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WSTĘP 

Podstawą rozwoju Gminy Przygodzice jest Strategia, która określa misję oraz cele i kierunki 

działania do roku 2020.  

Jest to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju gminy 

i przyjmujący takie cele i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń 

rozwojowych. Strategia stanowi podstawę do właściwego zarządzania Gminą, do ubiegania się  

o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę 

do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno i gospodarczego. 

Ponadto Strategia wskazuje, jakie są najwaŜniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, 

infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga Rady Gminy 

Przygodzice w przyjętym horyzoncie czasowym. 

Strategia ma równieŜ na celu określenie funkcji Gminy Przygodzice w stosunku  

do mieszkańców i osób przyjezdnych, odwiedzających Gminę. 

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest 

Charakterystyka i diagnoza aktualnego stanu społeczno – gospodarczego Gminy Przygodzice, 

zawierająca podstawowe informacje o Gminie. 

Raport stanowiący integralną część Strategii, został opracowany według wcześniej 

przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. Na podstawie 

rzetelnego i obiektywnego opisu kondycji gospodarczej i społecznej Gminy Zespół Ekspercki  

we współpracy z Gminą Przygodzice wypracował cele strategiczne, słuŜące wzmocnieniu samorządu 

do sprostania wyzwaniom polityki rozwojowej. 

Strategia Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 pozwala na realizację kluczowych  

dla rozwoju Gminy projektów, będących wynikiem strategicznej koncepcji rozwoju.  

Dokonując prac, których efektem jest przedkładany dokument Strategii Rozwoju Gminy 

Przygodzice do roku 2020, uwzględniono równieŜ zasadnicze elementy, wpływające na realizacje 

polityki rozwojowej, jak ocena i weryfikacja szans i słabości rozwojowych Gminy oraz czynników 

rozwoju ekonomiczno - społecznego. 

Proces aktualizacji Strategii będzie przyjmowany jako systemowy element zarządzania 

strategicznego Gminą Przygodzice. Strategia winna być aktualizowana i korygowana w takt 

zachodzących istotnych zmian w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym Gminy. 
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METODOLOGIA 

Przy realizacji prac  nad Strategią Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 obrano Metodę 

Ekspercko - Partnerską, która pozwoliła połączyć wiedzę i doświadczenie ekspertów  

i samorządu oraz uczestnictwo społeczne, zarówno instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji 

pozarządowych, jak i mieszkańców Gminy. 

Proces zapoznawania się z atutami i wadami Gminy Przygodzice obejmował badanie opinii 

liderów publicznych, mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Gminy w zakresie 

postrzegania przez nich zagadnień społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Wyniki badań 

ankietowych stały się podstawą do wnioskowania o społecznym odbiorze rzeczywistej sytuacji  

w Gminie, wykrycia róŜnic pomiędzy społecznym ocenami faktów, a ich rzeczywistym stanem, a takŜe 

problemów najbardziej dotykających mieszkańców i przedsiębiorców. 

Na podstawie wypracowanej analizy SWOT: silne strony (wewnętrzne) gminy, słabe strony 

(wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagroŜenia (zewnętrzne) zespół ekspercki postawił pytanie:  

Co naleŜy zrobić, albo jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, Ŝeby zlikwidować 

słabe strony gminy i zniwelować zagroŜenia? Następnie opracowano kilkanaście celów operacyjnych 

opierając się na wcześniej wybranych słabych stronach i zagroŜeniach. Podobnie zespół pracował przy 

budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans.  

Kolejnym etapem prac zespołu ekspertów było zidentyfikowanie kierunków działania  

do wypracowanych wcześniej celów.  

Zadaniem metodycznym w budowie Strategii było równieŜ dostosowanie dokumentu  

do celów i priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. ZbieŜność kierunków rozwoju 

obu dokumentów moŜe być argumentem przy ubieganiu się przez samorząd wiejski o środki budŜetu 

państwa oraz funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć strategicznych. 
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1 Uwarunkowania zewnętrzne  
 

1.1 Uwarunkowania prawno - polityczne makrootoczenia  

Z punktu widzenia acquis communautaire1  gminy są traktowane jako część administracji 

publicznej państwa członkowskiego UE.2;3 

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przewidziane  

w art. 91 Konstytucji RP zasady określające stosunek prawa wspólnotowego do prawa krajowego,  

tj. zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa państw członkowskich oraz zasada 

bezpośredniego stosowania. Obowiązywanie tych zasad jest o tyle istotne dla władz samorządowych, 

Ŝe powoduje znaczącą zmianę w katalogu źródeł prawa stanowiących podstawę funkcjonowania 

administracji publicznej. Obok norm krajowego porządku prawnego administracja samorządowa 

zobowiązana jest do stosowania norm pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego. 

Prawo Wspólnoty Europejskiej ma w dominującej części charakter gospodarczy. To ono jest 

głównym (aczkolwiek nie jedynym) środkiem, za pomocą którego realizuje się szeroko rozumiana 

integracja ekonomiczna państw UE. Gminy są jednostkami gospodarczymi jednolitego rynku Unii 

Europejskiej, gdyŜ po pierwsze, korzystają z uregulowań kształtujących jego działanie 

współuczestnicząc jako podmioty gospodarujące w obrocie handlowym a po drugie, mają do nich 

zastosowanie istotne ograniczenia wynikające z ochrony tego rynku przed zniekształceniami 

konkurencji lub zaburzeniami jego funkcjonowania spowodowanymi brakiem wyraźnego rozdziału 

pomiędzy spełniającymi takŜe funkcje władcze organami działającymi w sektorze publicznym  

a sektorem prywatnym. Ograniczenie to wynika z prawa Unii Europejskiej, nawet chociaŜby konkretne 

akty prawne, które mają zastosowanie do gmin miały postać ustaw lub aktów niŜszego rzędu 

wydanych przez parlament krajowy.  

Reasumując, moŜna najogólniej stwierdzić, iŜ prawo europejskie ma na gminy wpływ w trzech 

obszarach:  

- po pierwsze, w istotnym stopniu określa warunki makroekonomiczne ich funkcjonowania,  

- po drugie, tworzy narzędzia wspomagające (w szczególności o charakterze finansowym),  

- po trzecie, tworzy nowe zadania w stosunku do gmin lub teŜ znacząco modyfikuje zadania 

juŜ istniejące (powodując takŜe konieczność wypracowania nowych kompetencji). 

 

Jak to wynika z art. 5 TWE, Unia Europejska nie reguluje wszystkich sfer działania gmin.  

W zakresie kompetencji wspólnych z państwami członkowskimi musi się ona kierować zasadą 

subsydiarności pozostawić wiele istotnych kwestii do regulacji prawodawców krajowych.  

                                                
1  Rzadziej zwane acquis de l'Union – dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej obejmujący tak prawo 
stanowione, jak i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zasady prawa WE oraz wspólne podstawowe zasady 
konstytucyjne państw członkowskich UE. Pod pojęciem tym naleŜy rozumieć ujednolicanie, dostosowywanie, uzgadnianie lub 
zbliŜanie regulacji prawnych państw członkowskich do całokształtu dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej, który obejmuje 
wszystkie uchwalone w jej ramach akty prawne.  
2  Źródło: Polskie samorządy a prawo Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, luty 2005 r.; A. Nowak – Far, 
Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, Poznań 2002; Samorząd terytorialny a prawo UE, Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej. 
3  Źródło: A. Nowak – Far, Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, Poznań 2002. 



Strategia Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 

 

7

Tabela 1 Dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej 

1.  Układ Europejski 

 Układ Europejski (Europe Agreement) z 16 grudnia 1991 r., ustanawiający stowarzyszenie 
między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, był 
umową międzynarodową, która wyznaczyła ramy instytucjonalno-prawne stosunków Polski  
z Unią Europejską. Wszedł w Ŝycie, po zakończeniu po obu stronach procedury ratyfikacyjnej,  
1 lutego 1994 r. Wcześniej jednak, bo od 1 marca 1992 r., rozpoczęto realizację handlowej 
części tego układu, pod postacią tzw. Umowy Przejściowej (Interim Agreement). Układ został 
opublikowany  
w Załączniku do nr 11 Dziennika Ustaw RP, poz. 38 z 27 stycznia 1994 r., a takŜe w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich - OJ L 348/93. 
W Preambule Układu odnajdujemy waŜny zapis, Ŝe „końcowym celem Polski jest członkostwo 
we Wspólnotach, a Stowarzyszenie, zdaniem Umawiających się Stron, pomoŜe Polsce osiągnąć 
ten cel”. Artykuł 1 definiuje następujące cele Układu:  

 ustanowienie odpowiednich ram dla dialogu politycznego, który umoŜliwi rozwój bliskich 
stosunków politycznych między stronami,  
• popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych między stronami, 

w celu sprzyjania dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce,  
• stworzenie podstawy dla pomocy finansowej i technicznej Wspólnoty dla Polski,  
• stworzenie właściwych ram dla stopniowej integracji Polski ze Wspólnotą,  
• popieranie współpracy w dziedzinie kultury.  
Ten układ stał się podstawą integracji Polski z UE i przyjęcia przez nasz kraj kolejnych praw 
obowiązujących w całej Unii Europejskiej. 

2.  Traktat Akcesyjny  

 Na mocy niniejszego Aktu nowe Państwa Członkowskie, w tym Polska  przystąpiły do decyzji i 
umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach 
Rady Wspólnoty. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązały  się przystąpić od dnia 
przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa Członkowskie 
i dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami. 
Co oznacza, Ŝe Polska zobowiązała się do przestrzegania wszystkich norm prawnych 
i przyjętych strategii rozwojowych dla poszczególych obszarów Ŝycia społeczno – 
gospodarczego, w tym polityki społecznej wyraŜonej m.in. w Strategii Lizbońskiej przyjetej przez 
Unię Europejska w 2000 roku. 

3.  Strategia Lizbońska 

 Celem Strategii Lizbońskiej jest uczynienie z UE obszaru o dynamicznie rozwijającej się 
gospodarce, jednocześnie zachowującego wysoką spójność społeczną. Spójność społeczna 
rozumiana jest tutaj jako zdolność społeczeństwa do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim 
członkom oraz minimalizowania rozbieŜności między nimi. Polega więc nie tylko na zwalczaniu 
wykluczenia społecznego i ubóstwa, ale przede wszystkim na tworzeniu solidarności  
w społeczeństwie, tak aby ograniczać zasięg występowania tego zjawiska. Strategia ta opiera 
się na trzech filarach: konkurencyjności, zatrudnieniu i spójności społecznej. 
ZałoŜeniem europejskiego modelu społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy jest: 
- odpowiedzialność państwa za poziom i jakość Ŝycia wszystkich obywateli wyraŜająca się 

m.in.  
w aktywnym przeciwdziałaniu rosnącemu ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwieniu 
społecznemu, 

- oparcie polityki społecznej na prawach społecznych i socjalnych, których katalog zawiera 
Zrewidowana Europejska Karta Społeczna - podstawowy dla Europejskiego Modelu 
Społecznego dokument Rady Europy, jak i Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej 
włączona w całości do projektu Traktatu Konstytucyjnego ( w ostatecznej wersji do Traktatu 
Lizbońskiego ), a następnie Traktatu Reformującego,  

- wielosektorowość i wielopoziomowość polityki społecznej, w której waŜną rolę do odegrania 
mają sektor obywatelski i rynkowy oraz władze regionalne i lokalne przy aktywnej postawie 
państwa realizującego interes wspólny i chroniącego najbardziej podatnych na wykluczenie 
społeczne, 

- uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jeden z istotnych 
czynników zapobiegających powstawaniu problemów społecznych i gospodarczych, 

- uwzględnianie trendów demograficznych w planowaniu polityki społecznej, a szczególnie 
takich zjawisk jak: zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa, zmiany wzorów Ŝycia 
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rodzinnego oraz migracje. 

4.  Traktat Lizboński  

 13 grudnia 2007 r. podpisano w Lizbonie Traktat Lizboński, który ustanawia nowe ramy prawne  
i sposób zorganizowania Unii Europejskiej. Traktat został opracowany po to, aby Unia 
Europejska w XXI wieku lepiej odpowiadała na stojące przed nią wyzwania. Dzięki 
wprowadzanym w Traktacie zmianom Unia będzie bardziej demokratyczna, przejrzysta 
i skuteczna w działaniu. Traktat wzmacnia rolę Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych, gwarantując obywatelom większą moŜliwość uczestnictwa w procesie decyzyjnym 
UE. Uproszczeniu i usprawnieniu ulegną metody pracy i zasady podejmowania decyzji w UE. 
Instytucje europejskie w istotnym zakresie zostaną zreformowane. Zwiększą się moŜliwości 
działania w dziedzinach o istotnym znaczeniu dla dzisiejszej Unii takich jak bezpieczeństwo 
energetyczne czy walka z terroryzmem. Traktat wprowadza ponadto istotne zmiany w tak 
waŜnej sferze działalności, jak polityka zagraniczna, m.in. poprzez ustanowienie funkcji 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych oraz powołanie Europejskiej SłuŜby 
Działań Zewnętrznych. Zmiany te przyczynią się do lepszego promowania interesów i wartości 
europejskich w świecie oraz umocnienia pozycji międzynarodowej UE. Traktat lizboński został 
ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich i wszedł w Ŝycie 1 grudnia 2009 roku. 

 
Tabela 2 Akty prawne i dokumenty strategiczno – planistyczne odnoszące się do rozwoju 
społeczno - gospodarczego – obecnie obowiązujące w Polsce4 

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) 

 Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym 
zakresie. 
Art.7 
Państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach określonych  
w odrębnych przepisach, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji. 
Art. 8. 
1.Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne 
warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności 
wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

2.  Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 - 2013 
 Celami Strategii Polityki Społecznej Rządu w latach 2007 – 2013 jest zbudowanie 

zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom 
równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania i funkcjonowania 
rodzin oraz wsparcia grup i osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu 
demokratycznego współuczestnictwa obywateli. Na poziomie gminy dokumentem 
podporządkowanym tej strategii winna być Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w swoich celach spójna z następującymi priorytetami: 
 
Priorytet 1 - Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin  
w wychowaniu i edukacji dzieci.  
1.1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie  
i w środowiskach pozarodzinnych jako czynnika poprawy jakości kapitału ludzkiego.  
1.2. Tworzenie i wzmacnianie rozwiązań słuŜących godzeniu pracy zawodowej  
i wychowywania dzieci, w celu podniesienia aktywności zawodowej oraz umoŜliwienia 
pełniejszej realizacji planów prokreacyjnych. 
1.3. Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze.  
1.4. System pomocy dla rodzin z dziećmi, celem wyrównywania deficytów rozwojowych  
u dzieci uczących się. 
1.5. Rozwijanie placówek świadczących usługi edukacyjne, sportowo-rekreacyjne i kulturalne.  
1.6. Kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodziny, małŜeństwa i dzietności.  
1.7. Wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w celu wyrównania szans dzieci  
i młodzieŜy podejmujących i kontynuujących naukę.  
1.8. Stworzenie kompleksowego systemu zapobiegania przestępczości, demoralizacji  

                                                
4
 http://www.mgip.gov.pl/Prawo/Obowiazujace+prawo/Turystyka/ oraz J. Gospodarek, Prawo Turystyczne w zarysie, Bydgoszcz 

– Warszawa 2003. 
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i naduŜywania substancji psychoaktywnych przez młodzieŜ.  
 
Priorytet 2 - WdroŜenie aktywnej polityki społecznej. 
2.1. Wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez system pomocy społecznej. 
2.2. Rozwój zatrudnienia socjalnego, w celu przywrócenia moŜliwości zatrudnienia osobom 
podlegającym wykluczeniu społecznemu. 
2.3. Rozwój form ekonomii społecznej, na rzecz pobudzenia aktywizacji zawodowej osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
2.4. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i wsparcie gmin w budowie mieszkań dla osób 
wymagających pomocy socjalnej. 
2.5. Stworzenie kompleksowego systemu probacyjnego.  
2.6. Likwidacja pułapki dochodowej, ograniczenie zachęt do dezaktywizacji zawodowej oraz 
zwiększenie szans zatrudnienia dla osób o niskich kwalifikacjach. 
 
Priorytet 3 - Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. 
3.1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 
3.2. Tworzenie warunków do większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jako 
podstawy społecznej integracji i poprawy warunków ich Ŝycia. 
3.3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych. 
3.4. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności. 
3.5. Reforma systemu rentowego. 
3.6. Usprawnienie systemu rehabilitacji, na rzecz utrzymania moŜliwości aktywności 
zawodowej. 
3.7. Rozwijanie całościowych systemów pomocy dla osób obarczonych nietypowymi rodzajami 
niepełnosprawności, wymagających kompleksowych i systemowych działań ze strony państwa. 
 
Priorytet 4 – Tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się 
społeczeństwie. 
4.1. Rozwijanie systemu opieki pielęgnacyjnej, celem zbudowania środowiskowego modelu 
integracji ludzi starszych i wymagających pomocy. 
4.2. Wprowadzenie specjalizacji stacjonarnej opieki, celem budowy systemu specjalistycznego 
wsparcia dla osób wymagających szczególnej opieki.  
4.3. Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, wykorzystanie potencjału 
osób starszych w środowisku lokalnym. 
4.4. Zapewnienie odpowiednich świadczeń emerytalnych na starość.  
4.5. Prowadzenie spójnej polityki wobec starości i na rzecz osób starszych. 
 
Priorytet 5 - Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych. 
5.1 WdroŜenie strategicznego planowania lokalnej i regionalnej polityki społecznej, celem 
stworzenia metody koordynacji krajowej polityki społecznej. 
5.2 Profesjonalizacja słuŜb społecznych jako czynnika integracji lokalnej, celem zwiększenia 
samodzielności i aktywizacji zawodowej osób wymagających pomocy socjalnej.  
5.3 WdroŜenie systemu informacji i poradnictwa obywatelskiego oraz dostępu do lokalnych 
środków przekazu i Internetu.  
 
Priorytet 6 - Partnerstwo publiczno-społeczne jako podstawa rozwoju usług 
społecznych.  
6.1. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych. 
6.2. Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działalności poŜytku publicznego. 
6.3. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 
6.4. Wsparcie postaw obywatelskich. 
6.5. Wzmocnienie partycypacji społecznej.  
 
Priorytet 7 - Integracja społeczna i zawodowa imigrantów. 
7.1. WdroŜenie polityki integracji społecznej i zawodowej imigrantów, celem prowadzenia 
kompleksowych działań wszystkich instytucji publicznych. 
7.2. WdroŜenie polityki antydyskryminacyjnej, celem ograniczenia postaw ksenofobicznych 
wobec środowisk imigranckich. 
7.3. Ustawiczne szkolenie kadr administracji publicznej oraz partnerów społecznych, celem 
przygotowania do pracy z uchodźcami. 
7.4. Zaprojektowanie spójnego systemu współpracy z uchodźcami. 

3.  Narodowa Strategia Integracji Społecznej 
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 Celem prac nad Narodową Strategią Integracji Społecznej jest pomoc w procesie włączania się 
Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej UE stawiającego na modernizację 
europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia 
społecznego. Konkretne działania mają przyczynić się do:  

• dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów Ŝycia i pracy w społeczeństwie 
opartym na wiedzy,  

• rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej 
liczby lepszych miejsc pracy,  

• modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony 
zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej 
koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,  

• wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej 
klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy oraz 
konkretyzacja Strategii Lizbońskiej w obszarze integracji. 

Priorytety krajowe wyznaczające cele szczegółowe lokalnych strategii polityki społecznej 
opracowywanych na szczeblu samorządów lokalnych to: 

• Wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 
• Poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim, 
• Upowszechnienie kształcenia wyŜszego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy, 
• Rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci, 
• Radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, 
• Ograniczenie tendencji do wzrostu róŜnic dochodowych, 
• Ograniczenie bezrobocia długookresowego, 
• Zmniejszenie bezrobocia młodzieŜy, 
• Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, 
• Zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy, 
• Upowszechnienie kształcenia ustawicznego, 
• WydłuŜenie przeciętnego dalszego trwania Ŝycia w sprawności, 
• Powszechne ubezpieczenie zdrowotne, 
• Kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego, 
• Wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagroŜonych bezdomnością, 
• Dostęp do pracowników socjalnych, 
• Rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami pomocy 

środowiskowej, 
• ZaangaŜowanie obywateli w działalność społeczną, 
• Realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy terytorialne, 
• Dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa obywatelskiego. 

4.  Narodowa Strategia Spójności5 

 Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz 
system wdraŜania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach 
budŜetu Wspólnoty na lata 2007–2013. 
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 
polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
 
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. 
Celami horyzontalnymi NSS są:  

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 
partnerstwa,  

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,  
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,  
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,  
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej,  
                                                
5
 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia 

Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Warszawa, maj 2007) 
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6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 
wiejskich. 

 
Wybrane fragmenty NSS związane z rozwojem społeczno – gospodarczym: 
 

• Wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej: 
Dla podniesienia poziomu Ŝycia mieszkańców Polski, a takŜe przyśpieszenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego, niezwykle istotne jest zapewnienie bardziej równomiernego 
dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej, a takŜe rozbudowa tych elementów, które 
wiąŜą się bezpośrednio ze wskaźnikami realizacji celów NSRO, w tym podniesieniem poziomu 
wykształcenia, zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach technicznych i przyrodniczych, 
podniesienia zdrowotności pracowników i wydłuŜenia długości Ŝycia, a takŜe podniesieniu 
jakości Ŝycia m.in. poprzez zwiększenie dostępu do obiektów kultury i promocje turystyki 
i rekreacji(...). 
Istotne znaczenie mają inwestycje słuŜące zmniejszaniu nierówności w dostępie  
do infrastruktury medycznej, edukacyjnej, kultury i turystyki(...). 
Działania w dziedzinie infrastruktury kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego mają na celu 
przede wszystkim zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców Polski oraz podniesienie 
kompetencji kulturalnych społeczeństwa, a takŜe atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 
kraju. Działania te będą koncentrować się na wykorzystaniu istniejącego juŜ potencjału 
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim, ochronie i zachowaniu 
dziedzictwa kulturowego, poprawie stanu infrastruktury kultury oraz rozwijaniu nowych, 
alternatywnych form korzystania z kultury(...). 
...Istniejący potencjał kulturowy (w tym przebiegające przez Polskę europejskie szlaki 
kulturowe) i przyrodniczy oraz planowane działania w obszarze kultury, tworzą korzystne 
warunki dla rozbudowy infrastruktury turystycznej. Dla zapewnienia dostępu do odpowiedniej, 
wysokiej jakości usług oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski i jej regionów środki 
zostaną skoncentrowane przede wszystkim na poprawie jakości funkcjonującej infrastruktury 
turystycznej poprzez projekty z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposaŜenia. 
Przedsięwzięcia w tym zakresie będą równieŜ ukierunkowane na powstawanie nowych 
obiektów słuŜących do prowadzenia działalności turystycznej, które będą spełniały standardy 
UE. Miejsca pracy w sektorze turystyki przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w infrastrukturze 
towarzyszącej produkcji towarów i usług niezbędnych dla obsługi turystów. Wsparcie dotyczące 
turystyki dotyczyło będzie zarówno projektów spełniających kryteria infrastruktury społecznej - 
słuŜącej nieodpłatnie ogółowi społeczeństwa, jak i na zasadach komercyjnych, stanowiących 
element schematów pomocy publicznej(...). 

• Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 
sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług: 

Planowane wsparcie dotyczyć będzie zarówno sektora usług rynkowych, w tym sektora 
turystyki i kultury oraz usług medycznych, jak równieŜ tych usług podstawowych, które mogą 
pozytywnie wpływać na procesy rozwoju regionalnego i zwiększenie dostępności do usług na 
obszarach marginalizowanych (...). 

• Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej: 

Rozwój turystyki jest szansą na wzmocnienie pozycji ośrodków metropolitalnych, 
a równocześnie nadanie nowej dynamiki rozwoju ośrodkom mniejszym, peryferyjnym oraz 
ośrodkom o wyczerpanych dotychczasowych potencjałach rozwojowych. Turystyka jest 
aktywnością spinającą regiony, łączącą obszary miejskie z wiejskimi, aktywizującą wieś 
dziedziną przyczyniającą się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, nadającą nowy sens 
obszarom podmiejskim z funkcjami turystyczno - rekreacyjnymi (...). 

• Pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych ośrodków miejskich: 
Kluczowym zadaniem jest dalsze wspomaganie rozbudowy funkcji metropolitalnych  
(w tym naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych) (...). 
Jednocześnie działania powinny zostać ukierunkowane na pełniejsze wykorzystanie  
dla rozwoju sfery usług (w tym uzdrowiskowych, turystycznych), unikalnego w skali europejskiej 
środowiska naturalnego i walorów kulturowych oraz promocję wybranych produktów 
regionalnych (w tym ekologicznych), gałęzi przetwórstwa Ŝywności i przemysłu, mających 
podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na tym obszarze (...). 

• Przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych: 
Zachowanie walorów historycznych, podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co moŜe 
zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans 
rozwojowych. Rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
otaczających je układów lokalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej 
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i gospodarczej, a takŜe miasta o wysokich walorach turystycznych (...). 
Konieczny jest rozwój współpracy przygranicznej, rozbudowa infrastruktury granicznej, 
transportowej, turystycznej (...). 

5.  Strategia Rozwoju Kraju 2007 –  20156 

 

Strategia Rozwoju Kraju uchwalona przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. jest 
nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 
kraju słuŜącym jako punkt odniesienia dla innych strategii i programów zarówno rządowych jak 
i terytorialnych. 
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i rodzin. 
Cel główny, a takŜe problemy społeczno-gospodarcze wynikające z opóźnień rozwojowych, 
niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych, wskazują na 
priorytety. Określają one najwaŜniejsze kierunki i główne działania, dzięki którym moŜliwe będzie 
osiągnięcie głównego celu SRK. 
Priorytetami tymi są: 
•••• Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
•••• Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
•••• Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 
•••• Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 
•••• Rozwój obszarów wiejskich 
•••• Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 

6.  Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 20137 

 Strategia ta wymienia główne problemy rozwoju regionalnego kraju oraz wskazuje na kierunki 
ich rozwiązywania. Wyznacza takŜe główne cele rozwoju regionalnego, które będą realizowane 
przez rządową politykę regionalną, i które powinny zostać uwzględnione przez władze 
samorządu wojewódzkiego w ich programowaniu rozwoju regionów.  
Misją NSRR na lata 2007–2013 jest zapewnienie wzrostu jakości Ŝycia przy zachowaniu zasad 
rozwoju konkurencyjności kraju i regionów, przy jednoczesnej koncentracji na stymulowaniu 
i utrwalaniu pozytywnych tendencji rozwojowych w województwach z wykorzystaniem ich 
endogenicznych zasobów. 
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013 formułuje następujące 
strategiczne cele kierunkowe rozwoju regionalnego Polski: 
1. Większa konkurencyjność województw. 
2. Większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna. 
3. Szybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych. 
 
Przyjęcie wymienionych wyŜej celów strategicznych jest zgodne z zasadą rozwoju wszystkich 
polskich województw. W praktyce oznacza dąŜenie jednocześnie do poprawienia 
konkurencyjności gospodarczej polskich regionów i całego kraju, jak równieŜ wyrównywania 
szans rozwojowych tych obszarów, które bez pomocy państwa skazane są na marginalizację 
lub długotrwałe problemy rozwojowe. Jednocześnie w myśl zasady subsydiarności oraz zasady 
wspierania endogenicznego rozwoju – polityka regionalna państwa jest ukierunkowana na 
elastyczne róŜnicowanie celów i wykorzystanie potencjału wewnętrznego poszczególnych 
obszarów. Zestaw celów i priorytetów rozwoju regionalnego wynika z analiz dokumentów 
programowych zarówno szczebla krajowego, jak i regionalnego. 

7.  Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 20138 

 W dokumencie rozwój dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w ujęciu regionalnym i lokalnym 
potraktowano jako atut wzmacniający atrakcyjność turystyczną, a tym samym jako impuls 
do wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy. Kultywowanie i promocja 
szczególnie wartościowych zjawisk kultury lokalnej traktowane jest w dokumencie w wymiarze 
podstawowego czynnika rozwoju regionu w odniesieniu do kapitału intelektualnego, 
wyrównywania szans, rozwoju ekonomicznego – inwestycji i turystyki. 
Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami regionów jest 
w tym dokumencie podstawą dla podjęcia działań w zakresie kształtowania zintegrowanych 
produktów turystycznych (w tym markowych produktów turystyki kulturowej), większego 

                                                
6
  Źródło: www.bip.mrr.gov.pl - Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 

7
 Źródło: www.mg.gov.pl – Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, Projekt zaakceptowany przez Radę 

Ministrów w dniu 6 września 2005 
8 Źródło: www.mkidn.gov.pl - Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 
21 września 2004 r. 
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wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego takŜe zabytków oraz aktywności instytucji 
kultury w rozwoju przedsiębiorczości, w tym turystyki. 
Wśród propozycji rozwiązań systemowych wskazano takŜe moŜliwość wprowadzenia  
tzw. „opłaty kulturowej”, która w 50% przeznaczona byłaby na rozwój produktów turystycznych, 
a w 50% na ochronę zabytków. Zwrócono takŜe uwagę na moŜliwe wykorzystanie sieci 
punktów bibliotecznych jako uzupełnienia systemu informacji turystycznej w Polsce. 

8.  Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

 Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK)9 - dokument planistyczny 
określający przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki 
przestrzennej Polski. Dokument stanowi podstawę dla programowania ponadlokalnych 
przedsięwzięć publicznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju. 
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wskazuje na konieczność 
koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w miejscach najkorzystniejszych dla rozwoju 
gospodarczego. Przyjęta koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
w powiązaniu z działaniami realizowanymi w ramach polityki strukturalnej wyznacza 
następujące priorytety: 

− wspieranie rozwoju funkcji stołecznych Warszawy, wspieranie kształtowania się 
aglomeracji miejskich o największych szansach na awans w hierarchii europejskiej 
(Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Kraków, a w dłuŜszym okresie: Szczecin, Wrocław, 
Łódź, Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Rzeszów); wspieranie ośrodków 
o znaczeniu krajowym i regionalnym, 

− wspieranie kształtowania się dynamizujących rozwój kompleksów turystycznych, głównie 
Polski północnej, północno-wschodniej i wschodniej, wspieranie rozwoju turystyki, 
nakierowanego na ochronę środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, 
zagospodarowanie wolnych zasobów pracy, wykorzystywanie moŜliwości gospodarki 
turystycznej w restrukturyzacji sektorów, takich jak: rolnictwo, zdrowie, gospodarka 
wodna. 

 
Wyciąg  
Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze 
wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji 
rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Cel ten jest zbieŜny 
ze strategicznym celem NPR 2007–2013. 
Zagospodarowanie przestrzenne kraju powinno umoŜliwiać osiągnięcie trwałego, wysokiego 
tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu środowiska 
przyrodniczego i umoŜliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju równoprawnego 
dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. W szczególności powinno zaś ułatwiać tworzenie 
gospodarki opartej na wiedzy i budowanie nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa 
informacyjnego(...). 
Celem zagospodarowania przestrzennego jest zwiększanie dyfuzji rozwoju z miejsc i ośrodków 
juŜ obecnie najwyŜej rozwiniętych i mających szanse na uzyskanie wysokiej dynamiki wzrostu 
do obszarów rozwiniętych niŜej, które z ośrodkami tymi mogą być lepiej powiązane dzięki 
rozwojowi infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, a takŜe dzięki dostępowi  
do informacji dostępnej w tych ośrodkach i zacieśniania kooperacji z instytucjami i firmami w 
nich funkcjonującymi. Ponadto celem zagospodarowania przestrzennego jest pomoc  
w przyspieszeniu wyposaŜenia w infrastrukturę materialną regionów, do których efekty dyfuzji 
docierają w mniejszym stopniu(...). 
Polityka przestrzenna państwa moŜe oddziaływać na niektóre tylko sieci rozprzestrzeniania 
rozwoju – takie, które mają znaczenie międzynarodowe i ogólnokrajowe – i w związku z tym 
być realizowana przez: 
• uzyskanie poprawy międzynarodowych połączeń komunikacyjnych między obszarami 

metropolitalnymi, a takŜe między tymi obszarami a ich zapleczem regionalnym, 
szczególnie z miastami będącymi ośrodkami subregionalnymi, mającymi istotne znaczenie 
regionalne; czas dojazdu do miasta metropolitalnego nieprzekraczający 1 godz. umoŜliwia 
bowiem korzystanie z rynku pracy wielkiego miasta przez mieszkańców jego regionu,  
przy jednoczesnym pozostawaniu w dotychczasowym miejscu zamieszkania, podczas gdy 
utrudniony dostęp do wielkomiejskiego rynku pracy powoduje „ucieczkę” najbardziej 
wartościowych jednostek z regionu do obszaru metropolitalnego; 

• rozwijanie sieci informatycznych i zapewnienie równego do nich dostępu na całym 

                                                
9  Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/ - Koncepcja Polityki i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
zaktualizowana Koncepcja.., Warszawa, Październik 2005 
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obszarze Polski, przy upowszechnieniu korzystania z Internetu w szkolnictwie, 
administracji publicznej i biznesie, co pozwoli wyrównać szanse mieszkańców całego kraju 
na włączenie się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego, a tym samym na uzyskanie 
zdolności do efektywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy; 

• rozwijanie sieci wspierania innowacji i transferu technologii umoŜliwiających korzystanie 
z informacji o innowacjach i technologiach przez wszystkie zainteresowane 
przedsiębiorstwa, nie tylko zaś te, które znajdują się w pobliŜu placówek udostępniających 
takie dane; sieci te powinny takŜe zapewniać dostęp do całego istniejącego 
ogólnokrajowego (i międzynarodowego) zasobu informacyjnego o innowacjach  
i technologiach, nie tylko zaś do lokalnego; 

• stymulowanie zwiększania mobilności młodzieŜy i studentów (np. przez systemy 
stypendialne), ułatwiające młodemu pokoleniu wydobycie się z obszarów zapaści 
gospodarczej i społecznej i uzyskanie wykształcenia, jak równieŜ wspieranie właściwych 
instytucji i organizacji w stwarzaniu materialnych moŜliwości zwiększania tej ruchliwości; 

• udzielanie pomocy władzom regionalnym i lokalnym w osiągnięciu poprawy stanu 
technicznego i modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej, w celu wsparcia rozwoju 
małego biznesu, turystyki i rekreacji w obszarach peryferyjnych. 

