pierwsze efekty wejścia Polski do 

strefy Schengen (ten fakt nie wpłynął również na zmniejszenie liczby ludności w G8). Jednak już w 2011 roku ten 

spadek stał się wyraźnie zauważalny (szczególnie w gminie Słubice), co tłumaczyć należy otwarciem 

niemieckiego rynku pracy dla Polaków (1.05.2011 r.). 
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Opisywane zjawisko jest szczególnie istotne w kontekście traktowania subregionu G8 jako zaplecza bytowego 

osób podejmujących pracę w Niemczech. Subregion G8 na tle pozostałych regionów województwa lubuskiego 

wyróżnia się tym, iż sąsiadując bezpośrednio z Republiką Federalną Niemiec, staje się zapleczem bytowym dla 

tych osób, które chcą pracować w Niemczech, ale mieszkać w Polsce. Motywacja takiej decyzji jest różnoraka: 

od niechęci do emigracji całkowitej, niedostatecznej znajomości języka, która pozwalałabym na swobodne 

funkcjonowanie w Niemczech, po wyższe koszty życia (zwłaszcza wynajmu mieszkań). Jest to zjawisko nowe, 

dlatego badania dotyczące jego skali nie zostały jeszcze przeprowadzone. Jednak jest ono zauważane i można 

przytoczyć empiryczne dowody potwierdzające jego istnienie.  

Wskazują na to media, od 2011 roku pisząc o dostępności niemieckiego rynku pracy. „Gazeta Lubuska” w maju 

2011 roku pisała, że:  

„Jak informują dyrektorzy polskich i niemieckich urzędów pracy, kilkanaście dni po otwarciu niemieckiego rynku 

pracy tamtejsi pracodawcy nie przeżywają oblężenia. - Największe zainteresowanie jest pracą tuż przy granicy - 

mówi Grzegorz Błażków, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. I dodaje, że Polacy chcą 

pracować w Niemczech, ale mieszkać wolą po polskiej stronie”.
40

 

Ta tendencja utrzymuje się na tyle, iż niemiecka kasa chorych AOK nie tylko uruchomiła obsługę w języku 

polskim, ale również planuje podpisanie umów z polskimi lekarzami, aby ułatwić Polakom korzystanie z 

polskojęzycznej służby zdrowia. Obecnie jest tak, że Polacy pracujący w Niemczech, mający niemieckie 

ubezpieczenie, ale chcący leczyć się w Polsce, biorą rachunki za leczenie i przedstawiają je w AOK do refundacji. 

Jak pisze Gazeta Lubuska: „Bardzo dużo mieszkańców powiatu słubickiego i innych, położonych blisko granicy, 

pracuje w Niemczech, ale nadal mieszka w Polsce. Nie znają często języka na tyle, żeby móc swobodnie 

rozmawiać z lekarzami w Niemczech”.
41

 

W 2013 roku, kiedy kryzys gospodarczy dotykał niemal każdej branży, Robert Martyn (z-ca Dyrektora PUP w 

Słubicach) podkreślał, iż sytuacja na rynku pracy w powiecie słubickim jest lepsza niż w większości miejsc w 

województwie i w kraju. Przyznał, że bez wątpienia wpływ na zmniejszenie liczby bezrobotnych w powiecie 

miało otwarcie niemieckiego rynku pracy. Wielu słubiczan pracuje m.in. pod Berlinem pakując rzeczy 

przewidziane do wysyłki czy przy kurczakach koło Fuerstenwalde. Jaki procent byłych bezrobotnych znalazło 

zatrudnienie u naszych sąsiadów nie wiadomo, bo gdy wyrejestrowują się z PUP nie mają obowiązku 

informowania o tym, dlaczego to robią. Nie ma więc statystyk na ten temat
42

 

Rynek pracy w Słubicach - w ostatnim dniu kwietnia 2011 roku, dzień przed tym, jak w Niemczech skończyły się 

okresy przejściowe, które blokowały Polakom podejmowanie pracy za Odrą, stopa bezrobocia w powiecie 

słubickim wynosiła 16,5 proc. Dziś jest niższa o prawie 5 proc. W słubickim PUP zarejestrowanych było wtedy 

2805 osób. Obecnie pracy nie ma 2011 osób. Od tamtej pory spadek ten jest mniej więcej na tym samym 

poziomie.
43
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 (26 maja 2011 r., http://www.regiopraca.pl/portal/porady/praca-w-niemczech/lubuskie-chcemy-pracowac-
w-niemczech-i-mieszkac-w-polsce, dostęp: 10.02.2015). 
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 (28.02.2014) Za http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140228/POWIAT11/140229484, 
dostęp: 10.02.2015. 
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Podobnie sytuacja kształtuje się w drugim przygranicznym mieście – Kostrzynie nad Odrą. W lipcu (2014 r.) w 

mieście było 337 bezrobotnych. To jeden z najlepszych wyników w województwie. Część ofert pracy dotyczy 

rynku niemieckiego. Tam można się spodziewać też dużo lepszych zarobków, niż w Polsce.
44

 

Jednak nie tylko rodowici mieszkańcy G8 szukają pracy w Niemczech. Do regionu przeprowadzają się również ci, 

którzy chcieliby pracować w Niemczech, ale mieszkać w Polsce (i tu chodzić do lekarza, czy kształcić dzieci). 

Pokazują to ceny mieszkań na wynajem, które w Słubicach i Kostrzynie są porównywalne lub wyższe niż w 

Zielonej Górze i Gorzowie, czyli dwóch centralnych miastach województwa lubuskiego.  

Analiza cen mieszkań zamieszczonych w darmowym serwisie olx.pl od 20 stycznia do 10 lutego 2015 roku 

wykazała, iż średnia cena wynajmu mieszkania 2-pokojowego (bez opłat) wynosi w Zielonej Górze: 1090 zł, w 

Gorzowie Wielkopolskim: 994 zł, w Słubicach: 1183 zł, a w Kostrzynie nad Odrą: 1350 zł. Wzięto pod uwagę 

mieszkania 2-pokojowe jako te, których było najwięcej. Jednak na uwagę zasługuje również fakt, iż o ile w 

Gorzowie i Zielonej Górze wynajmujący mogą „przebierać w ofertach”, o tyle w Słubicach i Kostrzynie jest ich 

stosunkowo niewiele. Zapewne różnica wynika również z nieporównywalnej wielkości miast, ale oznacza także 

to, iż mieszkań jest niewiele, jest na nie duży popyt i wynajmowane są niemalże „od ręki”. Tak z pewnością 

można tłumaczyć tylko jedną „kawalerkę” do wynajęcia w Słubicach - i to za 1200 zł. Jednak przy braku 

porównywalnych ofert (nie ma w serwisie tych już nieaktualnych), trudno uznać tę cenę za reprezentatywną. 

Jakich pracowników potrzebuje lokalny rynek? 

Rynek pracy grupy G8 determinują dwa czynniki:  

-tereny inwestycyjne, czyli Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Witnicka Strefa 

Przemysłowa  

-bliskość granicy polsko-niemieckiej.  

Oferty pracy, zarówno te zamieszczane w portalach internetowych, jak i zgłaszane do urzędów pracy podzielić 

można na 3 grupy: stanowiska techniczno-produkcyjne związane z procesami produkcji, magazynowania i 

dystrybucji towarów; miejsca pracy związane z obsługą klienta, zwłaszcza sprzedażą towarów i usług oraz 

pozostałe, wśród których przeważają zdecydowanie oferty preferujące kandydatów z określonym 

wykształceniem i umiejętnościami (często również związanymi z branżą usługową, jak fryzjer, kosmetyczka, 

kelner, monter).  

Aby zbadać lokalny rynek pracy analizie poddano oferty pracy zamieszczone na portalach: www.olx.pl. 

www.gazetapraca.pl oraz w powiatowych urzędach pracy w Słubicach (zasięgiem obejmuje powiat słubicki), w 

Gorzowie Wielkopolskim (zasięgiem obejmuje gminę Kostrzyn nad Odrą oraz gminę Witnica) i Sulęcinie 

(zasięgiem obejmuje gminę Słońsk). Badano aktualne oferty pracy, stan na 10-12.02.2014 roku. Bardziej 

miarodajny monitoring ofert prowadzą powiatowe urzędy pracy, jednak brak jest jeszcze aktualnych opracowań 

za 2014 rok. Jednak analiza aktualnych ofert potwierdza wnioski, które Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach 

przeprowadził w 2013 roku.  

Z „Badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza stanu aktualnego i 

prognoza na lata 2010-2013” przygotowanego na zlecenie PUP w Słubicach wynika, iż ze względu na 

przygraniczne położenie powiatu i jego specyficzny charakter zdecydowana większość przedsiębiorców wskazuje 

zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie: sprzedawca, pracownik produkcyjny, kasjer, magazynier, 

kierowca, opiekun klienta oraz sprzątaczka. Generalnie zauważalnym trendem wśród poszukiwanych 
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stanowisk są zawody polegające na bezpośredniej pracy z klientem jak też wymagające wykonywania prostych 

prac fizycznych. Takie wymagania zgodne są z profilem przedsiębiorczości subregionu. Poza kwestią stanowiska, 

w analizie rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy poruszono także aspekt wykształcenia poszukiwanych 

pracowników. Największa liczba pracodawców wskazywała na osoby z wykształceniem średnim (46,7%) oraz 

zawodowym (26,7%). Osoby z wykształceniem wyższym, czy to zawodowym (licencjat) czy też magisterskim lub 

lekarskim uzyskały odpowiednio 13,3% oraz 8,3%. 3,3% respondentów wskazało na wykształcenie podstawowe, 

a 1,7% na inne, wymieniając dyplomy szkoły policealnej. Żaden z badanych podmiotów wśród mile widzianego 

wykształcenia u poszukiwanych pracowników nie wskazał na tytuł inżyniera.  

Ta ostatnia informacja może dziwić, ponieważ analiza ofert pracy pokazała, że choć słowo „inżynier” pojawiło 

się w samej ofercie tylko 6 razy, to jednak wiele stanowisk wymaga wykształcenia technicznego na poziomie 

wyższym, są to zwłaszcza stanowiska kierownicze, takie jak: specjalista ds. procesu produkcji, kierownik działu 

obróbki mechanicznej i skrawania, specjalista ds. planowania produkcji, logistyk, kierownik magazynu.  

Na 307 analizowanych ofert, 118 dotyczy stanowisk związanych z produkcją, nadzorem technicznym procesów 

produkcyjnych, obsługą maszyn na hali, kontrolą jakości, automatyką procesów produkcyjnych itp. najwięcej 

jest ofert skierowanych do osób z wykształceniem zawodowym (i niższym, nie wymagającym kwalifikacji), np. 

pracownik produkcji (23, z tego aż 16 w Kostrzynie nad Odrą, co jest związane ze specyfiką lokalnych zakładów), 

magazynierów (16, z tego aż 14 w Słubicach). Również w Słubicach poszukiwani są kierowcy międzynarodowi 

(7), logistycy (2), spedytorzy (4), co świadczy o tym, iż w Słubicach mocno rozwija się branża transportowa. W 

Kostrzynie nad Odrą poszukiwani są również specjaliści związani z nadzorowaniem procesów produkcyjnych – 

technolog, specjalista ds. planowania produkcji, inżynier sprzedaży, automatyk, programista maszyn CNC, 

kierownik utrzymania ruchu, kierownik magazynu, brygadzista. Na 118 ogłoszeń o naborze na wolne 

stanowiska pracy w zakładach produkcyjnych, 34 dotyczyło osób z wykształceniem średnim kierunkowym lub 

wyższym (w konkretnych specjalizacjach), wśród nich było 4 kierowników i 4 specjalistów, 2 liderów konkretnych 

działów. 84 stanowisk pracy przeznaczonych zostało dla osób z wykształceniem zawodowym lub bez 

wykształcenia, (np. magazynier, montażysta mebli, tapicer, operator maszyn).  

Jak zapisano w „Badaniu i analizie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza stanu 

aktualnego i prognoza na lata 2010-2013”, nietrudno zauważyć, że do wykonywania czynności 

charakterystycznych dla wymienionych powyżej zawodów nie jest wymaganie wykształcenie wyższe, którego 

atrakcyjność na rynku pracy maleje, nie oznacza to jednak, że osoby mające ukończone studia w ogóle nie 

znajdą zatrudnienia. Swoich działań związanych z poszukiwaniem pracy nie powinni jednak ograniczać jedynie 

do kontaktu z urzędem pracy.  

Drugą branżą, która rozwija się dynamicznie w regionie G8 są usługi osobiste (jak gastronomia, dostarczanie 

towarów i usług), handel. Na 307 analizowanych ogłoszeń, 81 dotyczyło tego właśnie obszaru. Najwięcej 

poszukiwano sprzedawców – 39 ogłoszeń i kasjerów – 20 ogłoszeń. Oprócz tego 13 osób do wykładania 

towarów na półkach, 4 osób na stanowiskach kierowniczych, 2 doradców klienta, 3 recepcjonistów. Jako osobną 

kategorię można wyznaczyć stanowiska pracy do obsługi klientów niemieckojęzycznych – pojawiło się 10 tego 

rodzaju ofert, oraz 2 oferty pracy biurowej z biegłym językiem niemieckim. Spośród 81 poszukiwanych osób, 

tylko 5 dotyczy stanowisk kierowniczych lub wymagających wykształcenia wyższego.  

Położenie powiatu słubickiego w sąsiedztwie Niemiec, a także blisko przedsiębiorstw produkcyjnych KSSSE, 

hoteli oraz licznych restauracji i punktów gastronomicznych na pewno znajduje swoje uzasadnienie w ofertach, 

zgłaszanych przez pracodawców z subregionu G8. O ile Słubice i Kostrzyn nad Odrą mają jasno sprofilowany 

rynek pracy, o tyle w przypadku pozostałych miejscowości regionu G8 trudno tak powiedzieć. W Witnicy, 

Słońsku, Rzepinie na pierwszy plan wysuwają się zawody związane z handlem, nowo powstającymi sklepami, 

usługami dla ludności. Poszukiwani są sprzedawcy, elektromechanicy, spawacze. Jednak wiele osób dojeżdża do 
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zakładów pracy zlokalizowanych w większych miastach, np. w Słubicach, Kostrzynie, ale również Gorzowie 

Wlkp. czy Sulęcinie.  

Wśród pozostałych ogłoszeń wyróżnić można takie, które dotyczą specjalistów/rzemieślników/ usługodawców z 

konkretnymi umiejętnościami: szklarz, grafik, fryzjer, kosmetyczka, blacharz, elektromechanik, cukiernik, cieśla, 

murarz/robotnik budowlany. Łącznie poszukiwano 27 takich pracowników. 22 stanowiska pracy dotyczyły 

niewykwalifikowanych pracowników, jak sprzątaczka, ochroniarz, pracownik gospodarczy, pracownik leśny.  

W kontekście zbadanych potrzeb rynku pracy należy zwrócić uwagę na niedopasowanie kształcenia 

zawodowego do tych potrzeb. 

Kapitał społeczny i polityka społeczna 

Na jakość kapitału społecznego składają się m.in. jakość kształcenia, funkcjonowanie społeczeństwa 

obywatelskiego wyrażone choćby poprzez aktywność organizacji pozarządowych, podejmowane inicjatywy na 

rzecz dobra wspólnego, zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, jakość dialogu publicznego, zaufanie 

społeczne czy funkcjonowanie systemu pomocy społecznej. 

W subregionie G8 funkcjonuje znaczna ilość organizacji pozarządowych. Jednak średnie krajowe zagęszczenie 

organizacji pozarządowych na 10 000 mieszkańców odnotowano jedynie w gminie Słubice. Szczegółowo 

zagęszczenie to prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 14 Zagęszczenie organizacji pozarządowych w 2015 roku w gminach subregionu G8. 

gmina liczba organizacji
45

 liczba mieszkańców liczba organizacji na 10 000 mieszkańców 

Cybinka 9 6656 13,52 

Górzyca 7 4267 16,40 

Kostrzyn 19 18155 10,47 

Ośno Lubuskie 6 6505 9,22 

Rzepin 14 9988 14,02 

Słońsk 6 4803 12,49 

Słubice 59 19902 29,65 

Witnica 23 13098 17,56 

źródło: 30 opracowanie własne na podstawie danych KRS 

W związku z powyższym nie powinien dziwić fakt, że mieszkańcy pytani o ilość organizacji pozarządowych 

odpowiadają, że funkcjonuje ich zbyt mało. Zestawienie odpowiedzi na to pytanie w podziale na gminy 

prezentuje poniższy wykres. 
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 Przez organizacje rozumiane są podmioty wpisane do rejestru KRS z wyłączeniem Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Związków Zawodowych i Zakładów Opieki Zdrowotnej – jako specyficznych typów organizacji 
działających na podstawie dodatkowych przepisów. 
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wykres 11 rozkład odpowiedzi na pytanie o ilość organizacji pozarządowych działających na terenie gmin 

 

źródło 3 opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=325 

Jedynie gmina Górzyca wyróżnia się od pozostałych, notując największą ilość odpowiedzi „jest ich za dużo” a 

jednocześnie najmniejszą ilość odpowiedzi „jest ich za mało”. Ten fakt może zastanawiać biorąc pod uwagę 

liczby (w Górzycy zarejestrowanych jest 7 organizacji). Tłumaczyć to można jednak skalą działań organizacji, 

które mają siedzibę właśnie w gminie Górzyca. Są to silne organizacje, których budżety są zdecydowanie wyższe 

niż średnia ogólnopolska. Organizacje te prowadzą m.in. szkoły w gminie oraz realizują duże projekty 

transgraniczne. Ich działalność niewątpliwie widać w gminie Górzyca, w związku z tym mieszkańcy odpowiadają 

w sposób sugerujący nasycenie rynku organizacji. 

Organizacje pozarządowe na terenie subregionu, tak jak na terenie województwa lubuskiego i całego kraju 

funkcjonują w różnych obszarach pożytku publicznego. W województwie lubuskim najwięcej z nich działa w 

obszarze aktywności lokalnej i rozwoju wspólnot, edukacji i kultury.
46

 Ten fakt ma uzasadnienie w kontekście 

opisywanych w niniejszej diagnozie braków, problemów i potrzeb szczególnie w dwóch pierwszych obszarach, 

wynikających choćby z trudnej historii przesiedleń, o której szerzej w rozdziale dotyczącym uwarunkowań 

historycznych. Mimo to, te obszary nie są faworyzowane przy przyznawaniu dotacji na realizację zadań 

publicznych przez gminy. 

