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I. Wprowadzenie  

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem diagnozy do Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) 

firma Kreatus sp. z o.o. przeprowadziła konsultacje społeczne w gminie Nowogród 

Bobrzański. W spotkaniu, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i 

Rekreacji 21 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 wzięło udział 5 osób (2 kobiety i 3 

mężczyzn), reprezentujących Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, Urząd 

Miasta w Zielonej Górze i Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto”. 

Informacja o planowanych konsultacjach została podana do publicznej wiadomości 

na 7 dni przed ich rozpoczęciem, m.in. za pośrednictwem mediów 

społecznościowych (Facebook), stron internetowych, oraz lokalnej prasy (Gazeta 

Lubuska). 

II. Przebieg konsultacji  

W odniesieniu do przedstawionej przez firmę Kreatus prezentacji zawierającej 

problemy i deficyty, a także potencjały ZNOF (zidentyfikowane na podstawie 

dokumentów strategicznych), uczestnicy konsultacji zgłosili poniższe uwagi w 

wybranych obszarach: 

RYNEK PRACY I GOSPODARKA 

 Znaczna liczba mieszkańców pracuje w Zielonej Górze, dlatego kluczową 

potrzebą dla gminy jest rozwiązywanie problemów z zapewnieniem płynnego, 

bezkolizyjnego i sprawnego transportu z Nowogrodu Bobrzańskiego do 

Zielonej Góry (  oraz sołectw  

 Za potencjał uznano bardzo dobrą lokalizację gminy dla inwestorów, pod 

względem chociażby połączenia z Niemcami. 

 Potencjałem jest również fakt, że na terenie gminy znajdują się wolne tereny 

inwestycyjne (np. około 20 ha prywatnych terenów w pobliżu ronda, a sama 

gmina posiada trzy większe tereny do sprzedania) oraz przeznaczone pod 

budownictwo mieszkaniowe. Jest to istotne ponieważ, gmina nie posiada 

parku technologicznego, czy własnej strefy inwestycyjnej. 

 Do większych firm budujących potencjał gospodarczy na terenie gminy należą 

między innymi Górażdże, Eurobud, Eurovia. Ponadto miejscem pracy jest 

również jednostka wojskowa i zakład karny. 

 Rynek pracy w niewielkim stopniu zasilili również uchodźcy z Ukrainy (których 

jest około 169) poprzez podjęcie pracy w gminie i Zielonej Górze.  

 Gmina posiada zaktualizowane studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, a miasto jest w znacznej części pokryte 

planami zagospodarowania przestrzennego (na terenach wiejskich tylko 

Niwiska, a tworzony jest plan dla Kotowic i Dobroszowa Małego). 
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EDUKACJA I NAUKA 

 Deficytem jest brak żłobka, na terenie gminy działa Klub Dziecięcy na 15 

miejsc (prognozuje się, że zapotrzebowanie jest dwukrotnie wyższe) oraz Klub 

Małych Einsteinów.  

 W gminie jest duże zainteresowanie edukacją przedszkolną. Oprócz 

publicznego przedszkola (mieszczącego się w dwóch obiektach) i oddziału w 

Niwiskach, działa prywatne przedszkole w Bogaczowie prowadzone przez 

fundację Pro Novo. Zdaniem uczestników konsultacji liczba miejsc w 

przedszkolach jest zazwyczaj wystarczająca, ale zdarzają się deficyty.  

 Powodem braku rozszerzania oferty żłobkowej i przedszkolnej przez gminę 

jest brak posiadanych przez gminę lokali. 

 Na terenie gminy nie ma szkół ponadpodstawowych. Prawie wszyscy 

uczniowie kontynuują naukę w Zielonej Górze, dlatego kluczowe jest 

upłynnienie ruchu z Nowogrodu Bobrzańskiego do Zielonej Góry oraz 

zapewnienie bezpiecznych warunków przejazdu. 

 Głównym kierunkiem migracji uczniów na uczelnie wyższe jest Zielona Góra, a 

w mniejszym stopniu Wrocław i Poznań. 

 Aktualnie na terenie gminy przebywa około 197 uchodźców z Ukrainy, z czego 

65-70% to są dzieci, uczęszczający głownie do SP1 i SP2 (stworzono również 

oddział przygotowawczy). Część dzieci z Ukrainy uczy się również online. 

POLITYKA SPOŁECZNA 

 Za problem w zakresie polityki społecznej na terenie gminy uznano 

niekorzystną bazę lokalową ośrodka pomocy społecznej, brak Domu Dziennej 

Opieki dla seniorów (również z powodu braku lokalu) oraz zauważalny ubytek 

mieszkańców w gminie w ostatnich latach. 