9.  Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 

 W dokumencie Polityka ekologiczna państwa na lata 2007–2010 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2011–2014, 10 zatwierdzonym przez Radę Ministrów w grudniu 2006 roku, 
określono naczelną zasadę rozwoju poprzez zrównowaŜony rozwój, a w odniesieniu  
do określonych sektorów, w tym turystyki, potrzebę uwzględniania celów ekologicznych na 
równi ze społecznymi i gospodarczymi. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę wspierania 
powstawania „zielonych miejsc pracy” w agro - i ekoturystyce, ekologizacji systemu planowania 
zagospodarowania przestrzennego, w szczególności obszarów ochrony uzdrowiskowej  
i kopalni leczniczych oraz kształtowania postaw konsumenckich poprzez podnoszenie 
świadomości ekologicznej. 
W związku z podnoszeniem wiedzy o kwestiach ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w społeczeństwie przyjęto w 1997 roku Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej, w której 
przewidziano działania w zakresie włączenia do programów nauczania w szkołach i uczelniach 
kształcących na potrzeby turystyki tematyki proekologicznej, promocji szkoleń dla instruktorów, 
straŜników i opiekunów przyrody integrowania edukacji ekologicznej w krajowe i regionalne 
programy rozwoju turystyki. 

 

1.2 Uwarunkowania prawno - polityczne mikrootoczenia 

Polityka regionalna obowiązująca w województwie zachodniopomorskim i powiecie gryfickim 

oraz jej podstawy prawne. 

Informacje zebrane w tabelach, przedstawiają wybrane zapisy w dokumentach określających 

kierunki i cele rozwoju województwa wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. 

Tabela 3 Dokumenty strategiczno – planistyczne obowiązujące w województwie wielkopolskim  

1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 

 Cel generalny strategii: 
Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz 
sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu Ŝycia mieszkańców. Z punktu widzenia 
koniecznych instrumentów wsparcia dla realizacji polityki społecznej i integracji w Wielkopolsce 
istotnym w Strategii Województwa są następujące cele: 
Cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku. 
Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych istotnych  
dla skutecznej realizacji polityki społecznej i integracji: 
Cel operacyjny 1.1. Poprawa  stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 
przyrodniczymi.  

                                                
10 Źródło: www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/ - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z 
uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014. 



Strategia Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 

 

15 

Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem.  
Cel operacyjny 1.3. Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego.  
Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  
Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych.  
Cel operacyjny 1.6. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako 
ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim.  
Cel operacyjny 1.7. Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych.  
Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym. 
 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych 
województwa 
Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych: 
Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki Ŝywnościowej.  
Cel operacyjny 2.2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.  
Cel operacyjny 2.3. Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu.  
Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu. 
 

Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia. 
Wielkopolska charakteryzuje się niskim wskaźnikiem aktywności zawodowej mieszkańców, 
odbiegającym od standardów Unii Europejskiej. Problem ten jest waŜny wobec prognozowanej, 
znacznej zmiany struktury wiekowej ludności w perspektywie kilkunastu lat. Realizacja tego 
celu słuŜyć ma poprawie jakości, zwiększeniu róŜnorodności i większemu dostosowaniu  
do potrzeb systemu edukacyjnego. Edukacja, choć zwiększa szanse na rynku pracy, nie daje 
jednak gwarancji zatrudnienia. Dlatego równolegle, w ramach realizacji tego celu, promowane 
powinno być tworzenie miejsc pracy, przy wykorzystaniu wszystkich moŜliwych  
do zastosowania środków, dostępnych w ramach interwencji publicznej. 

Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych: 
Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji. 
Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost róŜnorodności form kształcenia. 
Cel operacyjny 3.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia. 
Cel operacyjny 3.4. Poprawa organizacji rynku pracy. 

Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego. 

Spójność społeczna, obok ekonomicznej i terytorialnej, jest jednym z najwaŜniejszych 
aspektów rozwoju. Problemy społeczne są czynnikiem ograniczającym tempo rozwoju 
gospodarczego. Z drugiej jednak strony, wzrost gospodarczy przyczynia się do zwiększania 
róŜnic społecznych. Obszar działania tego celu jest najbardziej zróŜnicowany ze wszystkich 
celów strategicznych. Obejmuje takie elementy, jak zdrowie, pomoc społeczną, 
przeciwdziałanie patologiom, zwiększanie bezpieczeństwa we wszystkich jego formach, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie integracji społecznej oraz umacnianie 
toŜsamości regionalnej i narodowej. W realizacji działań w tym obszarze tkwi jedno ze źródeł 
konkurencyjności Wielkopolan. 

Cel strategiczny osiągany będzie przez realizację następujących celów operacyjnych: 

Cel operacyjny 4.1. Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców. 
Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków mieszkaniowych. 
Cel operacyjny 4.3. Rozwój usług socjalnych. 
Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa. 
Cel operacyjny 4.5 Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych. 
Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 
Cel operacyjny 4.7. Wzrost udziału sportu i rekreacji w Ŝyciu mieszkańców regionu. 

2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 

 Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego wynika ze Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego. W dokumencie tym nakreślono wizję regionu, zgodnie, z którą w perspektywie 
2020 roku, Wielkopolska ma być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym. Tak nakreślona 
wizja rozwoju jest zgodna z załoŜeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej, z kierunkami polityki 
spójności Unii Europejskiej, z głównymi celami Strategii Rozwoju Kraju, Narodowej Strategii 
Spójności oraz ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty. 
Cel główny programu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wielkopolski na rzecz 
wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. 

Cele programu realizowane będą poprzez następujące priorytety: 
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• Konkurencyjność przedsiębiorstw, 
• Infrastruktura komunikacyjna, 
• Środowisko przyrodnicze, 
• Rewitalizacja obszarów problemowych, 
• Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 
• Turystyka i środowisko kulturowe, 
• Pomoc techniczna. 

Z punktu widzenia koniecznych instrumentów wsparcia finansowego dla realizacji polityki 
społecznej i integracji w Wielkopolsce istotnym w WRPO są następujące cele: 
Rewitalizacja obszarów problemowych. 

1. Cele priorytetu 
Cel główny: 
• Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu zatrudnienia. 
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. 

1. Cele priorytetu 
Cel główny: 
• Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu 
zatrudnienia. 
Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 
• Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. 
• Poprawa standardów opieki medycznej. 
• Zmniejszenie poziomu zachorowalności na choroby społeczne. 
• Wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w dostępie do infrastruktury społecznej. 
• Wzmocnienie infrastruktury sektora pozarządowego. 

3. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 

 
Cel główny 1: Rozwiązywanie problemów związanych z naduŜywaniem napojów 
alkoholowych. 

Cele szczegółowe: 
1.1. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji poprzez 
rozwój specjalistycznych placówek oraz programów dla osób uzaleŜnionych od alkoholu 
i współuzaleŜnionych. 
 
Cele szczegółowe: 

1.2. Działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, 
rehabilitację  
i reintegrację osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz współuzaleŜnionych, a takŜe wspieranie 
stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposaŜaniu. 
Cele szczegółowe: 

1.3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzaleŜnionych od alkoholu 
osadzonych  
w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz osób, które opuściły te placówki. 
1.4. WdraŜanie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec naduŜywających alkoholu 
pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. 
 

Cel główny 2: Profilaktyka problemów wynikających z uŜywania i naduŜywania alkoholu. 

Cele szczegółowe: 
2.1. Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz 
zapobiegania uŜywaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności 
przez dzieci i młodzieŜ. 
2.2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 
z uŜywaniem alkoholu i moŜliwości zapobiegania temu zjawisku. 
 

Cel główny 3: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 
3.1. Wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem 
alkoholowym we współpracy ze strukturami policji, pomocy społecznej, placówkami lecznictwa 
odwykowego, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz gminnymi komisjami rozwiązywania 



Strategia Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 

 

17 

problemów alkoholowych. 
3.2. Zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom – ofiarom 
przemocy oraz ich rodzinom. 
 

Cel główny 4: Współdziałanie z samorządami terytorialnymi oraz organizacjami 
pozarządowymi  
i innymi instytucjami. 
Cele szczegółowe: 

4.1. Wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji zadań związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzaleŜnień oraz przemocy domowej. 
4.2. Wspieranie programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące 
się rozwiązywaniem problemów uzaleŜnień oraz przemocy domowej. 
Cel główny 5. Monitoring. 

Cele szczegółowe: 

5.1. Monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie Województwa Wielkopolskiego  
i w wybranych gminach. 

4. 
Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich 

Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób 
Niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013 

 Cel strategiczny programu: Poprawa warunków wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu 
w  Województwie Wielkopolskim. 

1. Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. 
Cel operacyjny 1 
Kontynuacja i poszerzanie współpracy między instytucjami szczebla samorządowego, 
rządowego, pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami 
wyznaniowymi i innymi podmiotami. 
 
Cel operacyjny 2 
Inicjowanie lokalnych programów zmierzających do aktywnego uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym. 
 

2. Stwarzanie warunków dla podniesienia kwalifikacji zawodowych osób 
niepełnosprawnych i zwiększanie działań na rzecz ich aktywizacji zawodowej. 

Cel operacyjny 1 
Prowadzenie przez Wielkopolski Urząd Pracy pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Cel operacyjny 2 
Prowadzenie przez Wielkopolski Urząd Pracy monitoringu dotyczącego sytuacji bezrobotnych 
osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy. 
Cel operacyjny 3 
Inicjowanie alternatywnych form aktywizacji zawodowej. 
Cel operacyjny 4 
Jakościowy rozwój usług kierowanych do osób niepełnosprawnych. 
Cel operacyjny 5 
Inicjowanie prowadzenia szkoleń w zakresie efektywnego poszukiwania zatrudnienia. 
Cel operacyjny 6 
Wspieranie kampanii informacyjnej na rzecz podnoszenia kwalifikacji przez osoby 
niepełnosprawne oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Cel operacyjny 7 
Promowanie nowoczesnych technologii umoŜliwiających osobom niepełnosprawnym 
kształcenie zawodowe. 

3. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających realizacji potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny 1 
Wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa Województwa 
Wielkopolskiego na temat osób niepełnosprawnych. 
Cel operacyjny 2 
Promowanie działalności organizacji pozarządowych w systemie pomocy osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom. 
Cel operacyjny 3 
Podejmowanie działań w kierunku zwiększenia obecności osób niepełnosprawnych w Ŝyciu 
publicznym. 
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4. Wyrównywanie róŜnic między podregionami Województwa Wielkopolskiego. 
Cel operacyjny 1 
Wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych 
(samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych). 
Cel operacyjny 2 
Dofinansowanie działań na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na równomierny rozwój. 
Cel operacyjny 3 
Promocja tzw. „dobrych praktyk”, innowacyjnych form wsparcia i nowatorskich przedsięwzięć  
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 

5. Doskonalenie systemu informacji dotyczącej usług i świadczeń dla osób 
niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny 1 
Pogłębienie aktualnej diagnozy o podmiotach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 
na poziomie gmin i powiatów. 
 

6. Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej. 

Cel operacyjny 1 
Promowanie i wspieranie działań na rzecz wczesnej rehabilitacji i jej kompleksowości. 
Cel operacyjny 2 
Wspieranie rozwoju usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz podnoszenie jej 
jakości. 
Cel operacyjny 3 
Wspieranie rozwoju usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. 
Cel operacyjny 4 
Prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych 
w województwie wielkopolskim. 
Cel operacyjny 5 
Wsparcie dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym inicjowanie tworzenia form 
samopomocowych dla rodzin z problemem niepełnosprawności. 
Cel operacyjny 6 
Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności kadr świadczących usługi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

5. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim 

 Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim obejmuje okres 2007 – 2013 
i podobnie jak strategia rozwoju województwa, dotyczy głównie obszarów i zagadnień, które są 
przedmiotem interwencji publicznej, i formułuje cele, których osiągnięcie zaleŜy od aktywności 
wszystkich podmiotów zaangaŜowanych w rozwój turystyki w województwie. 
Zakres strategii obejmuje obszary, produkty i rynki turystyczne, na których województwo 
wielkopolskie moŜe, zamierza, bądź powinno konkurować. Jako dokument o charakterze 
wojewódzkim, strategia dotyczy obszarów i zagadnień o znaczeniu ponadlokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym: 
 
Pole strategiczne: produkt turystyczny 
Priorytet I. Rozwój regionalnych i markowych produktów turystycznych  
Cel strategiczny 1. Wykreowanie regionalnych produktów turystycznych, w tym produktów 
markowych 
Cel strategiczny 2. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności produktów turystycznych 
regionu 
 
Pole strategiczne: walory kulturowe i przyrodnicze 
Priorytet II. Rozwój walorów turystycznych 
Cel strategiczny 1. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez lepszą ochronę, 
ekspozycję i organizację zasobów kulturowych i przyrodniczych 
Cel strategiczny 2. Kreowanie nowych walorów turystycznych przyciągających turystów, 
zwłaszcza zagranicznych oraz krajowych z województw ościennych 
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Pole strategiczne: zagospodarowanie przestrzeni 
Priorytet III. Jakość przestrzeni i rozwój infrastruktury turystycznej  
Cel strategiczny 1. Zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni turystycznej i ładu przestrzennego 
na terenach recepcyjnych 
Cel strategiczny 2. Podniesienie jakości i konkurencyjności bazy recepcyjnej i usługowej 
poprzez modernizację i restrukturyzację zasobów 
Cel strategiczny 3. Rozbudowa nowoczesnej bazy turystycznej 
Cel strategiczny 4. Wsparcie rozwoju regionalnego przez projekty turystyczne finansowane 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozyskanie inwestorów krajowych 
i zagranicznych 
 
Pole strategiczne: marketing i promocja 
Priorytet IV. Rozwój regionalnego marketingu turystycznego 
Cel strategiczny 1. Poprawa promocji regionu i produktów turystycznych 
Cel strategiczny 2. Usprawnienie systemu regionalnej informacji turystycznej 
 
Pole strategiczne: zasoby ludzkie 
Priorytet V. Rozwój aktywności społecznej i kadr 
Cel strategiczny 1. Aktywizacja społeczna na rzecz turystyki i krajoznawstwa 
Cel strategiczny 2. Kształcenie, szkolenie i doskonalenie kadr turystycznych 
Cel strategiczny 3. Wzrost zatrudnienia w usługach turystycznych  
 
Pole strategiczne: struktury organizacyjne  
Priorytet VI. Rozwój branŜowych struktur organizacyjnych 
Cel strategiczny 1. Rozszerzanie i doskonalenie struktur organizacyjnych w regionalnej 
gospodarce turystycznej 
Cel strategiczny 2. Wspieranie instytucjonalne przedsiębiorczości w regionalnej gospodarce 
turystycznej. 

6. Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 2011-2020 

 Celem głównym w zakresie promocji gospodarki i regionu jest dąŜenie do wzrostu 
konkurencyjności województwa w kontekście globalnym, podniesienia jego pozycji 
w kontekście krajowym i międzynarodowym, wzmocnienia wizerunku regionu oraz 
wytwarzanych w nim produktów i oferowanych usług. 
Realizacja wizji załoŜonej w Strategii zaplanowana została w formie pięciu linii strategicznych. 
Linie te odpowiadają na zidentyfikowane w ramach diagnozy regionu jego słabe strony 
z punktu widzenia promocji gospodarczej, realizując trzy nadrzędne cele Strategii: 

• Poprawę współpracy podmiotów regionu w zakresie działań promocyjnych; 
• Poprawę rozpoznawalności województwa na rynkach zewnętrznych; 
• Podnoszenie konkurencyjności regionalnej gospodarki na tle krajowym 

i międzynarodowym. 
 
Układ pięciu linii strategicznych przedstawia się następująco: 
1. Linia Strategiczna – System Promocji Gospodarczej Wielkopolski. 
Cel strategiczny: Pobudzenie współpracy instytucjonalnej na rzecz promocji gospodarczej. 
2. Linia Strategiczna – Wizerunek Regionu.  
Cel strategiczny: Poprawa wizerunku i rozpoznawalności regionu.  
3. Linia Strategiczna – Przedsiębiorstwa. 
Cel strategiczny: Rozszerzenie działalności wielkopolskich przedsiębiorstw na rynkach 
zewnętrznych. 
4. Linia Strategiczna – Inwestycje. 
Cel  strategiczny: Zapewnienie napływu inwestycji pozwalających na podnoszenie 
konkurencyjności regionu. 
5. Linia Strategiczna – Turystyka Biznesowa. 
Cel strategiczny: Wzmocnienie pozycji Wielkopolski jako lidera targów, konferencji i wyjazdów 
motywacyjnych. 

7. Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z 
perspektywą na lata 2012 - 2019 

 Nadrzędnym celem polityki ekologicznej państwa jest tworzenie podstaw do  zrównowaŜonego 
rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju. 
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne 
(w tym wdraŜanie postanowień  Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących 
zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu jego wykorzystania. Dla 
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realizacji nadrzędnego celu w skali kraju przyjęto 5 celów  strategicznych, natomiast  
w województwie wielkopolskim celem strategicznym polityki ekologicznej do 2019 roku jest 
zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa (mieszkańców, zasobów 
przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego 
i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. 
Cele szczegółowe zostały natomiast podzielone na trzy kategorie tematyczne i będą 
realizowane przez przyporządkowane im kierunki działań: 
 
I. Ochrona zasobów naturalnych 
 Ochrona przyrody: cel do 2019 roku - Zachowanie róŜnorodności biologicznej i jej 

racjonalne uŜytkowanie oraz stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, 
 Ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów: cel do 2019 roku - Zwiększanie lesistości 

województwa oraz prowadzenie zrównowaŜonej gospodarki leśnej, 
 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: cel do 2019 roku - ZrównowaŜone 

uŜytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą, 
 Ochrona powierzchni ziemi: cel do 2019 roku -  Ochrona i racjonalne wykorzystanie 

powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów zdegradowanych, 
 Gospodarowanie zasobami geologicznymi: cel do 2019 roku - ZrównowaŜone uŜytkowanie 

zasobów kopalin oraz ochrona środowiska w trakcie ich eksploatacji. 
 
 

II. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
 Jakość wód i gospodarka wodno – ściekowa: cel do 2019 roku - Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do środowiska wodnego, usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę, 
 Jakość powietrza: cel do 2019 roku - Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości 

powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa 
 Gospodarka odpadami, 
 Hałas: cel do 2019 roku - Zmniejszenie zagroŜenia mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego, 
 Pola elektromagnetyczne: cel do 2019 roku -  Stała kontrola potencjalnych źródeł pól 

elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich oddziaływania na zdrowie człowieka  
i środowisko, 

 PowaŜne awarie przemysłowe: cel do 2019 roku -  Minimalizacja skutków powaŜnych 
awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska. 

 
III. Działania systemowe 
 Edukacja dla zrównowaŜonego rozwoju: cel do 2019 roku - Kształtowanie postaw 

ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego, zagwarantowanie szerokiego 
dostępu do informacji o środowisku oraz zrównowaŜona polityka konsumpcyjna 

 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych: cel do 2019 roku - 
Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych 
dokumentów strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na środowisko 
przed ich zatwierdzeniem, 

 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym: cel do 2019 roku -  Kształtowanie 
harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjającej równowaŜeniu 
wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości Ŝycia  
i trwałym zachowaniem wartości środowiska, 

 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska: cel do 2019 roku - WdroŜenie 
mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, 

 Zarządzanie środowiskowe: cel do 2019 roku - Promowanie i wsparcie wdraŜania systemu 
EMAS w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, w sektorze 
małych przedsiębiorstw oraz administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, 

 Rozwój badań i postęp techniczny: cel do 2019 roku - Zwiększenie roli wielkopolskich 
placówek badawczych we wdraŜaniu innowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów 
przyjaznych środowisku, 

 Odpowiedzialność za szkody w środowisku: cel do 2019 roku - WdroŜenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego 
moŜliwość wystąpienia szkody. 
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8. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego 
 Ogólnym celem długookresowym do 2014 roku jest zminimalizowanie ilości wytwarzanych 

odpadów w sektorze komunalnym oraz wdroŜenie nowoczesnych systemów ich odzysku 
i unieszkodliwiania. 
Zgodnie z polskim prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań 
przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami: 
 zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, 
 zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania, w danych 

warunkach techniczno-ekonomicznych, nie da się uniknąć, 
 unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem), 
 bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, 

z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku  
lub unieszkodliwiania. 

W związku z tym, celem „Planu” jest określenie zakresu zadań koniecznych do zapewnienia 
zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie województwa, w sposób zapewniający ochronę 
środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych moŜliwości technicznych, 
organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, jak równieŜ z uwzględnieniem poziomu 
technicznego istniejącej infrastruktury. 

9. Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Województwa 
Wielkopolskiego 

  Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest: Likwidacja szkodliwego 
oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko. 

 Realizacji celu nadrzędnego słuŜą cele krótko - , średnio - , długoterminowe w zakresie 
usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, takiej 
jak: 

 Lata 2008 – 2012: Weryfikacja skali problemu obecności wyrobów zawierających azbest  
na obszarze województwa wielkopolskiego, 

 Lata 2008 – 2012:Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 Lata 2008 – 2012:Bezpieczne usuniecie około 20% aktualnej ilości wyrobów zawierających 
azbest i ich unieszkodliwienie,  

 Lata 2013 – 2022: Bezpieczne usuniecie około 40% aktualnej ilości wyrobów 
zawierających azbest i ich unieszkodliwienie,  

 Lata 2023 – 2031: Bezpieczne usuniecie wszystkich wyrobów zawierających azbest  
i ich unieszkodliwienie. 

 

Tabela 4 Dokumenty strategiczno – planistyczne obowiązujące w Powiecie Ostrowskim 

1. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowskiego na lata 2004 - 2006 oraz 2007 - 2013 

 W ramach Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowskiego wyróŜnić moŜna następujące 
priorytety rozwoju: 
1. Rolna i leśna przestrzeń produkcyjna, 
2. Infrastruktura komunikacyjna, 
3. Ochrona środowiska 
4. Infrastruktura ochrony zdrowia 
5. Infrastruktura edukacyjna 
6. Infrastruktura kulturalna 
7. E-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
8. Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych (gospodarka wodno- ściekowa i 

gospodarka odpadami). 
 

2. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim 

 

Program obejmuje następujące warianty naprawcze: 
 
I. Wariant podstawowy mający na celu redukcję emisji pyłu PM10 ze źródeł powierzchniowych 
na terenie powiatu. Osiągnięcie celu wymaga: 
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 Zmiany sposobu ogrzewania (zmiana paliwa stałego na paliwa ciekłe lub gazowe), 
 Wykonania przyłączy sieci gazowej do poszczególnych budynków, 
 Likwidacji pieców węglowych w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych, 
 Ewentualnej rozbudowy sieci gazowej, 
 Wykonania przyłączy sieci cieplnej do poszczególnych budynków, 
 Ewentualnej rozbudowy sieci cieplnej. 
 
Zadania podstawowe konieczne do wykonania to: 
o przygotowanie projektu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i stworzenie systemu 

organizacyjnego w celu jego realizacji, 
ograniczenie zuŜycia produkowanej energii, 

o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim  
(ok. 74 600m2 powierzchni uŜytkowej lokali), 

o zastąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem gazowym (ok. 201 420 m2 powierzchni 
uŜytkowej lokali), 
zastąpienie ogrzewania węglowego olejowym (ok. 18 650 m2 powierzchni uŜytkowej lokali), 

o zastąpienie ogrzewania węglowego elektrycznym (ok.  5 970 m2 powierzchni uŜytkowej 
lokali), 

o wykorzystania alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych lub pomp 
ciepła, wykorzystanie energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła pozyskiwania 
energii cieplnej (ok.  3 730 m2 powierzchni uŜytkowej lokali), 

o inwestycje budowlane w zakresie transportu drogowego (budowa obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego, budowa obwodnicy Skalmierzyc, poprawa stanu technicznego istniejących 
dróg, prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne 
utrzymanie czystości nawierzchni. 

 
II. Wariant alternatywny mający na celu redukcję emisji pyłu PM10 ze źródeł powierzchniowych 
na terenie powiatu. Ograniczenie emisji moŜe być osiągnięte dzięki zmniejszeniu 
zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację oraz wymianę dotychczasowych kotłów 
węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne kotły węglowe (paliwo – węgiel, orzech, 
groszek), ekologiczne (paliwo – brykiety), w obszarze przekroczeń. 
 
Zadania podstawowe konieczne do wykonania to: 
- przygotowanie projektu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i stworzenie systemu 

organizacyjnego w celu jego realizacji, 
- ograniczenie zuŜycia produkowanej energii, 
- wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe 

(ok. 186 500m2 powierzchni uŜytkowej lokali), 
- wymiana starych kotłów węglowych na kotły węglowe, retortowe (ok. 111 900 m2 

powierzchni uŜytkowej lokali), 
- wymiana starych kotłów węglowych na ekologiczne (opalane brykietem)  

(ok. 48 490 m2 powierzchni uŜytkowej lokali), 
- zastąpienie ogrzewania węglowego elektrycznym (ok.  5 970 m2 powierzchni uŜytkowej 

lokali), 
- wykorzystania alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych lub pomp 

ciepła, wykorzystanie energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła pozyskiwania 
energii cieplnej (ok.  3 730 m2 powierzchni uŜytkowej lokali), 

- inwestycje budowlane w zakresie transportu drogowego (budowa obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego, budowa obwodnicy Skalmierzyc, poprawa stanu technicznego istniejących 
dróg, prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne 
utrzymanie czystości nawierzchni. 

 
 

Tabela 5 Dokumenty strategiczno – planistyczne obowiązujące w Gminie Przygodzice 

1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przygodzice 

 

Do głównych problemów ekologicznych na terenie Gminy zalicza się: 
� zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
� hałas, 
� promieniowanie elektromagnetyczne, 
� zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 
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� zanieczyszczenie wód podziemnych, 
� skaŜenie gleby, 
� degradacja szaty roślinnej i uboŜenie świata zwierzęcego, 
� obniŜenie walorów estetyczno – widokowych. 

2. Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
Przygodzice 

 

W Programie zawarte są warunki sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. 
WyróŜnić moŜna następujące cele Programu:  
� spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych  

od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 
� wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 
� spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko                          

i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony 
środowiska, 

 

3. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Przygodzice 

 

Podstawowym sposobem postępowania z odpadami na terenie gminy Przygodzice jest ich 
unieszkodliwianie na składowisku odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Ostrowie 
Wlkp. oraz ograniczony recykling odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych i stłuczki 
szklanej). Skutkiem tych działań jest szybkie zapełnianie istniejącego składowiska, wzrost jego 
negatywnego wpływu na środowisko, a takŜe wysokie koszty transportu i składowania.  
 
Plan gospodarki zawiera cele strategiczne i zadania realizacyjne mające słuŜyć przebudowie 
gminnego systemu postępowania z odpadami. 
Do celów strategicznych naleŜą: 
Cel 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów, 
Cel 2. Selektywna Zbiórka Odpadów, 
Cel 3. Odzysk i recykling powstających odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy  
i organiczny: 
Cel 4. Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi 
Cel 5. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych 
Cel 6. Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach 
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych 
Cel 7. Podnoszenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna 
 
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Planie, gminny system gospodarki odpadami powinien 
składać się z następujących elementów: 

� systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
� systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
� systemu gospodarki odpadami innymi niŜ niebezpieczne,  
� systemu gospodarki odpadami biodegradowalnymi. 
 

 
 

Podsumowanie 

Znaczącym dla Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice jest fakt, iŜ rozwój społeczno – 

gospodarczy na poziomie lokalnym zarówno na europejskim, jak i krajowym szczeblu 

administracyjnym uznawany jest za fundamentalną podstawę rozwoju regionów. Istnieje przekonanie  

o potrzebie zwiększania potencjału ekonomicznego poszczególnych samorządów lokalnych, co moŜna 

wywnioskować po rosnącej liczbie opracowań, analiz i dokumentów powstających na róŜnych 

szczeblach zarządzania terytorialnego, w tym opracowań, których celem jest integracja i koordynacja 

wysiłków i działań wielu podmiotów oraz instytucji oddziałujących na rozwój społeczno - gospodarczy. 

Pracom tym towarzyszy chęć poznania i zrozumienia prawidłowości w funkcjonowaniu i rozwoju 

lokalnej gospodarki, przestrzeni publicznej i spraw społecznych, co znajduje wyraz w coraz 
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liczniejszych juŜ wykonanych i planowanych do wykonania w przyszłości opracowaniach i studiach 

poświęconych tym zjawiskom. Znajomość prawidłowości i uwarunkowań, którym podlega rozwój 

społeczno - gospodarczy przyczyni się do poprawy skuteczności dokonywania ocen lub prognoz 

rozwojowych. Wobec złoŜoności wielu procesów składających się na rozwój Gminy Przygodzice taką 

sytuację naleŜy uznać za szansę dla jej dalszego rozwoju.  

NaleŜy wskazać na wzrastającą tendencję do postrzegania gospodarki jako istotnego 

elementu rozwoju samorządności lokalnej przez instytucje tworzące prawo.  

Rozwój społeczno – gospodarczy w lokalnych samorządach na szczeblu krajowym znajduje 

coraz lepsze umocowanie w istniejących aktach prawnych oraz polityce państwa, choć nie obywa się 

bez pojedynczych prób zmierzających do centralizacji decyzji dotyczących róŜnych poziomów polskiej 

samorządności. Powstające kolejno krajowe strategie rozwoju dotyczące poszczególnych segmentów 

społeczno - gospodarczych są waŜnym instrumentem sterowania rozwojem polskich gmin.  

Dają one szansę na większą spójność, koordynację a w efekcie wzajemne wzmacnianie 

działań państwa z podejmowanymi na innych szczeblach zarządzania terytorialnego.  

JeŜeli rozwój ma przebiegać w sposób harmonijny i zrównowaŜony, to Strategia rozwoju  

na szczeblu lokalnym nie moŜe być tworzona w oderwaniu od kontekstu regionalnego.  

Warunkiem zrównowaŜonego rozwoju Gminy Przygodzice winny stać się przemyślane  

i dobrze zorganizowane działania promocyjne oraz poszerzenie informacji o przyjętych planach 

rozwoju gminy, natomiast przyjęte cele i kierunki działania winny być spójne z dokumentami wyŜszego 

rzędu. 

Obecność Polski w Unii Europejskiej powoduje potrzebę reorganizacji punktów odniesienia 

wykorzystywanych przy tworzeniu planów rozwoju na niŜszych szczeblach zarządzania terytorialnego. 