Głównym źródłem finansowania działalności organizacji pozarządowych ciągle pozostają samorządy. Dla 62,5% 

lubuskich organizacji jest to jedno z podstawowych źródeł utrzymania bieżącej działalności. Niestety nie ma 

mowy, aby z tych środków mógł być sfinansowany rozwój organizacji. Są one zatem skazane na funkcjonowanie 

w pewnej stagnacji. Z jednej strony więc organizacje działające w wymienionych obszarach mają wysoce 
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 Odpowiednio 48%, 45% i 41%. Organizacje wskazywały do 5 obszarów swojej działalności nie wskazując 
wiodącego. Na podstawie badania Fundacji na rzecz Collegium Polonicum z 2012 roku „badanie lubuskich 
organizacji pozarządowych”. 
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uzasadnioną misję do wykonania, z drugiej jednak strony nie mają zapewnionego wsparcia instytucjonalnego 

na wystarczającym poziomie.
47

 Mimo to najbardziej preferowanym kierunkiem przyznawania dotacji w ramach 

konkursów na realizację zadań publicznych są zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, co w 

większości przypadków sprowadza się do finansowania działalności klubów sportowych. Skalę tego zjawiska 

obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 15 Środki samorządów przeznaczone w konkursach dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych oraz udział zadań z kultury fizycznej w łącznej kwocie przyznanych dotacji w 2013 roku. 

gmina 
Łączna kwota dotacji zadań 

publicznych realizowanych przez 
organizacje 

Udział obszaru kultura fizyczna w łącznej 
kwocie dotacji 

Cybinka 128 000 zł 80% 

Górzyca 80 000 zł 100% 

Kostrzyn nad Odrą 514 000 zł 55% 

Ośno Lubuskie 363 000 zł 93% 

Rzepin 220 000 zł 99% 

Słońsk 156 500 zł 83% 

Słubice 273 300 zł 63% 

Witnica 190 000 zł 96% 

SUBREGION G8 1 924 800 zł 78% 
źródło 4 opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania programów współpracy za 2013 rok 

zamieszczonych na BIP gmin subregionu G8
48

 

Kontakty dobrosąsiedzkie 

Jednym z symptomów kapitału społecznego na wysokim poziomie jest integracja ludzi żyjących w najbliższym 

sąsiedztwie. Zapytano mieszkańców subregionu o to, jak często utrzymują kontakt z sąsiadami. Okazuje się, że 

średnio 25% mieszkańców utrzymuje taki kontakt bardzo często, co jest pozytywnym zjawiskiem. Sporadyczne 

kontakty z sąsiadami utrzymuje od 25% do 58% mieszkańców w zależności od gminy. Średnio jest to około 38%. 

Oznacza to, że blisko 60% mieszkańców utrzymuje kontakt z sąsiadami. To zaskakujące w kontekście historii 

terenów Ziem Odzyskanych, opisywanej w rozdziale dotyczącym uwarunkowań historycznych, która nie 

sprzyjała powstawaniu więzi nowych mieszkańców tych ziem. Wynik ten świadczy o pozytywnych zmianach, 

które zaistniały na ziemiach subregionu G8, stwarzających potencjał do podejmowania działań na rzecz dobra 

wspólnego. Szczegółowy podział odpowiedzi ze względu na gminę zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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 50% lubuskich organizacji badanych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w 2012 roku odpowiadało, 
że boryka się z poważnymi problemami finansowymi.  
48

 Część gmin nie zamieściła sprawozdań. W tych przypadkach do zestawienia użyto kwot zapisanych w 
programach współpracy na dany rok. 
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Wykres 12 rozkład odpowiedzi na pytanie o utrzymywane kontakty z najbliższymi sąsiadami 

 

źródło 5 opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, N=325 

Najlepiej sytuacja prezentuje się w gminach Słońsk i Cybinka, co dowodzi, że w mniejszych społecznościach 

łatwiej o interakcję i współpracę. W tym kontekście dziwi ponownie gmina Górzyca, po której należało się 

spodziewać wyników zbliżonych do Słońska i Cybinki. Nie dziwi natomiast czołówka liderów „negatywnych”, 

czyli Słubice, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą i Witnica – te gminy bowiem wiodą prym gospodarczy w subregionie, co 

z kolei wpływa na nawiązywanie więzi społecznych osłabiająco (więcej czasu na pracę, mniej na kontakty). 

Problemy społeczne 

Nadużywanie alkoholu stanowi istotny problem społeczny i znacząco obniża kapitał społeczny (lub stwarza 

bariery jego rozwoju). Jest przyczyną wielu innych problemów społecznych. Zapytano mieszkańców subregionu 

o ocenę skali tego problemu w ich otoczeniu. Wyniki przedstawia wykres 14 na kolejnej stronie. 

Gminą, w której zdecydowanie najbardziej zauważalny jest problem nadużywania alkoholu jest gmina Ośno 

Lubuskie. Tuż za nią plasuje się gmina Witnica. W gminie Górzyca występuje natomiast największa rozbieżność 

odpowiedzi – 23,5% mieszkańców nie uważa skali problemu jako znaczącą podczas, gdy 35,3% jest zgoła 

odmiennego zdania. Przyjęto hipotezę, że na istotną skalę problemu na terenie Subregionu wpływ mają 

nierozwiązane problemy wsi, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. 

PGR były czymś więcej niż jednostką gospodarczą: były osią organizującą społeczność, wprowadzały nowe 

rozwiązania cywilizacyjne i tryb życia, często stanowiły ośrodki krystalizowania się życia kulturalnego i 

społecznego. Gospodarstwa takie tworzone były głównie na bazie wcześniejszych majątków ziemskich. Wiele 

takich gospodarstw powstało na Ziemiach Odzyskanych
49

, co tłumaczy skalę problemu na terenie Subregionu 

G8. Likwidacja PGR wprowadziła w życie społeczności zmiany znacznie głębsze i szersze, niż tylko te związane z 

utratą pracy przez część mieszkańców. Wraz z rozwiązaniem PGRów upadła cała infrastruktura społeczna – 

przedszkola, stołówki, domy kultury. Niektóre wsie popegeerowskie na wiele lat zostały w zasadzie odcięte od 

świata – pozamykano linie PKSów, zlikwidowano stacje kolejowe. Znaczące – w skali powiatu – grupy społeczne 

zostały zdegradowane społecznie, a nie jedynie ekonomicznie. Ponieważ zaś społeczności pracowników PGR 
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 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowe_gospodarstwo_rolne dostęp 24.02.2015. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cybinka

Górzyca

Kostrzyn nad Odrą

Ośno Lubuskie

Rzepin

Słońsk

Słubice

Witnica

Cybinka Górzyca
Kostrzyn
nad Odrą

Ośno
Lubuskie

Rzepin Słońsk Słubice Witnica

w ogóle nie utrzymuję 7,7% 5,9% 8,6% 0,0% 2,6% 0,0% 7,8% 5,7%
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowe_gospodarstwo_rolne
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były relatywnie odizolowane od społeczności lokalnych, było im trudno nie tylko znaleźć pracę, ale sieci wsparcia 

społecznego ułatwiające powrót na rynek pracy. Również dzisiaj, po wielu latach od likwidacji PGRów, poziom 

kapitału społecznego charakteryzujący byłych pracowników PGR i ich rodziny jest we wszystkich powiatach 

znacząco niższy od przeciętnej dla pozostałych członków społeczności.
50

 

wykres 13 Rozkład odpowiedzi na pytanie o skalę problemu nadużywania alkoholu w subregionie G8 

 

źródło 6 opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

We wszystkich powiatach, między którymi dadzą się zauważyć istotne różnice, zaznacza się tendencja spadku 

kapitału społecznego w grupach rodzin pracowników PGR oraz pracowników PGR w porównaniu z próbą 

główną. Nawet więc jeśli PGR nie stanowi już w danym powiecie faktu gospodarczego, to można zaryzykować 

stwierdzenie, że pozostaje faktem społecznym. Byli pracownicy PGR, a także członkowie ich rodzin, dysponują 

znacznie mniejszymi zasobami relacji społecznych niż inni członkowie społeczności. Choć różnice są niewielkie i 

nie układają się w wyraźny wzór, można też zauważyć, że liczba relacji społecznych byłych pracowników PGR 

jest niższa zarówno w wymiarze relacji rodzinnych (posiadanie w rodzinie kogoś, kto zajmuje strategiczną 

pozycję społeczną lub dysponuje dostępem do strategicznych zasobów), jak i w wymiarze posiadania znajomych 

i przyjaciół. Różnice te utrzymują się dla wszystkich badanych powiatów. 

W kontekście likwidacji PGR w wypowiedziach badanych przewijał się brak jakiegokolwiek konstruktywnego 

planu zagospodarowania rzeszy ludzi pozbawionych pracy po likwidacji PGRów. Ci, którzy nie załapali się na 

pracę u nowego właściciela, zostali „rzuceni na pastwę losu, nikt się nimi nie interesował” (Bytów IDI). Jedyną 

odpowiedzią były kuroniówki, które okazały się być złotą pułapką „Wzięli pieniądze, pokupowali telewizory, tam 

trochę tego. No i skończyła się praca” (IDI Czarna Dąbrówka). Pieniądze z zasiłków przeznaczano w lwiej części 

na konsumpcję – kupno odtwarzaczy wideo, anten satelitarnych, używanych samochodów. „Później, jak się 

okazało, że te kuroniówki się skończyły, no powstał niesamowity dramat. Samobójstwa w ogóle. No 

masakra”(IDI Miastko).
51

 Świadczenia się jednak skończyły i uzależnione od nich osoby, oduczone pracy 
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 Giza-Poleszczuk, A., Kościesza-Jaworski, W. (2008). Społeczne aspekty likwidacji Państwowych Gospodarstw 
Rolnych: raport socjologiczny z badań ilościowych i jakościowych z badań: Rynki pracy na obszarach 
popegeerowskich, Warszawa: MPiPS 
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 Ibidem. 
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popadały w coraz większą apatię, często alkoholizm. W wyniku tego ich rodziny były zagrożone patologiami 

społecznymi
 52

 

Opieka społeczna 

Punktem wyjścia rozważań o stanie pomocy społecznej na terenie Subregionu G-8 Obszaru Funkcjonalnego 

Doliny Odry i Warty powinno być dogłębne poznanie zjawisk powodujących konieczność ubiegania się o pomoc, 

a także rozeznanie lokalnych potrzeb społecznych. W roku 2012 na terenie Subregionu G-8 z pomocy społecznej 

skorzystało 8,7 tys., osób.   

Rysunek 11 Mapa liczby mieszkańców Subregionu G-8 korzystających z pomocy społecznej 

 

źródło: 31 diagnoza subregionu G8 na podstawie danych GUS. 

Najlepsza sytuacja, pod względem ilości osób korzystających z pomocy społecznej, panowała w gminie Kostrzyn, 

gdzie z pomocy społecznej korzysta mniej niż 7 % mieszkańców. Gminą, w której największy odsetek osób 

korzysta z pomocy społecznej jest gmina Ośno Lubuskie (14,9 %). Ogólnym trendem, który można zauważyć w 

Subregionie G-8 jest zwiększenie natężenia korzystania z pomocy społecznej. 

Kluczowa z punktu widzenia oszacowania rozmiaru potrzeb pomocy społecznej jest analiza trendów 

demograficznych występujących na terenie Subregionu G8 Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z prognozami GUS 

liczba mieszkańców ogółem na obszarze Subregionu G-8, wzrośnie o 0,4 % do około 84 tysięcy w 2035 roku. 

Należy jednak zwrócić uwagę na duże różnice pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi. Według prognoz 

udział emerytów wśród wszystkich mieszkańców Subregionu G-8 wzrośnie w związku z tym z 9.966 w roku 2013 

do ok. 12.500 w roku 2035. Trend ten jest jeszcze bardziej widoczny, gdy weźmiemy pod uwagę wskaźnik 

obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik ten 

na koniec roku 2012 wyniósł 0,17 %, zaś w roku 2035 będzie wynosił już 21 %. Rosnąca liczba ludzi starszych jest 

szczególnie widoczna, kiedy spojrzymy na grupę wiekową 85+, która w okresie 2012-2035 podwoi się. Należy 

zaznaczyć, że w kolejnych latach spodziewać się można jeszcze większego przyrostu osób z najstarszej grupy 

wiekowej, jako że 85 rok życia osiągać będą wtedy kolejne roczniki wyżu z lat 50-tych. 
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Grupy społeczne w gorszym położeniu 

Do kluczowych czynników powodujących konieczność ubiegania się o wsparcie ze strony pomocy społecznej 

należy zaliczyć ubóstwo wynikające często z długoterminowego bezrobocia. Kolejnymi czynnikami 

kwalifikującymi do wsparcie z pomocy społecznej są niepełnosprawność (fizyczna i umysłowa), zły stan zdrowia 

oraz uzależnienia. Bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest również istotnym 

czynnikiem rodzącym zapotrzebowanie na wsparcie.  

Osoby niepełnosprawne 

Określenie, zdefiniowanie osób niepełnosprawnych znalazło się w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych 

uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dnia 1 sierpnia 1997 r. Dokument, za osoby niepełnosprawne 

uznaje „osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 

lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i 

zwyczajowymi
53

”. Karta PON jest jednym z podstawowych aktów dotyczących osób niepełnosprawnych w 

Polsce. W sposób jednoznaczny określa prawa osób niepełnosprawnych powołując się na wartości niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia, konieczność przeciwdziałania dyskryminacji, potrzeby pełnego uczestnictwa 

w życiu publicznym i społecznym oraz istotę komunikacji międzyludzkiej. 

Niepełnosprawność jest problemem społecznym. Osoby niepełnosprawne żyją wśród nas od zawsze. Jest to 

grupa szczególnie narażona na społeczne wykluczenie i ubóstwo. Prowadzą do niego przede wszystkim: 

negatywne postawy społeczne, utrudniony dostęp do wielu obszarów życia społecznego, niski poziom 

wykształcenia i zatrudnienia, niewystarczające wsparcie w zakresie edukacji, brak polityki ekonomicznej 

kompensującej dodatkowe koszty życia związane z niepełnosprawnością, brak wyspecjalizowanych służb, co w 

rezultacie powoduje, że osoby te muszą korzystać niejednokrotnie z instytucjonalnych form opieki. Problem ten 

dotyczy zwłaszcza znacznej liczby osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich i w małych 

miasteczkach. 

Dane dotyczące osób niepełnosprawnych są w Polsce obarczone ryzykiem błędu. Najszerszych danych 

dotyczących osób niepełnosprawnych i ich sytuacji dostarczają Narodowe Spisy Powszechne z lat 2002 i 2011. W 

przypadku tego drugiego spisu należy brać pod uwagę fakt, że pytania o niepełnosprawność były dobrowolne i  

blisko 1,5 mln respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi.  

Z danych zebranych podczas spisów powszechnych 2002 i 2011 wynika, że liczba osób niepełnosprawnych 

spadła w Polsce z 5456,7 tys. osób (2002) do 4697,5 tys. osób (2011), czyli o 13,9%
54

. W 2011 r. osoby 

niepełnosprawne stanowiły 12,2% ludności kraju ogółem. W 2002 r. było to odpowiednio 14,3%. Na tle kraju 

liczba osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim jest znaczna. Spis powszechny z 2011 r. wykazał, że 

takich osób w Lubuskiem jest 170,5 tys. co stanowiło aż 16,7% ludności województwa. Co prawda w 

porównaniu do roku 2002 nastąpił spadek osób niepełnosprawnych w województwie, ale jest on znacznie 

mniejszy od spadku krajowego. W 2002 r. liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła 176,4 tys. co 

stanowiło aż 17,5% ludności ogółem. 

Udział osób niepełnosprawnych wśród ludności lubuskiego jest ogromnym wyzwaniem. Jak wynika z danych 

zawartych w Diagnozie Społecznej 2013
55

 województwo lubuskie charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem 

osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców – 16,2%. Na kolejnych miejscach odnotowano województwa: 

wielkopolskie (11,5%) i małopolskie (11,4%).  
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 M.P. 1997 nr 50 poz. 475, Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych. 
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Brak danych ze spisu powszechnego 2011 w podziale na gminy nie pozwala na dokładną analizę sytuacji osób 

niepełnosprawnych na obszarze subregionu G8. Dane dostępne są wyłącznie dla powiatów. Dlatego zestawiono 

ze sobą dane z powiatów gorzowskiego i słubickiego jako reprezentatywnych dla obszaru G8. 

Sytuacja na obszarze subregionu G8 jest relatywnie lepsza niż w województwie lubuskim. W 2002 r. liczba osób 

niepełnosprawnych wynosiła 16 419 osób, co stanowiło 15,0% ogółu ludności. W 2011 r. liczba osób 

niepełnosprawnych spadła do 15 815 osób, co stanowiło 13,5% ogółu ludności. Warto jednak odnotować, że 

nadal jest to wskaźnik powyżej średniej dla kraju. Jednocześnie warto zauważyć, że w latach 2002 – 2011, mimo 

ogólnej tendencji spadkowej osób niepełnosprawnych, na terenie samego powiatu słubickiego wzrosła liczba 

osób z niepełnosprawnością tylko biologiczną tzn. osób nie posiadających orzeczeń prawnych o 

niepełnosprawności, ale takich, które z powodów zdrowotnych deklarowały ograniczoną zdolność do 

wykonywania zwykłych czynności.  W 2002 r. osób z niepełnosprawnością tylko biologiczną było 751. Zaś w 

2011 r. już 932 osoby. Udział osób z niepełnosprawnością tylko biologiczną w ogólnym udziale osób 

niepełnosprawnych wzrósł w powiecie słubickim z 11,9% (2002) do 15,6% (2011). Trzeba wziąć pod uwagę to, 

że częstość występowania niepełnosprawności biologicznej rośnie wraz z wiekiem, szczególnie gwałtownie 

po 50 roku życia. To istotna i niepokojąca informacja, szczególnie w kontekście dalszego starzenia się populacji 

w Polsce i aktualnych prognoz demograficznych. 

