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„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”
„Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego”

Szanowni Państwo,
Idea powstania „Aglomeracji Zielonogórskiej” „kiełkowała”
w głowach samorządowców, naukowców i przedsiębiorców
działających na terenie Zielonej Góry i okolic od kilku lat.
Po wielu rozmowach, konsultacjach i spotkaniach, wspólnie
zrealizowaliśmy założony cel i powołaliśmy „do życia”
stowarzyszenie.
Założyliśmy podmiot, który jest odpowiedzią na „dzisiejszy świat”, w którym
działając w pojedynkę nie wiele można zdziałać. Potwierdza to nie tylko polityka
Unii Europejskiej, w której szczególny nacisk kładzie się dzisiaj na tzw. działania
zintegrowane, przekraczające formalne granice administracyjne: gmin, powiatów,
czy województw, ale także realna potrzeba konsolidacji środowisk działających na
danym terenie w obliczu globalnej konkurencji.
„Aglomeracja Zielonogórska” jest taką organizacją. Koncentrujemy środowiska:
samorządowe, gospodarcze i naukowe w promieniu 60 km od Zielonej Góry. Mówiąc
jednym głosem jesteśmy wstanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów,
którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na tym terenie, ale także efektywnie
współpracować z podmiotami, które od lat działają na rynku „zielonogórskim”.
Inicjujemy partnerstwa samorządowe, po to, aby efektywniej realizować wspólny
cel, jakim jest ciągłe podnoszenie poziomu życia mieszkańców zamieszkujących
południową część Województwa Lubuskiego.
Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą stowarzyszenia
oraz poszczególnych członków „Aglomeracji Zielonogórskiej”. Jestem przekonany,
że niezależnie od środowiska, które Państwo reprezentują – wykorzystają Państwo
potencjał naszej organizacji do realizacji własnych celów. „Liczy się gospodarka,
głupcze”- pod takim hasłem Bill Clinton prowadził swoją zwycięską kampanię
prezydencką w 1992 roku w USA. Dewiza ta przyświeca również działalności
Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.

			

Do zobaczenia przy realizacji wspólnych projektów!

Janusz Jasiński
Prezes Zarządu

LOKALIZACJA AGLOMERACJI ZIELONOGÓRSKIEJ
Dane Biznesowe
Położenie: środkowo-południowa część Województwa Lubuskiego (dobre usytuowanie geograficzne pomiędzy: Berlinem - Poznaniem – Wrocławiem i Dreznem, bliskość granicy z Niemcami).
Ludność: na terenie Gmin należących do „Aglomeracji” blisko 500
tys. mieszkańców (Zielona Góra i obszar w promieniu 60 km).
Tereny Inwestycyjne: ok. 1500 ha (w tym ok. 350 ha wolnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych).

S3
A2

Parki Technologiczne: na terenie AZ funkcjonują – Lubuski Park
Przemysłowo-Technologiczny i Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibami w Zielonej Górze oraz Park
Technologii i Logistyki Przemysłu „Interior” w Nowej Soli.

A18

A4

Lotniska: Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost w odległości 30 km
od Zielonej Góry, stałe połączenie lotnicze na linii: Zielona Góra-Warszawa.
Główne Jednostki Naukowe: Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie,
Infrastruktura drogowa: bardzo dobrze rozwinięta sieć połączeń
drogowych m.in.: autostrady A2 i A18, droga ekspresowa S3.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 3500 zł brutto
Średnia stopa bezrobocia: 15 %

Mapa Aglomeracji Zielonogórskiej

Szczecin
180 km

S3
A2

Berlin

A2

Poznań
110 km

S3

150 km

Kontakt:
Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska”
ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6

Odra

Airport

66-002 Zielona Góra

Zielona Góra
Technology
Park

Drezno
200 km

NIP: 9731009061

Technology
Park

A18

S3

Odra

REGON: 081042745

Wrocław

e-mail: biuro@aglomeracjazielonogorska.pl

120 km

www.aglomeracjazielonogorska.com
www.investinaz.pl

A4
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O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin.
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie
Podregionu Zielonogórskiego. Siedzibą organizacji jest Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

Oferta:

Dla Biznesu:
• Środowisku biznesowemu „Aglomeracja Zielonogórska” proponuje
pomoc i profesjonalne wsparcie w procesie inwestycyjnym na terenie Naszego działania,
• Dostarczmy informacji na temat regionu oraz pomagamy w wyszukiwaniu w swojej bazie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych,
• Aranżujemy spotkania z przedstawicielami samorządów, wyszykujemy kooperantów handlowych.

1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia działającego w ramach Podregionu Zielonogórskiego.
2. Inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie, którego działają Członkowie Stowarzyszenia, m.in. poprzez:
a. Promocję terenów inwestycyjnych, stref gospodarczych i parków technologicznych,
b. Pozyskiwanie nowych inwestorów,
c. Przyjmowanie priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (m.in. drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej),
d. Wspieranie przedsięwzięć turystycznych o charakterze ponadgminnym (ścieżki rowerowe, szlaki wodne, itp.),
3. Wykonywanie innych zadań określonych w podpisywanych
przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach.

Dla Samorządów:
„Aglomeracja Zielonogórska” oferuje JST pomoc i wsparcie m.in.
w zakresie:
• Wspólnego pozyskiwania dotacji unijnych,
• Wspólnej promocji oferty inwestycyjnej,
• Wspólnego działania w sprawach o charakterze ponadgminnym,
• Organizacji seminariów i spotkań tematycznych.