Istotne znaczenie zyskuje moŜliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.  
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2 CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA AKTUALNEGO 
STANU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 
PRZYGODZICE  

 
 

2.1 POŁOśENIE GEOGRAFICZNE 
 

2.1.1 PołoŜenie geograficzne Gminy Przygodzice 

 
 Gmina Przygodzice jest gminą wiejską połoŜoną w południowej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim i graniczy z następującymi gminami: 

1. od północy – miejską Ostrów wielkopolski oraz wiejską Ostrów Wielkopolski; 

2. od wschodu – Sieroszewice (Powiat Ostrowski) i Mikstat (Powiat Ostrzeszowski); 

3. od południa – wiejską Ostrzeszów; 

4. od zachodu – Sośnie i Odolanów (Powiat Ostrowski). 
 

Pod względem wielkości Gmina Przygodzice znajduje się na 4 miejscu wśród 8 jednostek 

administracyjnych powiatu. Według danych ewidencyjnych Gmina zajmuje powierzchnię 15 663,58ha 

(156,63 km2)11. Obszar ten zamieszkuje 11 818 mieszkańców (wg stanu ewidencji gminnej). Według 

podziału fizycznogeograficznego Polski wg. Kondrackiego, Gmina usytuowana jest w prowincji NiŜu 

Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionów: Nizina 

Południowowielkopolska, ObniŜenie Milicko-Gorzowskie i Wał Trzebnicki. 

 Siedzibą Gminy są Przygodzice, oddalone od stolicy powiatu Ostrowa Wielkopolskiego o około 

8 km, stolicy województwa Poznania o 130 km. 

W skład Gminy wchodzi 14 sołectw. 

Tabela 6 Wykaz sołectw na terenie Gminy Przygodzice 
L.p. Wyszczególnienie Powierzchnia 

km2 

1. Antonin  41,88 
2. Bogufałów  5,74 
3. Chynowa 13,84 
4. Czarnylas 10,34 
5. Dębnica 6,21 
6. Hetmanów 2,05 
7. Ludwików 32,41 
8. Przygodzice 12,76 
9. Przygodziczki 3,73 
10. Janków Przygodzki 6,27 
11. Smardów 1,03 
12. Topola Wielka 15,57 (łącznie z Topolą-Osiedlem) 
13. Wysocko Małe 4,81 
14. Topola-Osiedle  
Razem 156,64 

                                                
11

 wg. danych Urzędu Gminy Przygodzice, stan na koniec 2010 r. 
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Mapa 1 Gmina Przygodzice 

 
Źródło: Gmina Przygodzice 
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2.2 RYS HISTORYCZNY 

 

Ślady osadnictwa na terenie gminy sięgają czasów neolitu. Od XVI w. większość miejscowości 

wchodziła w skład dóbr utworzonych przez ród Leszczyńskich, przejętych następnie przez Jana  

J. Przebendowskiego, a od 1755 do 1939 r. będących własnością Radziwiłłów. 

Przygodzice to największa wieś (2.425 mieszkańców) w powiecie ostrowskim, znana od 1403 r. 

Usytuowana jest nad Baryczą, przy drodze nr 11 oraz granicy Parku Krajobrazowego i Obszaru 

Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy". W Przygodzicach swoją siedzibę ma Urząd Gminy. 

W centrum znajduje się plac Powstańców Wielkopolskich,  Dom Ludowy im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego z lat 1935-36 (obecnie  siedziba Urzędu Gminy).  Z nim od północy graniczy Skwer Luitré. 

Przed Urzędem znajduje się pomnik 64 poległych w I wojnie światowej, powstaniu wielkopolskim, 

wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej, a takŜe granitowy głaz-pomnik 600-lecia Przygodzic 

z 2003 r. Od południa dostrzec moŜna neobarokowy kościół NMP Nieustającej Pomocy z 1925 r., 

dzwonnicę i kapliczkę z obrazem MB z Dzieciątkiem (2004). Na północ od Urzędu znajdują się 

załoŜenia dworskie, obecnie  m.in. siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU i gimnazjum. 

Przy południowej bramie zlokalizowana jest stróŜówka z 1813 r., obecnie Chata Regionalna 

z ekspozycjami historycznymi oraz Gminny Punkt Informacji. Od północy figura Matki BoŜej z 1922 r. 

i dwór dzierŜawcy z pocz. XX w. (obecnie internat i Bank Spółdzielczy), dalej dom ogrodnika 

z początku XIX w. oraz dwór J.J. Przebendowskiego z XVIII. Na wschód znajduje się piętrowy budynek 

administracyjno-mieszkalny z I poł. XIX w., tzw. mennica. Na południe od niej usytuowana jest 

murowana gorzelnia z pocz. XIX w. z wysokim kominem, kilkakrotnie przebudowywana. W zachodniej 

części występują zabudowania gospodarcze, m.in. stodoła z pocz. XIX w. z drewnianymi ścianami 

i piętrowy spichlerz z 1. ćw. XIX w., a przed nim niewielka ekspozycja maszyn rolniczych. Po drugiej 

stronie głównej ul. Wrocławskiej, przy skrzyŜowaniu z ul. Kasztanową i posterunku policji, grób 

skrzynkowy z  IV-II w. p.n.e. W Przygodzicach znajdują się m.in.; Oddział Regionalny Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddziały Banku Śląskiego i Banku Spółdzielczego 

w Raszkowie, siedziba Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej, Zajazd „Górecznik", Restauracja 

„Trzcieliny", firmy budowlane, transportowe i inne. 

 

2.3 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

2.3.1 Planowanie przestrzenne i urbanizacja  

 Gmina Przygodzice posiada zaktualizowane w 2010 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przygodzice, określające politykę przestrzenną Gminy 

 i zasady koordynacji działań planistycznych. 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przygodzice 

ułatwia władzom Gminy kontrolę nad kształtowaniem ładu przestrzennego i umoŜliwia podjęcie decyzji  

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 
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 Obszar podzielony jest na podstawowe obszary funkcjonalno-przestrzenne: 

I strefa: osadniczo-usługowo - produkcyjno - rolnicza 

Stanowią ją tereny osadnictwa, produkcji, usług i rolnictwa połoŜone na północ od doliny 

Baryczy. Wsie: Przygodzice, Topola Wielka, Janków Przygodzki, Wysocko Małe i Smardów. 

II strefa: rolniczo - osadnicza ze wskazaniem rozwoju funkcji agroturystycznej 

Są to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, osadnictwa i agroturystyki. Wsie: Chynowa, 

Bogufałów, Przygodziczki. 

III strefa: turystyczno – wypoczynkowo –rekreacyjna 

WyróŜniają ją tereny turystyki, rekreacji i wypoczynku w okolicach wsi: Antonin, Dębnica, 

Czarnylas, Hetmanów, Ludwików. 

 

2.3.2 Struktura uŜytkowania gruntów 

 Według danych ewidencyjnych (stan na 01.01.2010r.) powierzchnia Gminy Przygodzice  

wynosiła 15 663,58ha . 

 Struktura uŜytkowania gruntów według stanu na dzień 01.01.2010 r. w Gminie Przygodzice 

przedstawia się następująco: 

Tabela 7 Sposób uŜytkowania gruntów w Gminie Przygodzice – według stanu na 1.01.2010r. 

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

1.  Lasy i grunty leśne 7 589,8179ha 

2.  UŜytki rolne 6 892,8939ha 

3.  Pozostałe grunty 1 180,8663ha 

Źródło: Urząd Gminy Przygodzice 

 

Jak wynika z powyŜszych danych zamieszczonych w tabeli, największy udział w powierzchni 

gminy mają uŜytki leśne i rolne. 

 

Zasoby mieszkaniowe 

 

Mieszkaniowe zasoby Gminy na koniec grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco: 

Tabela 8 Mieszkaniowe zasoby Gminy  
Wyszczególnienie Lokale mieszkalne 

ogółem 
 

z tego : 
 
 

 
komunalne 

 
własnościowe 

 
 

ogółem 
 

w tym : socjalne 
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liczba lokali 
 

16 16 8 14- własnościowe 
2-we wspólnocie 
mieszkaniowej 

powierzchnia uŜytkowa w 
tyś. m2 
 

858,91 858,91 400,27  

Źródło: Urząd Gminy Przygodzice 

 

 

2.3.3 Infrastruktura techniczna 

Układ drogowy i komunikacyjny 

Układ komunikacyjny Gminy tworzą drogi krajowe, powiatowe i gminne. 

Tabela nr 10 obrazuje podstawowe parametry dostępności komunikacyjnej Gminy Przygodzice. 

 

Tabela 9 Układ komunikacyjny Gminy Przygodzice 

Lp. rodzaj drogi długość ogółem 
w km 

w tym utwardzone 
w km 

1. drogi krajowe nr 11 oraz  25 – 18,676 18,676 

2. drogi wojewódzkie 9,66 9,66 

3. drogi powiatowe 52,7 52,7 

4. drogi gminne 218,9 124,8 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Przygodzice. 

 

Do najwaŜniejszych szlaków komunikacyjnych drogowych przechodzących przez teren gminy zalicza 

się drogi krajowe nr 11 i 25, które stanowią połączenie dwóch najbliŜszych miast powiatowych,  

tj. Ostrowa Wielkopolskiego i Ostrzeszowa. WaŜną funkcje komunikacyjną spełniają równieŜ drogi 

wojewódzkie o numerach: 

• 444 relacji granica gminy – Czarnolas, 

• 445 relacji granica gminy – Topola Osiedle,  

• 447 relacji Antonin – granica gminy (powiatu) 

Drogi gminne mają znaczący wpływ na kształtowanie zewnętrznych powiązań gminy. Za sprawą ich 

tranzytowej funkcji charakteryzują się one największym natęŜeniem cięŜkiego ruchu kołowego. Stan 

techniczny dróg krajowych i wojewódzkich określany jest jako dobry. 

Przez teren Gminy przebiegają następujące drogi gminne: 

Tabela 10 Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Przygodzice – stan na koniec 2010 r. 

Lp. Numer drogi Nazwa odcinka drogi Długość 
odcinka - km 

1 Wysocko Małe – Ostrów Wlkp. 800337 1,600 
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Lp. Numer drogi Nazwa odcinka drogi Długość 
odcinka - km 

2 Czarnylas – Granowiec 800340 4,200 

3 Czarnylas – Kałkowskie 800341 2,700 

4 Czarnylas - Świeca 800342 2,330 

5 Wysocko Małe  

ul. Chynowska 

800345 6,960 

6 Topola-Osiedle –Janków  

ul. Zębcowska 

800346 3,200 

7 Wysocko Małe – Smardów 800347 1,800 

8 Przygodzice –Lipie 800348 5,900 

9 Janków Przygodzki – Zębców 800351 1,500 

10 Janków Przygodzki – Topola 
Wielka 

800353 1,500 

11 Topola Wielka –Popłomyk 800354 2,200 

12 Topola Wielka – Trzcieliny 800355 2,800 

13 Janków Przygodzki – Nadstawki 800356 2,200 

14 Trzcieliny – Dębnica  800357 4,000 

15 Ludwików – Antonin 800358 1,800 

16 Chynowa –Przygodziczki 800359 2,100 

17 Przygodzice – Pola 800360 2,300 

18 Przygodzice – Łąki 800361 0,700 

19 Przygodzice – Nowe Osiedle 800362 0,626 

20 Przygodzice – Górecznik 800363 2,500 

21 Przygodzice – Kompleks Łąk 800364 5,000 

22 Przygodzice – Wśródłąkowa (1) 800365 2,500 

23 Przygodzice -  Wśródłąkowa (2) 800366 5,500 

24 Przygodzice  

ul. Baryczna 

800367 5,000 

25 Chynowa – Mały Borek 800368 4,500 

26 Chynowa – Lipie  800370 2,000 

27 Bogufałów – StrzyŜew Małolepsza 800371 1,500 

28 Bogufałów – Sadowie 800372 1,700 

29 Bogufałów – Chynowa Nr.1 800373 3,500 

30 Chynowa – Kotłów 800374 1,500 

31 Bogufałów – Chynowa Nr.2(Polna) 800375 3,500 

32 Przygodziczki – Jezioro 800376 4,000 

33 Przygodziczki – Mikstat 800377 1,100 

34 Przygodziczki – Antonin 800378 2,400 

36 Trzcieliny – Papiernia  800380 2,100 
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Lp. Numer drogi Nazwa odcinka drogi Długość 
odcinka - km 

37 Janków Przygodzki – Trzcieliny 800381 2,200 

38 Janków Przygodzice – Topola-
Osiedle 

800382 1,500 

39 Topola Wielka – Papiernia 800383 1,100 

40 Topola Wielka – Popłomyków 800384 1,200 

41 Topola Wielka-BaŜantarnia 800386 2,500 

42 Popłomyków – Odolanów 800387 1,800 

43 Trzcieliny – KrzyŜaki 800389 5,000 

44 Dębnica – Ludwików 800390 2,000 

45 Czarnylas – Pola 800391 2,200 

46 Wysocko Małe ul. Bursztynowa 800392  0,500 

47 Wysocko Małe ul. Przyleśna 800393  0,190 

48 Wysocko Małe ul. Spokojna 800394 0,540 

49 Przygodzice ul. Ceglana 800395 0,350 

50 Przygodzice ul. Ogrodowa 800396 0,555 

51 Przygodzice ul. Piwna 800397 0,125 

52 Przygodzice ul. Dolna 800398 0,125 

53 Przygodzice ul. Bursztynowa 800399 0,710 

54 Przygodzice ul. Podgórna 800400 0,300 

55 Przygodzice ul. Boczna 800401 0,160 

56 Przygodzice przy G.O.K. 800402 0,090 

57 Przygodzice ul. Zielona 800403 0,250 

58 Przygodzice ul. Dębowa 800405 0,320 

59 Przygodzice ul. Topolowa 800406 0,160 

60 Przygodzice ul. Brzozowa 800407 0,140 

61 Przygodzice ul. Kwiatowa 800408 0,240 

62 Przygodzice ul. Długa 800409 0,400 

63 Przygodzice ul. Kochanowskiego 800410 0,120 

64 Przygodzice ul. Krótka 800411 0,220 

65 Przygodzice ul. Ludna  800412 0,320 

66 Przygodzice ul. Mertki 800413 0,970 

67 Przygodzice ul. Mickiewicza 800414 0,300 

68 Przygodzice ul. Mostowa 800415 0,300 

69 Przygodzice ul. Poprzeczna 800416 0,140 

70 Przygodzice ul. Skryta  800417 0,300 

71 Przygodzice ul. Słowackiego 800418 0,180 

72 Przygodzice ul. Spokojna 800419 0,130 

73 Przygodzice ul. Ślepa  800420 0,120 
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Lp. Numer drogi Nazwa odcinka drogi Długość 
odcinka - km 

74 Przygodzice ul. Wąska 800421 0,080 

75 Przygodzice ul. Wesoła  800422 0,140 

76 Topola- Osiedle ul. Senatorska 800423 0,230 

77 Topola – Osiedle ul. Słoneczna 800424 0,150 

78 Topola – Osiedle ul. Rolna 800425 0,780 

79 Topola – Osiedle ul. Lipowa  800426 0,070 

80 Topola – Osiedle ul. Miodowa 800427 0,680 

81 Topola – Osiedle ul. Pawlaczyka 800428 0,450 

82 Topola – Osiedle ul. Wierzbowa 800429 0,610 

83 Topola – Osiedle ul. Skośna  800430 0,220 

84 Topola – Osiedle ul. Poprzeczna 800431 0,380 

85 Topola – Osiedle ul. Krzywa 800432 0,680 

86 Topola – Osiedle ul. świrowa 800433 1,010 

87 Topola – Osiedle ul. Leśna 800434 0,250 

88 Topola – Osiedle ul. Sportowa 800435 0,230 

89 Topola – Osiedle ul. Łąkowa 800436 0,410 

90 Topola – Osiedle ul. Witosa 800437 0,690 

91 Topola – Osiedle ul. Prosta 800438 0,410 

92 Topola – Osiedle ul. Graniczna 800439 0,760 

93 Topola – Osiedle ul. Zimowa 800440 0,110 

94 Topola – Osiedle ul. Krańcowa 800441 0,280 

95 Topola – Osiedle ul. Spokojna 800442 0,730 

96 Topola – Osiedle ul. Cicha 800443 0,080 

97 Topola – Osiedle ul. Prezydencka 800444 0,410 

98 Topola – Osiedle ul. Senatorska 800445 0,230 

99 Topola – Osiedle ul. 
Wojciechowskiego 

800446 0,580 

100 Topola – Osiedle ul. Jankowska 800447 2,860 

101 Janków Przygodzki ul. W. Witosa  800448 0,780 

102 Janków Przygodzki  ul. Łąkowa  800449 0,600 

103 Janków Przygodzki ul. Południowa 800450 0,720 

104 Janków Przygodzki ul. Wąska 800451 0,210 

105 Janków Przygodzki ul. Leśna 800452 0,220 

106 Janków Przygodzki ul. Krótka 800453 0,670 

107 Janków Przygodzki ul. świrowa 800454 0,240 

108 Janków Przygodzki ul. Polna  800455 0,490 

109 Janków Przygodzki ul. Sosnowa 800456 1,100 

110 Ludwików ul. Szkolna 800457 1,190 
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Lp. Numer drogi Nazwa odcinka drogi Długość 
odcinka - km 

111 Ludwików ul. Krótka 800458 0,120 

112 Ludwików ul. Cicha 800459 0,090 

113 Ludwików ul. Leśna 800460 0,130 

114 Ludwików – Osiedle - Kociemba 800461 0,680 

115 Antonin  - Osiedle - Kociemba 800462 2.020 

116 Antonin ul. Dębowa 800463 0,430 

117 Antonin ul. Fryderyka Chopina 800464 0,200 

118 Antonin ul. Poprzeczna 800465 0,140 

119 Antonin ul. Wspólna 800466 0,190 

120 Antonin ul. Krótka 800467 0,070 

121 Antonin ul. Leśna 800468 0,420 

122 Antonin ul. Kolejowa 800469 0,350 

123 Dębnica ul. Przejazdowa 800470 0,590 

124 Dębnica ul. Piaskowa 800471 0,820 

125 Dębnica ul. Krótka 800472 0,180 

126 Dębnica ul. Kręta 800473 0,610 

127 Dębnica ul. Ogrodowa  800474 0,310 

128 Dębnica ul. Andrzeja Cierpki 800475 1,700 

129 Dębnica ul. Leśna 800476 0,830 

130 Dębnica ul. Cicha 800477 0,700 

131 Dębnica ul. Nadstawska 800478 1,250 

132 Dębnica ul. Polna 800479 0,470 

133 Dębnica ul. Wiatrakowa 800480 1,200 

134 Dębnica ul. Fryderyka Chopina 800481 1,100 

135 Dębnica ul. Trzcielińska 800482 0,200 

136 Dębnica ul. Stawowa 800483 0,530 

137 Dębnica ul. Spokojna  800484 0,180 

138 Dębnica ul. Dębowa 800485 0,300 

139 Topola Wielka ul. Gajowa 800486 0,850 

140 Topola Wielka ul. Wiatraczna 800487 1,320 

141 Topola Wielka ul. Północna 800488 0,650 

142 Topola Wielka ul. Krótka 800489 0,095 

143 Topola Wielka ul. Olszowa 800490 1,210 

144 Topola Wielka ul. Polna 800491 0,550 

145 Wysocko Małe ul. Podwórzowa 800494 0,265 

146 Wysocko Małe ul. Chynowska  800495 2,840 

147 Wysocko Małe ul. Smardowska 800496 0,810 
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Lp. Numer drogi Nazwa odcinka drogi Długość 
odcinka - km 

148 Wysocko Małe ul.Wincentego 
Witosa 

800497 1,250 

149 Wysocko Małe ul. Górna   800498  0,580  

150 Wysocko Małe ul. Słoneczna 800499  0,049  

151 Wysocko małe ul. Spokojna  800500  0,542 

152 Wysocko Małe ul. Dobra  800501 0,115  

153 Wysocko Małe ul. Zębcowska  800502 0,900  

154 Wysocko Małe ul. Leśna  800503 0,190  

156 Przygodzice – Las (Krotoszyn)  800505  1,500 

157 Czarnylas - Centrum 800507 0,525 

158 Czarnylas - Pola 800508 0,300 

159 Czarnylas- Osiedle 800509 0,075 

160 Czarnylas - Sołtys 800510 0,075 

161 Czarnylas - Burdas 800511 0,375 

162 Czarnylas- Boisko 800512 0,150 

163 Czarnylas- Laski 800513 0,450 

164 Czarnylas -Zawidzyn 800514 1,425 

165 Czarnylas -Zawidza 800515 2,025 

166 Czarnylas -Kały 800516 0,375 

167 Hetmanów - Wieś 800517 0,450 

168 Hetmanów - Kotowskie 800518 0,150 

169 Hetmanów- Kałkowskie 800519 0,150 

170 Antonin - Tartak 800520 0,900 

171 Antonin ul. Pałacowa 800521 0,225 

172 Antonin - Goszczyn 800522 2,550 
173 Antonin - Strugi 800523 4,050 
174 Antonin - Jezioro 800524 3,675 
175 Przygodziczki- Kurniki 800525 0,375 
176 Chynowa- Cmentarz 800526 1,725 
177 Bogufałów- Las (WOL) 800527 1.125 
178 Bogufałów- Las Nr.2 800528 0,600 
179 Bogufałów - Katarzynów 800529 1,275 
180 Bogufałów – A.K. 800530 1,200 
181 Smardów – Cmentarz (ewan) 800531 0,825 
182 Smardów - Hynowska 800532 0,750 
183 Smardów – Wysocko Wielkie 800533 0,150 
184 Przygodzice –Osiedle 40-Lecia 

PRL 
800534 0,900 

185 Chynowa – Lipie- Centrum 800535 9,000 
186 Chynowa- Kolonia- Klady 800536 1,500 
187 Przygodzice ul. Kasztanowa 800537 1,500 
188  Przygodzice ul. Krańcowa 800538 0,525 
189 Przygodzice Wincentego Witosa 800539 0,825 
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Lp. Numer drogi Nazwa odcinka drogi Długość 
odcinka - km 

190 Wysocko Małe ul. Południowa 800540 0,900 
191 Przygodzice ul. Północna 800541 0,450 
192  Przygodzice -Przedmieście 800542 0,375 
193  Przygodzice ul. Gospodarcza 800543 0,375 
194 Przygodzice ul. P.T.R. 800544 0,150 
195 Przygodzice ul. Orzechowa 800545 0,150 
196 Przygodzice ul. Rubinowa 800546 0,225 

197 Wysocko Małe ul. Gajowa  800547 1,575 
198 Topola – Osiedle ul. Kolejowa 800548 1,080 
199 Przygodzice ul. Słoneczna 800549 0,400 
200 Przygodzice ul. Kolejowa 800550 0,500 
Źródło: Dane Urzędu Gminy Przygodzice. 

 

Długość dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonej i nie utwardzonej wynosiła na koniec  

2010r. 218,9 km, z czego 124,8 km to drogi o nawierzchni utwardzonej. 

 

Tabela 11 Wykaz mostów i wiaduktów na terenie Gminy Przygodzice – stan na koniec 2010 r. 

Nazwa Gminy Liczba mostów   Długość mostów (mb) 

Przygodzice 10 76 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Przygodzice. 

 

Dojazdy komunikacją publiczną do Gminy zapewnia komunikacja kolejowa. Przez teren gminy 

Przygodzice kursują pociągi pasaŜerskie z Ostrowa Wielkopolskiego do Wrocławia lub Kępna.  

Na terenie gminy znajdują się stacje: Przygodzice, Topola Osiedle, Janków Przygodzki i Antonin. Linia 

relacji Turek – Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław stanowi główne połączenie PKP. 

Przez teren Gminy Przygodzice przebiegają dwie linie kolejowe zelektryfikowane,  

tj. dwutorowa znaczenia pierwszorzędnego Kluczbork – Poznań oraz jednotorowa Ostrów – Oleśnica. 

Łączna długość linii kolejowych na terenie gminy wynosi 17,75km.Są to szlaki o duŜym znaczeniu 

komunikacyjnym, na których odbywa się intensywny transport osobowy i towarowy. 

 

Gospodarka wodno - ściekowa 

Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Przygodzice jest prawie całkowicie zwodociągowana Długość sieci wodociągowej 

wynosi 125,6 km, a stopień zwodociągowania zgodnie z danymi GUS na koniec 2009 r. wynosił 91,9%. 

Do dyspozycji jest 8 stacji uzdatniania wody. 

 

Z sieci wodociągowej korzysta 91,9% ludności. ZuŜycie wody na 1 mieszkańca według stanu  

na koniec grudnia 2009 r. kształtowało się na poziomie 39,5 m3/rok. Dla zaspokojenia świadczenia 

usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zarówno  do celów komunalnych, jak                                   

i przemysłowych wykorzystywanych jest 14 ujęć wód podziemnych. Wody powierzchniowe znajdują 
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zastosowanie tylko w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce rybackiej. UŜytkowane są głównie poziomy 

wodonośne występujące w utworach czwartorzędowych, natomiast w mniejszym stopniu trzeciorzędu 

 

Na terenie Gminy Przygodzice funkcjonują następujące wodociągi grupowe: 

• Wysocko Małe + Smardów + Wysocko Wielkie, 

• Topola Wielka + Topola-Osiedle + Janków Przygodzki, 

• Chynowa + Przygodziczki + Bogufałów, 

• Ludwików + Antonin, 

• Przygodzice włączone w I i II.  

 

Planowane są nowe wodociągi grupowe obejmujące połączenie wodociągu Dębnica z wodociągiem 

Czarnolas, Hetmanów. 

Wszystkie ujęcia posiadają aktualne decyzje zasobowe oraz pozwolenia wodno prawne  

na pobór wody i eksploatację urządzeń słuŜących do poboru wody.  

Jakość wody uzdatnionej jest objęta nadzorem sanitarnym przez właściwego miejscowo 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz kontrolą wewnętrzną jakości wody 

prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowe - badania są zlecane niezaleŜnym jednostkom 

badawczym. Wszystkie badania wody prowadzone są w akredytowanych laboratoriach, a próby 

pobierane są przez uprawnionych próbkobiorców. 

Wszystkie miejscowości Gminy Przygodzice zaopatrywane są w wodę z układów zbiorowych 

bazujących na następujących ujęciach wód podziemnych: 

 

Tabela 12 Ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Przygodzice 

Lp. Lokalizacja ujęcia Ilość studni 
Wydajność Q Warstwa 

geologiczna ujęcia m3/d m3/h 

1. Czarnylas 1 281,60 35,19 Q 
2. Dębnica 1 366,00 38,00 Q 
3. Ludwików 1 94,80 8,30 Q 
4. Przygodzice b.d. 384,00 76,80 Q 
5. Topola Wielka 3 762,00 60,00 Q 
6. Wysocko Wielkie – Smardów 1 672,50 48,00 Q 
7. Chynowa 1 463,70 48,00 Q 
8. Janków Przygodzki 1 130,00 15,00 Q 

9. Antonin 1 
211,44 18,73 Q 

36,89 4,42 Q 

10. Antonin 1 11,17 2,00 Q 

11. Przygodzice 1 27,80 5,00 Tr 

12. Przygodzice 1 14,00 2,20 Q 

13. Przygodzice 2 250,50 50,00 Q 
14. Antonin 1 120,00 5,00 Q 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015  
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Sieć kanalizacyjna 

 

Gmina Przygodzice jest częściowo skanalizowana. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi  

18,2 km, a długość przyłączy prowadzących do budynków wynosi 6,01km. Zgodnie z danymi GUS  

na koniec 2009 r., z kanalizacji sanitarnej korzystało 2 013 osób, tj. 17,3% ludności. Z instalacji 

kanalizacyjnej korzysta 514 gospodarstw domowych. 

 

Na terenie Gminy Przygodzice funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków usytuowana  

w Antoninie, w południowej części gminy, Przepustowość oczyszczalni wynosi Qśrd = 113 m3/d. 

Operatorem oczyszczalni jest Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych WODA z siedzibą  

w Przygodzicach. Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny. Zgodnie 

z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych wynoszą odpowiednio BZT 5 : 25 mgO2/l, ChZT:125 mgO2/l, zawiesina ogólna: 35mg/l.          

Tabela 13 Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy 

Miejscowość Typ oczyszczalni Max wydajność Średnia moc przerobowa 

Antonin  Biologiczna 113m3/d 80m3/d 

 

Ponadto mieszkańcy korzystają takŜe z nowoczesnej mechaniczno – biologiczno - chemicznej 

oczyszczalni ścieków usytuowanej w miejscowości Rąbczyn na terenie gminy Raszków, do której 

odprowadzane są ścieki z miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a takŜe gminy Ostrów Wielkopolski., 

Raszków i Przygodzice. Operatorem oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Wodan S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 

26 000 m3/d. Proces oczyszczania ścieków jest trzystopniowy. 

 

Wszystkie oczyszczalnie posiadają pozwolenia wodno-prawne na eksploatację, lecz nie 

osiągają oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Przepustowość oczyszczalni nie jest 

wykorzystana ze względu na brak sieci kanalizacyjnej. 

 

Na niektórych obszarach wiejskich gminy, gdzie występują niegodne warunki deniwelacyjne, 

gospodarka ściekowa najczęściej sprowadza się do odprowadzania ścieków sanitarnych  

do zbiorników bezodpływowych o róŜnym stopniu szczelności, z niekontrolowanym opróŜnianiem. 

Częściowo występują takŜe przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki z wiejskich jednostek 

osadniczych tylko w części są oczyszczane. 

Według ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w Przygodzicach, na terenie gminy 

zlokalizowanych było 2 047 zbiorników bezodpływowych. Na dzień 31.12.2009 r. było zgłoszonych 71 
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przydomowych oczyszczalni ścieków. Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków  

z przydomowych oczyszczalni jest grunt znajdujący się w granicach działki, na której zlokalizowana 

jest oczyszczalnia. Z uwagi na niewielki procent skanalizowania obszaru liczba przydomowych 

oczyszczalni wykazuje tendencję wzrostową. 

Tabela 14 Parametry oczyszczalni ścieków w Rąbczynie 

Miejscowość/ 
lokalizacja UŜytkownik Odbiornik 

Przepustowość 
technologiczna 

[m3/d] 

Ilość oczyszczanych 
ścieków [m3/d] 

Stopień wykorzystania 
[%] 

Sucha masa osadów 
[Mg/rok] 

Rąbczyn 
gm. Raszków 

PWiK 
WODKAN S.A. 
Ostrów Wlkp. 

Rów RC2 
(dopływ 

rzeki 
Ołobok) 

26.000 11.717 

47 1.402 

 

 

 Do najwaŜniejszych problemów związanych ze zorganizowanym odprowadzaniem ścieków  

na terenie Gminy Przygodzice naleŜy zaliczyć: 

• niski stopień skanalizowania, 

• dysproporcje w stopniu rozwoju sieci kanalizacyjnej w stosunku do wodociągowej, 

• nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, 

• niekontrolowane odprowadzanie ścieków do środowiska z obszarów nieskanalizowanych. 

 

Gazownictwo 

 Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2009r. z sieci gazowej korzystało 36,5% ogółu 

mieszkańców, w porównaniu do 23,3% w 2008 r.  

Tabela 15 Sieć gazowa w Gminie Przygodzice 
Wyszczególnienie J.m. 2008 2009 

długość czynnej sieci ogółem w m m 124 805 126 180 
długość czynnej sieci przesyłowej w m m 24 389 24 389 
długość czynnej sieci rozdzielczej w m km 100 416 101 791 
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych 

szt 
689 715 

odbiorcy gazu gosp.dom. 1 052 1 080 
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. 504 522 
zuŜycie gazu w tys. m3 tys.m3 787,70 814,90 
zuŜycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 tys.m3 595,6 621,1 
ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 2 677 4 255 
zuŜycie gazu na 1 mieszkańca m3  68,6 70,5 
zuŜycie gazu na 1 korzystającego / odbiorcę m3 748,8 754,5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Zaopatrzenie w ciepło 

 Na obszarze Gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza, dominuje system lokalnych źródeł 

ciepła ogrzewających obiekty. Do ogrzewania stosuje się zarówno paliwa stałe, płynne, jak i gazowe. 
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Energetyka 

 

Na obszarze gminy Przygodzice znajdują się 4 stacje telefonii komórkowej. Usytuowane są 

one w miejscowości Czarnylas (jeden obiekt), a dwie wieŜe w miejscowości Antonin oraz jedna  

w miejscowości Wysocko Małe.  

Stacje bazowe telefonii komórkowej:  

• ERA GSM 900 UMTS – Wysocko Małe, ul. Przygodzka 6, dz. nr 515, 

• PLUS GSM 900 – Antonin, ul. Wrocławska 17, 

• PLAY GSM 900 – Antonin, ul. Mikstacka 1, 

• ERA GSM 900 – Czarnylas, dz. nr 474/4, 

• PLUS GSM 900 – Czarnylas, Baza GS.   