Osoby długotrwale bezrobotne, w tym mieszkańcy wsi „postPGRowskich” 

W rozdziale dotyczącym rynku pracy jako kluczowy problem zdiagnozowano sytuację osób długotrwale 

bezrobotnych. Przyczyn, dla których wskaźnik ten jest na tak wysokim poziomie nie badano szczegółowo w 

naszym regionie, choć przeprowadzono badania na tożsamej grupie respondentów w innych regionach kraju. 

Nadmienić jednak należy na wstępie, iż jedną z hipotez mówiących o przyczynach tak wysokiego wskaźnika osób 

długotrwale bezrobotnych jest fakt, iż de facto te osoby pracują „na czarno” w Niemczech lub w Polsce.  

wykres 14 Ocena skali zjawiska występowania "pracy na czarno" w subregionie G8 

 

źródło: 32 opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. N=1102 

Pośrednio próbę oceny skali tego zjawiska podjęto w badaniu ankietowym, gdzie pytano respondentów o to, czy 

znają w swoim otoczeniu osoby pracujące na czarno. Wśród mieszkańców subregionu G8 aż 30% 
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odpowiedziało, że zna bardzo dużo osób (więcej niż 10), które pracują w ten sposób. Kolejne 21 % oceniło skalę 

występowania zjawiska jako umiarkowaną, ponieważ zna od 5 do 10 osób, które podjęły pracę na czarno. 

Innymi przyczynami występowania długotrwałego bezrobocia mogą być m.in. konieczność opieki nad osobą 

niepełnosprawną, starszą lub dzieckiem (46,7% badanych
56

) oraz brak środków na dojazdy do pracy (53,3% 

badanych). Ta druga przyczyna może mieć szczególne znaczenie również w kontekście innych badań 

prowadzonych na Dolnym Śląsku, z których wynika, że najważniejszymi barierami w poszukiwaniu pracy przez 

osoby długotrwale bezrobotne są: brak pieniędzy na dojazdy do pracodawców a aktywność w tym kierunku 

osłabia też brak pewności siebie oraz mała mobilność i trudności z przemieszczaniem się. Problemy te 

mogłoby zniwelować zainwestowanie w rozwój sieci transportu publicznego lub innych, bez kosztowych 

środków transportu jak choćby infrastruktury rowerowej. 

Innym wytłumaczeniem jest wątek „postPGRowski”. Respondenci zgodnie twierdzą, że to właśnie okres 

likwidacji PGRów wytworzył w byłych pracownikach silnie roszczeniowe postawy, niechęć do pracy, utratę 

poczucia podmiotowości. „Kuroniówka” była rozwiązaniem doraźnym, bezrobocie traktowano jako zasłużony 

urlop (...kupił sobie telewizor, video, i parę kaset i siedział przed i oglądał. A bo wcześniej nie miał czasu...), a 

odprawy zostały zwykle przeznaczone na doraźną konsumpcję lub wykup mieszkań na osiedlach kombinatu. Aż 

do końca lat dziewięćdziesiątych nie pojawiły się jednak żadne oferty przekwalifikowania czy – szerzej – 

rozwiązania ułatwiające odnalezienie się na nowym rynku pracy.
57

  

Tezie o braku różnic między ‘zwykłymi bezrobotnymi’ a ‘bezrobotnymi popegeerowskimi’ zaprzecza się jednak 

bardzo szybko. Okazuje się bowiem, że „tych ludzi nie da się już zmienić, można ich tylko wspierać”. Dlatego 

kieruje się do nich nie tyle programy aktywizacyjne, ale działania terapeutyczne – „[chodzi] głównie o wyrwanie 

mentalne. Tu najważniejsze byłoby doradztwo. Osoby z PGR przejawiają pewną apatię. Ona wynika z 

przeszłości, z silnego związku z jednym zakładem pracy. Oni niechętnie podejmują pracę w prywatnych firmach, 

woleliby już coś w ramach robót publicznych, kiedy mają pod nosem ten zakład. Są mało mobilni. (...) ludzie z 

PGR żądają od urzędu pracy świętego spokoju”. Dlatego bardzo trudno jest tę grupę zaktywizować – „gdybym 

ja dziś ich wezwał, to 50% wykreśliłbym na pniu, bo by się nie stawili. (...) On pracuje bez podatku, bo nie myśli o 

emeryturze”. Dlatego, oceniając efektywność programów, inną miarę przykłada się do bezrobotnych z rejonów 

funkcjonowania PGR-ów– „jak 2 osoby na 15 podejmą zatrudnienie, to to już jest sukces”.
58

 

Wątek ten ma uzasadnienie na terenie subregionu G8, gdzie w zdecydowanej większości wsi istniał PGR lub 

Spółdzielnia Rolnicza. 

Edukacja i kultura  

Edukacja 

Dane ilościowe 

W subregionie G8 funkcjonują łącznie 73 szkoły, z czego najwięcej w najliczniej zaludnionych gminach – Słubice 

22 szkoły, Kostrzyn nad Odrą 11 szkół, Witnica 11 szkół. Nadmienić należy, że znacząco niższa ilość szkół w 

Kostrzynie nad Odrą wynika z braku szkół wiejskich w tej gminie. W liczbie tej znajdują się wszystkie typy szkół 

podległych Kuratoriom Oświaty w Gorzowie Wielkopolski, czyli szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne, szkoły dla dorosłych, szkoły specjalne oraz szkoły publiczne i niepubliczne.  
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Współczynnik skolaryzacji brutto mówi o tym, jaka jest relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku 

szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie 

wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Na podstawie wartości tego wskaźnika 

można odczytać preferencje rodziców dot. szkół, które wynikają m.in. z obiegowej opinii dotyczącej jakości 

kształcenia w tych placówkach. Przyjmując tą hipotezę należy postawić wniosek, że szkoły podstawowe oraz 

gimnazja w Słubicach i Kostrzynie na Odrą prezentują najwyższy poziom spośród innych szkół subregionu. Ten 

wniosek znajduje potwierdzenie w kolejnych wskaźnikach dotyczących jakości kształcenia prezentowanych na 

kartach niniejszego raportu, jak również w opiniach mieszkańców. Należy wziąć pod uwagę ten fakt stwarzając 

możliwości rywalizacji na polu naukowym uczniów szkół subregionu z tymi najlepszymi oraz możliwości 

implikowania dobrych praktyk z tych szkół. Wartości współczynników skolaryzacji dla każdej gminy przedstawia 

poniższy wykres. 

wykres 15 Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach subregionu G8 w 2013 roku 

 

źródło: 33 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Warto zwrócić uwagę, że uczniowie z gmin Subregionu G8 mają możliwość kształcenia się również w innych 

miastach, leżących poza obszarem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku gminy Witnica i jej bliskości 

geograficznej względem Gorzowa Wielkopolskiego. Na potrzeby diagnozy przyjęto hipotezę, iż to właśnie ten 

ośrodek jest głównym źródłem ubytku uczniów gimnazjów witnickich. Podobnie jak gimnazja Słubickie i 

Kostrzyńskie przyciągają uczniów gmin ościennych, co również wyraźnie pokazują wskaźniki skolaryzacji brutto. 

Niestety, aby zachować poprawność statystyczną oraz analityczną nie można zestawić powyższych danych 

wyciągając średnią wskaźników, aby zbadać skalę zjawiska dla całego subregionu łącznie.  
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Jakość kształcenia 

Tabela 16 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w 2014 roku w subregionie G8 i wybranych gminach zachodniej Polski. 

Kolory: zielony oznacza najlepszą gminę w danej kategorii, czerwony oznacza najgorszą gminę. 

Gmina 
Średnia ze 

sprawdzianu 
Czytanie Pisanie Rozumowanie 

Korzystanie 
z 

informacji 

Wykorzystanie 
wiedzy w 
praktyce 

Cybinka 59,68% 72,70% 42,90% 51,88% 73,50% 65,38% 

Górzyca 55,13% 64,40% 70,20% 53,13% 57,50% 39,13% 

Ośno Lubuskie 54,83% 69,70% 50,00% 42,88% 53,00% 55,13% 

Rzepin 67,15% 77,90% 61,40% 61,13% 70,00% 65,63% 

Słubice 61,50% 76,00% 57,40% 51,00% 61,50% 59,00% 

Słońsk 57,45% 74,10% 39,10% 53,75% 62,50% 60,75% 

Kostrzyn 67,15% 75,60% 58,80% 61,88% 71,75% 70,00% 

Witnica 60,73% 74,30% 50,70% 53,00% 68,25% 60,25% 

Subregion G8 60,45% 73,09% 53,81% 53,58% 64,75% 59,41% 

Gorzów Wlkp 67,30% 80,60% 60,50% 59,50% 72,25% 64,38% 

Zielona Góra 68,83% 82,70% 62,50% 59,75% 75,75% 65,00% 

Żagań 61,88% 75,70% 59,30% 52,50% 67,50% 54,38% 

Grodzisk Wlkp. (wlkp) 58,15% 72,90% 50,60% 24,00% 65,50% 54,50% 

Trzcianka (wlkp) 59,70% 73,00% 55,10% 51,50% 63,25% 55,25% 

Pyrzyce (zachpom) 60,08% 75,00% 57,40% 49,00% 61,00% 55,25% 
źródło: 34 opracowanie własne na podstawie danych OKE w Poznaniu za 2014 rok. 

Porównanie wyników szkół podstawowych subregionu G8 z miastami województwa lubuskiego (Zielona Góra, 

Gorzów Wielkopolski i Żagań), wielkopolskiego (Grodzisk Wlkp., Trzcianka) oraz zachodniopomorskiego 

(Pyrzyce) pozwala na sformułowanie wniosku, iż jakość kształcenia w subregionie G8 w 2014 roku zbliżona była 

do jakości kształcenia w podobnych gminach woj. Wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (wahania od 22 do 

25 pkt, średnia 24,18 dla subregionu) a odstawała jedynie od Zielonej Góry w woj. Lubuskim. Poprzednie lata 

charakteryzują się podobnymi relacjami. 

Na podstawie powyższej tabeli zauważyć można, że najgorzej uczniowie subregionu G8 wypadają w 

umiejętnościach związanych z rozumowaniem i pisaniem. Najlepiej zaś idzie im w czytaniu i korzystaniu z 

informacji. 

Porównując wskaźnik średniej liczebności klas w szkołach podstawowych z wyżej przedstawionymi danymi 

dochodzimy do istotnego wniosku: im niższa liczebność w klasach, tym wyższa jakość nauczania. Współczynnik 

korelacji liniowej wyniósł w tym przypadku -0,65 co oznacza względnie silną korelację ujemną. Wynik ten można 

interpretować w następujący sposób: im mniejsza średnia liczebność klas w gminach, tym lepsze wyniki na 

sprawdzianie szkół z danej gminy.  
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wykres 16 Wykres korelacji średniej ilości uczniów w klasie i wyników na sprawdzianie szóstoklasisty w 2014 roku. 

 

źródło: 35 opracowanie własne na podstawie danych OKE w Poznaniu i GUS (BDL) 

wykres 17 Średnia liczebność klas w szkołach podstawowych poszczególnych gmin w latach 2010-2013 

 

źródło: 36 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Zestawienie średnich wyników egzaminów gimnazjalnych ze średnią liczebnością klas w 2014 roku nie wykazuje 

już tak silnej korelacji jak w przypadku tego samego zestawienia dla szkół podstawowych. Mieści się ona jednak 

w kategorii słabej korelacji (-0,29), co w pewnym stopniu sugeruje taką zależność (nie zaobserwowano 

całkowitego braku korelacji). 

Tabela 17 Średnie wyniki testów gimnazjalnych (w%) w poszczególnych gminach w 2014 r. Kolory: zielony oznacza 

najlepszą kategorię przedmiotów, czerwony najgorszą dla każdej gminy oraz subregionu G8 i województwa lubuskiego. 

gmina 
Historia 

WOS 
Język polski 

Przedmioty 
przyrodnicze 

matematyka 
Język ang. 

poziom podst. 
Język niem. 

poziom podst. 

Cybinka 55,98 63,23 52,66 52,25 61,16 65,17 

Górzyca 58,04 69,83 52,37 52,61 49,59 68,59 

Kostrzyn nad Odrą 57,76 67,09 55,27 46,06 70,19 61,89 

Ośno Lubuskie 60,04 63,97 48,99 44,87 59,19 50,31 

Rzepin 60,69 69,2 49,16 46,68 59,8 62,81 

Słońsk 60,02 60,04 49,96 40,18 47,33 66,25 

Słubice 55,73 62,54 46,32 44,97 63,21 61,44 

Witnica 54,57 65,95 48,54 43,18 52,1 51,89 

SUBREGION G8 57,85 65,23 50,41 46,35 57,82 61,04 

WOJEWÓDZTWO 57,22 65,23 50,32 45,64 65,06 53,92 

źródło: 37 Opracowanie własne na podstawie danych OKE Poznań 

wykres 18 Średnia liczebność klas w gimnazjach poszczególnych gmin w latach 2010-2013 

 

źródło: 38 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
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Tabela 18 Wyniki sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego 2014  w podziale na gminy subregionu G8 wg nr stanin 

zgodnie ze staninami województwa lubuskiego. 

 
Gmina 

Stanin (skala od 1 do 9) 

SZKOŁA 
PODST. 

GIMNAZJUM 

Sprawdzian 
Historia 

WOS 
Język 
polski 

Przedmioty 
przyrodnicze 

matematyka 

Język 
ang. 

poziom 
podst. 

Język 
niem. 

poziom 
podst. 

Cybinka 4 5 4 6 7 5 7 

Górzyca 3 6 7 6 7 3 7 

Ośno Lubuskie 3 6 6 7 6 6 6 

Rzepin 6 6 5 5 5 4 4 

Słubice 5 7 7 5 6 5 7 

Słońsk 3 6 3 5 4 3 7 

Kostrzyn 6 4 4 4 5 5 6 

Witnica 4 4 5 4 5 3 4 

SUBEREGION G8 4 6 5 5 6 4 6 

SIŁA SUBREGIONU G8 4,22 5,56 5,11 5,22 5,67 4,22 6,00 
źródło: 39 opracowanie własne na podstawie danych OKE w Poznaniu 

Jakość kształcenia najlepiej obrazuje nr stanin, które osiągnęły szkoły poszczególnych gmin. Uwzględnia on 

bowiem trudność egzaminu i pozwala na zrelatywizowanie wyników. Stanin nr 5 określany jest mianem 

średniego. Każdy wynik poniżej 5 oznacza wynik wyższy niż średni, natomiast poniżej 5 wynik niższy niż średni. 

Subregion G8 charakteryzuje więc ogólna niższa niż średni stanin jakość kształcenia w szkołach podstawowych 

(tylko dwie gminy uzyskały średnie wyniki wyższe niż stanin 5). Jeśli chodzi o gimnazja subregion wypada dobrze 

w kontekście nauczania języka niemieckiego oraz matematyki, historii i WOS. Średnio wypadają przedmioty 

przyrodnicze i język polski, natomiast poniżej średniego poziomu nauczany jest język angielski. Jednak mimo 

relatywnie wysokich odczytów stanin dla przedmiotów przyrodniczych i matematycznych należy zwrócić uwagę 

na fakt, że są to te przedmioty, które wypadają najgorzej jeśli chodzi o porównanie wszystkich kategorii 

nauczania (patrz Tabela 17). Wyższe odczyty stanin dla tych przedmiotów związane są z faktem 

ogólnopolskiego niskiego wyniku tej części egzaminu, nie zaś wysokiej jakości nauczania tych przedmiotów. 

W kontekście jakości kształcenia w 2014 roku w gminie Słubice przeprowadzono badanie młodzieży szkolnej, 

którego wyniki można z pewną rezerwą ekstrapolować na pozostałe gminy subregionu G8. Słabe i mocne strony 

młodzieży rozpoznano przy pomocy ankiety oraz wywiadów z dorosłymi. Młodzież twierdzi, że jest dobra w: 

denerwowaniu rodziców i nauczycieli (56%), dawaniu rad innym i kombinowaniu (po 51%), w rozśmieszaniu 

znajomych (49%) i w zawieraniu nowych znajomości (47%). Tym samym wiemy, że nie są dobrzy w radzeniu 

sobie ze stresem (tylko 18% radzi sobie dobrze), wystąpieniach publicznych (20%), kreatywności (27%), w 

przywództwie (16%).  

Z rozmów z osobami, które zajmują się wychowaniem szkolnym młodzieży wynika, że powyższe listy mocnych 

stron należy uzupełnić o mocne strony: ambicje, pracowitość, przedsiębiorczość, otwartość, rzutkość, chłonność, 

ciekawość  i zaradność; natomiast słabe strony o: umiejętność współpracy, postrzeganie związków 

przyczynowo skutkowych, odpowiedzialność, niekonsekwencję, komunikację i niepewność siebie oraz 

przemęczenie wynikające z nadmiaru zajęć. Inną słabą stronę jest podatność na negatywne wychowanie - 

rodzice wyrażając swoje negatywne opinie na temat świata, wpływają demotywująco na młodych ludzi. 

Poszukują głównie łatwych rozwiązań, co z jednej strony jest oznaką wygodnictwa, z drugiej jednak 
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pragmatyzmu. To jakich kompetencji brakuje młodzieży szkolnej najlepiej przedstawiają poniższe cytaty, które 

padły podczas wywiadów z osobami zajmującymi się wychowaniem młodzieży w powiecie Słubickim (dyrektorzy 

szkół różnego szczebla, hufiec pracy, harcerstwo):
59

 

„Są zagubieni, nie potrafią się odnaleźć – trzeba naprowadzać ich na właściwy tor” (respondent  1) 

„Młodzi zaczynają myśleć kategoriami zawodu, ale nie są wstanie rozwijać się w tej sferze bez prowadzenia. 