 Jako potencjały w zakresie polityki społecznej wskazano plany uruchomienia 

Klubu Integracji Społecznej, zaangażowaną kadrę OPS, świetlicę 

środowiskową Boberek w Pierzwinie (uruchomioną w 2021 roku). 

 Za potencjał można również uznać rozbudowę Niwisk (sołectwo przylegające 

do Zielonej Góry,), w których osiedla się i zamierza się budować coraz więcej 

osób. Niemniej miejscem pracy dla mieszkańców Niwisk będzie przede 

wszystkim Zielona Góra.  

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

 Za pilną potrzebę uznano budowę centrum przesiadkowego w Nowogrodzie 

Bobrzańskim dla mieszkańców z 21 sołectw, z którego mieszkańcy udawaliby 

się transportem kołowym do Zielonej Góry. Proponowane rozwiązanie jest 

kluczowe dla upłynnienia ruchu mieszkańców pracujących i uczących się w 

Zielonej Górze.  

 Potencjałem jest przynależność gminy do Zielonogórskiej Komunikacji 

Powiatowej (spółki stworzonej przez Zielonogórski Związek Powiatowo-



Strona 4 z 6 
 

Gminny, której celem jest wprowadzenie komunikacji publicznego transportu 

zbiorowego na terenie powiatu zielonogórskiego). 

 Jednym z elementów rozwiązujących problemy z zakresu transportu i 

komunikacji w gminie jest budowa ronda w Nowogrodzie Bobrzańskim, na 

trasie Żary - Zielona Góra, w miejscu, gdzie krzyżują się droga krajowa nr 27 

oraz wojewódzka nr 288. Główną korzyścią ze zrealizowania rozbudowy 

będzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę 

rozpoznawalności skrzyżowania oraz umożliwienie bezpiecznego włączenia 

się do ruchu dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką. 

 Problemem dla władz gminy jest brak środków na zakup autobusów. 

 Brak obwodnicy miasta. 

 Za najważniejsze problemy w obszarze transportu i komunikacji uczestnicy 

konsultacji uznali: zły stan techniczny dróg (gminnych i powiatowych), brak 

chodników; brak lub niska liczba połączeń z sołectw do Zielonej Góry i 

Nowogrodu Bobrzańskiego, brak ścieżek rowerowych. 

KULTURA 

 Za potencjały gminy w obszarze kultury uznano: prężną działalność domu 

kultury, funkcjonowanie bibliotek z oddziałami, działalność prowadzoną na 

salkach wiejskich; organizowanie bogatych w atrakcje imprez kulturalnych, 

takich jak Dni Nowogrodu z Biegiem Bobra.  

 Głównym problem w sferze kultury jest ograniczona baza lokalowa ośrodka 

kultury. 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 

 Do potencjałów gminy w zakresie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji należą: 

kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim - Baseny (licznie odwiedzane przez 

turystów); Lubuski Szlak Miodu i Wina; Winnica Marcus w Sterkowie; 

odrestaurowany pałac w Bogaczowie; miejsce do wypoczynku nad wodą po 

dawnej żwirowni na Dobroszowie Małym (gdzie przyjeżdżają mieszkańcy z 

Nowogrodu i Żar); atrakcyjne, zalesione tereny (Niwiska, Łagoda); fabryka 

amunicji DAG; obecność dziedzictwa historycznego (1470 zabytków oraz 

ponad 300 punktów archeologicznych; turystyka wodna (spływy kajakowe na 

rzece Bóbr, rzeka Brzeźniczanka). 

 Na terenie gminy przeważa turystyka jednodniowa, niemniej funkcjonuje kilka 

gospodarstw agroturystycznych i obiektów noclegowych (Bogaczów, 

Drągowina, prywatny ośrodek przy Basenach). 

 Za deficyt uznano brak ścieżek rowerowych, szczególnie w obliczu dużego 

popytu na turystykę rowerową na obszarze gminy. 

 Potencjałem jest chęć wypoczynku okolicznych mieszkańców (szczególnie z 

Zielonej Góry) na terenie gminy Nowogród Bobrzański.  
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AKTYWNOSĆ SPOŁECZNA I TOŻSAMOŚĆ LOKALNA 

 Za potencjał gminy w zakresie aktywności społecznej i tożsamości lokalnej 

uznano: prężnie działające organizacje pozarządowe (np. FIBER); koła 

gospodyń wiejskich, klub seniora (do którego należy około 40 osób), drużynę 

harcerską, Caritas, siedem aktywnie działających OSP, zespoły muzyczne 

Rosa” z Drągowiny oraz zespół „Bobrzanki”. 