 

Na terenie gminy oprócz stacji telefonii komórkowej, zlokalizowane są następujące źródła 

promieniowania elektromagnetycznego: 

 

• elektroenergetyczne linie napowietrzne niskich napięć (nn 0,4 kV lub 230/400 V)), średnich 

napięć (SN – 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV), wysokich napięć (WN – 60 kV, 110 kV, 400 

kV), 

• stacje elektroenergetyczne: stacje elektroenergetyczne systemowe, Główne Punkty Zasilające 

GPZ – WN/SN, stacje elektroenergetyczne SN/nn, cywilne stacje radiowe o mocy około 10 W; 

• urządzenia nadawcze i diagnostyczne. 

 

Przez teren Gminy Przygodzice przebiegają 4 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. 

Zlokalizowane są one w północnej części gminy w okolicach Przygodzic i granicach miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego. Przebiega tu linia energetyczna WN 400 kV Ostrów – Pasikurowice oraz linia 400 kV 

do Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

Odnawialne źródła energii 

Powiat Ostrowski na terenie, którego zlokalizowana jest Gmina Przygodzice naleŜy do obszarów 

dość korzystnych pod względem zasobów energii wiatrowej. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy 

Przygodzice obecnie na terenie gminy nie wykorzystuje się tego typu energii.  

Na terenie gminy w chwili obecnej nie wykorzystuje się potencjału energetycznego spadku wody. 

Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, wymogami 

terenowymi i geomorfologicznymi oraz potencjałem kapitałowym inwestora. Rozpatrując ogólne 

wykorzystanie energii wody na terenie całego powiatu moŜna stwierdzić, iŜ budowa Małych Elektrowni 

Wodnych naleŜy do inwestycji nieopłacalnych, poniewaŜ rzeka Barycz (jedyna rzeka na budowę 
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elektrowni) ma spowolniony nurt ze względu na liczne przegrodzenia dla potrzeb hodowli ryb.   

 

 

2.4 GOSPODARKA 

2.4.1 Struktura podstawowych branŜ gospodarki 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej obejmuje podmioty zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), tj. osoby prawne, jednostki 

organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, z wyłączeniem osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 

Spośród 983 podmiotów funkcjonujących w Gminie Przygodzice (według stanu na koniec 2010 

roku) najwięcej, bo aŜ 27,2% jednostek gospodarczych prowadziło działalność związaną  

z handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.  

Znaczna liczba przedsiębiorstw zajmowała się równieŜ budownictwem (17,2% ogólnej liczby 

podmiotów gospodarczych). Znaczny udział miała takŜe działalność związana z rolnictwem, 

leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (10,5% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych.  

 

Tabela 16 Podmioty gospodarcze według sekcji PKD – stan na 2010 rok 

Lp. Wyszczególnienie Jednostki gospodarcze 

Ogółem 983 
  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 103 

  Przetwórstwo przemysłowe 96 
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1 
  Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 3 
  Budownictwo 169 

  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 267 

  Transport i gospodarka magazynowa 45 

  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 
w tym: 32 

a/ zakwaterowanie 6 
b/ działalność usługowa związana z wyŜywieniem 26 

  Informacja i komunikacja 11 
  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 20 

  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 11 
  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 30 

  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 25 
  Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
15 

  Edukacja 50 

  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 34 
  Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 16 

  Pozostała działalność usługowa 55 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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2.4.2 Liczba podmiotów gospodarczych 

 
 W tabeli 17 zestawiono dane dotyczące podmiotów gospodarczych prowadzących działalność  

w Gminie Przygodzice (według stanu na 31.12.2010r.). Na terenie Gminy funkcjonowały w tym czasie 

983 podmioty. W analizowanym okresie udział podmiotów sektora prywatnego w liczbie podmiotów 

ogółem wynosił około 96%. W strukturze form organizacyjno – prawnych istniejących podmiotów 

gospodarczych dominowała działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne. Na terenie 

Gminy Przygodzice działalność prowadziło 5 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. 

Tabela 17 Podmioty gospodarcze - stan na 2009 rok 
Lp. Podmioty Jednostki gospodarcze 

  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze 
REGON według sektorów własnościowych, w tym: 

983 

a/ sektor publiczny 40 

b/ sektor prywatny 943 

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  835 

  Spółki handlowe 16 

  Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 5 

  Spółdzielnie  7 

  Stowarzyszenia i organizacje społeczne 42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS. 

 

2.5 SFERA SPOŁECZNA 

2.5.1 Struktura społeczna 

Liczba ludności w Gminie Przygodzice na koniec grudnia 2010r. wyniosła 11 818 osób.  

Na 1 km2 przypadało 72 osoby. 

 

Tabela 18 Stan i ruch naturalny ludności w Gminie Przygodzice 
WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚCI 

Stan ludności ogółem, w tym: 11818 

 męŜczyźni 5875 

 kobiety 5943 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem, w tym: 2796 

 męŜczyźni 1404 

 kobiety 1392 

Ludność w wieku produkcyjnym ogółem, w tym: 7542 

 męŜczyźni 3987 

 kobiety 3555 

Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem, w tym: 1480 

 męŜczyźni 484 

 kobiety 996 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 56,7 

Urodzenia Ŝywe w 2010 roku 172 
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WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚCI 

Zgony ogółem w 2010 roku 95 

Przyrost naturalny w 2010 roku +77 

Źródło: na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy Przygodzice 

 

W roku 2010 w Gminie Przygodzice udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności w odniesieniu do roku 2009 wzrósł z 22% do poziomu 23,7%. Spadł natomiast udział 

populacji w wieku produkcyjnym (o 0,3 pkt proc.) do 63,8%. Populacja w wieku poprodukcyjnym  

(60 lat i więcej kobiety, 65 lat i więcej męŜczyźni) stanowiła 12,5% (tj. spadek o 1,3 pkt proc.). 

 

 W roku 2010 zawarto ogółem 69 związków małŜeńskich, tj. o 26 więcej niŜ w poprzednim roku. 

Współczynnik zawartych małŜeństw, liczony na 1 000 ludności wzrósł o 7 pkt do poziomu 5,9 ‰. 

 W 2010 r. zarejestrowano 161 urodzeń dzieci Ŝywych, tj. o 22 więcej niŜ przed rokiem  

(139 urodzeń).W tym samym okresie zarejestrowano 90 zgonów, tj. o 7 więcej niŜ przed rokiem  

(83 zgony). Przyrost naturalny w roku 2010 ukształtował się na poziomie 77.  

 

2.5.2 Rynek pracy i bezrobocie 

 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Przygodzice w końcu grudnia 2010 roku 

ukształtowała się na poziomie 578 osób i była o 18% niŜsza od notowanej w grudniu 2009r.  

(684 osoby). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 4,89% mieszkańców Gminy.  

 Stopa bezrobocia w Gminie Przygodzice zmalała w ujęciu rocznym z 13% w 2010 r. do 11,9% 

w 2009 r. 

 W skali roku spadła liczba osób posiadających prawa do zasiłku. W końcu grudnia 2010r. 

prawo do zasiłku przysługiwało 107 osobom, a przed rokiem 186 osobom.  

 Według stanu na 31 grudnia 2010r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 55,2% 

i był o 1,2 pkt proc. niŜszy niŜ przed rokiem.  

 W ciągu ostatnich trzech lat liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wykazuje tendencję 

spadkową, przy czym obserwuje się wzrost populacji bezrobotnych męŜczyzn, których odsetek wzrósł 

od 33,7% w  2008 r. do 44,8% w 2010 r. 

Tabela 19 Bezrobocie zarejestrowane w Gminie Przygodzice 
 STAN NA 31.12.2008 R. STAN NA 31.12.2009 R. 

Bezrobotni 
Ogółem 

w tym 
kobiety 

Bezrobotni 
z prawem 
do zasiłku 

w tym 
kobiety 

Bezrobotni 
Ogółem 

w tym 
kobiety 

Bezrobotni 
z prawem 
do zasiłku 

w tym 
kobiety 

Gmina 
Przygodzice 

368 244 66 36 684 386 186 79 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 STAN NA 31.12.2010 R. 

Bezrobotni Ogółem w tym 
kobiety 

Bezrobotni z 
prawem do zasiłku 

w tym  
kobiety 

Gmina Przygodzice 578 319 107 45 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. 
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 LICZBA BEZROBOTNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE 
PRZYGODZICE 

2008 r. 30 
2009 r. 45 
2010 r. 35 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 
Większość bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie 

Wielkopolskim to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, policealnym i średnim 

zawodowym gimnazjalnym (odpowiednio 40,1% i 25,3% ogólnej liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych), które podobnie jak w 2009r. łącznie stanowiły ponad połowę populacji bezrobotnych 

(65,4% w 2010r. wobec około 68% w 2009r.). Osoby z wykształceniem wyŜszym stanowiły w 2010r. 

7,8% ogółu bezrobotnych (wobec 6,7% przed rokiem). 

Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niŜ męŜczyźni. 

Wykształcenie wyŜsze posiadało według stanu na koniec grudnia 2010r. 4,7% kobiet (wobec 5% przed 

rokiem), podczas gdy odsetek męŜczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 5,6% (wobec 3,1%  

w roku 2009). 

Największy spadek liczby bezrobotnych w skali roku odnotowano wśród osób  

z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 27,4%), w tym kobiet o 20,2%, a męŜczyzn -  

o 40,3%. 

 

Tabela 20 Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia 
 STAN NA 31.12.2008 R. 

WyŜsze Policealne i 
średnie 

zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne 
i poniŜej 

Gmina 
Przygodzice 

ogółem 19 116 40 139 54 

kobiet 15 77 34 83 35 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 STAN NA 31.12.2009 R. 

WyŜsze Policealne i 
średnie 

zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne 
i poniŜej 

Gmina 
Przygodzice 

ogółem 46 201 82 264 91 

kobiet 34 129 54 125 44 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 

 STAN NA 31.12.2010 R. 

WyŜsze Policealne i 
średnie 

zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne 
i poniŜej 

Gmina 
Przygodzice 

ogółem 45 146 65 232 90 

kobiet 27 103 45 97 47 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. 
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Bezrobocie trwające dłuŜej niŜ 12 miesięcy w końcu grudnia 2010r. dotyczyło  

134 zarejestrowanych bezrobotnych (23,2% ogółu), wobec 105, tj. 15,4% przed rokiem. 

Liczba bezrobotnych w wieku produkcyjnym wynosiła 425 osób w 2010 r. (73,5% ogółu), 

wobec 515 osób w 2009 r., tj. 75,3%. 

 

2.5.3  Pomoc społeczna 

 
Na terenie Gminy Przygodzice pomoc społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przygodzicach. 

Celem działania ośrodka jest realizacja polityki społecznej państwa zmierzająca  

do umoŜliwienia osobom i rodzinom przezwycięŜenia trudnych sytuacji Ŝyciowych, jak równieŜ 

działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji będących zagroŜeniem 

potrzeb bytowych odpowiadających godności człowieka.  

 

2.5.4 Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie Gminy Przygodzice na koniec 2010 roku popełniono 179 przestępstw, tj. o 14% 

więcej niŜ w roku 2009 i 0 45,5% więcej niŜ w roku 2008. 

 
Tabela 21 Przestępstwa stwierdzone na terenie Gminy Przygodzice 

Rodzaj popełnionych 
przestępstw  

PRZESTĘPSTWA 
STWIERDZONE 

WSKAŹNIK 
WYKRYWALNOŚCI 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

ogółem 
ogółem  123 157 179 81,00% 82,30% 86,00% 

w tym 
nieletnich 20 10 8 100% 100% 100% 

przeciwko Ŝyciu 
i zdrowiu 

ogółem 7 5 2 86,70% 80,00% 100% 

w tym 
nieletnich 0 0 1 - - 100% 

drogowe 
ogółem 42 44 46 100% 100% 100% 

w tym 
nieletnich 0 0 0 - - - 

kradzieŜ rzeczy 
ogółem 21 27 24 50,00% 59,30% 66,00% 

w tym 
nieletnich 5 4 4 100% 100% 100% 

kradzieŜ z włamaniem 
ogółem 10 19 34 41,70% 50,00% 68,00% 

w tym 
nieletnich 1 1 0 100% 100% - 

Rozbój, kradzieŜ 
rozbójnicza, 
wymuszenie rozbójnicze 

ogółem 0 0 1 - - 100% 

w tym 
nieletnich 0 0 0 - - - 

gospodarcze 
ogółem 7 8 10 85,70% 100% 100% 

w tym 
nieletnich 0 0 0 - - - 

Źródło: Dane Posterunku Policji w Przygodzicach. 
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 Na terenie Gminy Przygodzice najwięcej przestępstw dotyczyło przestępstw drogowych  

i kradzieŜy z włamaniem, odpowiednio 46 i 24 na łączną liczbę 179 przestępstw. Jedyny spadek 

przestępstw  dotyczył kategorii kradzieŜy rzeczy. Pozostałe kategorie przestępstw wykazują tendencję 

wzrostową na przestrzeni ostatnich trzech lat. Największy wzrost przestępstw w 2010 roku  

w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w kategorii kradzieŜ z włamaniem (o 78%). Pierwszy raz 

w okresie 2008 – 2010 stwierdzono przestępstwo sklasyfikowane jako rozbój, kradzieŜ rozbójnicza, 

wymuszenie rozbójnicze. 

W 2010 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim 

zarejestrowano 2013 zdarzeń drogowych w tym w gminie Przygodzice. 165, tj. 8wypadków i 57 kolizji, 

w których nastąpiły tylko straty w mieniu. W wyniku tych zdarzeń 0 osób zginęło na miejscu, 12 osób 

doznało obraŜeń ciała. 

W gminie Przygodzice w 2010 roku z winy kierującego doszło do 139 zdarzeń (wypadków  

i kolizji). Z winy pieszego w roku 2010 nie doszło do Ŝadnych zdarzeń drogowych. Zatrzymano  

4 nietrzeźwych kierowców. Zdarzeń drogowych losowych odnotowano 26. 

 

SłuŜby bezpieczeństwa 

 Nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów wypoczywających w Gminie Przygodzice 

czuwają następujące słuŜby bezpieczeństwa: 

1. Policja, 

2. Ochotnicza StraŜ PoŜarna, 

 

W Przygodzicach usytuowany jest posterunek Policji. Dzielnicowy obejmuje swym działaniem 

miejscowości Chynowa, Przygodziczki, Bogufałów. 

 

2.5.5  Ochrona zdrowia 

Na terenie Gminy Przygodzice brak jest publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Opiekę 

zdrowotną zapewniają 3 placówki niepubliczne. Identyczny stan występował w 2009 roku. Funkcjonuje 

5 praktyk lekarskich, których liczba zmalała o 1 placówkę w stosunku do roku 2009. Na terenie Gminy 

działają 2 apteki. 

 W zakresie opieki szpitalnej pacjenci z terenu Gminy Przygodzice korzystają z usług 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

2.5.6 Oświata i wychowanie 

 Na terenie Gminy Przygodzice funkcjonują szkoły szczebla podstawowego, gimnazjalnego 

i ponadgimnazjalnego. 

Wychowanie przedszkolne prowadzone jest w przedszkolach samorządowych. PoniŜsza 

tabela przedstawia liczbę dzieci w przedszkolach, funkcjonujących na terenie Gminy. 
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Tabela 22 Stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: kl. „O” realizowanych  
w Szkołach Podstawowych  

L.p. Nazwa placówki 
Liczba  
dzieci 

Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy obsługi 
i administracji 

   (w etatach) 

1. Publiczne Przedszkole 
„Calineczka”  
w Czarnymlesie 

50 5,00 3,00 

2. Publiczne Przedszkole w Dębnicy 50 4,05 4,00 

3. Publiczne Przedszkole „Bajka” 
w Jankowie Przygodzkim 

50 5,05 3,00 

4. Publiczne Przedszkole im. Jasia i 
Małgosi 
w Przygodzicach 

49 4,05 3,00 

5. Zespół Szkół w Chynowej 
- oddział przedszkolny „0” 
- oddział dzieci mniejszych 

 
25 
18 

2,91 --- 

6. Zespół Szkół w Jankowie 
Przygodzkim 
- oddział przedszkolny „0” 

 
25 2,00 --- 

7. Zespół Szkół w Przygodzicach 
- oddział przedszkolny „0” 

 
13 1,00 --- 

8. Zespół Szkół w Wysocku Małym 
- oddział przedszkolny „0” 
- oddział dzieci mniejszych 

 
14 
25 

2,00 --- 

9. 
Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej 
w Przygodziczkach 
- oddział przedszkolny „0” 

 
 
7 1,00 --- 

Razem 326 27,06 13,00 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Przygodzice. 

 
W Gminie funkcjonują następujące szkoły podstawowe i gimnazjalne, do których uczęszcza 

łącznie 1 203 uczniów, w tym do szkół podstawowych 736 uczniów, a do gimnazjum 467 uczniów. 

 

Tabela 23 Wykaz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy 
Przygodzice  

L.p. Nazwa szkoły 
Liczba 

uczniów 
Pracownicy 

pedagogiczni 
Pracownicy obsługi 

i administracji 

   (w etatach) 

1. 
Zespół Szkół w Chynowej 
- szkoła podstawowa 
- gimnazjum 

 
106 
  76 

 
10,00 
  7,00 

4,50 

2. 
Zespół Szkół w Czarnymlesie 
- szkoła podstawowa 
- gimnazjum 

 
67 
52 

 
10,55 
  4,60 

3,75 

3. 

Zespół Szkół w Dębnicy 
- szkoła podstawowa 
- gimnazjum 
- Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w 
Ludwikowie 

 
94 
66 
-- 

 
12,00 
  6,11 

-- 
6,00 

4. 
Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim 
- szkoła podstawowa 
- gimnazjum 

 
180 
121 

 
18,16 
  8,95 

7,75 

5. 
Zespół Szkół w Przygodzicach 
- szkoła podstawowa 
- gimnazjum 

 
142 
  70 

 
11,50 
  7,61 

6,50 
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6. 
Zespół Szkół w Wysocku Małym 
- szkoła podstawowa 
- gimnazjum 

 
106 
  82 

 
  8,00 
10,36 

5,00 

7. 
Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach 41 5,36 

2,00 

 
RAZEM 
- szkoły podstawowe 
- gimnazjum 

 
736 
467 

 
75,57 
44,63 

35,50 

Razem 1.203 120,20 35,50 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Przygodzicach 
 

Obsługę ekonomiczno - administracyjną oraz księgową szkół i przedszkoli prowadzi Gminny 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Przygodzicach. W GZEAS zatrudnionych jest  

7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (7 etatów). 

Na terenie Gminy znajduje się takŜe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia 

ustawicznego. Gmina Przygodzice nie jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych. 

 

W Gminie Przygodzice działa 6 placówek bibliotecznych. Księgozbiór na koniec 2010 roku 

liczył 43 811 pozycji. 

Tabela 24 Charakterystyka Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego 
Filii Bibliotecznych razem – wg stanu na 31.12.2010 r. 

Rok 2010  
Księgozbiór [szt.] 43 811 

Czytelnicy [os.] 2 034 

Liczba odwiedzin w bibliotece 19 323 

WypoŜyczenia [szt.] 40 967 

Ilość tytułów prenumerowanej prasy 16 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Przygodzice 

Księgozbiór w egzemplarzach według poszczególnych placówek przedstawiał się następująco: 

1. Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego: 15 843 

2. Filia Biblioteczna Publiczno-Szkolna w Chynowej: 3 721 

3. Filia Biblioteczna w Czarnymlesie: 7 996 

4. Filia Biblioteczna w Dębnicy: 6 052 

5. Filia Biblioteczna Publiczno-Szkolna w Jankowie Przyg.: 6 552 

6. Filia Biblioteczna Publiczno-Szkolna w Wysocku Małym: 3 647 

 

Filia Biblioteczna Publiczno-Szkolna w Chynowej 

Dane statystyczne Biblioteki na dzień 31.12.2010 r.: 

• Liczba czytelników: 255 

• Liczba odwiedzin w bibliotece: 2 959 

• Ilość wypoŜyczonych KsiąŜek: 3 844 

• Stan księgozbioru: 3 721 
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• Ilość tytułów prenumerowanej prasy: 2 

 

Filia Biblioteczna w Czarnymlesie 

Dane statystyczne Biblioteki na dzień 31.12.2010r.: 

• Liczba czytelników: 362 

• Liczba odwiedzin w bibliotece: 3 521 

• Ilość wypoŜyczonych KsiąŜek: 7 563 

• Stan księgozbioru: 7 996 

• Ilość tytułów prenumerowanej prasy: 2 

 

Filia Biblioteczna w Dębnicy 

Dane statystyczne Biblioteki na dzień 31.12.2010r.: 

• Liczba czytelników: 215 

• Liczba odwiedzin w bibliotece: 2 604 

• Ilość wypoŜyczonych KsiąŜek: 4 408 

• Stan księgozbioru: 6 052 

• Ilość tytułów prenumerowanej prasy: 2 

 

Filia Biblioteczna Publiczno-Szkolna w Jankowie Przygodzkim 

Dane statystyczne Biblioteki na dzień 31.12.2010r.: 

• Liczba czytelników: 357 

• Liczba odwiedzin w bibliotece: 3 078 

• Ilość wypoŜyczonych KsiąŜek: 6 920 

• Stan księgozbioru: 6 552 

• Ilość tytułów prenumerowanej prasy: 2 

 

Filia Biblioteczna Publiczno-Szkolna w Wysocku Małym 

Dane statystyczne Biblioteki na dzień 31.12.2010r.: 

• Liczba czytelników: 244 

• Liczba odwiedzin w bibliotece: 2 641 

• Ilość wypoŜyczonych KsiąŜek: 8 425 

• Stan księgozbioru: 3 647 

• Ilość tytułów prenumerowanej prasy: 2 
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2.5.7 Struktura organizacji pozarządowych 

 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Przygodzice stanowią wartościowy 

potencjał, który w istotnym stopniu przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

 Na terenie Gminy funkcjonują następujące organizacje pozarządowe: 

 
1 

Przygodzickie Stowarzyszenie 
Absolwentów 

63-421 Przygodzice 
ul. PTR 6 

2 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Wiejskiej Gminy 
Przygodzice 

63-421 Przygodzice 
Janków Przyg. 
ul. Szkolna 4 

3 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 
Bogufałów „Źródło Baryczy” 

63-421 Przygodzice  
Bogufałów 7b 

 
4 

Gminny Ludowy Klub Sportowy BARYCZ 63-421 Przygodzice 
Janków Przyg.  
ul. Szkolna 4 

 
5 

Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas” 63-421 Przygodzice 
Czarnylas 43a 

 
6 

 
Ludowy Klub Sportowy BARYCZ 

63-421 Przygodzice 
ul. Wrocławska 52 

 
7 
 

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi 
Ostrowsko – Ostrzeszowskiej „W Siodle” 

63-421 Przygodzice 
Przygodziczki 9 

 
8 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
„Przyjaciel”  

63-421 Przygodzice 
ul. Szkolna 7 

 
9 

Stowarzyszenie Rozwój i Edukacja 
Sołectwa Janków Przygodzki 

63-421 Przygodzice 
ul. Szkolna 4 

 
10 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  
dla Wysocka Małego i Smardowa 

63-421 Przygodzice 
ul. Ostrowska 3a 

 
11 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów 
Szkoły w Wysocku Małym 

63-421 Przygodzice 
ul. Kościelna 22 
Wysocko Małe 

 
12 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Topola 
Osiedle LEPSZE JUTRO 

63-421 Przygodzice 
ul. Odolanowska 3 

 
13 

 
Towarzystwo Miłośników Przygodzic 

63-421 Przygodzice 
ul. Wrocławska 52 

 
14 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Przygodzic 

63-421 Przygodzice 
ul. Wrocławska 52 

 
15 

Rada Gminna Zrzeszenia LZS 63-421 Przygodzice 
ul. Wrocławska 52 

 
16 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 
Czarnylas i Hetmanów „ZŁOTNICA” 

ul. Odolanowska 150 
Czarnylas 
63-421 Przygodzice 

 
17 

 
UKS „CZARNYLAS” 

Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie  
ul. Odolanowska 150, 63-421 Przygodzice 

 
18 

 
UKS „TĘCZA” 

Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym  
ul. Kościelna 22 
63-421 Przygodzice 

19 UKS „JANKOVIA” Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim  



Strategia Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 

 

50 

ul. Szkolna 4, 63-421 Przygodzice 

 
20 

 
UKS „JUNIOR” 

Szkoła Podstawowa  
ul. Wysocka 2, 63-421 Przygodzie 

 
21 

 
UKS „DĄB” 

Szkoła Podstawowa w Dębnicy  
63-421 Przygodzice 

 
22 

 
UKS „SOKÓŁ”  
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 ul. PTR 6,63-421 Przygodzice 

 
23 

 
MLUKS „SZPEREK” 

Szkoła Podstawowa w Ludwikowie  
ul. Szkolna 13 
63-421 Przygodzice 

 
24 

 
UKS „CHYNOWA” 

Szkoła Podstawowa w Chynowie  
63-421 Przygodzice 

 

 

2.6 WALORY KULTUROWE 

2.6.1 Obiekty architektury i budownictwa 

 
 W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdują się następujące obiekty  

z obszaru Gminy Przygodzice: 

 

• Pałac Myśliwski KsiąŜąt Radziwiłłów w Antoninie (drewniany z lat 1822-24), 

• Symboliczny klasycystyczny nagrobek córek księcia Antoniego Radziwiłła w Antoninie, 

• Park pałacowy w Antoninie, 

• Spichlerz dworski w Topoli Wielkiej, 

• Zespół dworski i dworek w Wysocku Małym (z I ćw. XIX w.), 

• „Ogrodówka” w Antoninie z lat 1830. 

 

Ponadto na terenie sołectw Gminy  zachowały się inne obiekty zabytkowe. Do najwaŜniejszych z 

nich w poszczególnych miejscowościach naleŜą: 

 

Antonin: 

• Budynek dawnej szkoły (z 1838 r.) przy kościele, 

• Kościół MB Ostrobramskiej (1835-1838), 

• Domek ks. Wilhelma w stylu szwajcarskim ( z koń. lat 1820.) w Antoninie, 

 

Czarnylas: 

• Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z 1844-50 (poewangelicki), 

• Kościół ewangelicki (1889-1900) neogotycki, 

 

Przygodzice: 

• Grób skrzynkowy z IV-II w. p.n.e., 
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• Dwór Przebendowskiego (z pocz. XVIII w.), 

• Chata Regionalna (z 1813 r.). 

 

Topolka Wielka: 

• Grodzisko wczesnośredniowieczne (ok. 950-1050). 

 

2.6.2 Instytucje kulturalne 

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach 

  

 Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność. 

 Podstawowym celem działalności Ośrodka jest prowadzenie działalności w zakresie 

upowszechniania i ochrony kultury poprzez: 

• organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, 

• organizowanie wystaw artystycznych i wernisaŜy, 

• organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, 

• prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań, 

• prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych, 

• promocję kultury Gminy Przygodzice i lokalnych twórców kultury, 

• tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, 

• edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, 

• sprawowanie opieki nad zabytkami, 

• tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a takŜe rękodzieła ludowego i artystycznego, 

• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

i sztuką, 

• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

• upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej, 

• zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy. 

 

W Ośrodku Kultury prowadzone są następujące sekcje: 

• Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice” w którym występuje około 60 tancerzy,  

• Chór Nauczycielski Gminy Przygodzice do którego naleŜy 20 osób, 

• Zespół Śpiewaczy KGW „Baryczanki” do którego naleŜy 18 członkiń, 

• Kapela „Boćki”, licząca 5 członków, 

• Sekcja plastyczna licząca 30 dzieci, 

• Gminne Studio Piosenki liczy 10 osób, 

• Sekcja teatralna „Łzy Feniksa” w Dębnicy przy Zespole Szkół, praca w kole teatralnym odbywa się 

w 3 grupach wiekowych: I – 1-3 klasy szkoły podstawowej, II – 4-6 klasy szkoły podstawowej, III – 

1-3 klasa gimnazjum, 

• Sekcja aerobiku przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim, dwie grupy wiekowe: I grupa – 

dziewczęca ze szkoły podstawowej, II grupa – dziewczęca z gimnazjum, 
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• Zespół „Przyjaciele” – młodzieŜ niepełnosprawna z WTZ Przygodzice. 

 

 

Działalność Ośrodka nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie 

zysku. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność 

kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych 

zajmujących się działalnością kulturalną. 
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2.7 WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE 

2.7.1 Warunki klimatyczne 

 Gmina Przygodzice leŜy w strefie klimatu, który kształtuje się pod wpływem mas powietrza 

polarno – kontynentalnego. Gmina znajduje się w Krainie Wielkich Dolin. W porównaniu z pozostałą 

częścią kraju amplitudy temperatury są tutaj mniejsze niŜ przeciętne w Polsce, wiosny i lata są 

wczesne i ciepłe, zimy łagodne z nietrwałą pokrywą śnieŜną, zalegającą około 40 do 60 dni. Cechą 

charakterystyczną jest dość znaczna liczba dni ciepłych z pogodą pochmurną bez opadu, która wynosi 

około 60. Liczba dni słonecznych kształtuje się średnio na poziomie 40, natomiast liczba dni 

pochmurnych wynosi 205.  

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,2°C, natomiast najchłodniejszym 

styczeń - 2,2°C. Ujemne temperatury notuje się od grudnia do marca włącznie.  

NajwyŜsze opady przypadają na miesiące letnie, a najniŜsze na miesiące zimowe od stycznia  

do marca. Okresie wegetacyjny trwa od kwietnia do września, gdzie średnie opady wynoszą 333 mm. 

Średnia roczna wilgotność powietrza przekracza 80%. 

RóŜnice klimatyczne mają miejsce okresowo w dolinie Baryczy i mniejszych cieków, lecz biorąc pod 

uwagę teren całej Gminy nie występują istotne dysproporcje w lokalnych warunkach klimatycznych. 

Specyficzne warunki klimatyczne wynikają ze zlokalizowanych na terenie gminy licznych stawów 

hodowlanych charakteryzujących się duŜymi rozmiarami. Dla tych obszarów typowe jest okresowe 

występowanie chłodniejszych mas powietrza o zwiększonej wilgotności. Tereny te są takŜe bardziej 

podatne na występowanie przygruntowych przymrozków.  

Zjawiskom podwyŜszonej wilgotności powietrza towarzyszy większa częstotliwość występowania mgieł 

i zamgleń, które są typowe równieŜ dla płytko występujących wód gruntowych i terenów podmokłych.  

Specyficzny mikroklimat tworzą takŜe kompleksy leśne, przyjmujące formę większych i skupionych 

enklaw. Ich cechą charakterystyczną jest większa wilgotność powietrza, zaciszność oraz zacienienie. 

Mają one łagodny wpływ na dobowe i roczne wahania temperatur. Wpływ lasów na klimat terenów 

sąsiednich odnosi się w głównej mierze do pasa o szerokości 50 – 100 m – wokół większego 

kompleksu leśnego. 

Gmina Przygodzice ma charakter rolniczo - leśny. Istotne znacznie w uŜytkowaniu mają jednak wody 

powierzchniowe, w tym głównie stawy hodowlane. Niniejsze kierunki zagospodarowania 

przestrzennego obszaru gminy potwierdzają jej bogactwo przyrodnicze, stanowiące czynnik rozwoju 

turystycznego. Część obszaru leŜy w granicach granicami Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy  

lub innymi form ochrony, co stanowi ograniczenie ekspansji rozbudowy letniskowej, ale jednocześnie 

jest walorem mającym pozytywny wpływ na rozwój turystyki aktywnej. 
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2.7.2 Ukształtowanie terenu 

 Według rejonizacji fizycznogeograficznej Polski Gmina Przygodzice naleŜy do NiŜu 

Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Środkowopolskiej, a takŜe makroregionów: Nizina 

Południowowielkopolska, ObniŜenie Milicko-Głogowskie i Wał Trzebnicki. 

Nizina Południowowielkopolska usytuowana jest pomiędzy pojezierzami Leszczyńskim  

i Wielkopolskim od północy, natomiast od południa pomiędzy ObniŜeniem Milicko – Głogowskim  

i WyŜyną Małopolską. Nizina leŜy w dorzeczu Warty (i częściowo środkowej Odry). 

Powierzchnia ObniŜenia Milicko-Gorzowskiego wynosi 3 239 km2. Jest to pas obniŜeń o charakterze 

pradoliny i zagłębień końcowych stadiału Warty. Oddziela Wysoczyzny Południowowielkopolskie  

od Wału Trzebnickiego.  

Wał Trzebnicki został utworzony przez pas wzniesień, przekraczających 200 m n.p.m., o długości  

ok. 200 km i szerokości 10 km. Makroregion usytuowany jest w południowej części Powiatu 

Ostrowskiego i obejmuje obszar 3 239 km2. W jego skład wchodzi 6 mezoregionów.  