Brakuje im mentorów” (respondent 2) 

„Brakuje im autorytetów/mentorów <<kierunkowskazów>>,są zagubieni” (respondent 3) 

„Dominuje <<wygodnictwo>> – również przy wyborze przyszłego zawodu np. choć lubię działania artystyczne 

wybieram administracje, bo praca za biurem nie jest męcząca i da lepsze pieniądze.” (respondent 2) 

„Nie uświadamiają sobie związku między decyzjami podejmowanymi obecnie, a dalszym życiem.” (respondent 

2) 

„Posiadają cel nadrzędny, ale bagatelizują sprawy dnia codziennego. Charakteryzuje ich brak zrozumienia ciągu 

przyczynowo skutkowego. Są niekonsekwentni, niezdecydowani, brak im odpowiedzialności (zapisują się na 

zajęcia, zajmują miejsce, i rezygnują).” (respondent 4) 

„Nie potrafią działać w zespole. Nie rozumieją wartości jaką jest praca zespołowa.” (respondent 2) 

„Dzieci są mało twórcze (wolą korzystać  z gotowych pomysłów skopiowanych/powielonych z Internetu). 

Kopiują informacje nie raz bez zastanowienia.” (respondent 5) 

Wyniki tych badań wskazują na potrzebę podjęcia działań w zakresie rozwoju kompetencji miękkich wśród 

uczniów, ucząc ich pracy w zespole, komunikacji i współodpowiedzialności oraz pokazywania zależności 

przyczynowo skutkowych podejmowanych decyzji, także w kontekście przyszłości zawodowej. 

Tezę, że w szkołach nie ma przestrzeni na kształcenie tych kompetencji, potwierdzają wyniki badań 

ogólnopolskich, z których dowiadujemy się, że w odpowiedzi na oczekiwania społeczne szkoły skupiają się na 

analizie wyników egzaminów zewnętrznych. Nadal większość podejmowanych działań odnosi się do 

doskonalenia treści słabiej opanowanych i zwiększenia liczby godzin zajęć nadobowiązkowych, na których te 

treści są kształcone. Jednak w części szkół pojawiają się próby wprowadzania innych form zmierzających do 

uzyskania wzrostu efektów, mierzonych wynikiem egzaminów zewnętrznych, poprzez wzrost aktywności 

uczniów i atrakcyjności kształcenia. Dotyczy to poprawy wyposażenia, realizacji projektów zewnętrznych 

oraz indywidualizowania procesu uczenia się i motywowania uczniów do nauki we współpracy z ich 

rodzicami.
60

  

Wyzwaniem jest, aby uczący nie skupiali się na dążeniu do wysokich wyników poprzez nieustającą pracę nad 

rozwiązywaniem testów, a wykorzystywali wnioski z analiz w doskonaleniu warsztatu pracy. Działania 

nauczycieli, podejmowane na podstawie wniosków z analizy, powinny z jednej strony doskonalić dotychczas 

stosowane metody, z drugiej strony dążyć do poszukiwania nowych czy nowatorskich metod i technik.
61

 

                                                                 
59

 Na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Dobro Kultury i Fundację Dziupla Inicjatyw 
Przyrodniczych w ramach diagnozy do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”. Opracowanie 
udostępnione zostało Fundacji na rzecz Collegium Polonicum przez autorów badania w 2014 roku. 
60

 Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2014, red. G. 
Mazurkiewicz, A. Gocłowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2014. Źródło:  http://www.npseo.pl/ dostęp 
5.03.2015 
61

 Ibidem. 

http://www.npseo.pl/
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Zwracają na to uwagę także nauczyciele ze szkół subregionu. W jednym z wywiadów indywidualnych 

dotyczącym jakości kształcenia w placówkach padło zdanie „egzaminy nie są właściwym sposobem oceny 

wiedzy, oraz jakości kształcenia w szkole, ponieważ wystarczy, że uczeń będzie mieć słabszą dyspozycję dnia 

podczas egzaminu aby przekreślił starania kilkuletnie, zarówno swoje jak i nauczycieli, pogorszeniem 

wskaźników”. Inna wypowiedź na ten temat również wskazywała na zbytnie zaangażowanie nauczycieli i 

uczniów w osiąganie coraz lepszych wskaźników na egzaminach: „uczniowie uczą się wg zasady 3z – zakuć, 

zaliczyć i zapomnieć. Zbyt dużo pamięciówki i zbyt dużo wagi do liczbowego wyniku egzaminu”. Co więcej, w 

wątpliwość poddano w ostatnim czasie również sposób oceniania egzaminów (w tym wypadku maturalnych), 

który pokazuje również drugą stronę medalu, a więc równość oceny („Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się 

pracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Efekty są zaskakujące. Co czwarta matura została źle sprawdzona 

przez pracowników komisji egzaminacyjnych.”
62

). 

W ramach badania jakościowego przeprowadzono uzupełniające wywiady z przedstawicielami szkół 

(odpowiedzi udzieliło 17 na 25 szkół) dotyczące możliwości uzupełniania kompetencji nauczycieli w obszarze 

kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie narzędzi 

diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Z pośród 17 

zbadanych szkół w 10 uzyskano odpowiedź o istnieniu częściowych możliwości szkolenia w jednym lub kilku 

kierunkach wymienionych powyżej. Zgłaszano jednocześnie zapotrzebowanie na bardziej dopasowaną ofertę do 

potrzeb nauczycieli, co wiązałoby się m.in. z prowadzeniem dokształcania w bliższej odległości od miejsca pracy 

(w tej chwili możliwości są głównie w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim). Zwracano uwagę na fakt, że 

mimo iż istnieje sporo możliwości na dokształcanie także w innych niż wymienione dziedzinach to nauczyciele 

niechętnie z nich korzystają, m.in. właśnie z powodu braku czasu na podjęcie szkolenia wyjazdowego.
63

 

O potrzebie podejmowania nieszablonowych wyzwań w nauczaniu mówi również raport gorzowskiego Kuratora 

Oświaty.
64

 W badaniu przeprowadzonym przez Kuratorium pytano Dyrektorów szkół o przyczyny 

niezadowalających efektów kształcenia. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło podejścia nauczycieli: rutyna w pracy 

dydaktycznej 12 odpowiedzi pośród 44 badanych szkół; niechęć do doskonalenia zawodowego 11 /44; 

atmosfera nauki i pracy w szkole 4 /44; absencja nauczyciela 1 /44. 

Kuratorium sprawdzało również w formie badania ilościowego
65

 możliwości doskonalenia się nauczycieli w 

niektórych spośród wymienionych w Umowie Partnerskiej dziedzinach. Poniżej zestawiono odpowiedzi 

dyrektorów szkół dotyczące kształcenia nauczycieli w zakresie współpracy w zespole, czyli jednej z kluczowych 

do przekazania uczniom umiejętności. 

                                                                 
62

 http://www.gazetawroclawska.pl/ dostęp 9.03.2015 
63

 Na podstawie wywiadów uzupełniających z 17 szkołami subregionu G8 prowadzonymi w okresie od 5 do 
9.03.2015 
64

 Wyniki kontroli i wnioski pokontrolne ustalone w wyniku kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach oraz wspomaganie szkół ponadgimnazjalnych Gorzów Wlkp., 19 grudnia 2014 r. 
65

 ibidem 

http://www.gazetawroclawska.pl/
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wykres 19 doskonalenie nauczycieli w 2014 roku z zakresu współpracy zespołowej, w podziale na typ szkoły i 

przedmiotów. 

 

źródło: 40 opracowanie własne na podstawie: Wyniki kontroli i wnioski pokontrolne ustalone w wyniku kontroli 

doraźnych przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wspomaganie szkół ponadgimnazjalnych 

Gorzów Wlkp., 19 grudnia 2014 r.; www.ko-gorzow.edu.pl 

Okazuje się, że częściej w szkoleniach z zakresu współpracy w zespole udział braki nauczyciele gimnazjów. Tam 

średnio blisko połowa z badanych szkół miała okazję przeszkolić nauczyciela w tym zakresie. Najczęściej udział 

w nich brali nauczyciele języka polskiego, a najrzadziej fizyki i niemieckiego. Natomiast nauczyciele szkół 

podstawowych zdecydowanie rzadziej mają możliwość brać udział w takich szkoleniach. Zaledwie trzy szkoły 

podstawowe odpowiedziały kuratorowi, że nauczyciele przyrody mieli okazję kształcić się w tym zakresie. W 

szkołach podstawowych to nauczyciele historii i przedmiotów społecznych najczęściej brali udział w takim 

szkoleniu. Zdecydowanie należy stwierdzić, że nauczycielom subregionu G8 (oraz sąsiednich gmin) brak jest 

wystarczających możliwości kształcenia w kierunkach wymienionych w Umowie Partnerskiej. Spowodowane 

to może być zjawiskiem zasygnalizowanym w wywiadach z przedstawicielami szkół, mianowicie ofertą 

szkoleniową wymagającą zaangażowania dużej ilości czasu poza miejscem zamieszkania i pracy (szkolenia 

wyjazdowe w dużych ośrodkach miejskich) co skutkuje obniżoną motywacją do korzystania z tych ofert. A 

należy wspomnieć również, że w tym samym raporcie, powołując się na badania Profesora Johna Hattie z 

Nowej Zelandii wykazano iż w czwórce najważniejszych czynników wpływających na jakość kształcenia jest 

doskonalenie nauczycieli, który uzyskało wskaźnik istotności na poziomie 0,62 (w skali 0-1). 

To, że nauczanie w szkołach może nie do końca odpowiadać potrzebom rodziców i dzieci jest przedmiotem 

rozważań systemowych na temat edukacji w Polsce. Nie mniej jednak należy wspomnieć, iż rodzice pytani o to, 

czy szkoła i przedszkole rozwijają zainteresowania ich dzieci, nie odpowiadają jednoznacznie. Z jednej strony aż 

37% ankietowanych jest zdania pozytywnego, natomiast po drugiej stronie znajduje się blisko 25% badanych. 

Pozostałe 41% powstrzymuje się od oceny albo ze względu na trudność jej dokonania, albo ze względu na fakt, 

iż nie mają dzieci. 
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Rysunek 12 Rozkład odpowiedzi na pytanie "Czy szkoła/przedszkole umożliwia rozwój zainteresowań Państwa dziecka? 

 

źródło 7 opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. N=325 

Możliwości współzawodnictwa 

Z wywiadów przeprowadzonych w ramach badania jakościowego z przedstawicielami szkół subregionu G8 

wynika, iż uczniowie szkół mają niewiele możliwości rywalizacji na polu naukowym (wyłączając rywalizację 

sportową) z uczniami innych szkół subregionu. Najczęściej są to możliwości interakcji z dwiema, trzema najbliżej 

geograficznie położonymi szkołami. Częstotliwość takich kontaktów to raz, dwa razy w roku szkolnym. Tematy, 

w których rywalizacja jest podejmowana są różne, jednak najczęściej w odpowiedziach pojawiały się tematy 

związane z nauką języków obcych oraz olimpiady matematyczne i konkursy przyrodnicze. Wśród przyczyn dla 

których nie podejmowane są kontakty z innymi szkołami w zakresie współrywalizacji naukowej, czy też 

wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie jest brak środków na wyjazdy i analogicznie, brak środków na 

organizację imprez na miejscu. Jedynie dwie z badanych szkół wspominały o wyjazdach do większości gmin 

subregionu G8.
66

  

Wymiana doświadczeń pomiędzy najlepszymi szkołami (głównie szkoły w gminach Słubice i Kostrzyn nad Odrą) 

w subregionie a tymi słabszymi prowadzić może do wzrostu poziomu nauczania w tych drugich. Jednocześnie, 

oprócz stworzenia możliwości rywalizacji naukowej dla uczniów i wykreowania wśród młodzieży mody na 

naukę, istotną jest możliwość wymiany dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami wszystkich szkół subregionu. 

Brakuje platformy wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami subregionu, a takie spotkania mogłyby stworzyć 

podwaliny pod jej powstanie oraz realizować cele takiej platformy na płaszczyźnie kontaktów nie wirtualnych. 

W Subregionie G8 podejmowanych jest szereg działań , których celem jest podniesienie efektywności kształcenia 

i wychowania. Najwięcej projektów realizowanych jest w Słubicach. Niezwykle ważną zachętą do podnoszenia 

jakości nauczania jest program nagród i stypendiów dla uczniów i nauczycieli za szczególne osiągnięcia w 

olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Na całym obszarze Subregionu G8 jest także kilka projektów 

finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących podnoszenia poziomu 

nauczania i kwalifikacji nauczycieli, a także rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury.  

Wysoka jakość nauczania jest także uzależniona od dobrego przygotowania kadry pedagogicznej. Bez wątpienia 

nauczyciele w Subregionie G8 posiadają kwalifikacje do realizacji programów nauczania w szkołach, jednak 

większy nacisk powinien być położony na sposób prowadzenia lekcji – wykorzystanie nowatorskich technik 

dotarcia do ucznia (w tym TIK), pracę w grupie, twórcze rozwiązanie problemów. Wsparciem dla kadry 

pedagogicznej powinny być zewnętrzne placówki – np. centra edukacji nauczycieli oferujące szkolenia, czy 

wsparcia metodyczne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, które prowadzą dodatkowe zajęcia dla młodzieży 
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 Na podstawie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami szkół n=23. Zestaw odpowiedzi stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej diagnozy. 
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uzupełniając edukację szkolną, czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomagające w rozwiązywaniu 

problemów młodzieży będącej pomostem pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami.  

Analiza kosztowa trendów demograficznych 

Istotnym problemem dla Subregionu G8 jest spadek liczby ludności spowodowany ogólnym spadkiem urodzeń i 

nasileniem się procesów migracyjnych ludności. Prognozę ludności Subregionu G8 według płci i funkcjonalnych 

grup wieku dzieci i młodzieży prezentuje poniższy wykres. 

wykres 20  Prognoza ludności Subregionu G8 według funkcjonalnych grup wieku dzieci i młodzieży w latach 2011-2035.  

 

źródło: 41 diagnoza subregionu G8 

Grupa wiekowa, która zmaleje najbardziej, to dzieci w wieku od 3 do 6 laty (spadek o 33 %), co spowodowane 

jest prognozowanym dużym spadkiem liczby urodzeń w omawianym okresie. Powyższe zmiany demograficzne 

mają wpływ na dalszy rozwój systemu szkolnictwa w Subregionie G8 i zostały szerzej omówione w dalszej części 

opracowania. 

wykres 21 Prognozowana liczba ludności Polski w latach 2011-2020 w grupach dzieci i młodzieży w wieku 

 

źródło: 42 Prognozy demograficzne i gospodarcze dla województwa lubuskiego do roku 2020. Materiał pomocniczy do 

aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, K. Malczyk, J. Kwiatkowski, W. Odzimek, wrzesień 2011 

Prognozowana liczba ludności w województwie lubuskim w wieku szkolnym szacowana jest na poziomie ponad 

67 tys. osób w roku 2020, co jest wielkością o ok.15% większą od obserwowanej obecnie. W pozostałych 
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grupach wiekowych spodziewany jest natomiast spadek liczby ludności. Liczba osób w wieku gimnazjalnym pod 

koniec dekady wynosić powinna niecałe 32 tys., tj. o 7% mniej niż w roku 2010, a liczba młodzieży w wieku 

ponadgimnazjalnym w roku 2020 szacowana jest na poziomie o 27% niższym od obecnego i wynosić powinna 

około 29 tys. osób. Odnosząc przytoczone dane do konieczności ponoszenia wydatków na edukację w 

wymienionych grupach przez jednostki samorządu terytorialnego, należy stwierdzić, że zmiany w strukturze 

ludności nie powinny mieć istotnego wpływu na wielkość wydatkowanych środków. W roku 2009 suma 

wydatków poniesionych przez gminy oraz powiaty województwa lubuskiego na szkoły podstawowe, gimnazja, 

szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe wyniosła prawie 932 mln zł, co po uwzględnieniu wskaźników 

skolaryzacji na każdym z wymienionych poziomów edukacji daje średni roczny koszt wykształcenia ucznia w 

szkole podstawowej na poziomie ok. 7500 zł, w gimnazjum ok. 6600 zł oraz na poziomie ponadgimnazjalnym 

ok. 5100 zł. Przy założeniu stałych wskaźników skolaryzacji brutto (wynoszących w roku 2009 97,88% dla osób w 

wieku edukacji podstawowej, 101,58% dla młodzieży gimnazjalnej oraz 114,39% dla osób w wieku 

ponadgimnazjalnym) oraz średnich wydatków na ucznia na każdym poziomie edukacji z roku 2009, w roku 2020 

całkowite wydatki JST na edukację wynieść powinny około 880 mln zł, co stanowi kwotę 5,5% niższą od 

wydatkowanej w roku 2009 (spadek liczby ludności w grupie objętej edukacją szacowany jest na poziomie ok. 

7%). Choć nie przewiduje się istotnych różnic w poziomie wydatków w ujęciu globalnym należy podkreślić, że 

konieczne będą istotne zmiany organizacyjne na poszczególnych szczeblach finansowania edukacji, 

pozwalające na elastyczne przesunięcia środków w ślad za uczniem.
67

 Zmiany te dotyczyć mogłyby choćby 

stopnia wykorzystania budynków, bazy i infrastruktury edukacyjnej. 

Wnioski wysnute w powyższym akapicie mają zastosowanie dla całego województwa lubuskiego, ale ponieważ 

prognozy demograficzne nie różnią się znacząco pomiędzy poszczególnymi subregionami, należy ekstrapolować 

te wnioski i analizy również na subregion G8, przy zachowaniu odpowiednich proporcji jeśli chodzi o rząd 

wielkości kosztów. Warto pamiętać, że wszystkie gminy subregionu mają szansę znacząco obniżyć koszty 

funkcjonowania szkół dbając o ich efektywność energetyczną szczególnie w zakresie ogrzewania budynków. 

Z wywiadu z audytorem energetycznym uzyskano informację, że prawidłowa termomodernizacja budynku 

potrafi przynieść oszczędności do 35%, natomiast wdrożenie systemu zarządzania energią kolejne 20%. Na 

dzień sporządzania raportu zaledwie co trzeci budynek szkolny jest ocieplony, kolejne 13% jest w trakcie 

ocieplania. Blisko trzy czwarte szkół ma natomiast wymienione wszystkie okna na takie, które zmniejszają 

ubytki ciepła.
68

  

Infrastruktura edukacyjna 

Na terenie Subregionu G8 znajdują się 73 szkoły (podstawowe, gimnazja, specjalne, licea, technika, 

niepubliczne, dla dorosłych) mieszczące się w 35 budynkach. W tych szkołach uczy się 9790 uczniów.
69

 Szkoły 

dysponują umiarkowanie rozwiniętym zapleczem technicznym, czego dowodzą poniższe zestawienia. 