 W gminie mamy do czynienia z konglomeratem różnych tradycji, również w 

związku z obecnością mniejszości narodowych, co stwarza potencjał do 

promocji regionalnych dań, czy zwyczajów (co może być wykonane przez koła 

gospodyń wiejskich. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Za najważniejsze problemy w sferze środowiskowej uznano: rozbudowę 

kanalizacji na terenach miejskich (tereny wiejskie w większości nie są 

skanalizowane i funkcjonują na nich przydomowe oczyszczalnie i zbiorniki 

bezodpływowe). Problem stanowi nielegalne porzucanie odpadów w lasach; 

czynne osuwisko przy drodze 27 oraz system drenarski w m. Cieszów, które 

musi być zabezpieczone; brak efektywnych rozwiązań w zakresie kanalizacji 

burzowej (deszczowej). 

 Do potencjałów należy: wdrażany program usuwania azbestu, na który jest 

zapotrzebowanie; realizowany program wymiany źródeł ciepła (likwidacja tzw. 

kopciuchów; budowa przydomowych oczyszczalni. 

 Problem stanowi mała ilość budynków użyteczności publicznej i budynków 

komunalnych, prywatnych i spółdzielczych, w które zostały poddane 

termomodernizacji oraz wymianie źródeł ciepła. 

 

III. Najważniejsze wnioski 

Analiza zidentyfikowanych przez uczestników konsultacji społecznych problemów, 

deficytów, potrzeb i potencjałów tworzy podstawę do rekomendacji podjęcia 

poniższych działań: 

 Rozwój transportu i komunikacji, którego celem będzie upłynnienie ruchu dla 

mieszkańców Nowogrodu Bobrzańskiego, pracujących i uczących się w 

Zielonej Górze, pozwalający na bezpieczny transport. Z rozwojem transportu 

wiąże się również zakup autobusów. 

 Stworzenie centrum przesiadkowego w Nowogrodzie Bobrzańskim dla 

mieszkańców 21 sołectw, którzy w sposób płynny, szybki i bezpieczny będą 

mogli dostać się z Nowogrodu Bobrzańskiego do Zielonej Góry. 

 Budowa ścieżek rowerowych, zintegrowanych z już istniejącymi na terenie 

ZNOF (ścieżka rowerowa Nowogród Bobrzański - Świdnica- Zielona Góra, a 

także Nowogród Bobrzański - Lubsko). 

 Budowa obwodnicy Nowogrodu Bobrzańskiego (droga 27). 
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 Zwiększenie możliwości lokalowych gminy, które pozwoliłyby na uruchomienie 

żłobka, rozbudowę przedszkoli (zwiększenie liczby miejsc), rozwój usług 

pomocy społecznej (np. budowa dziennych domów seniora, zwiększenie bazy 

lokalowej OPS) i działalności kulturalnej (rozbudowa domu kultury, który 

mógłby proponować bardziej bogatą ofertę kulturalną). 

 Uruchomienie Centrum Integracji Społecznej (CIS). 

 Projektowanie polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 

młodzieży, która wymaga zaktywizowania do udziału w życiu społecznym i 

seniorów, dla których nie ma obecnie miejsc w dziennych czy całodobowych 

domach opieki. 

 Priorytetowa realizacja działań związanych z zagospodarowaniem wód 

opadowych (kanalizacja burzowa) i zabezpieczeniem osuwisk. 

 Wybudowanie zbiorników retencyjnych. 

 Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy. 

 Kontynuacja działań związanych z wymianą źródeł ciepła. 

 Rozwiązanie problemu nielegalnego porzucania odpadów oraz 

niesegregowania śmieci. 

 Promowanie społecznie działających grup na terenie gminy (stowarzyszenia, 

koła, grupy). 

 Promowanie terenów DAG (Kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice). 

 Realizacja działań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności 

publicznej i budynków komunalnych, prywatnych i spółdzielczych oraz 

wymiana źródeł ciepła z elementami OZE. 

 Poprawa dostępności mieszkańców do usług internatowych – rozbudowa linii 

światłowodowych na terenie gminy.  

 Modernizacja istniejących świetlic wiejskich w celu stworzenia lepszej 

możliwości funkcjonowania oraz aktywizacji społeczności lokalnych.  

 Poprawa stanu dróg gminnych i powiatowych oraz mostów na terenie gminny.  

 

 

 

 