W skład powyŜszych jednostek regionalnych wchodzą następujące mezoregiony: 

• Wysoczyzna Kaliska jest przedłuŜeniem Wysoczyzny Leszczyńskiej i charakteryzuje się większymi 

wzniesieniami, których wysokość wynosi od 125 do 150 m n.p.m. Na zachód  

od Dobrzycy występuje ciąg piaszczysto-Ŝwirowych pagórków. Przez wschodnią część tego 

regionu przechodzi Prosna. Zachodnia część odwadniana jest ku północy przez Obrę i Lutynię, 

zaś ku południowi zaś przez dopływy Baryczy. Powierzchnia mezoregionu wynosi 2 623 km2  

i  obejmuje północną część powiatu, wraz z Ostrowem Wielopolskim. 

• Kotlina Milicka (Odolanowska) jest zagłębieniem końcowym lodowca warciańskiego. 

Charakteryzuje się piaszczystym dnem doliny z wydmami, porośniętym lasami (zespół Lasów 

Milickich), a takŜe licznymi łąkami. Powierzchnia mezoregionu wynosi 850 km2. Przez jego 

północną część przepływa rzeka Barycz, dopływ Odry. Mezoregion leŜy w południowo.-zachodniej 

część powiatu, w dolinie rzeki Barycz oraz na terenach usytuowanych na południe od niej. 

• Wzgórza Ostrzeszowskie usytuowane są we wschodniej części Wału Trzebnickiego  

i na terytorium gminy sięgają do południowo - wschodniego krańca Wału w okolicach StrzyŜewa. 

 

Ukształtowanie terenu Gminy, jej rzeźba oraz gleby i wody, a takŜe krajobraz są pochodzenia 

polodowcowego. Rzeźba terenu została ukształtowana w największym stopniu przez zlodowacenie 

środkowopolskie, w czasie tzw. stadiału Warty (około 150 tysięcy lat temu). Skutkiem nacisku mas 

lodowca  było powstanie równiny moreny dennej (mezoregionu Wysoczyzna Kaliska). W wyniku 

spiętrzenia przez czoło lodowca starszych warstw podłoŜa i materiału skalnego powstały moreny 

czołowe (Wzgórza Ostrzeszowskie i Twardogórskie). Kotlina Milicka (Odolanowska) z pradoliną 

Baryczy i Kotliną Grabowską z poziomami terasowymi Prosny są natomiast efektem Ŝłobienia przez 

wody spływające z topniejących lodowców. NajniŜej połoŜonym terenem Gminy jest dolina Baryczy - 

117,4 m n.p.m., a najwyŜej połoŜony punkt to Chynowa - Przygodziczki 197,5 m n.p.m. 
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2.7.3 Sieć hydrologiczna 

Wody podziemne 

Gmina naleŜy do obrębu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 303 „Pradolina 

Baryczy” o bardzo znacznych zasobach uŜytkowych sięgających 199 tys. m3/dobę. Występuje on 

w utworach czwartorzędowych, związanych z dolinami podścielanymi dolinami kopalnymi i ma porowy 

charakter ośrodka. Zbiornik ten naleŜy do strefy ochronnej wód podziemnych i jest mu przyznana 

ranga najwyŜszej ochrony. 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina Przygodzice zalicza się do najbardziej zasobnych w wody powierzchniowe gmin 

powiatu. Przyczynia się do tego fakt zlokalizowania na jej terenie jednych z największych kompleksów 

stawów hodowlanych w Wielkopolsce. 

Sieć wód powierzchniowych na przedmiotowym obszarze cechuje stosunkowo dobry poziom 

rozwoju. Zlokalizowane są tu zarówno wody płynące, zbiorniki wodne jak i tereny podmokłe. Jako 

mankament przedmiotowego obszaru naleŜy uznać brak występowania naturalnych akwenów 

wodnych – jezior. 

Do wód powierzchniowych stojących, zlokalizowanych na obszarze Gminy zalicza się około  

55 zbiorników (w tym równieŜ stawy hodowlane) o  wielkości od 15 do 100 ha. Mimo, Ŝe są to zbiorniki 

sztuczne, to wiele z nich pod wpływem wieku, a takŜe innych czynników przybrała charakter naturalny. 

Za największe stawy hodowlane uznaje się: 

1. Trzcielin Wielki, 

2. Trzcielin Nowy; 

3. Murzynowy 1; 

4. Dębnica Górna; 

5. Dębnica Dolna. 

 

Gmina Przygodzice jest usytuowana niemal w całości w granicach dorzecza Odry i jej dopływu 

Baryczy. Większość terenu gminy naleŜy do RZGW Wrocław. Niewielki fragment północnej  

i wschodniej części gminy podlega pod RZGW Poznań. 

Sieć rzeczną Gminy Przygodzice kreuje w głównej mierze rzeka Barycz w swoim źródłowym 

odcinku, a takŜe jej dopływy.  

Rzeka Barycz stanowi prawobrzeŜny dopływ Odry o długości 133 km i całkowitej powierzchni 

zlewni 5 534 km2. Przez obszar Gminy Przygodzice przebiega źródłowy odcinek rzeki o długości  

13,17 km. Określenie źródła rzeki jest trudne do dokładnego sprecyzowania, lecz orientacyjnie 

znajduje się w okolicach miejscowości Bogufałów, połoŜonej na wschód od Przygodzic, na terenie 

gminy Sieroszewice. Bieg rzeki ma kierunek zachodni przez tereny gmin Sieroszewice, Ostrów 

Wielkopolski, Przygodzice oraz Odolanów. W obszarze wypływu rzeki ma miejsce rzadkie zjawisko 

bifurkacji obszarowej, polegające na tym, Ŝe część wód źródłowych tworzy właściwą rzekę Barycz,  
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a pozostała część płynie w przeciwnym kierunku, tj. wschodnim tworząc rzeczkę Leniwa Barycz 

stanowiącą dopływ Zgniłej Baryczy. 

 

Pozostałe cieki wodne znajdujące się na terenie gminy tworzą: 

1. Złotnica (3,3 km), 

2. Dąbrówka (2,75), 

3. Kanał Chynowski (6,5 km), 

4. Zgniła Barycz (2,44 km),  

5. Kanał Helenowski (6 km),  

6. Rów Główny (2,9 km),  

7. Rów B (3,35 km) i C (0,7 km). 

 

Łączna długość cieków wodnych według Programu Ochrony Środowiska Gminy Przygodzice 

wynosi 41,11 km. 

Obszar Gminy charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią melioracji szczegółowych. Łączna 

długość rowów melioracyjnych (rowów szczegółowych), zgodnie z danymi Wielkopolskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział Rejonowy Ostrów Wielkopolski wynosi 324 km. Stan tych 

urządzeń w większości ocenia się jako dobry. Jest to rezultatem funkcjonowania gospodarstwa 

Rybackiego, które zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego eksploatuje i utrzymuje część 

rowów. 

 

2.7.4 Ekosystemy uŜytków rolnych 

Grunty orne stanowią tylko 25 % obszaru Gminy, podczas gdy lasy zajmują 45% powierzchni, 

a 17% dolina rzeki Baryczy wraz z łąkami i 400 ha stawów  

Gleby na terenie gminy wytworzyły się z macierzystych utworów czwartorzędowych 

pokrywających jej obszar, pochodzących z okresu recesji zlodowacenia i późniejszych. NaleŜą one 

według regionalizacji do Regionu Ostrowsko-Gołuchowskiego. 

Pokrywę glebową tworzą przede wszystkim gleby bielicowe piaszczyste i słabo ilaste oraz 

gleby płowe na podłoŜu glin zwałowych – gliniaste, gleby pylaste.  

 

Bonitacja gleb wyróŜnia następujące klasy: 

• klasa I - gleby orne najlepsze,  

• klasa II - gleby orne bardzo dobre,  

• klasa IIIa - gleby orne dobre,  

• klasa IIIb - gleby średnio dobre,  

• klasa IVa - gleby orne średniej jakości,  

• klasa IVb - gleby orne średniej jakości (gorsze),  

• klasa V - gleby orne słabe,  

• klasa VI - gleby najsłabsze,  

• klasa VI RZ - gleby pod zalesienia.  
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Wśród gruntów ornych dominują gleby najsłabsze (VI kl. bonitacyjnej) zajmujące ok. 50% ich 

powierzchni, gleby orne słabe (V kl.) zajmują 28%, gleby orne średniej jakości – 9 %.  

Tabela 25 Zestawienie klasyfikacji gleb na terenie powiatu i gminy 

Powiat/gmina 
Klasa bonitacyjna gruntów ornych wyraŜona w [%] 

I II III a III b IV a IV b V VI VI RZ 
Ostrowski 0 0 4 10 23 10 25 28 0 

Przygodzice 0 0 0 4 9 8 28 50 1 
Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Przygodzice 

 

Jakość bonitacyjna gleb gminy jest bardzo niska. PrzewaŜają gleby klasy V i VI o  słabych 

wartościach uŜytkowych dla rolnictwa. Słabą jakość gleb potwierdzają równieŜ wyniki analizy 

przydatności rolniczej gleb. 

 

 Środowisko przyrodnicze stawów hodowlanych w Przygodzicach stanowi jeden  

z najcenniejszych ekosystemów w skali powiatu, województwa i kraju. NaleŜy tu wyróŜnić świat 

zwierząt (szczególnie ptactwa wodnego), niemniej flora tego obszaru jest równieŜ zróŜnicowana. 

 Roślinność tego terenu stanowią głównie zbiorowiska szuwarowe (przy rozdzielających stawy 

groblach rosną pasy roślinności, głównie trzciny pospolitej), oraz zakrzewienia i zadrzewienia 

niejednokrotnie wzmacniające oddzielające stawy groble. Roślinność ta spełnia szczególną rolę jako 

miejsca bytowania i Ŝerowania ptactwa. Stanowi ciąg roślinności o znaczeniu korytarza ekologicznego. 

Dodatkowo porastając groble stanowi ich wzmocnienie przed moŜliwością przerwania wału  

i wylania stawów. NaleŜy zatem dąŜyć do jak największego obsadzania wałów roślinnością krzewiastą. 

 

2.7.5 Ekosystemy leśne 

Gmina charakteryzuje się duŜym zróŜnicowaniem florystycznym związanym z duŜym 

zróŜnicowaniem rzeźby, krajobrazu i pokrycia terenu. Podstawę stanowią trzy typy terenów: lasy, 

stawy hodowlane, łąki. 

Tereny leśne stanowią istotny element przestrzeni Gminy. Biorąc pod uwagę skalę powiatu, 

Gmina Przygodzice jest drugą gminą co do wielkości powierzchni zalesionej. Lesistość Powiatu wynosi 

blisko 27,89 % (w stosunku do całkowitej powierzchni), natomiast wskaźnik lesistości Gminy 

Przygodzice kształtuje się na poziomie 46,3 %. Lasy zajmują południową część gminy.  

Zgodnie z klasyfikacją geobotaniczną W. Szafera, lasy Gminy Przygodzice powiatu ostrowskiego 

naleŜą do Działu Bałtyckiego, Pododdziału Pasa Wielkich Dolin oraz Krainy Wielkopolsko – Kujawskiej. 

Ekosystemy leśne reprezentowane są przez 10 siedliskowych typów lasu. Generalnie dominują 

siedliska lasów świeŜych, lasów mieszanych świeŜych i borów mieszanych świeŜych. W składzie 

gatunków siedlisk przewaŜają sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, olsza i osika. Większość lasów 

stanowi własność państwową i podlega pod zarząd trzech nadleśnictw: 

• Antonin, 

• Krotoszyn, 

• Taczanów. 
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Nadleśnictwa pełnią równieŜ nadzór nad lasami prywatnymi znajdującymi się na terenie gminy. 

 

2.7.6 Zasoby surowców mineralnych 

 Gmina Przygodzice jest terenem zasobnym w surowce naturalne Na jej obszarze występują 

udokumentowane złoŜa gazu ziemnego, a takŜe ilastych surowców ceramiki budowlanej. 

 

Na terenie Gminy występują następujące złoŜa: 

• Iły plioceńskie - 4,2ha, 202 tyś. m3 – Przygodzice, 

• Piasek złoŜa  - 3,8ha, 139 tyś. m3 – Antonin – Las, 

• Piasek złoŜa  - 4ha – Bogufałów – Chynowa, 

• Gaz ziemny – 200mln m3 - Obszar górniczy Wysocko, 

• Gaz ziemny - Obszar górniczy Antonin (tereny Gm. Przygodzice i Mikstatu). 

 

 

2.7.7 Prawne formy ochrony przyrody 

Rezerwat przyrody 

• Florystyczno-krajobrazowy rezerwat przyrody „Wydymacz”: utworzony zarządzeniem z 12 

sierpnia 1987 roku. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 45,93 ha, z czego 35,13 ha stanowi 

las (leśnictwo Szperek, nadleśnictwo Antonin), natomiast 10,8 ha staw o nazwie Wydymacz. 

Rezerwat znajduje się 14 km na południe od Ostrowa Wlkp. w gminie Przygodzice. Teren 

rezerwatu obejmuje ochroną zespół łęgu jesionowo-olszowego, występujące tu licznie drzewa 

pomnikowe oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt (w szczególności ptaków). Wśród drzew oprócz 

wspomnianego łęgu na zachód i południe od stawu, na uwagę zasługuje około 40 drzew 

pomnikowych (dęby o obwodzie do 700 cm) oraz choina kanadyjska, cyprysik Lewsona. Z roślin 

chronionych występuje chroniony wawrzynek wilczełyko i naparstnica purpurowa. Szczególne 

bogactwo rezerwatu stanowią ptaki śpiewające: kowalik, sikora bogatka i modraszka, muchołówka 

Ŝałobna i szara, mysikrólik (najmniejszy ptak w Polsce) i zniczek. Z ptaków drapieŜnych spotkać 

moŜna: myszołowy, rybołowy oraz sowy. Bardzo waŜnym elementem przyrodniczym rezerwatu 

jest staw Wydymacz, na którym znajdują się siedliska ptaków wodno-błotnych (perkoz rdzawy, 

perkozek, łabędź niemy, kaczka krzyŜówka, łyska, wodnik, trzciniak, trzciniczek). Spotyka się 

równieŜ czaple siwe i białe, czajki i wiele innych gatunków. Bogactwo występującego ptactwa 

przyczyniło się do tego, Ŝe rezerwat „Wydymacz” zajął 2 miejsce w waloryzacji ornitologicznej 

rezerwatów Wielkopolski. 

 

Parki krajobrazowe 

Zgodnie z art.16 ustawy o ochronie przyrody, park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony  

ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 

zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównowaŜonego rozwoju. Parki krajobrazowe 

wraz z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody i obszarami chronionego krajobrazu, tworzą system 
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obszarów chronionych, jako układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody, 

stosownie do krajowej strategii ochrony przyrody.  

Na terenie gminy Przygodzice połoŜony jest Park krajobrazowy “Dolina Baryczy“.                   

Jest on największym parkiem krajobrazowym w Polsce o całkowitej powierzchni 87.040 ha. Powołany 

został na podstawie wspólnego rozporządzenia wojewody wrocławskiego i kaliskiego z dn. 3 czerwca 

1996r. Obszar parku znajduje się na terenach województwa dolnośląskiego (70.040 ha)  

oraz wielkopolskiego (17.000 ha). Cała część wielkopolska Parku leŜy w Powiecie Ostrowskim,  

w gminach Odolanów (5.400 ha), Przygodzice (4.000 ha) i Sośnie (7.600 ha). Jest to najciekawszy 

przyrodniczo obszar Powiatu Ostrowskiego, ale i całej Południowej Wielkopolski. Z przyrodniczego 

punktu widzenia najwaŜniejszą cześć Parku stanowią 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokle łąki i lasy. 

Fragment Parku leŜący w granicach powiatu charakteryzuje się następującym uŜytkowaniem terenu: 

lasy 38,8%, uŜytki zielone 34,1%, wody 7,1%, pozostałe tereny 20%. 

W Powiecie Ostrowskim wody na terenie Parku zgrupowane są w dwóch głównych 

kompleksach stawów hodowlanych: 

pierwszy stanowi około 60 stawów w gminie Przygodzice o wspólnej nazwie „Stawy 

Przygodzickie”. Łączna powierzchnia stawów wynosi ok. 630 ha, 

drugi stanowią stawy w gminie Sośnie w miejscowościach MoŜdŜanów, Janisławice  

i Konradów. Łącznie znajduje się tam ok. 40 stawów o powierzchni ok. 315 ha. 

Obszar przy rozdzielających stawy groblach porastają pasy roślinności, złoŜonej głównie  

z trzciny pospolitej. Na powierzchni wody występują rośliny chronione: grzybienie białe („lilie wodne")  

o białych kwiatach i grąŜel Ŝółty o kwiatach Ŝółtych. Liczne na tym obszarze wyspy, krzewy, drzewa  

i szuwary są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków wodnych. Są wśród nich: 4 gatunki perkozów 

(perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik i perkozek), podobny do czapli bąk, łabędź niemy, gęś 

gęgawa, kilka gatunków kaczek (najczęstsze to krzyŜówka, głowienka, czernica, krakwa), błotniak 

stawowy, łyska, kokoszka wodna, wodnik, mewa śmieszka, rybitwa rzeczna i czarna, zimorodek 

i remiz. Stawy stanowią równieŜ waŜne miejsce wypoczynku ptaków w czasie wędrówki jesiennej  

i wiosennej. 

WaŜnym przyrodniczo terenem Parku są tzw. „Łąki Odolanowskie” połoŜone na południowy-

zachód od Odolanowa podmokłe tereny w dolinie Baryczy i jej dopływów: Kurocha, Olszówki i kanału 

Świeca. Występują tu rzadkie rośliny, chronione prawem: storczyk szerokolistny, kruszczyk błotny, 

pełnik europejski, goździk pyszny, bobrek trójlistkowy, a takŜe starzec kędzierzawy, chaber 

ostroluskowy, bukwica zwyczajna, kozłek dwupienny i konioploch łąkowy i około 14 gatunków turzyc. 

Gniazdują tu czajka, rycyk, bekas kszyk rzadziej kulik wielki i brodziec krwawodziób, a wyjątkowo 

batalion. Spotykany jest równieŜ zagroŜony wyginięciem w skali światowej derkacz. 

 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Na obszarze Gminy Przygodzice zlokalizowany jest 1 obszar chronionego krajobrazu - 

„Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” o łącznej powierzchni 69.400 ha. Teren ten 

powstał 07.09.1995 r. w celu ochrony obszaru zbliŜonego do naturalnego, a takŜe zapewnienia 

społeczeństwu warunków do wypoczynku i turystyki w środowisku bogatym w walory przyrodnicze. 

Obszar obejmuje całą Gminę Przygodzice, a takŜe całą Gminę Sośnię i część Gminy Odolanów. 
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2.7.8 Obszary Natura 2000 

Na obszarze Gminy Przygodzice zlokalizowane są dwa obszary wchodzące w skład Europejskiej 

Sieci Ekologicznej Natura 2000.  

• „Dolina Baryczy” (kod obszaru: PLB 020001) – jest Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków 

(OSO), o łącznej  powierzchni 55.516,8 ha. PrzewaŜający udział w powierzchni mają grunty orne, 

łąki oraz pastwiska, które zajmują 43% powierzchni. Tereny leśne zajmują 37% powierzchni. 

Obszar obejmuje dolinę Baryczy pomiędzy śmigrodem na zachodzie, a okolicą Przygodzic  

na wschodzie. Zlokalizowanych jest tam 5 duŜych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (łącznie 

130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami.  

W wyniku intensywnie prowadzonej hodowli ryb, przede wszystkim karpia, w sąsiedztwie stawów 

odstrzeliwane są ptaki ryboŜerne (czaple, kormorany). Występuje tu co najmniej 20 gatunków 

ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasie, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).  

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących 

gatunków ptaków: bączek (PCK), bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak stawowy, bocian czarny, kania 

czarna (PCK), łabędź krzykliwy, podgorzałka (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zielonka 

(PCK), zimorodek, cyranka, gęgawa, krakwa, rycyk; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) 

występują: kropiatka i Ŝuraw; wysoka liczebność brzęczki, brzegówki i pustułki (około 1% populacji 

krajowej). W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2  

i C3) następujących gatunków ptaków: Ŝuraw, gęgawa, gęś zboŜowa; ptaki wodno-błotne 

występują w koncentracjach powyŜej 20000 osobników (C4). W okresie zimy występuje  

co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: łabędź 

krzykliwy, gęś zboŜowa; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyŜej 20000 

osobników (C4). 

• „Ostoja nad Baryczą” (kod obszaru: PLH 020041) - jest Specjalnym Obszarem Ochrony (SOO), 

o łącznej powierzchni 82.026,4 ha. Obszar obejmuje rozległe, bagniste obniŜenie doliny Baryczy. 

Rzeka ma charakter typowo nizinny z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych  

i dobrze zachowanymi starorzeczami. W dolinie znajdują się utwory glacjalne, fluwioglacjalne  

i współczesne aluwia rzeczne. Cechą charakterystyczną  południowo-zachodniej części obszaru 

są zalesione morenowe Wzgórza Twardogórskie z najwyŜszym wzniesieniem - Wzgórzem Joanny 

(219 m n.p.m.), dominującym nad szeroką i płaską doliną Baryczy. W skład obszar wchodzą: 

kompleks łąk zalewowych, stawy rybne (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pola uprawne  

i rozległe tereny leśne (z wyłączeniem miasta Milicz). Obszar jest specyficzny ze względu  

na bogatą sieć hydrograficzną z licznymi kanałami oraz naturalnymi  

i sztucznymi ciekami wodnymi, a takŜe stawami i mokradłami. Lasy tworzą dwa większe 

kompleksy - Lasy Milickie na zachodzie i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. W pobliŜu cieków 

wodnych zachowały się cenne fragmenty łęgów i olsów, a na wyŜej połoŜonych terenach - cenne 

buczyny i grądy. UboŜsze siedliska porastają bory sosnowe i bory mieszane. 
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Pomniki przyrody 

Na obszarze Gminy Przygodzice znajduje się 61 pomników przyrody. Informacje szczegółowe 

zawarte są w poniŜszej tabeli: 

Tabela 26 Zestawienie pomników przyrody na terenie  Gminy Przygodzice 

Miejscowość 
Opis obiektu 

Rodzaj i wiek Obwód [cm] Wysokość [m] 
Piec Górny Dąb szypułkowy 755 25 
Strugi 6 dębów szypułkowych 375-495 20-25 
Goszczyń 2 dębów szypułkowych 368 i 443 25 
Goszczyń 3 dęby szypułkowe 335, 337 i 310 26,25 i 27 
Kocięba 2 dęby szypułkowe 507 i 527 26 i 25 
Kocięba 8 dębów szypułkowych 400-575 15-26 
Antonin 1 świerk pospolity 285 35 
Antonin 4 dęby szypułkowe 380-640 18-24 
Antonin 17 dębów szypułkowych 410-578 15-30 
Antonin 9 dębów szypułkowych 280-400 b.d. 
Antonin Jesion wyniosły 372 30 
Antonin 3 sosny pospolite, ok. 150 lat 240-460 26 
Antonin 2 sosny pospolite 270 i 302 18 i 20 
Tarchalskie Dąb szypułkowy ok. 500 lat 644 29 

Czarnylas Długosz królewski – stanowisko 4 
kęp (powierzchnia 3 ha) - - 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przygodzice – Aktualizacja I  
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2.8 ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

2.8.1 Baza noclegowa 

Obiekty i miejsca noclegowe 

  

 Gmina Przygodzice jest miejscem letniego wypoczynku. Z oferty Ośrodka Rekreacyjno - 

Wypoczynkowego w Antoninie korzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale równieŜ mieszkańcy 

aglomeracji miejskich: Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Wrocławia, i innych miast, głównie 

województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Ośrodek jest usytuowany w lesie i dysponuje domkami 

campingowymi o róŜnorodnym standardzie. Atrakcyjność podwyŜsza moŜliwość skorzystania  

z pływającego sprzętu wodnego. Co roku zarybiany jest staw "Szperek", będący atrakcją dla amatorów 

wędkowania. Walory turystyczne Antonina podkreśla Pałac Myśliwski KsiąŜąt Radziwiłłów 

wybudowany w latach 1822-24, w którym znajduje się fortepian Fryderyka Chopina oraz Kaplica-

Mauzoleum Radziwiłłów. Organizowane są takŜe tradycyjne koncerty fortepianowe z udziałem 

wybitnych krajowych i światowych pianistów, równieŜ laureatów Konkursów Chopinowskich 

 

Na terenie Gminy Przygodzice struktura rodzajowa bazy noclegowej jest jeszcze skromna. Oparta 

jest na następujących obiektach: 

 

• Pałac Myśliwski w Antoninie - 28 miejsc, 

• „Domek Wilhelma” w Antoninie - 9 miejsc, 

• „Ogrodówka” w Antoninie - 4 miejsca, 

• Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido” w Antoninie - 215 miejsc, 

• Schronisko MłodzieŜowe w Ludwikowie - 44 miejsca. 

 

Do pozostałej bazy noclegowej naleŜą: 

 

• „Agrokawaler” w Przygodziczkach - 8 miejsc, 

• „U źródeł Baryczy” w Przygodziczkach - 7 miejsc, 

• „Agro-Spa” w Chanowej - 13 miejsc, 

• Ośrodek Jeździecki „Jurand” w Chanowej - 15 miejsc, 

• Narcyz Perz w Topoli Wielkiej - 4 miejsca, 

• Tomasz Perz w Topoli Wielkiej - 6 miejsc, 

• Piotr Sobkowiak w Chynowej - turystyka konna 

 

Brak tu jest natomiast hoteli i pensjonatów na wysokim poziomie obsługi (na terenie Gminy 

Przygodzice funkcjonuje jeden pensjonat kategorii***, co świadczy, iŜ baza noclegowa jest typowo 

sezonowa, oparta przede wszystkim na zespołach noclegowych przystosowanych do obsługi turystów 

w okresie letnim. 
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Tabela 27 Obiekty zbiorowego zakwaterowania w GminiePrzygodzice – dane GUS za 2009 r. 
  Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania wg rodzajów 
    ogółem 
      obiekty ogółem VII ob. 5 
      obiekty całoroczne VII ob. 3 
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 118 
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 84 
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 2 733 
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 187 
      wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych - 691 
      wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych - 4 
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 6 040 
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 318 
    pensjonaty 
      obiekty ogółem VII ob. 1 
      obiekty całoroczne VII ob. 1 
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 16 
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 16 
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 660 
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 4 
      wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych - 691 
      wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych - 4 
      pokoje ogółem VII - 8 
      pokoje z własną łazienką i WC VII - 8 
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 1 526 
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 4 
    szkolne schroniska młodzieŜowe 
      obiekty ogółem VII ob. 1 
      obiekty całoroczne VII ob. 1 
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 44 
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 44 
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 349 
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 1 338 
    ośrodki wczasowe 
      obiekty ogółem VII ob. 2 
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 34 
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 84 
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 1 084 
    domy pracy twórczej 
      obiekty ogółem VII ob. 1 
      obiekty całoroczne VII ob. 1 
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 24 
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 24 
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 1 640 
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 183 
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 2 092 
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 314 
  Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania 
    obiekty ogółem 
      obiekty hotelowe ob. 1 
      inne obiekty zbiorowego zakwaterowania razem ob. 4 
      pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania ob. 4 
    pokoje 
      obiekty hotelowe - 8 
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    miejsca noclegowe 
      obiekty hotelowe msc 16 
      inne obiekty zbiorowego zakwaterowania razem msc 102 
      pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania msc 102 
    korzystający rezydenci (Polacy) 
      obiekty hotelowe osoba 656 
      inne obiekty zbiorowego zakwaterowania razem osoba 1 890 
      pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania osoba 1 890 
    udzielone noclegi rezydentom (Polakom) 
      obiekty hotelowe - 1 522 
      inne obiekty zbiorowego zakwaterowania razem - 4 200 
      pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania - 4 200 
    turyści zagraniczni korzystający 
      obiekty hotelowe osoba 4 
      inne obiekty zbiorowego zakwaterowania razem osoba 183 
      pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania osoba 183 
    udzielone noclegi turystom zagranicznym 
      obiekty hotelowe - 4 
      inne obiekty zbiorowego zakwaterowania razem - 314 
      pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania - 314 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 
 

 

 Dane GUS dotyczące wykorzystania bazy noclegowej w 2009r., wskazują, Ŝe z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania skorzystało 2 733 turystów. W porównaniu do 2008r. odnotowano spadek 

liczby turystów o 16% (529 osób). Turystów zagranicznych przyjechało 187 w porównaniu  

do 243 w 2008r. (spadek o 23%). W 2009r. wzrosła natomiast liczba udzielonych noclegów ogółem  

o 5 %, tj. z 5 756 do 6 040. 

 

DuŜą popularnością cieszyły się pensjonaty. W stosunku do roku 2008 wzrosła liczba turystów 

korzystających z noclegów w pensjonatach z 589 do 660 osób, tj. o 12%. W przypadku pensjonatów  

o 40% wzrosła liczba noclegów udzielonych ogółem, tj. z 1 089 do 1 526. W pozostałych obiektach 

odnotowano spadek liczby turystów oraz zmniejszenie liczby udzielonych noclegów. Większość 

turystów – 1 640 osób – nocowała w domach pracy twórczej (w 2008r. 2 052 osoby, spadek o 20%). W 

schroniskach w 2009 r. nocowało 349 osób w porównaniu do 530 osób w 2008r., spadek o 34%). W 

ośrodkach wczasowych nocowały 84 osoby, a więc o blisko 8% mniej niŜ w 2008r. (91 osób). 

 

Spadła liczba turystów zagranicznych korzystających z pensjonatów z 26 osób do 4 osób. 

Turyści zagraniczni w przewaŜającej liczbie wybierali domy pracy twórczej – 183 osoby. Liczba 

noclegów udzielonych turystom zagranicznym w domach pracy twórczej spadła z 318 do 314,  

a w pensjonatach z 43 do 4. 

 Udział procentowy korzystających z noclegów turystów zagranicznych kształtował się bardzo 

podobnie jak w 2008r., tzn. obcokrajowcy stanowili około 7% ogółu korzystających z turystycznej bazy 

noclegowej zbiorowego zakwaterowania. 
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WyposaŜenie dodatkowe obiektów zbiorowego zakwaterowania 

 Bardzo nieznaczna część obiektów zbiorowego zakwaterowania w Gminie Przygodzice  

posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pochylnia zjazdowa znajdowała się  

w 1 obiekcie, podobnie jak pokoje lub łazienki przystosowane dla osób. 

 Dane GUS dotyczące wyposaŜenia turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania  

w urządzenia sportowo - rekreacyjne wskazują, Ŝe 1 obiekt posiadał: 

• kort tenisowy, 

• boisko do siatkówki lub koszykówki, 

• bilard, 

• Saunę, 

• wypoŜyczalnię sprzętu pływającego. 

 

Dane GUS dotyczące zaplecza konferencyjnego poszczególnych obiektów wskazują, Ŝe: 

• zaplecze konferencyjne z komputerem posiadały 2 obiekty, 

• zestaw audio – wideo posiadały 2 obiekty, 

• zaplecze konferencyjne z ekranem posiadały 2 obiekty, 

• zaplecze konferencyjne z flipchartem posiadał 1 obiekt, 

• zaplecze konferencyjne z rzutnikiem/projektorem posiadał 1 obiekt. 

 

 
 

2.8.2 Baza sportowa i rekreacyjna 

  

Bazę sportową na terenie Gminy stanowią następujące obiekty: 

1. Stadiony sportowe: 1 - 200 miejsc (Przygodzice) (boisko - wymiar, bieŜnie, okólna, trybuny 

miejsc)  

• piłkarskie (1x90x45),  

• lekkoatletyczne 1-bieŜnia, okólna 333m szutrowa skocznia - piasek rzutnia – piasek,  

2. Boiska piłkarskie: Dębnica, Czarnylas, Janków Przygodzki, Topola Osiedle, Przygodzice, 

Wysocko Małe, Chynowa,   

3. Kompleks boisk otwartych - 5 (asfalt) - Antonin, Czarnylas, Pardalin, Przygodzice, Wysocko 

Małe,   

4. Korty tenisowe: (asfalt)  Pardalin, Antonin ,  

5. Hale sportowe duŜe  (200 miejsc)  Wysocko Małe, 

6. Sale gimnastyczne: (Janków Przygodzki, Przygodzice, CKU Przygodzice, Chynowa),   

7. Salki gimnastyczne: Czarnolas,   

8. Strzelnice sportowe: CKU Przygodzice,   
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9. Tor kolarski MTB:  Antonin. 