Tabela 19 Udział szkół podstawowych z dostępem do Internetu w 2012 roku z podziałem na gminy 

gmina 
udział % szkół podstawowych wyposażonych w komputery 
przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu 

Cybinka 100% 
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 Prognozy demograficzne i gospodarcze dla województwa lubuskiego do roku 2020. Materiał pomocniczy do 
aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, K. Malczyk, J. Kwiatkowski, W. Odzimek, wrzesień 
2011 
68

 Dane na podstawie wywiadów telefonicznych z przedstawicielami szkół przeprowadzonych w lutym 2015 
roku. Zestawienie udzielanych odpowiedzi znajduje się w załączniki 1 do niniejszego raportu. 
69

 Dane Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 
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Górzyca 100% 

Kostrzyn nad Odrą 100% 

Ośno Lubuskie 100% 

Rzepin 100% 

Słońsk 50% 

Słubice 85,7% 

Witnica 80% 

SUBREGION G8 89,46 

POLSKA 94,92 

LUBUSKIE 91,96 

źródło: 43 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Tabela 20 uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu w 2012 roku z podziałem na gminy 

 uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu 

gmina szkoły podstawowe gimnazja 

Cybinka 10,85 Brak danych 

Górzyca 8,12 12,15 

Kostrzyn nad Odrą 13,48 12,55 

Ośno Lubuskie 16,50 23,33 

Rzepin 17,50 10 

Słońsk 15,06 13,83 

Słubice 15,07 14,75 

Witnica 12,48 12,15 

SUBREGION G8 13,63 14,11 

POLSKA 10,02 10,17 

LUBUSKIE 10,87 12,07 
źródło: 44 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

wykres 22 Wartość wskaźnika uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu w 

subregionie G8 w latach 2006-2012 (w roku 2006 wartość wskaźnika gminy Rzepin przekroczyła 170) 

 

źródło: 45 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cybinka Górzyca Kostrzyn nad Odrą

Ośno Lubuskie Rzepin Słońsk

Słubice Witnica



64 
 

Z powyższych zestawień wynika, że potrzebne są inwestycje w doposażenie szkół Subregionu G8 w nowoczesne 

pracownie multimedialne, a w szczególności w Słońsku, Ośnie Lubuskim, Witnicy i Słubicach w komputery z 

dostępem do Internetu. Niski stopień zaawansowania technologicznego szkół nie jest problemem jedynie 

subregionu G8. Potwierdzają to wyniki badań ewaluacyjnych szkół prowadzone przez instytucje zewnętrzne. W 

raporcie pojawia się kluczowa obserwacja: „Nie jest powszechne wsparcie nauczania nowoczesnymi 

technologiami. W badanych szkołach komputery wykorzystane zostały na 5% zajęć, filmy lub prezentacje na 4%, 

Internet – na 3%.
70

 

Jedynie gmina Górzyca ma ilość uczniów przypadającą na komputer mniejszą niż średnia krajowa 10,02 i 

lubuska 10,87. Należy docelowo dążyć do obniżenia wartości tego wskaźnika. Podobnie jest w gimnazjach, gdzie 

tylko gmina Rzepin ma wskaźnik poniżej krajowego.  

Należy jednak przyznać, iż dane GUS w tym zakresie nie są już aktualne. W związku z tym przeprowadzono 

badanie własne polegające na wywiadach uzupełniających w 25 wcześniej przebadanych szkołach subregionu 

G8. W wyniku badania można stwierdzić, że na 2015 rok wszystkie szkoły posiadają dostęp do Internetu. Średni 

współczynnik komputeryzacji (ilość uczniów na 1 komputer) wyniósł dla przebadanych szkół (podstawowe, 

gimnazja oraz średnie) 8,34. Niestety nie istnieje możliwość porównania go z wynikiem ogólnopolskim czy 

wojewódzkim, ze względu na brak aktualnych danych w tym zakresie. Prowadząc wywiady zapytano 

jednocześnie o to czy szkoły dysponują dodatkowym sprzętem, który nosi znamiona innowacji technologicznych 

(np. tablice multimedialne). Okazało się, że w każdej szkole znajdują się średnio dwie takie tablice. Jednocześnie 

tylko w dwóch z badanych szkół istnieją warunki do nauczania eksperymentalnego. Wskazano, że w tym 

budynku (zespół szkół) istnieją pracownie chemiczne i fizyczne. W pozostałych szkołach zgłoszono brak takich 

możliwości. 

Również Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim sprawdzało w 2014 roku stan wyposażenia szkół
71

. W 

wyniku tej kontroli stwierdzono, że 100% szkół ma dostęp do Internetu, a 68% szkół ma na wyposażeniu tablice 

interaktywne (61% SP, 77% GIM). Wyniki te uwiarygadniają dane zdobyte przy pomocy wywiadów 

bezpośrednich z przedstawicielami szkół przez autorów niniejszego raportu, które zostały przytoczone w 

akapicie powyżej. 

W opinii mieszkańców dostępność do różnych szczebli edukacji oceniana jest wysoko, natomiast zdecydowanie 

niżej oceniane są warunki panujące w szkołach, co można zaobserwować porównując dwa poniższe wykresy. 

                                                                 
70

Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2014, red. G. 
Mazurkiewicz, A. Gocłowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2014. Źródło:  http://www.npseo.pl/ dostęp 
5.03.2015 
71

 Wyniki kontroli i wnioski pokontrolne ustalone w wyniku kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach oraz wspomaganie szkół ponadgimnazjalnych Gorzów Wlkp., 19 grudnia 2014 r. 

http://www.npseo.pl/
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wykres 23 ocena dostępności różnych form edukacji na obszarze subregionu G8 

 

źródło 8 opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. N=325 

wykres 24 ocena warunków panujących w różnych dostępnych formach edukacji 

 

źródło 9 opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. N=325 

Analizując powyższy wykres należy zwrócić uwagę na relatywnie wysoki odsetek odpowiedzi niezdecydowanych, 

szczególnie w przypadku dwóch skrajnych form edukacji (przedszkola i szkoły wyższe). Fakt ten wynika z tego, iż 

trudności z oceną rosły wraz z malejącą dostępnością wybranych form edukacji. Znamiennym jest fakt, że blisko 

połowa ankietowanych nie ocenia warunków panujących w szkołach podstawowych i gimnazjach pozytywnie. 

Fakt ten może mieć znaczenie przy podejmowaniu przez rodziców decyzji o wysłaniu dzieci do szkół 

mieszczących się poza subregionem G8. 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne, rozumiane wąsko, jako jedynie placówki edukacyjne, z ofertą skierowaną do 

uczniów w wieku 6-12 i 13-16 lat, faktycznie pełnią swoją funkcję tylko do godziny 15, 16 (czyli działania 

świetlicy dla najmłodszych dzieci, zajęcia pozalekcyjne). Jednak szkoły mogą i powinny pełnić w środowisku 

lokalnym o wiele większą rolę: kulturotwórczą, integracyjną, animującą mieszkańców, nie tylko dzieci i 

młodzież. Widoczne jest to zwłaszcza w małych, wiejskich środowiskach, w których szkoły są jedynym miejscem 

spotkań mieszkańców, uczniów, rodziców z okazji świąt kościelnych czy narodowych. Jednak podobnie może być 

również w większych miejscowościach, które borykają się z problemami nieco bardziej złożonymi. Infrastruktura 

szkoły, pomieszczenia, sprzęt komputerowy mogą być wykorzystane do aktywizowania pozostałej części 

społeczności – zwłaszcza przy wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych. W regionie G8 działają 143 

organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS, łącznie z klubami sportowymi i uczniowskimi klubami 

sportowymi, bez ochotniczych straży pożarnych i związków zawodowych). Jak wskazuje badanie 

przeprowadzone przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w 2012 roku, blisko 2/3 lubuskich organizacji 
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pozarządowych dysponuje lokalem, w którym mogą spotykać się ich członkowie
72

, jednak wiele z nich 

zarejestrowanych jest i funkcjonuje w prywatnych lokalach mieszkalnych, co z pewnością ogranicza skalę ich 

działania. Wskazują na to odpowiedzi dotyczące praw do dysponowania lokalem – 40% organizacji korzysta z 

użyczonego lokalu o powierzchni mniejszej niż 30 mkw. 18 % korzysta z lokalu użyczonego o pow. 30-70 mkw. 

Są to pomieszczenia użyczone przez członków organizacji lub gminę, świetlice wiejskie, domy kultury. Jednak 

potrzeby organizacji w tym zakresie są o wiele większe, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość prowadzenia działań 

statutowych, zwłaszcza na rzecz osób starszych, wykluczonych społecznie lub dzieci i młodzieży. Korzystanie na 

ustalonych zasadach z pomieszczeń szkół mogłoby wzbogacić – lub w ogóle uruchomić – ofertę zajęć 

aktywizacyjnych dla osób starszych, a także np. dla rodziców, młodzieży. Z pomieszczeń szkolnych mogłyby 

korzystać również komercyjnie np. szkoły nauki języków obcych lub inne podobne podmioty gospodarcze.
73

  

Jednak z perspektywy zmian demograficznych subregionu G8 najważniejsze wydaje się zaspokojenie potrzeb 

dwóch grup społecznych: osób starszych po 65 roku życia oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

zwłaszcza ze względu na długotrwałe bezrobocie. Ważne jest, aby oferta skierowana do obu tych grup była 

bezpłatna lub opłata była symboliczna.  

Według badania „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” mieszkańcy regionu lubuskiego wykazują chęć 

spędzania wolnego czasu w instytucjach kultury czy rekreacji. Jednak sytuacja finansowa znacznie im to 

utrudnia bądź uniemożliwia.
74

 Stąd olbrzymia rola organizacji pozarządowych jako jednostek nie działających 

dla osiągniecia zysku.  

Organizacje pozarządowe uplasowały się na ósmym miejscu, po lokalnym samorządzie, rodzicach oraz innych 

szkołach i placówkach edukacyjnych jako korzystający na zasadach non-profit beneficjenci zasobów, którymi 

dysponują szkoły.
75

 

Wychowanie przedszkolne 

Jak widać na wykres 23 dostępność przedszkoli oceniono najniżej spośród form edukacji dla dzieci i młodzieży 

(niżej oceniono jedynie dostępność szkół wyższych). Jednocześnie zdecydowana większość badanych nie 

potrafiła ocenić warunków panujących w przedszkolach (wykres 24), co jednoznacznie wskazuje jak niewiele 

badanych miało możliwość skorzystania z tej formy edukacji swoich dzieci. Jednak z tych, którzy byli w stanie 

ocenić warunki panujące w przedszkolach więcej było głosów pozytywnych niż negatywnych – odpowiednio 75% 

do 25%.  

Oceniając dostępność wychowania przedszkolnego w subregionie G8 należy zwrócić uwagę na wskaźniki 

Głównego Urzędu Statystycznego, które mówią jaki jest odsetek dzieci objętych tą formą edukacji w wieku 3-4 

lat. Wartość tego wskaźnika dla Polski, w 2012 roku wynosiła 59,29% a oczekuje się jej wzrostu do poziomu 

81,20% w 2023
76

. Tymczasem w subregionie G8 w 2013 roku średnia wartość wskaźników dla gmin wynosi 

56,3%. Należy jednak odnotować, że na przestrzeni ostatnich 9 lat widać wyraźny progres w wartościach tych 

wskaźników, choć niepokojące jest, że zatrzymał się on w latach 2010-2012, kiedy swoje maksyma notowały 

gminy Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Ośno Lubuskie i Słońsk. Gminy Cybinka, Górzyca, Rzepin i Witnica nadal 
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 Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane w ramach projektu „Podaj 
Dalej”, K.Duer, K.Dreszer-Smalec, Słubice 2012, s.39 
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 Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane w ramach projektu 
„Podaj Dalej”, K.Duer, K.Dreszer-Smalec, Słubice 2012 
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 Załącznik  do Strategii Polityki Społecznej  Województwa Lubuskiego  na lata 2014-2020 DIAGNOZA 
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 Rozwój kapitału społecznego a nadzór pedagogiczny. Analiza międzywymaganiowa, M. Jewdokimow, źródło: 
http://www.npseo.pl/ dostęp 5.03.2015 
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charakteryzują się trendem wznoszącym, choć należy zwrócić uwagę na fakt, że startowały z niższego poziomu 

bazowego. Poniższy wykres przedstawia się kształtowanie wskaźników w czasie. 

wykres 25 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminach subregionu G8 w 2013 roku. 

 

źródło: 46 opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

Zgodnie z danymi przedstawionymi na wykres 20 dzieci w wieku przedszkolnym to grupa, w której 

prognozowany jest największy spadek liczebności spowodowany zmianami demograficznymi. Nie mniej jednak, 

istotny spadek liczby dzieci w tym wieku rozpocznie się wg prognozy dopiero około 2023-2025 roku. Do tego 

czasu dostępność liczby miejsc w przedszkolach bez rozbudowy bazy przedszkolnej będzie ograniczona, a 

wskaźniki odsetka dzieci objętych edukacją przedszkolną będą wykazywały wprawdzie wzrost, jednak 

zdecydowanie wolniejszy od oczekiwanego, a poziom docelowy wskaźnika z pewnością nie zostanie osiągnięty. 

W subregionie G8 funkcjonuje 25 przedszkoli (z czego 11 w Słubicach i Kostrzynie), w tym 15 publicznych i 10 

niepublicznych, 7 punktów przedszkolnych zlokalizowanych na wsiach oraz 19 oddziałów przedszkolnych, które 

w najmniejszym stopniu wpływają na zwiększenie dostępności tej formy edukacji, ponieważ dotyczą tylko dzieci 

starszych.
77

 

Analizują dostępność przedszkoli warto wziąć również pod uwagę zagęszczenie sieci placówek wychowania 

przedszkolnego, którą zaprezentowano na poniższej mapie. Zgodnie z przeprowadzoną analizą zdarzają się 

miejscowości, które są oddalone od placówki przedszkolnej (przedszkole, punkt, oddział) nawet o 11 km 

(Radzików – Cybinka). Biorąc pod uwagę oddalenie od przedszkoli publicznych lub niepublicznych najdalej 

położone miejscowości leżą nawet o 17 km od przedszkola (Kunice – Słubice). Sieć przedszkoli publicznych i 

niepublicznych tylko w marginalnych przypadkach ulokowana jest poza stolicą gminy (Pamięcin, Nowiny 

Wielkie, Drzeniów). Dostępność przedszkoli należy więc ocenić negatywnie i zaznaczyć należy, iż powoduje ona 

duże utrudnienia dla rodzin mieszkających na wsiach w zakresie mobilności a także podejmowania aktywności 

na rynku pracy i jest to kolejny czynnik wpływający na defaworyzowanie tej grupy społecznej. 
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 wykaz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, stan na dzień 31.03.2014, źródło: www.ko-
gorzow.edu.pl dostęp 5.03.2015 
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Rysunek 13 Mapa zagęszczenia sieci wychowania przedszkolnego subregionu G8 stan na 31.03.2014 

 

źródło: 47 opracowanie własne na podstawie wykazu Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 
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Kultura 

W Subregionie G-8 funkcjonuje 31 różnych instytucji i podmiotów działających w sferze kultury i prowadzonych 

przez różnych organizatorów. Każda gmina posiada przynajmniej jedną bibliotekę, w większości gmin 

funkcjonują domy, świetlice lub centa kultury. Wiele z gminnych ośrodków kultury zostało włączonych do 

programu mających na celu rozwój i poszerzenie działań domów kultury, poprzez oferowanie szkoleń i 

dofinansowania. Edukacja animatorów i nauczycieli jest prowadzona za pomocą programów ogólnopolskich, 

choć praktycy wskazują na potrzebę tworzenia ich lokalnych wersji. Domy kultury oferują szeroką ofertę zajęć 

edukacyjnych, wspierając amatorski rozwój artystyczny lokalnych mieszkańców. Przy domach kultury działają 

zespoły wokalne i instrumentalne, chóry, orkiestry dęte, zespoły jazzowe, kółka fotograficzne, plastyczne, 

modelarskie i taneczne. Domy kultury organizują również festiwale, festyny, pikniki, najczęściej związane z 

obchodami świąt i uroczystości. Domy kultury mają charakter wielofunkcyjny, tzn., że oprócz zajęć 

artystycznych, prowadzone są zajęcia ruchowe (joga, fitness, taniec, karate), rozrywkowe i towarzyskie (gra w 

szachy), ale również, np. spotkanie z literaturą, poezji, spotkania z psychologiem, nauka języków obcych. 

Ważnym elementem działalności domów kultury są Uniwersytety Trzeciego Wieku, jako często jedyne 

zorganizowane formy aktywności dla osób starszych. Wśród najciekawszych działań należy wymienić cykle 

wykładów o kwestiach społecznych, technologicznych itp.  

Należy zauważyć, że niektóre domy kultury w Subregionie G8 działają jako placówki wychowania 

pozaszkolnego, podczas gdy domy kultury funkcjonujące w gminach są instytucjami kultury działającymi w 

oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W 

mniejszych gminach i na obszarach wiejskich funkcję domów kultury pełnią biblioteki i świetlice. Poza 

oferowaniem zasobów bibliotecznych w bibliotekach prowadzone są zajęcia dla dzieci, organizowane np. kółka 

teatralne czy inne wydarzenia. Biblioteki i wiejskie świetlice są także miejscem spotkań lokalnej społeczności.  

Bardzo ważnym dla kulturalnego krajobrazu Subregionu G8 jest Woodstock, organizowany corocznie w 

Kostrzynie nad Odrą. To największa tego typu w Polsce impreza, której celem jest podziękowanie dla 

wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydatki na kulturę są znikomą częścią wydatków 

budżetów gmin w Subregionie G8 - wydatki na instytucje kultury w 2012 wyniosły prawie 15 mln złotych. W 

okresie 2009-2012 w całym Subregionie G8 zauważa się bardzo podobny trend wzrostowo-spadkowy. 