Na terenie Gminy Przygodzice funkcjonują: 

• Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szperek” Antonin z sekcją kolarską 

młodzieŜową i oldbojów. 

• Ludowy Klub Sportowy „Czarnylas” – sekcja piłki noŜnej seniorów, juniorów starszych, 

orlików, trampkarzy starszych, oldbojów. 

• Ludowy Klub Sportowy Dębnica – sekcja piłki noŜnej niezrzeszonych, sekcja tenisa 

stołowego oraz siatkówki. 

• Ludowy Zespół Sportowy Chynowa – sekcja piłki noŜnej niezrzeszonych, sekcja tenisa 

stołowego oraz siatkówki. 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Janków Przygodzki – sekcja piłki noŜnej 

seniorów, orlików, juniorów, trampkarzy, oldbojów oraz siatkówki kobiet i męŜczyzn. 

• Ludowy Zespól Sportowy – „Dąbrówka” Ludwików – sekcja tenisa stołowego, piłki 

siatkowej oraz piłki noŜnej niezrzeszonych. 

• Ludowy Zespół Sportowy Pardalin – sekcja piłki noŜnej niezrzeszonych, piłki noŜnej 

halowej, tenisa stołowego oraz siatkówki. 

• Ludowy Klub Sportowy „Barycz” Przygodzice – sekcja piłki noŜnej niezrzeszonych, piłki 

noŜnej halowej, orlików, sekcja tenisa stołowego oraz siatkówki kobiet i męŜczyzn.  

•  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Barycz” przy Warsztatch Terapii Zajęciowej 

z sekcją LA oraz tenisa stołowego. 

• Ludowy Zespół Sportowy Przygodziczki – sekcja piłki noŜnej druŜyn niezrzeszonych, 

sekcja tenisa stołowego oraz siatkówki. 

• Ludowy Zespół Sportowy „Wicher” Wysocko Małe  z sekcją piłki noŜnej druŜyn 

niezrzeszonych. 

• Ludowy Zespół Sportowy Topola Wielka sekcja piłki noŜnej druŜyn niezrzeszonych.  

• Ludowy Zespół Sportowy Smardów – sekcja piłki noŜnej niezrzeszonych. 

• UKS „SUKURS” Przygodzice – sekcja piłkarska ministrantów. 

Ponadto w kaŜdym Zespole Szkół funkcjonują Uczniowskie Kluby Sportowe ( 8-klubów, w tym 

UKS w CKU ZSP Przygodzice), których pracami kieruje Zarząd Gminy Szkolnego Związku 

Sportowego.  

 

2.8.3 Szlaki turystyczne 

 Przez teren Gminy przebiegają liczne trasy turystyczne, w pełni ukazujące jej walory 

krajoznawcze i turystyczne. NaleŜą do nich szlaki piesze i rowerowe. 

 

• pieszy niebieski WK-3675 n: Antonin-Antonin (13,6 km), 

• pieszy czerwony WK-3666 c: Ostrów Wlkp. - Kotłów (34 km), 
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• pieszy czarny WK-3668 s: Przygodzice PKP - Dębnica PKS (11,6 km), 

• pieszy zielony WK-3671 z: Odolanów PKP - Ołobok (39,9 km), 

• pieszy Ŝółty WK-193 y: Jarocin - Gola (208,2 km), 

• rowerowy czerwony: Dookoła Powiatu Ostrowskiego (201,3 km), 

• rowerowy Ŝółty im. Fryderyka Chopina: Ostrów Wlkp. - Antonin (59 km), 

• trasa rowerowa (czarna) Nadleśnictwa Antonin: Ostrów Wlkp. - Antonin (20 km), 

• Transwielkopolska Trasa rowerowa (zielona) - odcinek południowy TTR-S (280 km), 

• Szlak Konny w Dolinie Baryczy: StrzyŜew/Sadowie - MoŜdŜanów/Poręby (w pow. ostrowskim 

ok. 100km). 
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3 ANKIETY POGLĄDOWE 

 

Na potrzeby Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Przygodzice na lata 2011 - 

2020 opracowano ankietę, skierowaną do liderów opinii publicznej. Celem ankiety było pozyskanie 

szczegółowych danych na temat obszaru Gminy Przygodzice. Dane uzyskane w ankiecie uzupełniają 

informacje otrzymane z instytucji odpowiedzialnych za poszczególne działania w Gminie Przygodzice. 

 

W dniu 19 kwietnia 2011 roku firma Business Mobility International przeprowadziła debatę, na 

której dokonano badania ankietowego dotyczącego obszaru Gminy Przygodzice. Zaproszenie na 

debatę skierowane było do lokalnych liderów opinii publicznej, wśród których byli przedstawiciele: 

Rady Gminy, Sołtysi, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół oraz kierownictwo Posterunku Policji w 

Przygodzicach. W ankiecie uczestniczyło 36 respondentów, wśród których 44% stanowiły kobiety. 

Najliczniejszą grupą wiekową były osoby z przedziału 36- 45 lat w liczebności 11 osób. 

 

PoniŜsza analiza obejmuje pytania skonstruowane, jako pytania zamknięte z kafeterią odpowiedzi.  

 

Wykres 1 Płeć ankietowanych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 
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Wykres 2 Wiek ankietowanych 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

 

Wykres 3 Związek z terenem 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

 

 
W odpowiedzi na pytanie nr 3, respondenci wskazali swój związek z przedmiotowym terenem. 

Dla 18 z 33 ankietowanych, jest to miejsce zamieszkania, a dla 14 miejsce pracy. 
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Wykres 4 Zatrudnienie ankietowanych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

 

Z powyŜszego wykresu wynika, Ŝe grupami osób najliczniej reprezentowanymi przez 

ankietowanych były osoby pracujące w jednostce samorządu terytorialnego (48%). 

 

W pytaniu nr 4 respondenci wskazali natęŜenie problemów występujących na badanych 

obszarach. Ankietowani oceniali obszary za pomocą skali od 0 do 3, gdzie 0- oznaczało brak problemu, 

a 3- wysokie jego natęŜenie. 

 

Wykres 5 NatęŜenie problemów na obszarze Gminy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 
 

Respondenci wskazali na wysokie natęŜenie problemu zdefiniowanego jako bezrobocie, dla 

którego średnia ocen wyniosła 2,08 oraz przy problemie określonym ogólnie, jako bieda, będąca 

społeczną konsekwencją braku zatrudnienia, gdzie średnia była równa 1,64. Gmina Przygodzice 

charakteryzuje się nagromadzeniem osób dotkniętych bezrobociem, dlatego teŜ problem biedy będzie 

widoczny we wszystkich wykresach. 

Pozostałe zjawiska charakteryzują się średnim natęŜeniem. 
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Wykres 6 Ocena poziomu samoorganizacji społecznej i poziom współpracy między 
mieszkańcami a władzami gminy. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 
 
 

W pytaniu nr 5 ankietowani oceniali poziom współpracy miedzy mieszkańcami, a władzami 

gminy. Dla 13,3% męŜczyzn współpraca z władzami uznana była za niewystarczającą. śadna  

z ankietowanych kobiet nie uznała, Ŝe poziom samoorganizacji i kontaktów mieszkańców z władzami 

stoi na niskim poziomie. Na średnim poziomie współpracę oceniło 86,7% kobiet i 80% męŜczyzn.  

Na wysokim poziomie, współpracę oceniło 13,3% kobiet i 6,7% męŜczyzn. 
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Wykres 7 Problemy występujące na obszarze Gminy Przygodzice 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety.  
 

 
W odpowiedzi na pytanie nr 6, Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na obszarze Gminy 

Przygodzice? respondenci wskazali na 5 zagadnień (średnie zagroŜenie problemem), które ich 

zdaniem występują najczęściej w stosunkowo wysokim natęŜeniu. Problemy wskazane przez 

ankietowanych to bezrobocie (72% ankietowanych), alkoholizm (64%), bieda (50%), zanieczyszczenie 

środowiska (50%), emigracja ludzi młodych (50%). Jako wysokie zagroŜenie terenu gminy 28% 

ankietowanych osób wskazało emigrację ludzi młodych, a 17% ankietowanych wskazało bezrobocie. 

Ankietowani uznali, iŜ dostępność mediów na terenie gminy jest zadawalająca. Podobne odczucia 

mieli w kwestii dostępu do szkół oraz nowoczesnych technologii. 
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Wykres 8 Jakość podanych elementów rozwoju społeczno-gospodarczych na terenie Gminy 
Przygodzice 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

 

 

W pytaniu nr 8 ankietowani oceniali jakość elementów rozwoju społeczno – gospodarczego na 

terenie gminy. Respondenci oceniali 13 elementów rozwoju. Za zły uznano stan bazy hotelowej (56% 

ankietowanych), stan dróg i chodników (50% ankietowanych). Jakość połączeń komunikacyjnych  

i ilości dróg została  źle oceniona przez 35% ankietowanych. Jakość turystyki została oceniona jako 

średnia przez 71% ankietowanych. Turystyka i baza hotelowa to sektor mocno zaniedbany wpływający 

na obniŜenie atrakcyjności gminy. Blisko 74% ankietowanych uznało, Ŝe promocja gminy oraz handel 

(71%) i usługi (71%) są na średnim poziomie. Z pytania nr 3 o związek z terenem tylko 13,8% 

respondentów uznało teren gminy za miejsce wypoczynku i rekreacji.  

NajwyŜsza ocena, tj. bardzo dobra została przyznana kategorii sport i kultura fizyczna (12% 

pozytywnych odpowiedzi) oraz promocji gminy (12%). Wśród ocen średnich największe uznanie 

zdobyła oferta kulturalna (79% ankietowanych), a takŜe promocja gminy (74%). 
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4  ANALIZA SWOT 

 

Analizę SWOT stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych 

problemów i zagadnień strategicznych. 

 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe 

strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagroŜenia w otoczeniu). 

 

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron gminy oraz badania szans  

i zagroŜeń jakie stoją przed gminą. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników: 

 

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony gminy  

i które naleŜycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne,  

i na których naleŜy oprzeć jej przyszły rozwój); 

 

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony gminy i które 

niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie naleŜy minimalizować);  

 

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zaleŜne od zachowania 

społeczności gminy, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio 

podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi gminy;  

 

- „zagroŜeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które takŜe nie są bezpośrednio zaleŜne  

od zachowania społeczności gminy, ale które mogą stanowić zagroŜenie dla jej rozwoju 

(naleŜy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój gminy).  

 

Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się gmina, pozwala sformułować koncepcje 

zrównowaŜonego rozwoju. 

 

Przedstawiona poniŜej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagroŜeń jest syntezą 

poszczególnych obszarów Ŝycia społeczno-gospodarczego gminy. PoniŜszy zbiór informacji  

o mocnych i słabych stronach gminy i stojących przed nią szansach i zagroŜeniach jest uzgodnioną 

wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach gminy ułoŜonych przekrojowo (w ramach poszczególnych 

obszarów Ŝycia społeczno – gospodarczego. 
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Tabela 28 Analiza SWOT 
 

P
O

Z
Y

T
Y

W
N

E
 

WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE 
MOCNE STRONY SZNASE 

Atrakcyjne połoŜenie gminy Rozwój infrastruktury turystycznej w skali 
makro 

Bliskie usytuowanie siedziby powiatu – 
Ostrowa Wielkopolskiego Promocja turystyczna regionu 
Bogate środowisko naturalne - Parki 
krajobrazowe, rezerwaty, Rozwój turystyki i agroturystyki 
Dobrze rozwinięta baza sportowa i kultury 
fizycznej 

Wzrost krajowego popytu na usługi 
turystyczne, 

Zabytki Rozwój istniejących placówek kulturalnych i 
o światowych 

Naturalne walory rekreacyjno - turystyczne Ochrona środowiska w skali makro 
Dobrze rozwinięta sieć drogowa Skuteczne programy aktywizacji zawodowej 
Potencjał terenu pod inwestycje Wzrost gospodarczy w skali makro 
Bliskość międzynarodowego lotniska (ok. 
90 km do Wrocławia i 130 km do Poznania) 

Budowa elektrowni wiatrowych 

DuŜy ośrodek rekreacyjny + stawy Wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców  
i turystów 

Dobre połączenia komunikacyjne pomiędzy 
miejscowościami Gminy 

Rozwój małej przedsiębiorczości 

Wysoki stopień zwodociągowania i 
gazyfikacji 

Planowana budowa obwodnicy 

Brak przemysłu degradującego środowisko Rozwój przemysłu drzewnego i 
przetwórczego 

Dobrze rozwinięte szkolnictwo Rozwój Doliny Baryczy 
Połączenie kolejowe Poprawa jakości dróg 
Organizacje działające na rzecz gminy. Identyfikacja Gminy jako potencjalnego 

miejsca lokalizacji inwestycji  
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 Umieszczanie atrakcji turystycznych Gminy 
na wszelkich listach rankingowych atrakcji 
turystycznych Europy i świata. 

 Zapotrzebowanie na aktywny wypoczynek 
wśród okolicznych mieszkańców. 

 Wsparcie inwestycji ze środków unijnych 
 Rozbudowa sieci ścieŜek rowerowych  
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N
E

G
A

T
Y

W
N

E
 

SŁABE STRONY ZAGROśENIA 
Niewystarczający stopień rozwoju 
infrastruktury technicznej (kanalizacyjnej) 

Szybszy rozwój (turystyczny) sąsiednich 
gmin 

Zły stan dróg i chodników Spadek tempa wzrostu gospodarczego 
Bezrobocie Dalsza migracja ludności do większych miast 
Słabej jakości baza hotelowa Wzrost przestępczości 
Przeciętna baza gastronomiczna Starzenie się społeczeństwa 
Brak duŜych przedsiębiorstw generujących 
miejsca pracy 

Wzrost bezrobocia 

Połączenia komunikacyjne Emigracja ludzi młodych 
Ograniczony zasięg sieci komórkowych Brak perspektyw rozwojowych młodego 

pokolenia. 
Znikoma ilość ścieŜek rowerowych Dzikie wysypiska śmieci w otoczeniu gminy 
Brak oświetlenia ulic Niski przyrost naturalny 
Dostęp do szerokopasmowego internetu Zanieczyszczenie środowiska 
Brak ciekawej oferty zagospodarowania 
czasu po lekcjach dzieci i młodzieŜy. 

Brak potencjału młodych ludzi 

Nasilenie ruchu drogowego  
Niska klasa gleb pod uprawę  
Gospodarka odpadami – znaczne ilości 
śmieci w rowach 

 

Niska aktywność mieszkańców w Ŝyciu 
społecznym 

 

Zbyt mała ilość miejsc wypoczynku i 
rekreacji 

 

Brak obwodnicy  
Brak selektywnej zbiórki odpadów  
Brak bazy gastronomicznej o 
podwyŜszonym standardzie 

 

Niewystarczająca ilość miejsc pracy  
Słaby dostęp do opieki medycznej  
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5 DIAGNOZA STANU 

 
Diagnoza zawiera informacje o uwarunkowaniach demograficznych, gospodarczych, 

przestrzennych i ekologicznych, analizy społeczne i ekonomiczne, na podstawie których sformułowano 

wnioski będące punktem wyjścia do zdefiniowania głównych kierunków strategii stanowiących treść 

niniejszego dokumentu. 
Diagnoza Stanu jest syntezą wyników debaty strategicznej i raportu o stanie Gminy 

Przygodzice, jak równieŜ konsultacji społecznych. 
Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do gminy jako 

całości, jej zróŜnicowań wewnętrznych oraz pozycji w powiecie i województwie. 
Poszczególnym wnioskom przyporządkowano następujące znaczenia: 

 

• wartość pozytywna dla rozwoju gminy. 

 

Czynnik społeczny lub ekonomiczny zidentyfikowany w Bilansie Otwarcia i/lub Analizie SWOT mający 

dodatni wpływ- sprzyjający tworzeniu nowych wartości dodanych i działający ”in plus” dla rozwoju 

społeczno – gospodarczego gminy. 

 

• wartość obecnie o niewielkim znaczeniu dla rozwoju gminy. 

 

Czynnik społeczny lub ekonomiczny zidentyfikowany w Bilansie Otwarcia i/lub Analizie SWOT nie 

mający znaczącego wpływu na rozwój społeczno – gospodarczy gminy na obecnym etapie poziomu 

rozwoju tego czynnika, ale w przyszłości w zaleŜności od jego tendencji rozwojowych zaleŜnych 

bezpośrednio lub pośrednio od polityki społecznej i gospodarczej samorządu mogący stać się 

wartością pozytywną lub negatywną dla rozwoju gminy. 

 

• wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Przygodzice. 

 

Czynnik społeczny lub ekonomiczny zidentyfikowany w Bilansie Otwarcia i/lub Analizie SWOT mający 

ujemny wpływ - niesprzyjający tworzeniu się nowych wartości dodanych i działający ”in minus”  

dla rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. 
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GOSPODARKA 

 

• JeŜeli rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Przygodzice ma przebiegać w sposób harmonijny  

i zrównowaŜony, to strategia rozwoju nie moŜe być tworzona w oderwaniu od kontekstu 

regionalnego. Odpowiednia współpraca na szczeblu ponadlokalnym powinna mieć duŜe znaczenie 

dla organizacji sprawnego zarządzania całym obszarem gospodarczym Gminy Przygodzice i jej 

otoczenia.  

 

• Konieczne jest rozszerzanie działania z zakresu wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną  

i szeroko rozumianą promocję tych obszarów w kierunku inwestorów promujących nowoczesne 

rozwiązania, technologie HT, w tym w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Natomiast 

zauwaŜyć moŜna nadal słabo rozwinięte struktury wspierające rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości.  

 

• Występujące walory kulturowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki na terenie gminy, która 

jest dziedziną wschodzącej perspektywy gospodarczej gminy. Turystyka weekendowa  

i wypoczynkowa winna stać się główną ofertą gminy Przygodzice w tym sektorze gospodarki.  

Na poziom atrakcyjności turystycznej gminy wpływają przede wszystkim zasoby przyrodnicze 

gminy. 

 

• Internet, który stanowi nie tylko źródło informacji, ale takŜe staje się narzędziem  

przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zakupie usług, w tym akomodacyjnych, dlatego warto 

nadal pracować nad wizerunkiem oferty gospodarczej i turystycznej gminy w Internecie  

i zwiększeniem jego powszechnej dostępności. 

 

• Gospodarczym negatywem jest nadal wysoki odsetek bezrobocia na terenie gminy i mała 

aktywność zawodowa społeczności lokalnej pozostającej bez pracy. 
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INFRASTRUKTURA 

 

• W obszarze infrastruktury za bardzo pozytywny element naleŜy uznać rozwój infrastruktury sieci 

telefonii przewodowej i bezprzewodowej. Stan techniczny dróg Gminy Przygodzice wymaga 

jednak poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych w celu ich modernizacji.  

 

• Do negatywnych elementów zaliczyć naleŜy takŜe stopień skanalizowania gminy. 

 

• Dostęp do infrastruktury oświatowej na terenie gminy naleŜy uznać za pozytywny element 

infrastrukturalny.  

 

• Wartością działającą „in plus” jest infrastruktura turystyczna. Jednak duŜych nakładów 

finansowych wymaga uzupełnienie istniejącej bazy noclegowej, poniewaŜ obecna oparta jest na 

kilku istniejących obiektach hotelowych i gospodarstwach agroturystycznych. 

 

• TakŜe brak dostępu do sieci gazowniczej znacznej części mieszkańców obszaru gminy naleŜy 

uznać za negatywny element obniŜający poziom i jakość Ŝycia na terenie gminy.  

 

• Wartość o pozytywnym znaczeniu stanowi infrastruktura kulturalna i społeczno-publiczna gminy. 

Jednak istniejące placówki kulturalne poza stolicą gminy w dalszym ciągu wymagają poszerzenia 

zakresu prowadzonej dotychczas działalności edukacyjnej i kulturalnej i duŜego doinwestowania  

w infrastrukturę tych placówek.  

 

• Infrastruktura rekreacyjna wymaga dalszej rozbudowy oraz modernizacji poszczególnych 

obiektów zwłaszcza w zakresie ogólnodostępnych obiektów zamkniętych i otwartych terenów 

rekreacyjnych w obszarach predestynowanych dla rozwoju róŜnych form turystyki i wypoczynku.  

 

• Znacznej poprawie na terenie gminy musi ulec powszechny dostęp do Internetu 

szerokopasmowego.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

• Wartością pozytywną w ochronie środowiska jest istnienie wielu obszarów o walorach 

krajobrazowych. Są one podstawą do rozwoju działalności turystycznej i agroturystycznej.  

Na rozwój turystyki negatywnie wpływa natomiast duŜa ilość źródeł niskiej emisji. Dlatego 

konieczna jest promocja energii odnawialnej równieŜ wśród rolników i mieszkańców zwłaszcza  

w obszarach zwartej zabudowy i obszarach turystycznych. 

 

• Koniecznym działaniem przed przystąpieniem do wielu rozwiązań proekologicznych jest  

w dalszym ciągu propagowanie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej zarówno wśród dzieci  

i młodzieŜy szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców gminy. 

 

• Nadal jednak brakuje zintegrowanej koncepcji zagospodarowania terenów zielonych, gdzie 

mieszkańcy będą mogli realizować swoje potrzeby z zakresu rekreacji i wypoczynku i tzw. lokalnej 

turystyki weekendowej. 

 

 

 

SPOŁECZNOŚĆ 
 
• Elementem pozytywnym w obszarze społecznym jest oferta edukacyjna skierowania do dzieci  

i młodzieŜy z terenu gminy.  

 

• Wartością o duŜym znaczeniu jest działalność organizacji pozarządowych działających na rzecz 

społeczności lokalnej.  

 

• Wartością o niewielkim znaczeniu w obszarze społecznym jest natomiast stopień aktywności 

społecznej i zawodowej mieszkańców, jak i stopień integracji społeczności lokalnej.  

 

• Malejące bezrobocie na terenie gminy nie przekłada się bezpośrednio na zmniejszania obszarów 

ubóstwa, a skutki społeczne obserwowanej emigracji zarobkowej są powodem poszerzającego się 

zjawiska depresji społecznej spowodowanej rozbiciem rodzin.  

 

• W obszarze społecznym koniecznym jest tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego   

dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób pochodzących  

ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Jedynie dobra współpraca placówek 

publicznych z organizacjami pozarządowymi przyczyni się do skutecznego rozwiązywania 

problemów społecznych na terenie gminy. 
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• Brak zatrudnienia, ubóstwo, uzaleŜnienia, zerwanie więzi rodzinnych przyczyniają się najczęściej 

do występowania róŜnych form wykluczenia społecznego. Bezrobocie będące wynikiem 

spowolnienia gospodarczego spowodowanego światowym kryzysem, nadal dotyka znaczną część 

populacji, przyczyniając się do uboŜenia rodzin i w efekcie ich marginalizacji.  

 

• Dodatkowo większej uwagi wymagają problemy osób niepełnosprawnych o złoŜonych, wielorakich 

potrzebach, uzaleŜniających je od pomocy innych oraz ich rodziny. Niepełnosprawni są często 

gorzej wykształceni, co zdecydowanie utrudnia ich funkcjonowanie na rynku pracy. Działania 

wspomagające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, takie jak systematyczne znoszenie 

barier architektonicznych, winny być poprzedzone dokładną inwentaryzacją barier i oceną 

kolejności ich likwidacji.  

 

 

PRZESTRZEŃ 

 
• W obszarze całej przestrzeni gminy za pozytywny element naleŜy uznać istnienie obszarów  

o walorach turystyczno - krajobrazowych (obszary chronionego krajobrazu, obszary przyrzeczne, 

leśne, kulturowe), które sprzyjają rozwojowi róŜnych form rekreacji i turystyki. 

 

• Struktura uŜytków rolnych na terenie gminy jest negatywna pod względem warunków dla rozwoju 

rolnictwa, lecz moŜe być wykorzystywana do rozwoju agroturystyki.  

 

• Struktura przestrzeni gminy daje szanse w miarę równego dostępu do oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i tworzących się miejsc pracy wszystkim mieszkańcom gminy, jednakŜe komunikacja 

wewnętrzna tego obszaru nie do końca sprzyja pozytywnemu wykorzystaniu tej cechy wśród 

mieszkańców wszystkich obszarów gminy.  

 

• Przestrzennym negatywem na terenie gminy jest nadal niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 

techniczna w obszarach proinwestycyjnych oraz stopień zagospodarowania tych terenów. Brak tej 

infrastruktury hamuje rozwój gospodarczy Gminy Przygodzice i skuteczną politykę promocyjną, 

której cele byłoby pozyskanie inwestora strategicznego branŜy opartej na HT a jednocześnie 

zapewniającej gminie nie tylko miejsca pracy, ale równieŜ podstawowe media niezbędne  

dla dalszego rozwoju gospodarczego w tym o sektor MSP. 
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6 WIZJA I MISJA 

 
Wizja jest nieokreślonym w czasie i przestrzeni (chociaŜ odnosi się w tym przypadku  

do obszaru Gminy Przygodzice) spojrzeniem w przyszłość, jaką lokalna społeczność widzi dla siebie  

i określeniem miejsca, w którym chce Ŝyć, pracować i wypoczywać i z którym wiąŜe swoje nadzieje  

na realizację swoich Ŝyciowych planów i marzeń. 

 

Misja jest wyraŜeniem, które określa główny cel gminy, jej „sens  Ŝycia”. Jest wyrazem dąŜeń 

i oczekiwań w stosunku do gminy, dla której została sformułowana. 

 

Wypracowana  misja  rozwoju gminy poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz gminy. 
Przygodzice w perspektywie 10 lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, 

pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich 

działań objętych strategią. 

 

Misja dla Gminy Przygodzice jest opisem wizji gminy oraz głównego pola działań  

w najbliŜszych latach. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do 

długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne. 

 

Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają 

obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Gminy Przygodzice wzajemnie się 

uzupełniają. 
 

W dalszej części strategii przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla kaŜdego  

z obszarów Ŝycia społeczno – gospodarczego (infrastruktura, gospodarka, przestrzeń, społeczność  

i ekologia). Dla kaŜdego obszaru priorytetowego wskazano powiązania z priorytetami zapisanymi  

w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Podobnie uczyniono z kaŜdym  

z celów szczegółowych tej strategii wskazując na jego powiązania z wybranym celem szczegółowym 

strategii wojewódzkiej. 
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WIZJA 

Gmina Przygodzice w 2020 roku to sprawnie zarządzane 

centrum turystyczne powiatu ostrowskiego, zachęcające 

turystów i rozwinięte gospodarczo miejsce Ŝycia lokalnej 

społeczności. 

 

MISJA 
 
Gmina Przygodzice to: 

• obszar z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, 

przyjazną człowiekowi i środowisku, 

• zaplecze turystyczno – rekreacyjne oparte na walorach 

środowiska naturalnego, 

• obszar dający poczucie bezpieczeństwa i wysoki 

standard Ŝycia jego zdrowym i wykształconym 

mieszkańcom, 

• obszar zintegrowany społecznie i gospodarczo. 
 

 

Przeprowadzona diagnoza społeczno - gospodarcza Gminy Przygodzice, związana  

z określeniem kluczowych problemów Gminy w trzech głównych obszarach: społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym ma w efekcie na celu określenie perspektyw i kierunków rozwoju, 

przed którymi stoi Gmina Przygodzice do roku 2020.  

Zaobserwowano m.in. starzenie się społeczeństwa, wzrost emigracji ludzi młodych, rosnące 

bezrobocie, brak obiektów do organizacji duŜych imprez. Ponadto Gmina Przygodzice nie daje 

perspektyw rozwoju i kariery młodym ludziom. Te kwestie zostały uznane za najwaŜniejsze problemy 

Gminy w sferze społecznej. 

Najistotniejsze wyzwania i problemy stojące przed Gminą Przygodzice w sferze przestrzennej 

to: niewystarczające zaplecze turystyczne w stosunku do potencjału ruchu turystycznego, brak 

obiektów infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie, zły stan techniczny dróg, niski standard 
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urządzeń przestrzeni publicznych, niewystarczający wskaźnik skanalizowania, brak 

zagospodarowania niektórych kluczowych atrakcji i walorów turystycznych, niepełne wykorzystanie 

terenów dla turystyki wypoczynkowej. 

Natomiast w sferze gospodarczej wyłaniają się następujące problemy: wysoka sezonowość 

ruchu turystycznego, niewystarczająca oferta produktów markowych w róŜnych obszarach 

produktowych, w tym turystyki wypoczynkowo-aktywnej,  niewystarczająca ilość miejsc pracy. 

Z przedstawionej diagnozy wyłania się obraz Gminy Przygodzice, dysponującej wieloma 

walorami środowiska naturalnego. Gmina Przygodzice to Gmina o znakomitym połoŜeniu 

geograficznym, unikalnych warunkach przyrodniczych i krajobrazowych. JednakŜe przed władzami 

Gminy i mieszkańcami stoi wielkie wyzwanie, aby Gmina stała się silnym ośrodkiem turystycznym  

z rozwiniętą turystyką wypoczynkową.  

 Kluczem do rozwiązania problemów Gminy we wszystkich sferach jest gospodarka. Problemy 

w tej sferze wynikają w duŜej mierze z zaniedbań w zakresie infrastruktury drogowej. Program 

naprawczy w tej dziedzinie winien dotyczyć takŜe nakładów na inwestycje infrastrukturalne. Konieczne 

jest takŜe podjęcie skutecznych działań w zakresie powiększenia liczby miejsc pracy z równoczesnym 

zabieganiem o inwestorów z zewnątrz. Konsekwentnie naleŜy wspierać rozwój sfery turystycznej, aby 

wydłuŜyć sezon wypoczynkowy.  

Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Przygodzice powinien iść w następujących kierunkach: 

− rozwoju aktywności turystycznej i agroturystycznej ze względu na bardzo wysokie walory 

przyrodniczo-krajobrazowe, 

− rozwinięcia przedsiębiorczości w celu tworzenia nowych miejsc pracy, 

− ochrony istniejącego środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

− rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej, 

− wszechstronnej i szerokiej promocji Gminy przez władze lokalne. 

 



Strategia Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 

 

87

7 STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU 
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 
PRZYGODZICE - PRIORYTETY, CELE OPERACYJNE, 
KIERUNKI DZIAŁANIA 

 

Tabela 29 INFRASTRUKTURA – cele i kierunki działania 

INFRASTRUKTURA 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020; Cel strategiczny 1: 
Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI w., Cel strategiczny 2: Zwiększenie efektywności 
wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa.  

CELE OPERACYJNE Kierunki działania / opis 

 

1.1. Poprawa  stanu środowiska i 
racjonalne gospodarowanie 
zasobami przyrodniczymi 
Gminy Przygodzice. 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020 – cel operacyjny 1.1. 
Poprawa  stanu środowiska i 
racjonalne gospodarowanie zasobami 
przyrodniczymi 
 

 

1.1.1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – 
kanalizacyjnej  

Opis: Ideą kierunku jest rozbudowa sieci wodno – 
kanalizacyjnej na terenie gminy o obszary dotąd 
nieskanalizowane i niezwodociągowane. 

 

1.1.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego przed 
degradacją w wyniku intensyfikacji ruchu 
turystycznego 

Opis kierunku: W celu ochrony środowiska, zmniejszenia 
antropopresji związanej z ruchem turystycznym na szczeblu 
Gminy naleŜy podjąć następujące działania: określenie  
w miejscowych planach terenów przeznaczonych pod rozwój 
funkcji turystycznej, objęcie ochroną obszarów o wysokich 
walorach środowiska przyrodniczego, właściwe 
zorganizowanie ruchu turystycznego, wytyczenie tras 
spacerowych, rowerowych, zorganizowanie na obrzeŜach 
obszarów najcenniejszych przyrodniczo i kulturowych stref 
buforowych zatrzymujących ruch turystyczny przez 
specjalnie przygotowane atrakcje, np. parki leśne, ścieŜki 
przyrodnicze, rozwój infrastruktury technicznej, edukacja 
ekologiczna  lokalnej społeczności, jak równieŜ stymulowanie 
róŜnych inicjatyw społecznych związanych z ochroną 
środowiska.  
 

1.1.3 Budowa sieci gazowej na terenach 
niezgazyfikowanych. 

Opis kierunku: Głównym załoŜeniem kierunku jest 
rozbudowa istniejącej infrastruktury gazowej na terenie 
gminy o obszary do tej pory niezgazyfikowane. 
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1.2. Rozbudowa i przebudowa 

infrastruktury drogowej i 
okołodrogowej 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020 – cel operacyjny 1.2. 
Wzrost spójności komunikacyjnej oraz 
powiązań z otoczeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej  
i okołodrogowej na terenie gminy 
Opis kierunku: Ideą kierunku jest remontowanie istniejących 
dróg gminnych w kolejności od najbardziej 
wyeksploatowanych i posiadających najniŜszy stan 
techniczny nawierzchni. Kierunek ten zakłada równieŜ 
budowę dróg w obszarach nowej zabudowy i terenów 
inwestycyjnych.  