Aby przyjrzeć się, jak dystrybuowane są środki na kulturę w Subregionie G8, należy zestawić wydatki na kulturę 

w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich gminach które wchodzą w skład Subregionu G8. Poniżej 

zaprezentowano średnie wydatki w latach 2009-2012 w przeliczeniu na mieszkańca Subregionu G8. 

wykres 26 Nakłady na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca Subregionu G8 w 2013 roku. 

 

źródło: 48 diagnoza subregionu G8 
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Subregion G-8 jest zróżnicowany pod względem wysokości środków wydatkowanych na kulturę w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca. O tym, jaką pozycję w wydatkach publicznych Subregion G-8 zajmuje kultura, świadczy 

stosunek wydatków na kulturę do wydatków ogółem. Wysokość wydatków na kulturę w latach 2009-2012 nie 

przekracza kilku procent całościowych wydatków z budżetu publicznego gmin. 

Obok kultury instytucjonalnej, ważną role w kształtowaniu oferty kulturalnej regionu pełnią organizacje 

pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), podmioty prywatne oraz indywidualni artyści. Charakteryzuje się on 

mniejszą stabilnością od kultury instytucjonalnej, większość organizacji nie posiada bowiem własnych siedzib 

oraz otrzymuje dotacje na zasadach konkursowych. Należy dodać, że znaczna większość organizacji 

pozarządowych, które swoim zakresem działania obejmują „kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji”, 

znajduje się w głównych miastach: Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Charakterystycznym zjawiskiem dla 

organizacji pozarządowych jest wychodzenie z zamkniętych sal w przestrzeń publiczną: ulice, parki, skwery.  

W województwie lubuskim znajduje się 3876 zabytków wpisanych do Rejestru zabytków.
78

  

Kategorie zabytków znajdujących na terenie województwa lubuskiego przedstawia poniższy wykres. 

wykres 27 Kategorie zabytków znajdujących na terenie województwa lubuskiego 

 

źródło: 49 Krajowy program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016, 

Ochrona dziedzictwa kulturowego staje się coraz bardziej istotna w planowaniu rozwoju Subregionu G-8. 

Zasady opieki nad zabytkami zostały określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 

lipca 2003r. (Dz. U Nr 162 z 17 września 2003, poz. 1568 z póź.zm). W celu stworzenia warunków niezbędnych 

do realizacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ustawa nakazuje również tworzenie na okres czterech lat 

programów opieki nad zabytkami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Podstawą do 

sporządzenia programów opieki nas zabytkami jest ewidencja zabytków. W programach opieki nad zabytkami 

nie tylko zostały zinwentaryzowane zabytki wymagające prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich 

oraz wymagające zabezpieczenia, ale także wskazano kierunki głównych działań takie jak: zachowania 
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 Stan  na  dzień  31.03.2013r.,  Krajowy  Program  Ochrony  Zabytków  i  Opieki  nad Zabytkami na lata 2013-
2016, MKiDN, 2013 
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dziedzictwa kulturowego, wzrost świadomości społecznej dla ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrost 

konkurencyjności regionu, promocja walorów kulturowych i tradycji regionu. 

Ochrona środowiska i zdrowie 

Czystość powietrza 

Badania imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzone były za pomocą kontenerowych stacji automatycznych 

i mobilnych będących pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i 

Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp 
79

. 

Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. 

Subregion G8 od 2010 roku należy do strefy lubuskiej
80

. Wcześniej dzielił się na strefy słubicko-sulęcińską (gminy 

Słubice, Cybinka, Górzyca, Rzepin, Ośno Lubuskie i Słońsk) i gorzowsko-strzelecką (gminy Kostrzyn nad Odrą oraz 

Witnica)
 81

. 

Wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią podstawę klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia w 

oparciu o poziomy dopuszczalne poszczególnych substancji. W 2009 roku na podstawie stężeń dwutlenku azotu, 

dwutlenku siarki oraz pyłu zawieszonego PM10 strefę słubicko-sulęcińską oraz gorzowsko-strzelecką, pod katem 

ochrony zdrowia zaliczono do klasy A. W latach 2010-2013 warunki dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 nie zostały zachowane na obszarze strefy lubuskiej, do której zaliczamy subregion G8. Stwierdzono 

ponadnormatywną liczbę przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu stężenia pyłu PM10, a także w 

niektórych miejscach benzo(a)pirenu i arsenu, które są składowymi pyłów. W tym okresie dopuszczalny poziom 

był przekraczany w Żarach, Wschowie oraz w Sulęcinie. Z tego względu zaliczono tę strefę do klasy C. 

Konsekwencją tego była konieczność stworzenia Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej
82

. 

wykres 28 Zestawienie stężeń średniorocznych dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w powiecie słubickim 

  

źródło: 50 opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Zielonej Górze 
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 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej 
Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010, s. 6. 
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 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2009 
roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze, Zielona Góra 2010, s. 3. 
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 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2010 
roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze, Zielona Góra 2011, s. 4. 
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W latach 2011-2013 pomiary zanieczyszczeń dokonywane w Sulęcinie były transponowane miedzy innymi na 

powiat słubicki. Zamieszczone zestawienie obrazuje wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10.  

Pył zawieszony PM10 wraz z zawartymi w nim substancjami jest głównym problemem zanieczyszczenia 

powietrza w naszym województwie. Jest on mieszaniną organicznych i/lub nieorganicznych cząsteczek stałych 

o wielkości do 10 mikrometrów (np. drobiny ze spalin, ścieranego asfaltu i opon samochodowych, popioły, 

sadza) oraz aerozoli. Pyły są nośnikami wielu substancji toksycznych, w tym benzo(a)pirenu i arsenu. Stanowią 

poważny czynnik chorobotwórczy, na który szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na 

choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego
83

. Jego głównym źródłem jest tzw. emisja niska - 

powstająca w wyniku spalania węgla oraz innych paliw (w tym odpadów) w starych i często źle 

eksploatowanych kotłach oraz piecach domowych. Istotnym źródłem jest również emisja pochodzenia 

komunikacyjnego wynikająca ze spalania paliw w silnikach, oraz w wyniku podnoszenia pyłu z brudnych i 

będących w złym stanie technicznym dróg
84

 – tzw. emisja wtórna
85

. 

O szczególnym zagrożeniu „niską emisją” w okresie grzewczym mówi poniższy wykres. Stężenia w okresie 

zimowym znacznie przekraczają te z okresu letniego i to one wpływają na wysokość stężeń średniorocznych. 

 

źródło: 51 „Problemy związane z pyłem zawieszonym PM10 w województwie lubuskim.” WIOŚ w Zielonej Górze. 

Poziom stężeń zanieczyszczeń występujących w powietrzu zależy w głównej mierze od ilości odprowadzanych do 

niego zanieczyszczeń. Jednak ważnymi czynnikami są również topografia terenu (str. 10) oraz warunki 

meteorologiczne. Subregion G8 ma urozmaiconą budowę geologiczną. Dominują tutaj takie formy jak równina 

sandrowa – Równina Torzymska i biegnące równoleżnikowo pradoliny – Toruńsko-Eberswaldzka oraz 

Warciańsko-Odrzańska, a także południkowe obniżenia terenu jak Lubuski Przełom Odry. W obniżeniach terenu 

zanieczyszczenia powietrza mogą mieć większe znaczenie niż na przewiewnych i zalesionych równinach 

subregionu. Ma to ogromne znaczenie, bo aż 30% subregionu, w tym największe jego miasta – Słubice, Kostrzyn 
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 Problemy związane z pyłem zawieszonym PM10 w województwie lubuskim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Zielonej Górze. 
84

 Problem zgłaszany choćby przez mieszkańców subregionu G8 w ankiecie, gdzie wskazano ten problem jako 
największy problem subregionu – aż 67% respondentów wymieniło go jako znaczący. (n=325) 
85

 Ibidem. 

wykres 29 Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 (poziom dopuszczalny wynosi 40 µg/m 3 ) z uwzględnieniem 

sezonu grzewczego i poza grzewczego w województwie lubuskim w latach 2011-2012. 
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nad Odrą i Witnica (czyli ponad połowa mieszkańców subregionu) położone są w wymienionych wyżej 

dolinach.
86

 

Warunki meteorologiczne wpływają na procesy fizyko-chemiczne zachodzące w atmosferze oraz determinują 

wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza
87

. Temperatura przypowierzchniowej warstwy powietrza, 

warunkuje w dużym stopniu ilość emitowanych zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych w okresie zimowym
88

. 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych, do powietrza w województwie lubuskim 

jest tzw. emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności ludzi. Obejmuje emisję z zakładów przemysłowych i 

energetycznych, tzw. emisję niską - z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne paleniska domowe i 

prywatne zakłady) oraz emisję komunikacyjną. Wielkość tej emisji wynosi od kilku do kilkunastu procent ogółu 

emisji na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej oraz do kilkudziesięciu procent - na obszarach, których nie 

obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Skutkiem jest wzrost stężeń 

dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym
89

. Pomiary wskazały 10-35% wyższe średnie 

wartości stężenia w sezonie grzewczym w porównaniu z okresem letnim
90

. 

Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej największe oddziaływanie na stan jakości powietrza 

przypisuje źródłom powierzchniowym, następnie tym zlokalizowanym w danym powiecie (związanym z 

ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym), komunikacji lokalnej. Źródła przemysłowe mają 

najmniejszy wpływ na wartości stężeń pyłu PM10
91

. 

Miasto Sulęcin, w którym dokonywano pomiarów zawartości substancji w powietrzu, jest położone w niewielkiej 

odległości od subregionu i pod względem usytuowania oraz ukształtowania ternu może być porównywane z 

Rzepinem, Ośnem Lubuskim i innymi miejscowościami położonymi na Równinie Torzymskiej. Miejscowości 

położone w obrębie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Warciańsko-Odrzańskiej oraz Lubuskiego Przełomu 

Odry charakteryzują się najprawdopodobniej gorszą jakością powietrza ze względu na położenie na krawędzi 

obniżenia terenu. Powoduje ono zmniejszoną cyrkulację powietrza i zatrzymywanie zanieczyszczeń. 

Przykładowo badania prowadzone na terenie Słubic oraz w pobliskiej miejscowości leżącej poza doliną Odry 

(wieś Kunowice) wykazały różnice w składzie chemicznym próbek opadów i osadów atmosferycznych. Osady 

atmosferyczne (rosa) spoza doliny były mniej zanieczyszczone niż próbki osadu zebranego w Słubicach
92
. Opady 

atmosferyczne zawierają często zanieczyszczenia gazowe pochodzące z oddalonych punktów, natomiast skład 

chemiczny osadów atmosferycznych, zależy od bezpośrednich cech środowiska i dostarcza cennych informacji o 

lokalnych warunkach środowiskowych. Wykazane różnice świadczą więc o mniejszym zanieczyszczeniu 

powietrza na terenie wsi i większym na terenie miasta położonego w dolinie oraz przypływie zanieczyszczeń z 

innych terenów.  

W próbkach opadów atmosferycznych pobranych na terenie Słubic wyższe średnie stężenie dominujących 

anionów oznaczono w próbkach śniegu, w porównaniu z próbkami deszczu. Analiza wyników uzyskanych dla 
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próbek osadów atmosferycznych wykazała wyższe wartości średnie dominujących anionów w próbach szronu, w 

porównaniu z próbkami rosy. W większości próbek szronu oznaczono wartość przewodności elektrycznej 

odpowiadającą klasie bardzo mocno zanieczyszczonej. Natomiast próbki śniegu charakteryzowała mocno 

podwyższona przewodność
93

. Potwierdza to doniesienia o zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza w okresie 

zimowym, spowodowanym tzw. „niską emisją”. 

W powiatach słubickim oraz sulęcińskim największym źródłem zanieczyszczeń jest tło ponadregionalne, czyli 

zanieczyszczenia pochodzące z wysokich źródeł punktowych zlokalizowanych poza pasem 50 km od strefy oraz 

aerozole wtórne powstające w atmosferze
94

. Gazowy stan skupienia zanieczyszczeń powietrza powoduje ich 

dużą mobilność. Z tego względu emisja zanieczyszczeń na konkretnym obszarze ma duży wpływ na jakość 

powietrza na sąsiednich terenach, a nawet tych znacznie oddalonych. Dlatego poprawa lub pogorszenie jakości 

powietrza na terenie subregionu G8 będzie miała wpływ na pozostałą część strefy lubuskiej i nie tylko. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w strefie lubuskiej są źródła powierzchniowe, czyli te związane z 

ogrzewaniem budynków mieszkaniowych. Zmniejszenie „niskiej emisji”, która jest głównym powodem 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń może odbywać się miedzy innymi poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania na ciepło-termomodernizację obiektów budowlanych, podłączenie budynków do sieci cieplnej, 

wymianę dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły zasilane gazem lub ogrzewanie 

elektryczne, na terenach, gdzie nie jest możliwe doprowadzenie gazu czy sieci ciepłowniczej wymianę 

dotychczasowych kotłów węglowych na nowoczesne kotły. 

Rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia 

Wśród mieszkańców subregionu G8 obserwuje się rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia 

przejawiające się choćby ilością osób uprawiających sport lub dojeżdżających do szkół lub pracy rowerami. 

41% mieszkańców subregionu na pytanie o to, jak dba o zdrowie odpowiada, że uprawia sport.
95

  

wykres 30 Rozkład odpowiedzi na pytanie o działania podejmowane dla własnego zdrowia przez mieszkańców 

subregionu G8. N=325. 

 

źródło: 52 badanie ilościowe przy pomocy ankiety 
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kategorię odpowiedzi można podzielić na działania bierne (nie palę…, nie 

piję…, nie używam…) oraz czynne (uprawiam sport, zdrowo się odżywiam, wykonuję badania). Mimo, iż ta 

pierwsza kategoria jest bardziej oczywista i łatwiejsza do podjęcia, to działania czynne podejmuje ponad 

połowa ankietowanych. Jest to pozytywne zjawisko w kontekście koniecznych zmian w funkcjonowaniu 

subregionu w obszarze niskiej emisji. Jednymi z głównych emitentów są bowiem sami mieszkańcy generujący 

ruch kołowy oraz ocieplający swoje domy paliwami stałymi (a nierzadko też, o czym mówi się nieoficjalnie, 

śmieciami). Dzięki temu łatwiej będzie ich przekonać do podjęcia wysiłku w zakresie ograniczenia negatywnego 

wpływu na jakość powietrza, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia, a więc i daremności 

wysiłku podejmowanego przez mieszkańców dla zdrowego trybu życia.  

Idąc dalej tropem działań prowadzonych dla zdrowego trybu życia zbadano zjawisko dojeżdżania rowerami do 

szkół przez uczniów. Oczywiście badane zjawisko ma oprócz wymiaru zdrowotnego także wymiar ekonomiczny, 

jednak był on już przedmiotem zainteresowania jednego z wcześniejszych rozdziałów diagnozy. Tak więc  

spośród uczniów szkół subregionu G8 niewielki, ale porównywalny z odsetkiem zdiagnozowanym w  badaniach 

ogólnopolskich (TNS OBOP)
96

, odsetek uczniów dojeżdża do szkoły rowerami. Z wywiadów z przedstawicielami 

szkół wynika iż odsetek ten, w podziale na gminy wygląda następująco: 

Tabela 21 Wykorzystanie rowerów w dojazdach do szkół. 

Gmina 
Odsetek uczniów 
dojeżdżających 

rowerami 

liczba km ścieżek 
rowerowych w 2013 

roku
97

 

Ścieżki rowerowe 
na 10 tys. 
ludności

98
 

Ścieżki 
rowerowe na 

10 km2
99

 

Cybinka 3% 6,4 9,6 228,6 

Górzyca brak danych 4,7 11 326,4 

Kostrzyn nad Odrą 10% 17,1 9,4 3717,4 

Ośno Lubuskie 7% 5,8 8,9 292,9 

Rzepin 4% 3,4 3,4 178 

Słońsk
100

 13% 1 2,1 62,9 

Słubice 7% 8,7 4,4 467,7 

Witnica 3% 17,6 13,4 630,6 

LUBUSKIE   4 290,7 
źródło: 53 opracowanie własne na podstawie wywiadów ze szkołami oraz danych GUS (BDL) 

W trakcie wywiadów przedstawiciel jednej ze szkół odpowiadając na pytanie o odsetek uczniów dojeżdżających 

rowerami do szkół wyraził opinię poszerzoną o zdanie, że brak ścieżek rowerowych zmniejsza możliwość 

korzystania z rowerów. 

Subregion G8 ma potencjał do tego, aby zmniejszać ruch samochodowy a zwiększać ruch rowerowy, dysponując 

w tej chwili lepiej rozwiniętą siecią ścieżek rowerowych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców niż Lubuskie i 

Polska. Jednak wskaźnikiem, który bardziej adekwatnie oddaje stan rozwoju infrastruktury rowerowej jest 

przeliczenie długości ścieżek na km2 terenu. W tym zestawieniu połowa gmin subregionu G8 wypada gorzej od 

średniej krajowej i wojewódzkiej, nie mniej jednak należy pamiętać, iż spora część terenu subregionu G8 to 

obszar zalewowy, po którym ścieżek rowerowych się nie prowadzi. 
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W 2010 roku TNS OBOP zbadał reprezentatywną grupę Polaków pod kątem korzystania z rowerów. Wśród 

pytań znalazło się takie, które pytało o cel używania roweru. Odpowiedzi przedstawiono w poniższej tabeli.
101

 

Tabela 22 Rozkład odpowiedzi na pytanie o przeznaczenie roweru wśród respondentów TNS OBOP 

 

źródło 10 raport z badania TNS OBOP „Na rower!”, sondaż z dn. 7-10.05.2010 r. 

Biorąc pod uwagę te odpowiedzi, które implikują zachowanie potencjalnie zmniejszające emisję spalin 

samochodowych (ze względu na użycie roweru zamiennie do samochodu) okazuje się, że łącznie 36% 

odpowiedzi badanych mieści się właśnie w tych kategoriach (po zakupy, do pracy lub szkoły). Nie znając 

dokładnych odpowiedzi respondentów z całą pewnością stwierdzić można jedynie, że 27% mieszkańców Polski 

używa/używałoby roweru zamiennie z samochodem, do celów nieturystycznych. Należy wnioskować, że 

zwiększenie możliwości komunikacyjnych poprzez budowę tras rowerowych przyczyni się do ograniczenia 

używania samochodów osobowych, przynajmniej w tzw. „sezonie rowerowym”. Szczególną wartość powinny w 

tym względzie mieć takie odcinki tras, które będą łączyć poszczególne obszary subregionu G8 z głównymi 

centrami gospodarczymi i komunikacyjnymi (węzły kolejowe w Kostrzynie nad Odrą i Rzepinie!). 

Bezpieczeństwo – statystyki wypadków w 2011 w kraju na drogach rowerowych 18 wypadków 0 zabitych, 

ogólnie 5% wypadków z udziałem rowerów, 5,08% ogółu zabitych to rowerzyści
102

  

Zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej 

W ostatniej dekadzie odnotowano dwa niekorzystne zjawiska w zakresie rozwoju dzieci:
103

 

- Zwiększanie się masy ciała i wskaźnika BMI (Body Mass Index). Tendencję tę odnotowano w badaniach 

wykonanych w różnych krajach, w tym w Polsce, i zastąpiła ona wcześniejszą tendencję pozytywną, jaką było 

smuklenie sylwetki u dzieci. Jest to efekt zwiększania się częstości nadwagi i otyłości u dzieci.  

- Pogarszanie się sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Wyniki badań licznej, ogólnopolskiej próby uczniów w 

wieku 6–19 lat wykazały, że w latach 1999–2009 wystąpiły u obu płci negatywne tendencje w sprawności 

motorycznej i to w coraz młodszych rocznikach. Pogorszenie wyników dotyczyło sześciu spośród dziewięciu prób 

(testów), regres w największym stopniu dotyczył gibkości, wytrzymałości i siły, w mniejszym stopniu szybkości 

biegowej. Przyczyn tego niekorzystnego zjawiska upatruje się w zmniejszeniu aktywności fizycznej i wydłużaniu 

się czasu spędzanego przez dzieci we względnym bezruchu (duży udział zajęć w pozycji siedzącej, przy 

komputerze czy oglądaniu TV). 
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Jak wykazują badania nasila się problem otyłości i nadwagi. W kolejnych coraz młodszych badanych grupach 

wieku odsetki dzieci z nadwagą są wyższe. W grupie 11-12 latków jest to już blisko 1/3 uczniów – 13,8% ze 

stwierdzoną nadwagą a 14,7% ze stwierdzoną otyłością. Co ciekawe same dzieci tego nie zauważają, bo pytani 

o to jak oceniają swoją masę ciała „za gruby” odpowiada dużo mniej uczniów
104

. Opisywane zjawisko 

postępującej nadwagi w różnych grupach wiekowych prezentuje poniższy wykres: 

wykres 31 Nadwaga u dzieci i młodzieży w zależności od grupy wiekowej. 

 

źródło: 54 opracowanie własne na podstawie badań HBSC 2010  

Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niewystarczająca aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. Rosnące 

zainteresowanie społeczeństwa zdrowym i aktywnym trybem życia zdaje się omijać dzieci i młodzież szkolną. 

Wywiązywanie się szkół z funkcji wychowawczej w zakresie kultury fizycznej w 2010 roku skontrolowała 

Najwyższa Izba Kontroli. Wśród najważniejszych z punktu widzenia badanego zjawiska konkluzji wymienić 

należy poniższe.
105

 

Na pytanie Czy uczestniczysz w zajęciach wychowania fizycznego? - ponad 13% uczniów szkół 

ponadgimazjalnych i 6% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznało, że rzadko lub w ogóle nie 

uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. Na pytanie Co należy zmienić, aby zajęcia z wychowania 

fizycznego były interesujące -ponad połowa ogółu wskazań uczniów (52%) dotyczyła potrzeby lepszego 

wyposażenia boisk i sal gimnastycznych w sprzęt i urządzenia sportowe (w szkołach ponagimnazjalnych 

odsetek ten wyniósł 61%, a w szkołach podstawowych i gimnazjach po 48%). Ponad jedna czwarta odpowiedzi 

(27%) wskazywała na potrzebę innego sposobu prowadzenia lekcji oraz że zajęcia powinien prowadzić inny 

nauczyciel (w szkołach ponagimnazjalnych odsetek ten wyniósł 25%, w szkołach podstawowych - 27%, a w 

gimnazjach 30,5%) 

Na pytanie Czy obiekty i wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy umożliwiają realizację programu wychowania 

fizycznego? - większość nauczycieli wychowania fizycznego odpowiedziała twierdząco (92%). Wśród 

najczęstszych przyczyn utrudniających pracę nauczyciela wychowania fizycznego wymieniano: 
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1) brak sali gimnastycznej lub użytkowanie hali o nieodpowiednich parametrach oraz przepełnienie sali - 

kilka ćwiczących grup (45% wskazań), 

2) brak boiska bądź boiska nie w pełni wyposażone i w złym stanie technicznym (20% wskazań), 

3) brak odpowiedniego sprzętu do zajęć z gimnastyki (13% wskazań). 

W subregionie G8 sytuacja zasygnalizowana przez nauczycieli a dotycząca braku sali gimnastycznej lub 

użytkowanie hali o nieodpowiednich parametrach oraz przepełnienie sali, również stanowi problem, który 

zgłaszają dyrekcje oraz nauczyciele. 

Inne problemy w zakresie ochrony środowiska i zdrowia 

- znacząca skala problemu dzikich wysypisk 

Reforma systemu gospodarki odpadami, która weszła w życie 1 lipca 2013 r. przeniosła odpowiedzialność za 

odbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych oraz za ograniczenie składowania odpadów ulegających 

biodegradacji na samorządy gminne. Celem było usprawnienie systemów odbierania odpadów, 

upowszechnienie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, dopasowanie systemu do lokalnych 

warunków i potrzeb, a także zapobieganie nielegalnemu pozbywaniu się odpadów poprzez objęcie systemem 

wszystkich mieszkańców. W Polsce składowiska są nadal głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów z 

gospodarstw domowych. Nieprawidłowo zbudowane lub eksploatowane, poprzez infiltrację zanieczyszczeń, 

mogą być przyczyną zanieczyszczenia gleby i wody. Ponadto składowiska odpadów zanieczyszczają powietrze 

poprzez emisję odorów i metanu, przyczyniają się do utraty czynnej przyrodniczo powierzchni ziemi oraz 

znacznie obniżają estetyczne walory krajobrazu
106

.  

Problem odpadów to również zjawisko nielegalnych, tzw. dzikich wysypisk. Na terenie subregionu G8 jest to 

zjawisko powszechnie zauważalne, dostrzegane zarówno przez mieszkańców (wykres 22), jak i przez służby 

leśne. Z wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielem Nadleśnictwa Rzepin wynika, że po reformie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach w lasach pojawia się mniej śmieci pochodzących z gospodarstw 

domowych, natomiast wciąż problemem są odpady pochodzące z remontów. Istnieją również poważne 

podejrzenia, iż znaczna część tego typu odpadów przywożona jest z zagranicy, być może przez polskie ekipy 

remontowe pracujące w Niemczech. Nadleśnictwa walcząc z tym zjawiskiem wywożą z lasów rocznie tony 

śmieci
107

. W sąsiedztwie miejscowości, szczególnie osiedli domów jednorodzinnych, problem nielegalnego 

wyrzucania gruzu i odpadów poremontowych jest szczególnie widoczny
108

. Ponad 33% mieszkańców subregionu 

zauważa ten problem w swojej okolicy. Najczęściej problem ten był wskazywany w gminie Górzyca (Ryc. 5). 

Likwidacja takich składowisk jest problematyczna ze względu na brak wiedzy pracowników gminy o ich 

usytuowaniu, częste usytuowanie na działkach nie będących pod nadzorem urzędu gminy oraz brak 

zaangażowania mieszkańców w walkę z tym zjawiskiem. bardzo często zwracali uwagę na problem dzikich 

wysypisk śmieci. 
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wykres 32 Najważniejsze problemy miejscowości wg mieszkańców 

 

źródło: 55 opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. N=325 

- fermy norek 

Na terenie subregionu G8 zlokalizowane są dwie fermy norek amerykańskich. Jedna w gminie Witnica i jedna w 

gminie Ośno Lubuskie. Obecność tych zakładów jest uciążliwa zarówno dla mieszkańców jak i dla środowiska 

naturalnego, dla którego wydostające się na wolność norki stanowią olbrzymie zagrożenie dla rodzimych 

gatunków, natomiast przedostające się do ziem i wód gruntowych odchody norek zatruwają okoliczną florę. 

W Witnicy na polach dawnego lotniska oraz z drugiej strony drogi Witnica – Pyrzany w 2001 roku firma z 

udziałem kapitału holenderskiego, rozpoczęła budowę dwóch dużych kompleksów budynków z przeznaczeniem 

na hodowlę 60 tys. sztuk norek amerykańskich. Skórki ubijanych tu zwierząt wyprawiane są w zakładzie tej 

firmy w Dąbroszynie.
109

 

O problemie związanym z uciążliwością takiego sąsiedztwa mieszkańcy gminy Witnica piszą w odpowiedziach 

na pytania otwarte w ankiecie:  

„Jeżeli mielibyście Państwo wpływ na nasze życie i pomoc w egzekwowaniu prawa w stosunku do hodowli 

norek. (…) Tak piękna okolica i ktoś pozwolił na taką działalność. Zapraszamy do Pyrzan, Białczyka latem. 

Miliony much. Chcemy poinformować o tym TV.”
110

 

„Kiedyś w mojej miejscowości było naprawdę pięknie, oprócz dziur w drodze 2m na 2m i braku oświetlenia. Po 

tym jak powstała ferma norek sielanka się skończyła...smród, latem mnóstwo much i dziwnych ptaków...tego 

już się nie zmieni, z dnia na dzień nie zamknie się dobrze prosperującej na rynku i dającej zatrudnienie firmie.”
111

 

Znamiennym jest to, że ferma powstała w niebezpiecznie bliskiej odległości od Parku Narodowego Ujście Warty 

i w miejscu, gdzie stosunki hydrogeodezyjne sprawiają, iż taka działalność jest wysoce ryzykowna zarówno ze 

względu na zdrowie ludzi jak i lęgi ptaków. 
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 Odpowiedź na pytanie otwarte dotyczące jakości życia w miejscu zamieszkania. 
111
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Ferma norek w Radachowie jest przedmiotem regularnych kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze zmierzających do wyegzekwowania zarządzeń pokontrolnych i spełnienia 

formalno-prawnych wymogów określonych przepisami. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 

firma ma określony czas na usunięcie wskazanych przez WIOŚ nieprawidłowości. W przypadku niezrealizowania 

wymaganych przepisami działań Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podejmie działania 

zmierzające do zamknięcia instalacji, uwzględniające zapewnienie humanitarnych warunków dla hodowanych 

w obiektach fermy zwierząt.
112
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Analiza SWOT obszaru G8 

 

Silne strony Słabe strony 

 
- położenie przygraniczne; 
- dostępność szlaków komunikacyjnych; 
- wysoki stopień rozwoju ekonomicznego, 
przynajmniej w ośrodkach koncentracji gospodarczej; 
- funkcjonowanie KSSSE; 
- doświadczenie podmiotów funkcjonujących na 
terenie gmin, jak i samych samorządów w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych; 
- spójność historyczna, kulturowa i przyrodnicza 
regionu; 
- potencjał przyrodniczy; 
- rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia, 
przejawiające się aktywnością ruchową 
społeczeństwa; 

 
- niski kapitał społeczny, szczególnie w zakresie 
tożsamości lokalnej i rozwoju wspólnot lokalnych; 
- nierozwiązane problemy wsi postPGRowskich; 
- wysoki odsetek korzystających z usług OPS; 
- problem długotrwałego bezrobocia; 
- zjawisko odpływu młodzieży; 
- niski stopień wykorzystania społeczeństwa 
obywatelskiego do rozwiązywania problemów 
społecznych; 
- niedoinwestowanie technologiczne w szkołach 
podstawowych i gimnazjach; 
- zły stan techniczny infrastruktury społeczno- 
edukacyjnej; 
- nieefektywność kosztowa budynków użyteczności 
publicznej, szczególnie w obszarze oświaty; 
- słabo rozwinięta i nieskoordynowana sieć ścieżek 
rowerowych; 
- niski stopień świadomości ekologicznej; 
- niska dostępność przedszkoli oraz niski odsetek 
dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem 
przedszkolnym; 
 

Szanse Zagrożenia 

 
- wykorzystanie zjawiska pracy w Niemczech a życia 
po polskiej stronie granicy do przyciągnięcia nowych 
mieszkańców subregionu; 
- zatrzymanie odpływu młodych ludzi do większych 
ośrodków miejskich; 
- zwiększenie jakości kształcenia; 
- kształcenie młodzieży w zakresie umiejętności 
współpracy i więzi społecznych oraz TIK; 
-  rozwój wspólnot lokalnych i inicjatyw na rzecz dobra 
wspólnego; 
- wzrost tożsamości regionalnej i postrzeganie własnej 
ziemi jako atrakcyjnej; 
- bliskość dużych ośrodków miejskich (Gorzów Wlkp., 
Zielona Góra, Berlin); 
- wspólna strategia ograniczania niskiej emisji i 
podnoszenia efektywności energetycznej; 
- rozwój szlaków wodnych i rowerowych; 
 

 
- niż demograficzny; 
- starzejące się społeczeństwo; 
- postępujący problem alkoholizmu; 
- postępujące problemy zdrowotne dzieci i młodzieży 
(nadwaga, postawa); 
- bliskość dużych ośrodków miejskich (Gorzów Wlkp., 
Zielona Góra, Berlin); 
- postępujące obniżanie jakości powietrza; 
- wysokie i rosnące natężenie ruchu drogowego przy 
pogarszającym się stanie technicznym dróg; 
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Wnioski, rekomendacje i cele strategiczne 

Niniejszy rozdział prezentuje wnioski płynące z analizy wyników diagnozy w trzech kluczowych z punktu 

widzenia partnerstwa gmin subregionu G8 obszarach: edukacji, w tym dopasowania kształcenia do potrzeb 

rynku pracy; ograniczania niskiej emisji przy pomocy infrastruktury rowerowej; ograniczania niskiej emisji 

przy pomocy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. 

Wnioski w obszarze edukacji:  

- niedoinwestowana infrastruktura, niewielki stopień innowacyjności technologicznej w szkołach - niewysokie 

współczynniki komputeryzacji i dostępu do Internetu – dużo niższe niż średnia Polski czy lubuskiego (patrz: 

Infrastruktura edukacyjna 

- brak specjalistycznych pracowni przedmiotowych w zakresie matematyczno – przyrodniczym oraz 

laboratoriów językowych, umożliwiających efektywniejszą edukację; (patrz: str 62) 

- niska dostępność przedszkoli, szczególnie na terenach wiejskich, powodująca utrudnienia dla rodzin 

mieszkających na wsiach w zakresie mobilności a także podejmowania aktywności na rynku pracy i jest to 

kolejny czynnik wpływający na defaworyzowanie tej grupy społecznej. Niski odsetek dzieci subregionu G8 w 

wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (kluczowy wskaźnik w zakresie Umowy Partnerskiej), duża 

odległość do celu (blisko 25%). 

- przeciętna jakość kształcenia mierzona wynikami egzaminów; wyższa jakość w większych ośrodkach 

subregionu; niskie wyniki osiągane przez uczniów  na sprawdzianie po szkole podstawowej ( w większości szkół 

podstawowych osiągane są na poziomie niżej średni stanin lub średni stanin) (patrz: str 53 i dalej) 

- niewielkie możliwości rozwijania, kompetencji matematyczno-przyrodniczych dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb uczniów w systemie pozalekcyjnym, niewystarczająca liczba zajęć w tym zakresie 

oferowana przez szkołę; niższe  wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie gimnazjalnym z zakresu nauk 

przyrodniczych i matematyki niż z pozostałych przedmiotów.  

- niskie współczynniki skolaryzacji brutto (patrz: wykres 15 Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach 

subregionu G8 w 2013 roku) oprócz gmin Słubice i Kostrzyn nad Odrą – co świadczyć może o tym, że młodzież 

już na poziomie gimnazjum migruje poza region poszukując wyższej jakości kształcenia (najpopularniejszym 

kierunkiem niewątpliwie jest Gorzów Wielkopolski); 

- opinia mieszkańców o szkołach umiarkowanie pozytywna ale lepsza niż ocena warunków panujących w 

szkołach (patrz wykres 24 ocena warunków panujących w różnych dostępnych formach edukacji). 

- niewielkie możliwości współzawodnictwa naukowego, szczególnie wśród szkół z mniejszych ośrodków i wsi, z 

innymi szkołami subregionu (patrz: Możliwości współzawodnictwa 

- niż demograficzny, jako samo w sobie negatywne zjawisko – jednak potencjalnie zwiększające jakość 

kształcenia ze względu na względnie silną ujemną korelację między średnią ilością uczniów w klasie a wynikiem 

na sprawdzianie szóstoklasisty (patrz: wykres 16 Wykres korelacji średniej ilości uczniów w klasie i wyników na 

sprawdzianie szóstoklasisty w 2014 roku.); 

- brak środków w gminach (wysokie zadłużenie – patrz: str.22 ) na wytworzenie i utrzymanie nowoczesnej 

infrastruktury, szczególnie w mniejszych ośrodkach – dlatego wspólny projekt (i może wspólne koszty 

utrzymania?) jest zasadny. 
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- nieefektywność kosztowa utrzymywanej infrastruktury (nieocieplone szkoły, niewykorzystany potencjał 

infrastruktury do działań społecznych przy pomocy organizacji pozarządowych) (patrz: str. 62) 

- niski kapitał społeczny - kształcenie skoncentrowane na  wskaźnikach zdawalności egzaminów (patrz: str.57) i 

coraz większej indywidualności i konkurencji, pomijające takie aspekty funkcjonowania społecznego jak 

współpraca, współodpowiedzialność, praca zespołowa. (patrz: str.56); niski poziom kompetencji społecznych  

wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum np.: brak umiejętności pracy w zespole, niski poziom 

kreatywności, przedsiębiorczości, samoświadomości i samooceny uczniów, brak oferty zajęć pozalekcyjnych 

umożliwiających rozwijanie kompetencji społecznych (patrz: str.57). 