 

1.2.2 Prowadzenie działań związanych z poprawą 
komunikacji pomiędzy miejscowościami gminy 
Przygodzice. 
Opis kierunku: Ideą tego kierunku jest przebudowa 
istniejących ciągów komunikacyjnych i poprawa stanu 
technicznego dróg gminnych łączących poszczególne 
miejscowości Gminy Przygodzice wraz ze zmianą organizacji 
ruchu dla zwiększenia płynności ruchu pojazdów i poprawy 
komunikacji. 
 

1.2.3. Rozbudowa i przebudowa obiektów infrastruktury 
okołodrogowej (chodniki, ścieŜki rowerowe, oświetlenie). 
Opis kierunku: Zamierzeniem kierunku jest dostosowanie 
istniejącej infrastruktury okołodrogowej do obowiązujących 
standardów, w związku z powyŜszym prowadzone będą 
prace związane z budową nowych i przebudową 
istniejących chodników, ścieŜek rowerowych oraz prace 
związane z uzupełnieniem punktów świetlnych na terenie 
całej gminy. 
 

1.3. Rozwój infrastruktury 
kulturalnej 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020 – cel operacyjny 1.3. 
Wzrost znaczenia i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 

 

 

 

 

1.3.1 Poprawa stanu technicznego instytucji kultury i 
świetlic wiejskich, zajmujących się    organizacją    Ŝycia 
kulturalnego na terenie gminy. 
Opis kierunku: W ramach tego kierunku przewiduje się 
poprawę stanu technicznego istniejącej bazy kulturalnej 
(ośrodków kultury, świetlic wiejskich, bibliotek itp.),  
m.in. poprzez przeprowadzenie prac remontowych  
na zewnątrz i wewnątrz poszczególnych obiektów. 
Zamierzeniem kierunku jest równieŜ doposaŜenie placówek 
kulturalnych w niezbędny sprzęt (m.in. komputerowy  
i audiowizualny), który wpłynie na rozwój edukacyjno-
kulturalny mieszkańców gminy. 
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1.4. Rozwój bazy rekreacyjnej i 
turystycznej na terenie gminy 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020 – cel operacyjny 2.4. 
Zwiększenie udziału usług 
turystycznych i rekreacji w gospodarce 
regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.1. Wyznaczanie i zagospodarowanie rekreacyjnych 
szlaków turystycznych. 
Opis kierunku: Ideą kierunku jest stworzenie bazy 
rekreacyjnej na terenie gminy poprzez wyznaczanie  
i zagospodarowywanie rekreacyjnych szlaków turystycznych 
na terenach leśnych, w otoczeniu zbiorników wodnych, rzek, 
jak i w otoczeniu licznych obiektów zabytkowych, takich jak 
ścieŜki rowerowe, ścieŜki, przyrodnicze, szlaki kajakowe itp. 
 
1.4.2. Budowa infrastruktury turystycznej na terenie 
gminy. 
Opis kierunku: Celem kierunku jest stworzenie bazy 
turystycznej na terenie gminy poprzez budowę infrastruktury 
turystycznej w oparciu o akweny wodne. 

 

1.4.3 Budowa sieci parkingów z uwzględnieniem potrzeb 
ruchu turystycznego – takŜe w ramach PPP 
Opis kierunku: Kierunek ten zakłada wyłonienie zgodnie  
z ustawą o ppp partnera prywatnego z dopuszczeniem 
moŜliwości budowy parkingów rozmieszczonych na terenach 
o duŜej percepcji turystycznej. 

 

1.4.4 Działanie na rzecz rozwoju turystyki rekreacyjnej  
w oparciu o dobrze rozwiniętą turystykę zdrowotną i 
wypoczynkową w kierunku alternatywnych całorocznych 
usług typu SPA & Welness opartych na bazie hotelowej 
o standardzie trzygwiazdkowym i wyŜszym. 
Opis kierunku: Rolą Gminy Przygodzice w osiągnięciu 
załoŜeń tego kierunku jest promocja rzeczywistych i 
niepowtarzalnych walorów turystycznych Gminy nie tylko 
wśród potencjalnych turystów, ale równieŜ w środowiskach 
biznesowych i kapitałowych inwestujących w Polsce w usługi 
typu SPA & Wellness. Tworzenie dla nich korzystnych 
warunków do inwestowania, wręcz uprzywilejowania tego 
typu inwestycji, powoduje, Ŝe to właśnie one przyczyniają się 
do przedłuŜenia sezonu letniego i uatrakcyjnienia sezonu 
zimowego.  

1.4.5 Wzbogacenie oferty Gminy Przygodzice w zakresie 
turystyki konferencyjnej. 
Opis kierunku: Wzrasta zapotrzebowanie zarówno w kraju 
jak i zagranicą na organizację konferencji w miejscach  
o duŜych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Stąd 
wynika potrzeba zwiększenia oferty turystyki konferencyjnej 
poprzez budowę nowych lub rozbudowę istniejących 
obiektów turystycznych o powierzchnie przystosowane do 
organizacji duŜych konferencji, posiadających pełne 
uzbrojenie techniczne spełniające standardy europejskie. 
Rozwiązaniem jest promocja istniejącego potencjału bazy 
konferencyjnej połączona z organizacją konferencji 
tematycznych opartych na mocnych stronach Gminy i jej 
połoŜeniu w Dolinie Baryczy. 
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1.4.6 Opracowanie i przyjęcie dokumentów 
planistycznych dających podstawę do podejmowania 
decyzji lokalizacyjnych w nowych obszarach 
turystycznych Gminy ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów turystycznie atrakcyjnych i obszarów do nich 
przyległych. 
Opis kierunku: Obecna sytuacja społeczno – gospodarcza 
Gminy i wzrastające corocznie natęŜenie ruchu 
turystycznego wymaga korekty obowiązujących dokumentów 
planistycznych i tworzenia nowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego na poszczególne 
fragmenty Gminy, które umoŜliwiałyby rozwój infrastruktury 
turystycznej i ostatecznie rozstrzygały o funkcjach 
poszczególnych obszarów, w tym obszarów o kluczowych 
atrakcjach i walorach turystycznych, które mają ogromny, 
często niewykorzystany do końca potencjał turystyczny. 
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Tabela 30 GOSPODARKA – cele i kierunki działania 

GOSPODARKA 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020; Cel strategiczny 2 
Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania / opis 

 

2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy 
 
 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 2.2: Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw. 
 

 

2.1.1 Współpraca Gminy z instytucjami wsparcia małej  
i średniej przedsiębiorczości. 

Opis kierunku: Ideą tego kierunku jest zapewnienie wsparcia 
instytucjonalnego i organizacyjnego tworzącym się na terenie 
Gminy przedsięwzięciom MSP dla zwiększenia ich 
sprawności funkcjonowania na rynku i moŜliwości ich 
rozwoju. 
 

2.2. Tworzenie warunków dla 
dalszego rozwoju 
gospodarczego gminy. 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 1.5: 
Przygotowanie i racjonalne 
wykorzystanie terenów 
inwestycyjnych. 
 

2.2.1.Stopniowe wdraŜanie na terenie gminy dostępu do 
szerokopasmowego Internetu.  

Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest 
systematyczne wdraŜanie Internetu szerokopasmowego 
poprzez wymianę centrali telefonicznych, budowę radiolinii 
obejmujących cały obszar gminy. 

 

2.2.2. Wspieranie rozwoju róŜnych form usług 
skierowanych pod potrzeby mieszkańców i 
przybywających turystów. 
Opis kierunku: Kierunek zakłada wspieranie rozwoju usług 
turystycznych (rekreacyjnych, gastronomicznych, 
noclegowych) skierowanych do mieszkańców gminy i 
przebywających turystów na teren Gminy Przygodzice 
poprzez dostępność do uzbrojonych terenów inwestycyjnych 
i preferencyjne warunki inwestowania oraz profesjonalną 
obsługę inwestora. 
 
 
2.2.3. Tworzenie dokumentów planistycznych 
umoŜliwiających lokowanie inwestycji na gminnych 
terenach inwestycyjnych. 
Opis kierunku: ZałoŜeniem kierunku jest aktualizacja planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących  
na terenach inwestycyjnych dla wyeliminowania utrudnień 
z lokowaniem inwestycji w oparciu o obecnie obowiązujące 
funkcje. Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego winny uwzględniać równieŜ tereny 
przeznaczone pod rozwój działalności gospodarczej (MSP) 
na terenie gminy. 
 
2.2.4 Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz 
wzrostu zainteresowania przez inwestorów 
strategicznych terenami inwestycyjnymi Gminy 
Przygodzice. 
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest 
współpraca m.in. z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych w zakresie promocji warunków inwestowania 
na terenach inwestycyjnych Gminy oraz dąŜenie  
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do wzmocnienia współpracy z tzw. otoczeniem biznesu 
mogącym stworzyć dodatkowe atrakcyjne warunki 
inwestowania w Gminie Przygodzice. 
 

2.3. Promocja Gminy. 
 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – Cel operacyjny 2.4: 
Zwiększenie udziału usług turystyczno 
– rekreacyjnych w gospodarce regionu  
 

2.3.1 RóŜnorodna, ukierunkowana działalność 
promocyjna na rynek zewnętrzny i wewnętrzny  
Opis kierunku: Celem podejmowanych przedsięwzięć 
promocyjnych powinno być rozszerzenie zakresu i stopnia 
znajomości oferowanych atrakcji i produktów turystycznych 
Gminy Przygodzice w kraju i zagranicą, a tym samym 
wydłuŜenie sezonu turystycznego i długości pobytu turystów. 
WaŜne jest stymulowanie społeczności lokalnych do 
aktywnego włączenia się w tworzenie i organizację projektów 
promocyjnych zarówno przez sektor publiczny, jak  
i prywatny. 
 
2.3.2 Tworzenie i promocja projektów i zamierzeń 
inwestycyjnych opartych o partnerstwo publiczno - 
prywatne zwiększających ofertę turystyczną Gminy 
Przygodzice 
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest 
zaakcentowanie potrzeby realizacji inwestycji turystycznych  
i okołoturystycznych opartych o umowy partnerstwa 
publiczno – prywatnego. Projekty te winny powstawać 
zarówno po stronie sektora publicznego, jak i partnera 
prywatnego. Projekty ppp tworzone przez samorządy mogą 
być doskonałą ofertą zachęcającą inwestorów prywatnych do 
inwestowania w infrastrukturę turystyczną wspólnie z 
samorządem oraz mogą się stać elementem montaŜu 
finansowego z udziałem funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. 
 
2.3.3 Opracowanie strategii promocji Gminy Przygodzice 
Opis kierunku: Celem kierunku jest utworzenia strategii 
promocji, która wskazywałaby na główne produkty markowe 
Gminy Przygodzice, a jednocześnie zaproponowałaby 
szczegółowe rozwiązania marketingowe i reklamowe, które 
przełoŜyłyby się bezpośrednio na szybki rozwój gospodarczy 
całej Gminy. 
 
2.3.4 Monitoring skuteczności działań promocyjnych 
podejmowanych przez Gminę Przygodzice 
Opis kierunku: Wszelkie działania promocyjne, jakie 
podejmuje Gmina i jej słuŜby winny mieć na samym wstępie 
określone wskaźniki produktu i rezultatu według zasad 
określonych w RPO lub adekwatnych dokumentach 
związanych z procedurami określającymi monitoring 
podjętych działań. Tylko wtedy moŜna będzie ocenić wartość 
poniesionych nakładów na promocję w stosunku do 
rzeczywistych mierzalnych produktów i rezultatów.  
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2.4. Wykreowanie nowych 
produktów turystycznych 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020 – Cel operacyjny 2.4: 
Zwiększenie udziału usług turystyczno 
– rekreacyjnych w gospodarce regionu  

 

2.4.1 Tworzenie oferty turystycznej skierowanej  
do dzieci i młodzieŜy oraz rodzin z dziećmi. 
Opis kierunku: Wyjazdy rodzinne stanowią znaczny procent 
wśród turystów odwiedzających Gminę. Dlatego koniecznym 
jest wzbogacenie infrastruktury turystycznej Gminy o miejsca 
spełniające wymagania wypoczynku rodzinnego dla rodzin 
przyjeŜdŜających z małymi dziećmi (place zabaw , ogródki 
jordanowskie). 

 

2.4.2 PrzedłuŜenie sezonu turystycznego w Gminie 
Przygodzice 

Opis kierunku: Celem kierunku jest opracowanie 
odpowiedniej formuły rynkowej oraz koncepcji wewnętrznej 
mającej na celu przedłuŜenie sezonu letniego (wrzesień, 
październik), aktywizacja operatorów turystycznych w Gminie 
Przygodzice w zakresie całorocznego funkcjonowania poza 
sezonem letnim, a takŜe opracowanie efektywnej koncepcji 
wiosennego otwarcia sezonu (w kwietniu) i otwarcia 
krótkiego sezonu zimowego (styczeń/luty). 

 
2.4.3 Opracowanie propozycji tematycznych zwiedzania i 
aktywnego korzystania z zasobów przyrodniczych 
Gminy Przygodzice niezwykle bogatych w obszary 
przyrody chronionej. 
Opis kierunku: Konieczne jest opracowania pakietów 
tematycznych z włączeniem istniejących tras pieszo – 
rowerowych , ścieŜek przyrodniczych przebiegających przez 
niezwykle bogate obszary przyrody chronionej oraz 
włączenie tych pakietów do oferty turystycznej Gminy 
Przygodzice. 
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Tabela 31 PRZESTRZEŃ – cele i kierunki działania 

PRZESTRZEŃ 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020: Cel strategiczny 1 
Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI w. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania / opis 

3.1. Renowacja zabytków i odnowa 
obszaru Gminy Przygodzice. 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 1.3: Wzrost 
znaczenia i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 
 

3.1.1. Renowacja obiektów zabytkowych i sakralnych 
występujących na terenie gminy. 
Opis kierunku: Przesłaniem kierunku jest udział w projektach 
odnowy i konserwacji obiektów zabytkowych z udziałem 
partnerów prywatnych, publicznych i związków 
wyznaniowych. 
 
3.1.2. Stworzenie moŜliwości absorpcji środków UE i 
pozaunijnych dotacji na rzecz podniesienia jakości Ŝycia 
mieszkańców obszarów wiejskich. 
Opis kierunku: Ideą tego kierunku jest umoŜliwienie 
absorpcji środków UE na rzecz podniesienia jakości Ŝycia 
społeczności lokalnej zamieszkującej Gminę Przygodzice 
dla poprawy jakości infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, 
sportowej, a takŜe estetyki poszczególnych miejscowości. 
 
 

 
3.2. Wykorzystanie istniejących 
walorów przyrodniczo-
krajobrazowych 
na rzecz rozwoju turystyki. 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 2.4: 
Zwiększenie udziału usług turystyczno 
– rekreacyjnych w gospodarce regionu 

 
3.2.1. Lepsze wykorzystanie istniejących obszarów 
leśnych, rzecznych i zbiorników wodnych dla rozwoju 
turystyki (turystyka kwalifikowana) i agroturystyki. 
Opis kierunku: Istotą kierunku jest zagospodarowanie 
rekreacyjnych szlaków turystycznych (szlaki piesze, ścieŜki 
przyrodnicze, ścieŜki rowerowe) w obszarach leśnych  
i wodnych gminy. 
 
3.2.2. Działanie na rzecz powiększenia bazy noclegowej 
i gastronomicznej w obszarach proturystycznych. 
Opis kierunku: Zamierzeniem kierunku jest wspieranie 
inicjatyw i tworzenie warunków dla budowy bazy noclegowej, 
w tym agroturystycznej oraz bazy gastronomicznej  
w obszarach proturystycznych Gminy. 
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Tabela 32 SPOŁECZNOŚĆ – cele i kierunki działania 

SPOŁECZNOŚĆ 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020: Cel strategiczny 3. 
Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia, Cel strategiczny 4. Wzrost 
spójności i bezpieczeństwa społecznego 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania / opis 

4.1. Poprawa jakości Ŝycia w Gminie 
Przygodzice. 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 4.2: 
Poprawa warunków mieszkaniowych, 
Cel operacyjny 4.3  Rozwój usług 
socjalnych 

4.1.1 Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych / 
rewitalizacja dzielnic mieszkaniowych. 

Opis kierunku: Celem tego kierunku są systematyczne 
remonty zasobów mieszkań komunalnych, co pozwoli  
na podwyŜszenie standardów lokali mieszkalnych, a takŜe 
rewitalizacja dzielnic mieszkaniowych wraz z poprawą 
ogólnodostępnej infrastruktury usługowej i wypoczynkowej. 
 

4.2. Przeciwdziałanie marginalizacji 
w Gminie Przygodzice. 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 4.3  Rozwój 
usług socjalnych 

4.2.1. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu 
społecznemu seniorów zamieszkujących Gminę 
Przygodzice. 

 
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku są 
działania w kierunku rozwijania i upowszechniania działań 
związanych z aktywizacją osób starszych. 
 

 4.3. Wszechstronny rozwój edukacyjny 
dzieci i młodzieŜy z terenu gminy. 
 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 3.2: 
Poprawa jakości oraz wzrost 
róŜnorodności form kształcenia 

4.3.1 Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie 
placówek oświatowych i kulturalnych. 
 
Opis kierunku: Organizacja zajęć pozalekcyjnych 
skierowanych do dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy 
Przygodzice, opartych na bazie istniejących placówek 
oświatowych i kulturalnych winna stać się uzupełnieniem 
istniejącego programu nauczania i podstawą realizacji 
programu otwartych szkół. 
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4.4.Ograniczenie patologii 
społecznych 
 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 4.5: 
Ograniczenie skali patologii oraz 
wykluczeń społecznych 

 
4.4.1 Tworzenie warunków do sprawnego 
funkcjonowania grup wsparcia. 
Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest tworzenie na 
bazie zasobów Gminy Przygodzice zaplecza dla działań 
takich grup wsparcia jak grupy AA, świetlice 
socjoterapeutyczne, Dom Dziennego Pobytu, ośrodki 
interwencji kryzysowej, biura porad prawnych i wielu 
podobnych działań opartych równieŜ na np. 
„streetwalkersach”. 
 
 
4.4.2 Monitorowanie miejsc i obszarów zagroŜonych 

przestępczością, patologiami społecznymi  
i wykluczeniem społecznym. 

Opis kierunku: ZałoŜeniem kierunku jest stworzenie systemu 
monitoringu miejsc i obszarów zagroŜonych przestępczością, 
patologiami społecznymi i wykluczeniem społecznym  
dla poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy 
Przygodzice. Szczególnie istotne jest takŜe zwiększenie 
działań prewencyjnych na terenie Gminy Przygodzice. 
 

 
4.5. Zainicjowanie i wzmocnienie 

współpracy między róŜnymi 
podmiotami przy lokalnych 
działaniach społecznych 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020: Cel operacyjny 4.6: 
Budowa kapitału społecznego na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego 
 

 
4.5.1 Budowa podstaw i wdraŜanie projektów opartych 

na partnerstwie publiczno – społecznym. 
Opis kierunku: Ideą tego kierunku jest stworzenie modelu 
oferty partnerstwa publiczno – społecznego przede 
wszystkim skierowanego do organizacji pozarządowych  
w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, sportowym, imprez masowych i pomocy 
społecznej, jak równieŜ edukacji i prekwalifikacji zawodowej. 
 
4.5.2 Budowa systemu wolontariatu i jego promocja. 
Opis kierunku: Ideą jest stworzenie zaplecza wolontariuszy 
głównie w oparciu o młodzieŜ, które pozwoli na 
skuteczniejsze zarządzanie poszczególnymi segmentami 
działań społecznych. 
 
4.5.3 Rozwój współpracy z gminami sąsiednimi. 
Opis kierunku: Celem kierunku jest budowa funkcjonalnych 
powiązań międzygminnych pomiędzy gminami sąsiednimi. 
 

4.5.4 Utrzymywanie i rozwijanie międzynarodowych 
kontaktów z miejscowościami partnerskimi.  

Opis kierunku: Celem tego zadania jest intensyfikacja 
kontaktów międzynarodowych oraz ich ukierunkowanie na 
realizację inicjatyw proturystycznych (np. organizacja imprez, 
promocja krzyŜowa, wymiany kulturalne, transfer know –how)  
oraz inwestycyjnych. 
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Tabela 33 OCHRONA ŚRODOWISKA – cele i kierunki działania 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020: Cel strategiczny 1. 
Dostosowanie przestrzeni do wymagań XXI w. 

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania / opis 

5.1. Poprawa  stanu środowiska i 
racjonalne gospodarowanie 
zasobami przyrodniczymi 
Gminy Przygodzice. 

 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 
roku 2020 – cel operacyjny 1.1. 
Poprawa  stanu środowiska i 
racjonalne gospodarowanie zasobami 
przyrodniczymi 
 

5.1.1. Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji  
m.in. przez promocję nowych technologii grzewczych 
wśród mieszkańców. 
Opis kierunku: ZałoŜeniem kierunku jest takŜe zwiększenie 
udziału nowych technologii grzewczych opartych  
o odnawialne źródła energii (np. solary – jako naturalne 
źródło pozyskiwania energii cieplnej, biomasa, pompy 
cieplne). 
 
5.1.2 WdroŜenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki 
odpadów surowcowych na terenie całej Gminy. 

Opis kierunku: Ideą tego kierunku przede wszystkim jest 
zwiększenie asortymentu segregowanych odpadów  
m.in. poprzez zakup nowych pojemników do selektywnej 
zbiórki oraz stworzenie systemu utylizacji odpadów 
wielkogabarytowych przez jednostki zarządzające tym 
sektorem ochrony środowiska na terenie Gminy. 

 

5.1.3 Monitorowanie i egzekwowanie prawidłowego 
składowania ścieków płynnych w zbiornikach 
bezodpływowych. 
Opis kierunku: Istotą kierunku jest stworzenie sprawnego 
systemu monitoringu składowania ścieków płynnych  
w zbiornikach bezodpływowych dla zminimalizowania 
zagroŜeń wynikających z ich przedostania się do urządzeń 
melioracyjnych, cieków wodnych i pól. 
 
5.1.4 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego przed 
degradacją w wyniku intensyfikacji ruchu turystycznego. 
Opis kierunku: W celu ochrony środowiska, zmniejszenia 
antropopresji związanej z ruchem turystycznym na szczeblu 
Gminy naleŜy podjąć następujące działania: określenie  
w miejscowych planach terenów przeznaczonych pod rozwój 
funkcji turystycznej, objęcie ochroną obszarów o wysokich 
walorach środowiska przyrodniczego, właściwe 
zorganizowanie ruchu turystycznego, wytyczenie tras 
spacerowych, rowerowych, zorganizowanie na obrzeŜach 
obszarów najcenniejszych przyrodniczo i kulturowych stref 
buforowych zatrzymujących ruch turystyczny przez 
specjalnie przygotowane atrakcje, np. parki leśne, ścieŜki 
przyrodnicze, rozwój infrastruktury technicznej, edukacja 
ekologiczna  lokalnej społeczności, jak równieŜ stymulowanie 
róŜnych inicjatyw społecznych związanych z ochroną 
środowiska.  
 
5.1.5 Utworzenie programu edukacji ekologicznej dzieci i 
młodzieŜy na poziomie szkół podstawowych  
i gimnazjów. 
Opis kierunku: Przesłaniem kierunku jest podniesienie 
świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej 
poprzez wdraŜanie programu edukacji ekologicznej  
na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
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5.1.6 Edukacja społeczności lokalnej poprzez lokalne 
media w zakresie nowych technologii ochrony 
środowiska i zagroŜeń ekologicznych. 
Opis kierunku: Główną ideą kierunku jest wykorzystanie 
lokalnych mediów do edukacji ekologicznej mieszkańców  
z zakresu nowych technologii ochrony środowiska oraz 
potencjalnych zagroŜeń ekologicznych. 
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2 PROMOCJA GMINY PRZYGODZICE 

Analiza potencjału Gminy Przygodzice pokazuje, Ŝe dominującym obszarem aktywności 

promocyjnej na poziomie Gminy jest promocja turystyczna. Zagospodarowanie turystyczne, 

niezaprzeczalne walory turystyczne powodują, Ŝe koncentracja na promocji turystycznej jest 

uzasadniona. JednakŜe kreując promocję Gminy naleŜy uwzględnić promocję inwestycyjną, promocję 

wewnętrzną adresowaną do mieszkańców, a takŜe promocję działań mających na celu wykreowane 

poŜądanego wizerunku w mediach i w instytucjach szczebla regionalnego, krajowego i wśród 

partnerów międzynarodowych i międzygminnych Gminy. 

 

Zatem odbiorcami komunikatów promocyjnych winni być: 

• odbiorcy wewnętrzni 

 Odbiorcy wewnętrznymi są te grupy, które funkcjonują w Gminie Przygodzice. Chodzi 

zarówno o odbiorców produktów (inwestycyjnych, mieszkaniowych, socjalnych, handlowo – 

usługowych, oświatowo – kulturalnych, rekreacyjno – sportowych, publicznych), jak i wizerunku Gminy. 

Są to: 

 mieszkańcy Gminy Przygodzice, 

 Urząd Gminy Przygodzice i ościenne jednostki samorządu terytorialnego, 

 przedsiębiorstwa turystyczne,  

 przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, pośrednio związane z branŜą turystyczną, 

 przedsiębiorstwa produkcyjne, niezwiązane z turystyką, 

 instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, turystyką, rekreacją, sportem, 

 szkoły, 

 organizacje społeczne, działające na rzecz lokalnej społeczności, 

 media lokalne i regionalne. 

 Odbiorcy wewnętrzni są jednocześnie adresatami działań związanych z wizerunkiem,  

i współtwórcami wizerunku Gminy Przygodzice w otoczeniu zewnętrznym, poprzez kontakty  

z odbiorcami zewnętrznymi. Winni być ambasadorami marki Gminy Przygodzice.  

 

• odbiorcy zewnętrzni 

 Jako odbiorców zewnętrznych naleŜy rozumieć te grupy, które mają swoją siedzibę, miejsce 

zamieszkania poza Gminą Przygodzice. Odbiorcy zewnętrzni to następujące podgrupy: 

 turyści, 

 mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego (poza Gminą Przygodzice) i ościennych powiatów – odbiorcy 

oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej, 

 potencjalni, przyszli inwestorzy (zarówno w infrastrukturę turystyczną, jak równieŜ infrastrukturę 

dla mieszkańców, przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe), 

 media lokalne i regionalne, 

 media ogólnopolskie, w tym media branŜowe (turystyczne i marketingowe), 



Strategia Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 

 

100

 instytucje publiczne na poziomie regionalnym i krajowym, 

 instytucje i organizacje zajmujące się rozwojem i promocją turystyki i gospodarki na szczeblu 

centralnym, dystrybutorzy środków UE – np. POT, PARP, PAIiIZ12. 

 

Stworzenie pozytywnego wizerunku Gminy Przygodzice będzie waŜnym uwarunkowaniem 

powodzenia w działaniach na rzecz rozwoju. Funkcję pozytywnego wizerunku Gmina Przygodzice 

będzie mogła wykorzysta w ubieganiu się o inwestorów, turystów oraz środki pomocowe z róŜnego 

rodzaju programów. Promocja Gminy Przygodzice, jaką wykreuje samorząd Gminy Przygodzice 

odniesie pozytywne skutki na wielu płaszczyznach. 

 Podstawowym celem działań promocji ukierunkowanych na sektor turystyki w Gminie 

Przygodzice winien być moŜliwie szybki wzrost liczby turystów odwiedzających atrakcje turystyczne 

Gminy. Jednocześnie turyści stanowią strategiczną grupę odbiorców oferty promocyjnej Gminy 

Przygodzice. Promocja Gminy Przygodzice jako regionu turystycznego powinna być ukierunkowana 

na zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału przyrodniczego i społecznego Gminy przez 

rozwój turystyki krajowej i zagranicznej, skutkujące lokalnym rozwojem gospodarczym oraz wzrostem 

poziomu Ŝycia ludności. W zakresie promocji turystycznej Gminy naleŜy wykreować wizerunek Gminy 

Przygodzice jako atrakcyjnego i przyjaznego turystom obszaru, promowanie atrakcji i produktów 

turystycznych na rynku krajowym i międzynarodowym oraz nasilić działalność promocyjną wewnątrz 

Gminy dla zmniejszenia wyjazdów mieszkańców na tereny sąsiednich gmin czy województw. Wśród 

działań promocyjnych Gminy Przygodzice nie moŜe zabraknąć oferty dla turystów zagranicznych,  

w komunikacji takiej istotne jest posiadanie strony internetowej Gminy w językach obcych (minimum 

stanowić będzie strona w języku angielskim i niemieckim). 

 Promocja Gminy Przygodzice skierowana do jej mieszkańców winna mieć na celu 

wzmocnienie identyfikacji i więzi tej grupy z Gminą. Jest to istotny odbiorca działań promocyjnych 

Gminy, gdyŜ jego zachowania, wypowiedzi i odczucia wpływają na postrzeganie Gminy przez 

odbiorców zewnętrznych. Działania ukierunkowane w obszarze komunikacji z mieszkańcami mają 

spowodować, Ŝe staną się oni ambasadorami Gminy Przygodzice na zewnątrz, co znacząco wpłynie 

na jej pozytywny wizerunek. Istotne jest, aby mieszkańcy identyfikowali się z wizją Gminy Przygodzice 

i czuli się zaangaŜowani w jej tworzenie. Działania promocyjne skierowane do mieszkańców Gminy 

winny przynieść wymierne skutki w postaci poŜądanego wizerunku Gminy, wzrostu ruchu 

turystycznego, a w konsekwencji wzrostu miejsc pracy w Gminie. Według ekspertów jedno miejsce 

noclegowe generuje pięć miejsc pracy. Dialog z mieszkańcami powinien trwać cały rok,  

ze szczególnym nasileniem w okresie imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych. Do mieszkańców 

powinny być kierowane takŜe materiały edukacyjno -informacyjne o wydarzeniach i atrakcjach. 

 Specyficzny i stosunkowo trudny rodzaj promocji gminy stanowi promocja wśród 

potencjalnych inwestorów. Są oni silnie rozproszeni, bardzo zróŜnicowani i jest ich relatywnie niewielu, 

szczególnie w stosunku do starających się o nich samorządów. Za sukces promocji inwestycyjnej 

gminy naleŜy juŜ uznać przekonanie inwestora do włączenia konkretnej oferty na listę rozpatrywanych 

                                                
12 POT – Polska Organizacja Turystyczna, PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PAIiIZ - Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
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lokalizacji. Do promocji inwestycyjnej Gmina Przygodzice winna przystąpić dopiero po przygotowaniu 

oferty inwestycyjnej. Promocja inwestycyjna Gminy Przygodzice powinna być przeprowadzona przez 

urzędników gminnych. JednakŜe moŜna ją zlecić wyspecjalizowanym instytucjom.  

Władze Gminy Przygodzice winny docierać bezpośrednio do potencjalnych inwestorów i przekonywać, 

Ŝe atrakcyjność inwestycyjna, czyli suma korzyści, jaka moŜe stać się ich udziałem dzięki rozpoczęciu 

działalności w danym miejscu, jest wyŜsza niŜ w innych gminach. Do promocji bezpośredniej naleŜy 

wykorzystać: 

 dystrybucję materiałów promocyjnych, wręczanych podczas spotkań bezpośrednich, a takŜe 

rozkładane w miejscach odwiedzanych przez potencjalnych inwestorów, 

 przygotowanie i dystrybucję opracowań specjalistycznych, uwydatniających szczególne walory 

Gminy, 

 reklamę w mediach wyspecjalizowanych i branŜowych, 

 marketing bezpośredni - bezpośrednie docieranie z informacją telefoniczną o ofercie inwestycyjnej 

do osób zajmujących się wyborem miejsc lokalizacji w koncernach planujących ekspansję  

w regionie, 

 przygotowanie zakładki „Oferta inwestycyjna” na oficjalnej stronie Gminy Przygodzice, 

 uczestnictwo w targach. 

 

Ponadto w celu promocji inwestycyjnej Gmina moŜe skorzystać z usług oferowanych przez 

wyspecjalizowane firmy i instytucje, do których zwracają się inwestorzy poszukujący miejsca lokalizacji.  