- niewielkie możliwości nauczycieli szkół subregionu w doskonaleniu się w obszarze kształcenia umiejętności 

interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie narzędzi diagnostyki 

psychologiczno-pedagogicznej i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Wyzwaniem jest, aby uczący 

nie skupiali się na dążeniu do wysokich wyników poprzez nieustającą pracę nad rozwiązywaniem testów, a 

wykorzystywali wnioski z analiz w doskonaleniu warsztatu pracy. Działania nauczycieli, podejmowane na 

podstawie wniosków z analizy, powinny z jednej strony doskonalić dotychczas stosowane metody, z drugiej 

strony dążyć do poszukiwania nowych czy nowatorskich metod i technik.( patrz: str. 57) 

Rekomendacje w kontekście niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy: 

- należy już od szkoły podstawowej kłaść nacisk na nauczanie przedmiotów ścisłych, tak aby uczniowie wybierali 

techniczne kierunki wykształcenia, czy to zawodowego, średniego, czy też wyższego. Rozwijać w nich zdolności 

techniczne, manualne, a także związane z obsługą komputera (maszyny na halach produkcyjnych są sterowane 

komputerowo).  

- należy pomagać dzieciom w wyszukiwaniu i rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań, ponieważ mogą one stać 

się bazą do przyszłego zawodu (jak fryzjer, grafik, elektromechanik, cieśla). Jako fachowcom będzie im łatwiej 

znaleźć zatrudnienie.  

- należy zadbać o kształcenie umiejętności miękkich, przydatnych w niemal każdym zawodzie, jak komunikacja, 

współpraca w zespole, kompetencje liderskie, rozwiązywanie problemów i konfliktów, itp. Będzie to 

przygotowaniem do przyszłej pracy pod kątem gotowości do podejmowania wyzwań, trudnych sytuacji, 

budowaniem pewności siebie i świadomości swoich mocnych i słabych stron. W połączeniu z wiedzą i 

umiejętnościami związanymi z konkretnym zawodem pozwoli to na poszukiwanie satysfakcjonującej pracy.  

- warto nawiązać współpracę z zakładami pracy już na etapie szkół podstawowych, żeby zapoznawać dzieci i 

młodzież ze specyfiką ich funkcjonowania, co pozwoli im na z jednej strony zapoznanie się z realiami pracy w 

zakładzie, a z drugiej, sprowokuje do zastanawiania się nad swoją przyszłością zawodową. 

- Doskonalenie jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia wymaga nieustannego inwestowania w bazę 

materialną – przede wszystkim jej modernizację w kierunku zaspokojenia potrzeb wynikających z wymogów 

współczesnej dydaktyki jak i oczekiwań przed nią stawianych, a w uzasadnionych przypadkach również jej 

rozbudowę. Wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza 

matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stanowi 

istotny czynnik wzbudzający zainteresowanie uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
113

 

Aby wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych oraz infrastrukturę zmodernizowanej i doposażonej 

szkoły, ważne jest, aby podjąć następujące kroki: 
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- aktywizowanie organizacji pozarządowych, w tym zachęcanie ich do sięgania po zewnętrzne źródła 

finansowania, np. poprzez uruchomienie środków na pożyczki i/lub wkłady własne do projektów, tak aby gmina 

nie była jedynym źródłem finansowania działań organizacji; 

- umożliwienie organizacjom korzystania z infrastruktury szkół na jasno określonych, wypracowanych wspólnie 

zasadach, jednakowych dla wszystkich; 

- powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli NGO, urzędów i instytucji, których celem jest aktywizacja osób 

starszych i wykluczonych społecznie w celu wypracowania wspólnej wizji i kierunków działań, wymiany 

doświadczeń, nawiązania ściślejszej współpracy. 

Wnioski w obszarze termomodernizacji: 

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w strefie lubuskiej są źródła powierzchniowe, czyli te związane z 

ogrzewaniem budynków mieszkaniowych. Zmniejszenie „niskiej emisji”, która jest głównym powodem 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń, zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza może 

odbywać się miedzy innymi poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło-termomodernizację obiektów 

budowlanych, podłączenie budynków do sieci cieplnej, wymianę dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej 

sprawności na kotły zasilane gazem lub ogrzewanie elektryczne, na terenach, gdzie nie jest możliwe 

doprowadzenie gazu czy sieci ciepłowniczej wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na nowoczesne kotły 

(paliwo: węgiel, orzech, groszek) zasilane automatycznie. 

Wymiana systemów ogrzewania na niskoemisyjne jest realizowana przez miasta i gminy poprzez Programy 

ograniczania niskiej emisji - PONE lub Programy Gospodarki Niskoemisyjnej – PGN. Sprawdza się tworzenie 

systemu zachęt do likwidacji bądź wymiany nieefektywnych systemów ogrzewania na niskoemisyjne. 

Poza działaniami ograniczającymi emisję powierzchniową konieczne są działania związane ze zmniejszeniem 

uciążliwości transportu samochodowego i tym samym ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10. Odbywa 

się to między innymi poprzez wymianę nawierzchni dróg, poprawę ich jakości, utrzymanie czystości dróg oraz 

budowę poboczy wzdłuż dróg. Ma to zapobiec tak zwanej emisji wtórnej czyli ponownemu wznoszeniu się pyłów 

osadzonych na nawierzchni dróg. Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wśród obowiązków 

wypełnianych przez burmistrzów i wójtów, wymienia budowę sieci ścieżek rowerowych
114

. 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą sytuacji, dla subregionu G8 rekomenduje się następujące działania: 

- kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja budynków na 

obszarze całego subregionu; pozwoli to na zwiększenie efektów zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i tym 

samym zmniejszenie „niskiej emisji” w całym rejonie, a nie jedynie lokalnie i przyczyni się do poprawy jakości 

powietrza na rozległym terenie 

- stworzenie systemu zachęt do wymiany systemu ogrzewania na niskoemisyjny, najlepiej na obszarze całego 

subregionu w celu bardziej kompleksowych działań i lepszych efektów 

- przeprowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do wymiany systemów ogrzewania na niskoemisyjne, a 

także pokazująca konsekwencje „niskiej emisji” i spalania niedozwolonych elementów, w tym śmieci. 

Wnioski w obszarze ścieżek rowerowych: 

Ścieżki rowerowe wpływają na  trzy aspekty:  
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1) komunikację między centrami gospodarczymi i edukacyjnymi a mniejszymi miejscowościami;  

2) komunikację między miejscowościami subregionu i najważniejszymi węzłami komunikacyjnymi.  

3) poprawę bezpieczeństwa na szczególnie obciążonych ruchem drogach a w subregionie G8 wzmożony ruch na 

drogach to znaczący problem. Mieszkańcy subregionu wśród największych jego problemów wymieniają na 3 

miejscu właśnie natężenie ruchu samochodowego – problem ten zauważa co trzeci mieszkaniec subregionu. 

Spośród 20 zbadanych odcinków dróg krajowych i wojewódzkich tylko na 4 odcinkach odnotowano mniejszy 

ruch niż średnia wojewódzka. W pozostałych odnotowano ruch na poziomie nawet 200 – 300 % średniej 

wojewódzkiej; 

- wraz ze wzrostem ruchu samochodowego na drogach spada ruch rowerowy – rowerzyści są wypierani przez 

samochody; 

- wraz ze wzrostem ruchu samochodowego użytkownicy rowerów, czują się mniej bezpieczni na drogach i 

ulicach; 

- mimo spadku ruchu rowerowego, ilość wypadków z udziałem rowerzystów zaczyna rosnąć; 

Rozwój infrastruktury rowerowej (w tym rozbudowa funkcjonalnej sieci ścieżek rowerowych) na obszarze G8 

może przyczynić się do odwrócenia tych niekorzystnych tendencji i zaowocować efektem synergii. Stworzenie 

funkcjonalnej sieci ścieżek rowerowych może przyczynić się do spadku lokalnego ruchu samochodowego. 

Rozbudowa infrastruktury rowerowej przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, tym samym 

do zmniejszenia ilości wypadków z ich udziałem. Z kolei wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród rowerzystów 

sprawi, że jeszcze chętniej będą oni wybierali ten środek transportu w codziennej komunikacji. 

Rekomenduje się następujące działania: 

- budowa sieci ścieżek rowerowych umożliwiających dojazd mieszkańców do głównych ośrodków w gminach; 

pozwoli to na bezpieczny dojazd do szkół i zakładów pracy i pozwoli zmniejszyć emisję liniową zanieczyszczeń 

powietrza spowodowaną ruchem samochodowym; stworzenie sieci ścieżek na obszarze całego subregionu 

pozwoli na dojazd do pracy i szkoły również poza terenem własnej gminy i będzie rozwiązaniem bardziej 

kompleksowym zapewniającym kontynuację traktów niezależnie od granic jednostek terytorialnych. 

- przeprowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do korzystania z rowerów i infrastruktury dostosowanej do 

potrzeb cyklistów. 

Cele strategiczne 

Wynikające ze zdiagnozowanych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń subregionu G8: 

-> Wzrost kapitału społecznego subregionu poprzez podniesienie jakości kształcenia i infrastruktury 

edukacyjnej, podniesienie efektywności ekonomicznej i społecznej wykorzystania budynków szkolnych 

przy udziale organizacji pozarządowych. 

-> Poprawa jakości powietrza subregionu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

związanych z ogrzewaniem budynków i ruch kołowy oraz wzrost efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej dzięki zintegrowaniu strategii niskoemisyjnych w całym 

Subregionie G8. 
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-> Poprawa zdrowia mieszkańców subregionu poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz 

promocję aktywnego, zdrowego trybu życia 

-> Zwiększenie dostępności rynku pracy dla osób wykluczonych ze względu na problem z mobilnością 

pomiędzy miejscowościami poprzez budowę infrastruktury sprzyjającej przemieszczaniu się na 

rowerach. 

-> Wzrost konkurencyjności subregionu poprzez utworzenie innowacyjnych laboratoriów naukowych 

oraz wykorzystanie potencjału położenia przygranicznego. 
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Załącznik – zestawienie odpowiedzi w wywiadach ze szkołami 

Kod 
gminy: 

Czy szkoła 
śledzi losy 

absolwentów? 
Jeżeli tak to 
ilu uczniów 

podjęło studia 
dzienne w 
większych 
miastach? 

Czy 
uczniowie 
dojeżdżają 

rowerem do 
szkoły? 

Jeżeli tak to 
ile? 

Jak dużo możliwości 
współzawodnictwa 

naukowego z 
rówieśnikami z regionu 

mają uczniowie? 

Czy szkoła 
jest 

ocieplona? 

Czy ma 
wymienione 

okna? 

Jakim 
paliwem jest 
ogrzewana? 

1 nie dotyczy 
Tak - do 5 

osób 

Konkursy: plastyczne, o 
ruchu drogowym, j. polski, 

j.angielski, historyczny, 
raz do roku, wyjazdowe 

Nie Tak węgiel 

1 nie dotyczy 
Tak - ok.5-6 

osób 

Konkursy: 
przyrodnicze,recytatorski, 

matematyczny, 
historyczy, geograficzny. 

Wyjazdowe: powiat 
krośnieński. 2,3 konkursy 

w semestrze 

Nie Tak gazowe 

2 nie dotyczy Nie 

Lubuska Gimnazjada 
Platformy Wiedzy. 

Konkursy: matematyczny, 
historyczny, wiedzy o UE, 
mitologiczny, recytatorski, 

muzyczny/ corocznie. 
Wyjazdowe: Sulęcin, 

Słubice, Kowalów, 
Słońsk, Kostrzyn 

w 50% - 
ocieplanie 
w trakcie 

Tak gazowe 

2 nie dotyczy           

3 nie dotyczy 
Tak - ok. 30% 

uczniów 

Konkursy: matematyczne, 
przyrodnicze, j.polski, 

językowe-
wyjazdowe.Organizowane 

na miejscu konkurs 
wiedzy o UE 

Tak Tak gazowe 

3 nie dotyczy 
 Tak - do 10 

uczniów 

Konkurs przyrodniczy raz 
w roku. Uczniowie 

wyjeżdzają np.do Górzycy 
Tak Tak 

ogrzewanie 
miejskie 
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3 

Tak, 
monitorujemy 

losy 
absolwentów. 

Około 50% 
absolwentów 
podjęło studia 

dzienne 

Tak, 
uczniowie 

dojeżdżają do 
szkoły 

rowerami. 
Około 10% 

uczniów 
korzysta z 
rowerów. 

Powiatowy Konkurs 
Matematyczny - ZS 

Witnica, ZSCKR Kamień 
Mały i ZS Kostrzyn nad 

Odrą - raz w roku w 
szkołach kolejno 

Tak Tak gazowe 

4 Nie  
Niewielka ok. 

2% 

Konkursy: recytatorski, 
wiedzy obrony cywilnej. 

Wyjazdowe: Słubice, 
Rzepin 

Nie 
Częściowo 

ok. 40% 
gazowe 

4 nie dotyczy 

Tak- Parę 
osób- 

maksymalnie 
do 10. 

Konkursy: matematyczny, 
językowe, corocznie. 

Wyjeżdzają najczęściej 
do Sulęcina, Słubic i 

Rzepina 

Nie 

Częściowo 
(parter tak, 2 

i 3 piętro 
nie) 

Centralne 
ogrzewanie: 

miał, sala 
gimnastyczna: 

gazowe 

4 nie dotyczy 
Tak- ok. 8 

osób 
Mało. Uczniowie nie 

wyjeżdzają- brak środków 
Nie Tak węgiel 

5 nie dotyczy           

5 
Tak - ok. 70 % 

uczniów 

Tak- znikoma 
ilość ok. 5 

osób 

Konkursy: historyczny, 
muzyczny, wiedzy o JP2, 
j.polski,matematyczne/ 
raz, dwa razy w roku 

Tak Tak gazowe 

5 nie dotyczy 
Tak - kilka 

osób, ok 10 

Konkursy: matematyczny, 
plastyczny, przyrodnicze/ 

raz dwa w roku 
Tak Tak gazowe 

6 nie dotyczy 
Tak - ok. 20 

osób 

Konkursy: plastyczne, 
matematyczne, 

przyrodniczy o Ujściu 
Warty. Wyjazdowe: 
Sulęcin, corocznie 

Nie Tak gazowe 

7 nie dotyczy 
Tak - ok. 5-6 

osób 

Konkursy: o ruchu 
drogowym, 

matematyczny, 
przyrodniczy, muzyczny/ 

corocznie 

Nie Tak gaz ziemny 

7 nie dotyczy 
Tak - ok. 10 

osób 
Konkursy plastyczne, 

matematyczne 
Tak  Tak gazowe 

7 nie dotyczy 
Tak - 

maksymalnie 
20 osób 

Lubuska Gimnazjada 
Platformy Wiedzy. 

Konkursy: mitologiczny, 
konkurs wiedzy o JP2, 

matematyczny, 
chemiczny, recytarorski, o 
życiu Zbigniewa Herberta, 
o UE, wiedza o regionie. 

Wyjazdowe: Górzyca, 
Starościn. LO Slubice 

Nie Tak gazowe 
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7 nie dotyczy 
Tak - 

maksymalnie 
10 osób 

Konkursy: historyczny, 
matematyczny, 

przyrodniczy,szachy, 
plastyczny, angielski, 

muzyczny, język polski, 
wiedza pożarnicza / ok co 
2 miesiące. Wyjazdowe: 
Sulęcin, Golice, Górzyca, 

Rzepin, Słońsk 

Tak Tak 
ogrzewanie 

miejskie 

7 

Zależy od 
klasy. Z klas o 
profilu: technik 
ekonomista: 

ok.80%, 
technik 

żywienia i 
technik 

architektury 
krajobrazu: ok. 

60% 

Tak - 
maksymalnie 
do 20 osób 

Olimpiada wiedzy i 
umięjętności rolniczych, 
olimpiady ekonomiczne, 

rachunkowości, językowe, 
matematyczne/ kilka razy 
na kwartał. Wyjazdowe: 
Pyrzyce, ZG, Gorzów, 

Wawa 

Tak Tak 
ogrzewanie 

miejskie 

7 

Każdego roku 
w październiku 

analizujemy 
losy 

absolwentów. 
Takie dane 

posiadamy z 
wielu lat. 

Ponad 90% 
naszych 

absolwentów 
kontynuuje 
naukę na 
studiach 

Warunki 
pogodowe, 

brak ścieżek 
rowerowych 
zmniejszają 
możliwości 

korzystania z 
rowerów. 

Późną 
jesienią, zimą 

stoi przed 
szkołą (na 

wewnętrznym 
podwórku) ok 

5 rowerów, 
wiosną i 
wczesną 

jesienią więcej 
ponad 10. 

Jest to od 2% 
do 5% 

wszystkich 
uczniów. 

Konkursy (powiatowe) 
które organizuje nasza 

szkoła tj. herbertowskie, 
matematyczny, 

chemiczny nie ujmowały 
szkół z poza powiatu tj. 
Kostrzyna nad Odrą, 

Witnicy, 
Słońska.Konkursy: o 
obronności, strażacki 

(Star.Powiatowe), 
historyczne, muzyczne, 

polski, angielski,niemiecki 

Nie 

Częściowo. 
Planowana 
wymiana 

pozostałych 
35 okien 

gazowe 

8 nie dotyczy Nie 

Konkursy: matematyczny, 
przyrodniczy, j. polski, 

recytatorski. Wyjazdowe: 
Kostrzyn, Witnica /  parę 

razy w semestrze 

Nie Tak węgiel 

8 nie dotyczy 

Generalnie 
nie. 

Sporadyczne 
przypadki 

Konkursy: przyrodnicze, 
matematyczny, fizyka, 

chemia, geografia/ raz w 
semestrze. Powiat 

gorzowski 

Częściowo. 
30 % 

Częściowo. gazowe 

8 
Tak- ok. 60% 

uczniów 
Tak - do 10 

osób 

Konkursy: j.polski, jezyki 
obce, matematyczny/ ok. 

raz w roku 

W trakcie 
ocieplania  

Tak gazowe 

8 nie dotyczy 
Tak - ok 20 

osób 
Konkursy: matematyczne, 
przyrodnicze/ raz w roku 

Nie Częściowo drewno 

 