Partnerzy, z którymi mogłaby nawiązać współpracę Gmina Przygodzice to:  

 firmy prywatne (consultingowe, biura pośrednictwa nieruchomości, kancelarie prawne), które 

odpłatnie doradzają, przewaŜnie duŜym koncernom międzynarodowym, przy wyborze miejsca 

lokalizacji, przedstawiają klientom takŜe oferty otrzymane od gmin, 

 organizacje samorządu gospodarczego (izby przemysłowe i handlowe), grupujące firmy branŜowe 

lub przedsiębiorstwa działające na rynkach poszczególnych krajów, do nich czasami, takŜe 

poprzez kontakty nieformalne, zwracają się inwestorzy zainteresowani znalezieniem dogodnego 

miejsca pod budowę nowych oddziałów swoich firm, 

 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych to instytucja specjalizująca się w obsłudze 

priorytetowych inwestorów z zagranicy, w szczególności średnich i duŜych, profesjonaliści z PAIiIZ 

doradzają inwestorom zainteresowanym rozpoczęciem działalności w Polsce, przedstawiają 

najbardziej atrakcyjne, ich zdaniem, oferty inwestycyjne polskich samorządów, 

 wydziały ekonomiczno - handlowe i radcy handlowi ambasad polskich za granicą i zagranicznych  

w Polsce, są to czasami pierwsze adresy, pod które kierują się inwestorzy zainteresowani 

lokalizacją w danym kraju, 

 działający w Gminie przedsiębiorcy, szczególnie średni i duzi, przed podjęciem ostatecznej decyzji 

o lokalizacji firmy często spotykają się z działającymi na danym terenie przedsiębiorcami  

i rozmawiają o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, działa tzw. zasada śnieŜnej 

kuli - im lepsze doświadczenia firm juŜ działających w gminie, tym większe szanse na następne, 
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 współpraca partnerska z zagranicznymi samorządami, co daje moŜliwość wymiany doświadczeń 

czy realizacji wspólnych projektów i pozwala teŜ na przedstawianie oferty Gminy za granicą, 

czasami efektem współpracy są inwestorzy zainteresowani lokalizacją firmy w gminie, 

 uczestnictwo w róŜnego rodzaju konkursach dla gmin np.: Grunt na medal (organizator: PAIiIZ), 

Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom (organizator: FRDL), Gmina fair-play - certyfikowana 

lokalizacja inwestycji (organizator: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 

Prywatnym), pozwala zaistnieć w mediach i utrwalać wizerunek gminy jako dobrego miejsca  

do prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w przypadku wygrania któregoś  

z ww. konkursów. 

 

Do działań, które ponadto naleŜy podjąć i kontynuować w zakresie szeroko rozumianej promocji 

Gminy Przygodzice zaliczyć naleŜy: 

 dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy w formie papierowej, 

 nawiązanie współpracy z sąsiednimi oraz wojewódzkimi punktami i centrami informacji 

turystycznej, 

 kampanie reklamowe Gminy w mass mediach, 

 organizację cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych, 

 stworzenie i utrzymanie stałego kalendarza podstawowych działań promocyjnych, 

 udział w szkoleniach, targach, wystawach, w tym międzynarodowych, 

 zapraszanie gości spoza Gminy na organizowane przez Gminę uroczystości i imprezy 

okolicznościowe, 

 publiczne wystąpienia przedstawicieli reprezentujących produkt turystyczny na targach  

i giełdach turystycznych, szczególnie międzynarodowych,  

 organizowanie objazdowych wycieczek dla takich grup odbiorców jak dziennikarze, 

przedstawiciele touroperatorów, punktów informacji turystycznej, itp. 

 udzielanie wywiadów w mediach, organizowanie sympozjów, których celem jest pogłębianie 

wiedzy o Gminie Przygodzice i organizowanie konferencji prasowych, 

 umieszczanie na oficjalnej stronie internetowej informacji nt. jak pozytywnie Gminę inni widzą  

i opisują. 

 

Skuteczność działań promocyjnych podejmowanych na szczeblu Gminy powinna być okresowo 

weryfikowana. Pozwoli to na stałą kontrolę zasadności stosowanych narzędzi i technik promocyjnych. 

W rezultacie środki finansowe przekazywane na tą działalność, będą wydatkowane coraz bardziej 

efektywnie. Zebrane i opracowane wyniki badań winny być upowszechnione w celu wsparcia władz 

lokalnych w procesie rozwoju Gminy Przygodzice. Prowadzenie monitoringu winno mieć charakter 

ciągły oraz cykliczny. 
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3 MONITORING I EWALUACJA STRATEGII 

Ocena strategicznych dokumentów zawierających programy rozwoju winna być dokonywana 

trzykrotnie: przed rozpoczęciem realizacji (ex-ante), w połowie okresu realizacji (mid-term)  

oraz po zakończeniu realizacji (ex-post).  

Aby umoŜliwić pośrednie dokonywanie ocen mid-term i ex-post, naleŜy określić powiązania 

pomiędzy Strategią gminy, a strategiami sektorowymi oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Ocena 

ex-post jest najbardziej istotna i miarodajna dla całościowej oceny polityki rozwoju gminy w długim 

okresie czasu oraz spełnia najwięcej funkcji. Wszelkie oceny oddziaływania podmiotów publicznych na 

procesy rozwoju przeprowadzane są w kontekście społecznych potrzeb, celów i nakładów. Mierzone  

i oceniane są uzyskane produkty, wyniki, efekty i skutki. Działania i przedsięwzięcia słuŜące realizacji 

celów operacyjnych oceniane są na podstawie czterech kryteriów: skuteczności, celowości, 

efektywności, wydajności. Cały proces dodatkowo oceniany jest z punktu widzenia praworządności  

i gospodarności (oszczędności). Oceny wymagają podejścia uporządkowanego, obiektywnych 

kryteriów oraz stosowania zróŜnicowanych i wyrafinowanych metod. Ocena realizacji Strategii jest 

procesem wymagającym udziału społecznego, a przede wszystkim współdziałania podmiotów  

i uczestników strategicznego planowania rozwoju Gminy Przygodzice.  

Aby spełnić powyŜsze wymagania, kaŜdy cel operacyjny wymaga monitorowania. Wymóg 

monitorowania wynika równieŜ z przepisów regulujących finansowanie przedsięwzięć z funduszy 

strukturalnych UE. Monitorowaniem Strategii na poziomie celów operacyjnych (uŜywając wskaźników 

produktu i rezultatu przypisanych tym celom) winna zajmować się jednostka organizacyjna 

odpowiedzialna za jego wdraŜanie, w tym wypadku – samorząd gminny. 

Wizja, misja Gminy Przygodzice zawarta w Strategii sformułowana jest na tak ogólnym 

poziomie, Ŝe bezpośrednia ocena stopnia ich realizacji nie jest moŜliwa. MoŜna jednak ocenić stopień 

realizacji celów operacyjnych. Mają one na tyle konkretny charakter i są powiązane bezpośrednio  

z realizowanymi i planowanymi do realizacji przedsięwzięciami, Ŝe moŜna stosować bardziej 

wyspecjalizowane wskaźniki.  

W charakterystyce kaŜdego z celów operacyjnych zawarto propozycje wskaźników produktów 

oraz rezultatów. Zestaw wskaźników dla celów monitorowania Strategii na poziomie celów 

operacyjnych zawiera poniŜsza tabela 32. Ich coroczne obliczenie rozpoczynając od roku bazowego 

2011 (stan 31 grudnia – dane będą dostępne wiosną 2012) umoŜliwi dokonanie w latach 2015 i 2020 

ocen realizacji Strategii pod kątem: skuteczności, celowości, efektywności, wydajności. Odpowiednie 

jednostki organizacyjne gminy i instytucje zewnętrzne dokonywać będą bieŜącej (raz w roku)  

i okresowej (w 2015 i 2020r.) kontroli realizacji Strategii. Efektem kontroli moŜe być konieczność 

zmodyfikowania Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice. 

 

Źródłami pozyskiwania danych do oceny realizacji Strategii mogą być: 

1. Źródła pierwotne: 

- badania ankietowe za pomocą kwestionariusza – np. z wykorzystaniem Internetu, w formie 

drukowanej – skrzynka na opinie w punkcie obsługi Gminy, 
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- otwarte dla wszystkich Forum Internetowe, pozwalające na swobodną wypowiedź, 

- cykliczne, coroczne spotkania grup eksperckich oraz innych podmiotów działających w róŜnych 

obszarach społecznych i gospodarczych Gminy, 

- inne. 

 

2. Źródła wtórne: 

- statystyki, w tym Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek i instytucji, informacje medialne 

oraz raporty, biuletyny, sprawozdania z działalności i in. pochodzące od środowisk turystycznych, 

inne, 

- raporty z badań ruchu turystycznego w Gminie Przygodzice. 

 

Wybór źródeł informacji do oceny realizacji Strategii będzie kaŜdorazowo weryfikowany, zgodnie  

z przyjętymi wskaźnikami 
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Tabela 34 Wskaźniki monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 

Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego  

Wskaźniki 

produktu rezultatu 

  Rok bazowy 2011, lata oceny: 2015, 2020 

1. INFRASTRUKTURA 

1.1 
POPRAWA  STANU ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI GMINY PRZYGODZICE 

Kierunki działania 
1.1.1 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej  

 

• Długość (w km) wybudowanej 
sieci 

• Liczba osób podłączonych  
do wybudowanej sieci 

1.1.2 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego przed degradacją w wyniku 
intensyfikacji ruchu turystycznego 

 
• Liczba projektów, mających  

na celu ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego. 

 
• Liczba turystów zagranicznych 

i krajowych, korzystających  
z nowopowstałych obiektów. 

1.1.3 Budowa sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych. • Długość (w km) nowo 
wybudowanej sieci gazowej na 
terenie gminy. 

• Liczba gospodarstw domowych 
podłączonych do sieci 
gazowej. 

1.2. 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OKOŁODROGOWEJ 

Kierunki działania 

 
1.2.1  

 
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej na 
terenie Gminy. 

 
• Długość (w km) 

przebudowanych dróg gminnych 
• Długość (w km) nowo 

wybudowanych dróg w 
obszarach nowej zabudowy 
mieszkaniowej, atrakcji 
turystycznych i terenów 
inwestycyjnych 

 
• Średniodobowe natęŜenie 

ruchu pojazdów kołowych 
(SDR) na przebudowanych 
drogach gminnych. 

• Średniodobowe natęŜenie 
ruchu pojazdów kołowych 
(SDR) na nowo 
wybudowanych drogach  
w obszarach nowej zabudowy 
mieszkaniowej, atrakcji 
turystycznych i terenów 
inwestycyjnych. 
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego  

Wskaźniki 

produktu rezultatu 

• Skrócenie czasu przejazdu 
pomiędzy miejscowościami 
Gminy połączonymi 
przebudowanymi drogami 
gminnymi. 

• Zmniejszenie stopnia 
zanieczyszczenia środowiska, 
liczby kolizji, zdarzeń 
drogowych spowodowanych 
stanem technicznym dróg 
gminnych. 

 
1.2.2.  

 
Prowadzenie działań związanych z poprawą komunikacji pomiędzy 
miejscowościami Gminy Przygodzice. 

 
• Liczba inicjatyw i projektów 

stworzonych na terenie gminy, 
których celem była poprawa 
komunikacji pomiędzy 
miejscowościami Gminy 
Przygodzice. 

 

• Pomiary natęŜenia i płynności 
ruchu na terenie Gminy przed  
i po realizacji poszczególnych 
inwestycji drogowych, których 
celem było usprawnienia 
komunikacji pomiędzy 
miejscowościami Gminy 
Przygodzice. 

 
1.2.3. 

 
Rozbudowa i przebudowa obiektów infrastruktury okołodrogowej 
(chodniki, ścieŜki rowerowe, oświetlenie). 

 
• Długość (w km) nowo 

wybudowanych  
i przebudowanych chodników  
na terenie Gminy, 

• Długość (w km) nowo 
wybudowanych  
i przebudowanych ścieŜek 
rowerowych na terenie Gminy, 

• Liczba uzupełnionych punktów 
świetlnych wzdłuŜ ciągów 
komunikacyjnych. 

 
• Liczba uŜytkowników nowo 

wybudowanych  
i przebudowanych chodników 
na terenie Gminy, 

• Liczba uŜytkowników nowo 
wybudowanych  
i przebudowanych ścieŜek 
rowerowych na terenie gminy, 

• Długość ciągów 
komunikacyjnych, wzdłuŜ 
których uzupełniony punkty 
świetlne. 
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego  

Wskaźniki 

produktu rezultatu 

1.3 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ 

Kierunki działania 
1.3.1  Poprawa stanu technicznego instytucji kultury i świetlic wiejskich, 

zajmujących się organizacją Ŝycia kulturalnego na terenie gminy. 
• Liczba placówek kulturalnych 

zajmujących się organizacją 
Ŝycia kulturalnego mieszkańców 
gminy o poprawionym stanie 
technicznym 

• Liczba mieszkańców gminy 
biorących udział w Ŝyciu 
kulturalnym organizowanym 
przez placówki kulturalne o 
poprawionym stanie 
technicznym 

1.4 ROZWÓJ BAZY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ 

1.4.1. Wyznaczanie i zagospodarowanie rekreacyjnych szlaków 
turystycznych. 
 

• Długość (w km) wyznaczonych i 
zagospodarowanych 
rekreacyjnych szlaków 
turystycznych na terenach 
leśnych, w otoczeniu zbiorników 
wodnych oraz obiektów 
zabytkowych 

• Liczba turystów korzystających 
z wyznaczonych i 
zagospodarowanych 
rekreacyjnych szlaków 
turystycznych (w ciągu roku)  
na terenach leśnych, w 
otoczeniu zbiorników wodnych 
oraz obiektów zabytkowych. 

1.4.2. Budowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy. • Liczba nowowybudowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej na terenie gminy 

• Liczba turystów korzystających 
z nowowybudowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej na terenie gminy. 

1.4.3  
Budowa sieci parkingów z uwzględnieniem potrzeb ruchu 
turystycznego – takŜe w ramach PPP 

 
• Powierzchnia (w m2) obszarów 

Gminy Przygodzice 
przystosowanych do parkowania 
pojazdów 

 
• Ilość miejsc parkingowych  

na terenie Gminy Przygodzice. 
 

1.4.4 Działanie na rzecz rozwoju turystyki rekreacyjnej w oparciu o dobrze 
rozwiniętą turystykę zdrowotną i wypoczynkową w kierunku 
alternatywnych całorocznych usług typu SPA & Weelnes opartych na 
bazie hotelowej o standardzie trzygwiazdkowym i wyŜszym. 

 

 
• Ilość obiektów turystycznych  

o standardzie 3*** i wyŜszym 
oferujących usługi SPA & 
Wellness,  

• Powierzchnia (w m2) obiektów 
typu SPA & Wellnes 

 
• Ilość turystów krajowych  

i zagranicznych korzystających 
z oferty turystyki rekreacyjnej  
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego  

Wskaźniki 

produktu rezultatu 

1.4.5 Wzbogacenie oferty Gminy Przygodzice w zakresie turystyki 
konferencyjnej. 

 

• Powierzchnia (w m2) 
nowopowstałych sal i obiektów 
konferencyjnych 

 
• Ilość klientów korzystających  

w ciągu roku z oferty turystyki 
konferencyjnej na terenie 
Gminy Przygodzice” 

1.4.6 Opracowanie i przyjęcie dokumentów planistycznych dających 
podstawę do podejmowania decyzji lokalizacyjnych w nowych 
obszarach turystycznych Gminy ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów turystycznie atrakcyjnych i obszarów do nich przyległych. 

 

• Powierzchnia (w m2) obszarów 
turystycznych Gminy 
Przygodzice objętych Planami 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, które 
umoŜliwiają podejmowanie 
decyzji lokalizacji nowych 
inwestycji turystycznych 

• Wartość nakładów 
inwestycyjnych (w PLN) 
liczona dla nowych inwestycji 
turystycznych w obszarach 
objętych nowymi Planami 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 

2.  GOSPODARKA 

2.1 
TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 

Kierunki działania 

 
2.1.1 

Współpraca Gminy z instytucjami wsparcia małej  
i średniej przedsiębiorczości 

• Powierzchnia (m2) i kubatura  
(m3) obiektów znajdujących się 
na terenie Gminy, w których 
powstały instytucje wsparcia dla 
małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

• Ilość małych i średnich 
przedsiębiorstw korzystających  
z pomocy instytucji wsparcia 
znajdujących się na terenie 
Gminy. 

2.2 TWOZRENIE WARUNKÓW DLA DALSZEGO ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO GMINY -  -  

 
2.2.1 

Stopniowe wdraŜanie na terenie gminy dostępu do 
szerokopasmowego Internetu.  

 

• Liczba projektów 
zrealizowanych na terenie gminy 
umoŜliwiających mieszkańcom 
gminy Przygodzice dostęp do 
szerokopasmowego internetu 

• Liczba mieszkańców Gminy 
Przygodzice korzystających z 
szerokopasmowego Internetu 
w wyniku zrealizowanych 
projektów. 

 
2.2.2. 

Wspieranie rozwoju róŜnych form usług skierowanych pod potrzeby 
mieszkańców i przybywających turystów. 
 

• Liczba projektów wspierających 
rozwój róŜnych form usług 
(rekreacyjnych, 
gastronomicznych oraz 

• Liczba turystów krajowych i 
zagranicznych 
przyjeŜdŜających na teren 
gminy w ciągu roku. 
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noclegowych) skierowanych  
pod potrzeby mieszkańców  
i przybywających turystów, 

• Liczba nowo powstałych miejsc 
rekreacji na terenie gminy 

• Liczba nowo powstałych 
punktów gastronomicznych  
na terenie gminy 

• Liczba nowo powstałych 
obiektów noclegowych  
na terenie gminy. 

 
2.2.3. 

Tworzenie dokumentów planistycznych umoŜliwiających lokowanie 
inwestycji na gminnych terenach inwestycyjnych. 
 

 

• Liczba projektów mających na 
celu tworzenie dokumentów 
planistycznych umoŜliwiających 
lokowanie inwestycji  
na gminnych terenach 
inwestycyjnych 

• Powierzchnia (w ha) 
wyznaczonych w Miejscowych 
Planach Zagospodarowania 
Przestrzennego nowych terenów 

• przeznaczonych pod rozwój 
działalności gospodarczej 

• Wartość (w PLN) 
zainwestowanego kapitału w 
obszarach proinwestycyjnych 
gminy 

2.2.4 Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz wzrostu zainteresowania 
przez inwestorów strategicznych terenami inwestycyjnymi Gminy 
Przygodzice. 
 

 
• Liczba projektów utworzonych 

przez samorząd Gminy 
Przygodzice i otoczenie biznesu, 
których celem było 
zainteresowania przez 
inwestorów strategicznych 
terenami inwestycyjnymi Gminy 
Przygodzice.  

 
• Liczba podmiotów 

gospodarczych, które 
zainwestowały w kaŜdym roku 
na terenach inwestycyjnych 
Gminy. 

• Wielkość nakładów 
inwestycyjnych w PLN 
dokonanych przez 
przedsiębiorców kaŜdego roku  
na terenie Gminy. 
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2.3 
PROMOCJA GMINY 
 
Kierunki działania 

 
2.3.1. 

 
RóŜnorodna, ukierunkowana działalność promocyjna na rynek 
zewnętrzny i wewnętrzny.  • Liczba projektów promujących 

walory turystyczne Gminy 
Przygodzice skierowanych na 
rynek zewnętrzny i wewnętrzny 

 
• Liczba turystów krajowych  

i zagranicznych 
przyjeŜdŜających do Gminy 
Przygodzice z tytułu 
prowadzonych akcji 
promocyjnych  
i reklamowych 

 
2.3.2. 

 
Tworzenie i promocja projektów i zamierzeń inwestycyjnych opartych 
o partnerstwo publiczno - prywatne zwiększających ofertę turystyczną 
Gminy Przygodzice. 

 
• Liczba projektów turystycznych 

i zamierzeń inwestycyjnych 
realizowanych na terenie Gminy 
Przygodzice  w ramach 
partnerstwa publiczno – 
prywatnego 

• Liczba turystów krajowych  
i zagranicznych korzystających  
z ofert usług turystycznych 
powstałych w ramach PPP 

 
2.3.3. 

 
Opracowanie strategii promocji Gminy Przygodzice 

 

 
• Powstanie i realizacja strategii 

promocji Gminy Przygodzice. 
 

 

• Liczba działań podjętych przez 
samorząd Gminy Przygodzice, 
których celem było stworzenie 
sprawnego systemu promocji 
Gminy. 

 
2.3.4. 

 
Monitoring skuteczności działań promocyjnych podejmowanych przez 
Gminę Przygodzice. 

• Liczba przeprowadzonych 
badań ankietowych 
(statystycznych) i badań opinii 
publicznej w ciągu roku 
mierzących efekty działań 
promocyjnych podejmowanych 
przez gminę (natęŜenie ruchu 
turystycznego, średnia długość 
pobytu w gminie, ilość 
wykorzystanych miejsc 
noclegowych, itp.). 

• Liczba wprowadzonych zmian  
w system promocji gminy 
będących wynikiem 
monitoringu działań 
promocyjnych. 
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2.4. 

 
WYKREOWANIE NOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 
 
Kierunki działania 

2.4.1 Tworzenie oferty turystycznej skierowanej do dzieci i młodzieŜy oraz 
rodzin z dziećmi. 

 

 
• Liczba projektów tworzących 

pakiety usług turystycznych 
skierowanych do dzieci i 
młodzieŜy oraz rodzin z dziećmi  

 
• Liczba turystów włącznie 

z dziećmi korzystających 
z oferowanych pakietów 
przygotowanych specjalnie  
dla tej grupy klientów 

2.4.2 PrzedłuŜenie sezonu turystycznego w Gminie Przygodzice.   
• Ilość koncepcji tworzących 

oferty przedłuŜenia sezonu 
letniego  

 
• Liczba turystów krajowych  

i zagranicznych 
przyjeŜdŜających do Gminy 
Przygodzice poza sezonem 
letnim 

.2.4.3 Opracowanie propozycji tematycznych zwiedzania i aktywnego 
korzystania z zasobów przyrodniczych Gminy Przygodzice niezwykle 
bogatych w obszary przyrody chronionej. 

 
• Ilość projektów tworzących 

pakiety usług turystycznych  
w oparciu o walory przyrodnicze, 
zwłaszcza obszary przyrody 
chronionej  

 
• Liczba turystów krajowych  

i zagranicznych korzystających 
z pakietów usług turystycznych 
opartych na walorach 
przyrodniczych 

3. PRZESTRZEŃ 

3.1 
RENOWACJA ZABYTKÓW I ODNOWA OBSZARU GMINY PRZYGODZICE 
 
Kierunki działania 

3.1.1 Renowacja obiektów zabytkowych i sakralnych występujących  
na terenie gminy. 
 

• Liczba obiektów zabytkowych  
na terenie gminy poddanych 
renowacji 

• Liczba obiektów sakralnych  
na terenie gminy poddanych 
renowacji 

 

• Liczba turystów krajowych  
i zagranicznych 
odwiedzających obiekty 
zabytkowe i sakralne  
na terenie gminy 
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3.1.2 Stworzenie moŜliwości absorpcji środków UE i pozaunijnych dotacji  
na rzecz podniesienia jakości Ŝycia mieszkańców obszarów wiejskich. 
 

• Liczba projektów 
umoŜliwiających absorpcję 
środków UE na rzecz 
podniesienia jakości Ŝycia 
mieszkańców obszarów 
wiejskich 

• Wartość (w PLN) środków UE 
pozyskanych na rzecz 
podniesienia jakości Ŝycia 
mieszkańców obszarów 
wiejskich 

3.2 
WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCHWALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI 
 
Kierunki działania 

3.2.1 Lepsze wykorzystanie istniejących obszarów leśnych, rzecznych i 
zbiorników wodnych dla rozwoju turystyki (turystyka kwalifikowana) i 
agroturystyki. 

• Długość (w km) wyznaczonych  
i zagospodarowanych  
rekreacyjnych szlaków 
turystycznych wg podziału  
na róŜne formy turystyki 
kwalifikowanej (piesza, konna, 
rowerowa, kajakowa). 

• Liczba powstałych gospodarstw 
agroturystycznych w oparciu  
o istniejące tereny leśne rzeczne 
i zbiorniki wodne 

• Liczba turystów korzystających 
z wyznaczonych i  
zagospodarowanych 
rekreacyjnych szlaków 
turystycznych (w ciągu roku) 
wg podziału na róŜne formy 
turystyki kwalifikowanej 
(piesza, konna, rowerowa, 
kajakowa). 

• Liczba turystów korzystających 
z nowopowstałych 
gospodarstw 
agroturystycznych. 

3.2.2 Działanie na rzecz powiększenia bazy noclegowej 
i gastronomicznej w obszarach proturystycznych. 

• Liczba nowo powstałych 
obiektów bazy noclegowej,  
w tym bazy agroturystycznej. 

• Liczba nowo powstałych 
punktów gastronomicznych. 

• Liczba turystów krajowych  
i zagranicznych korzystających 
z bazy noclegowej  
i gastronomicznej na terenie 
gminy. 

4. SPOŁECZNOŚĆ 

4.1. 
POPRAWA JAKOŚCI śYCIA W GMINIE PRZYGODZICE 

Kierunki działania 

4.1.1. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych/rewitalizacja dzielnic 
mieszkaniowych 

• Powierzchnia (m2) zasobów 
mieszkaniowych znajdujących 

• Liczba mieszkańców 
mieszkająca w zasobach lokali 
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 się na terenie Gminy 
Przygodzice objętych 
działaniami inwestycji 
podwyŜszającymi standard tych 
zasobów. 

mieszkalnych, których 
przeprowadzono remonty 
podwyŜszające standard tych 
obiektów. 

4.2 
PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI W GMINIE PRZYGODZICE 
 
Kierunki działania 

 
4.2.1. 

 
Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów  
zamieszkujących Gminę Przygodzice. 
 

 
• Liczba projektów i inicjatyw 

utworzonych i wdroŜonych na 
terenie Gminy, których celem 
było przeciwdziałanie izolacji  
i wykluczeniu społecznemu 
seniorów zamieszkujących teren 
Gminy Przygodzice. 

 
• Liczba seniorów 

zamieszkałych na terenie 
Gminy aktywnie 
uczestniczących w Ŝyciu 
Gminy poprzez swój udział  
w pracach organizacji 
pozarządowych, placówkach 
opiekuńczych, imprezach 
kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych. 

4.3. 

 
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ EDUKACYJNY DZIECI I MŁODZIEśY Z TERENU GMINY 
 
Kierunki działania 

4.3.1 Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie placówek oświatowych  
i kulturalnych. 

• Liczba zorganizowanych zajęć 
pozalekcyjnych na bazie 
placówek oświatowych  
i kulturalnych 

 

 

 

 

 

 

 

• Liczba dzieci i młodzieŜy 
biorących udział w zajęciach 
pozalekcyjnych 
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4.4. 

 
OGRANICZENIE PATOLOGII SPOŁECZNYCH 
 
Kierunki działania 

4.4.1. Tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania grup wsparcia. 
 

• Powierzchnia(m2) kubatura  
w (m3) obiektów, w których 
funkcjonują grupy wsparcia na 
rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych i integracji 
społecznej. 

• Liczba mieszkańców Gminy 
Przygodzice korzystających z 
projektów realizowanych przez 
grupy wsparcia. 

4.4.2. Monitorowanie miejsc i obszarów zagroŜonych przestępczością, 
patologiami społecznymi i wykluczeniem społecznym. 
 

• Liczba zrealizowanych 
projektów z zakresu 
monitorowania przestępczości  
w Gminie lub w jej 
poszczególnych obszarach. 

• Liczba opracowanych 
statystycznie dokumentów 
obrazujących wskaźniki 
przestępczości na terenie 
Gminy w jej wybranych 
obszarach, 

• Liczba podejmowanych działań 
organizacyjnych 
przeciwdziałających 
przestępczości  
i profilaktycznych w oparciu  
o uzyskane dane statystyczne 
z tytułu prowadzonego 
monitoringu. 
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4.5 

 
ZAINICJOWANIE I WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓśNYMI PODMIOTAMI PRZY LOKALNYCH DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH 
 
Kierunki działania 

4.5.1. Budowa podstaw i wdraŜanie projektów opartych na partnerstwie 
publiczno – społecznym. 
 

• Liczba projektów utworzonych  
w oparciu o partnerstwo 
publiczno- społeczne. 

• Liczba mieszkańców Gminy 
Przygodzice uczestniczących – 
będących beneficjentami 
projektów opartych  
o partnerstwo publiczno- 
społeczne. 

4.5.2. Budowa systemu wolontariatu i jego promocja. 
 

• Powierzchnia w (ha ) i kubatura 
(m3) obiektów, w których 
realizowane są projekty oparte  
o wolontariat. 

• Liczba zrealizowanych 
projektów opartych o wolontariat 

• Liczbą wolontariuszy 
zaangaŜowanych w projekty 
społeczne. 

4.5.3. Rozwój współpracy z gminami sąsiednimi. 
 

• Liczba projektów utworzonych  
we współpracy z gminami 
sąsiednimi. 

• Liczba jednostek samorządu 
terytorialnego włączonych do 
partnerstwa gmin powiatu 
ostrowskiego 

4.5.4 Utrzymywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów z 
miejscowościami partnerskimi. 

• Liczba projektów, których celem 
jest poszerzenie współpracy  
z miejscowościami partnerskimi  
w zakresie wymiany 
doświadczeń i wzajemnej 
promocji produktów 
turystycznych oraz 
podejmowania działań 
inwestycyjnych. 

 

 

 

 

 

• Liczba turystów krajowych  
i zagranicznych 
przybywających na teren 
Gminy Przygodzice w wyniku 
zaktywizowania współpracy 
międzynarodowej, 

• Liczba nowych inwestycji 
powstałych w wyniku 
współpracy międzynarodowej. 
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5. OCHRONA ŚRODOWISKA 

5.1. 
POPRAWA  STANU ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI GMINY PRZYGODZICE 
 
Kierunki działania 

5.1.1. Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji m.in. przez promocję nowych 
technologii grzewczych wśród mieszkańców. 
 

• Liczba utworzonych projektów 
mających na celu likwidację  
i ograniczenie niskiej emisji 

• Liczba działań promujących 
nowe technologie grzewcze 
wśród mieszkańców. 

• Liczba gospodarstw domowych 
wdraŜających nowe 
technologie grzewcze  
na terenie gminy. 

 
5.1.2. 

WdroŜenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki odpadów 
surowcowych na terenie całej Gminy. 

 

• Liczba powstałych  
i zrealizowanych projektów  
w poszczególnych częściach 
Gminy, których celem było 
wdroŜenie jednolitego systemu 
selektywnej zbiórki odpadów. 

• Waga (w tonach) 
segregowanych odpadów  
na terenie Gminy w ramach 
opracowanego jednolitego 
systemu selektywnej zbiórki 
odpadów surowcowych. 

• Waga (w tonach) 
segregowanych odpadów  
w poszczególnych 
asortymentach np. szkło, 
papier, tworzywa sztuczne. 

 
5.1.3. 

Monitorowanie i egzekwowanie prawidłowego składowania ścieków 
płynnych w zbiornikach bezodpływowych. 
 

• Liczba projektów z zakresu 
monitoring i egzekwowania 
prawidłowego składowania 
ścieków płynnych w zbiornikach 
bezodpływowych. 

• Liczba zlikwidowanych 
nielegalnych zrzutów ścieków 
płynnych. 

5.1.4 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego przed degradacją w wyniku 
intensyfikacji ruchu turystycznego. 
 

 
• Liczba projektów, mających na 

celu ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego. 

 
• Liczba turystów zagranicznych 

i krajowych, korzystających  
z nowopowstałych obiektów. 

5.1.5 Utworzenie programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieŜy  
na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów. 
 

• Liczba szkół podstawowych i 
gimnazjów, które wdraŜały 
program edukacji ekologicznej 

• Liczba dzieci i młodzieŜy szkół 
podstawowych i gimnazjów 
objętych programem edukacji 
ekologicznej. 
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• Liczba przeprowadzonych 
godzin zajęć edukacji 
ekologicznej dzieci i młodzieŜy  
na poziomie szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

5.1.6 Edukacja społeczności lokalnej poprzez lokalne media w zakresie 
nowych technologii ochrony środowiska i zagroŜeń ekologicznych. 

• Liczba projektów skierowanych 
do społeczności lokalnej z 
zakresu nowych technologii 
ochrony środowiska i zagroŜeń 
ekologicznych prowadzonych 
przy wykorzystaniu lokalnych 
mediów. 

• Liczba mieszkańców gminy 
stosujących nowe technologie 
ochrony środowiska.  
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