Członkowie zwykli stowarzyszenia:

Gmina
Bojadła

Gmina
Nowa Sól
Miasto

Gmina
Czerwieńsk

Gmina
Nowe
Miasteczko

Gmina
Świdnica

Gmina
Gubin
Miasto

Gmina
Nowogród
Bobrzański

Gmina
Gubin

Gmina
Otyń

Gmina
Gmina
Świebodzin Trzebiechów

Gmina
Kożuchów

Gmina
Lubsko

Gmina
Krosno
Odrzańskie

Gmina
Skąpe

Gmina
Sulechów

Gmina
Szczaniec

Gmina
Szprotawa

Gmina
Wschowa

Członkowie wspierający stowarzyszenie:

Aglomeracja Zielonogórska

Gmina
Kargowa
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Gmina
Zabór

Miasto
Zielona Góra

Gmina
Żary
Miasto

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny …. Idealne miejsce na Twój biznes!
Wielkim wyzwaniem dla rozwoju Zielonej Góry jest adekwatny
rozwój gospodarczy. Dlatego tak ważną rolę odgrywa utworzony tu w 2010 roku Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny
(LPPT). Dziś to obszar 164,81 ha w pełni przygotowany pod inwestycje przemysłowe, z pełną infrastrukturą techniczną, obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
i nowymi arteriami drogowymi połączonymi z rozbudowywaną
trasą szybkiego ruchu S3. LPPT ma w posiadaniu największy kompleks terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej
w Polsce, gwarantującym szereg zwolnień w podatku dochodowym (CIT) i jest bodźcem do rozwoju gospodarczego zarówno
Zielonej Góry i Aglomeracji Zielonogórskiej, jak i całego Województwa Lubuskiego. To teren, który już dziś znalazł pierwszych
nabywców, na którym działają nowe zakłady i dzięki temu powstały kolejne miejsca pracy.
Lubuski Park położony jest w bliskiej odległości od granicy polskoniemieckiej - ok. 90 km. Ponadto leży w bliskim sąsiedztwie ważnych skrzyżowań europejskiej sieci infrastruktury drogowej - Trans
- European Transport Networks (TEN-T), tj. drogi ekspresowej S3
(E65) z autostradami A2 (E30) i A18 (E36)/ A4 (E40). Niedaleko
znajdują się również porty lotnicze - międzynarodowy w Berlinie 180 km (BBI), we Wrocławiu i Poznaniu – ok. 160 km oraz lokalny
w Babimoście – 36 km (regularne połączenia z Warszawą).
Nie bez znaczenia dla rozwoju samego LPPT poza doskonałym
położeniem geograficznym i komunikacyjnym oraz przygotowaniem infrastrukturalnym jest bezpośrednie sąsiedztwo centrów
naukowo-badawczych Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości.
Park Naukowo – Technologiczny jako innowacyjne centrum regionu to miejsce spotkań nauki i nowoczesnego przemysłu. Inkubator
natomiast jest miejscem gdzie rodzi się przedsiębiorczość.
Dodatkowo w ramach działalności LPPT powołano do życia Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, którego
działalność koncentruje się na kompleksowej obsłudze projektów
IT i ma stanowić o potencjale tej branży w regionie.

Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny wraz z Parkiem
Naukowo - Technologicznym i Inkubatorem oraz poprzez podejmowanie działań wspierających poszczególne branże stanowią kompleksową ofertę rozwojową oraz inwestycyjną dla
potencjalnego inwestora.

Kontakt:
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Nowy Kisielin - A. Syrkiewicza, 66-002 Zielona Góra
tel. +48 601 55 48 97
e-mail: info@lppt.pl
www.lppt.pl
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3. Inkubator innowacji
Kompleksowe wsparcie pomysłu na biznes, w tym finansowo
do 1 mln zł
4. Akcelerator innowacji
Staże przedsiębiorców na uczelniach wyższych
5. Ambasador gospodarczy
Nagrody dla najlepszych firm, w tym w ramach innowacyjności
6. Młody wynalazca
Konkurs dla młodych ludzi zainteresowanych techniką

Interior to pierwszy w województwie lubuskim funkcjonujący
park naukowo-technologiczny. To miejsce realizacji innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Tu nauka pracuje dla biznesu.
Kiedy myślisz innowacje, widzisz Interior.
To miejsce otwarte, przyjazne i kreatywne. Zespół pracowników
to odważni, młodzi, świetnie wykształceni z otwartymi umysłami
ludzie. Cele parku w filozofii 5i:
• identyfikowanie potrzeb firm,
• inicjowanie kontaktów biznesowych,
• integrowanie przemysłu z nauką,
• inspirowanie innowacji,
• informowanie i szkolenie
Park prowadzi projekty badawcze, zatrudnia przedsiębiorców do
pracy w nauce. Doradza, szkoli, edukuje i inkubuje. Świadczy
usługi w centrach badawczych. Wynajmuje powierzchnię biurową,
laboratoryjną i produkcyjną. Swoim zasięgiem obejmuje zachodnią Polskę i pogranicze polsko-niemieckie. To miejsce bezpośredniego styku naukowców
i przedsiębiorców. Jego
współudziałowcami są
uniwersytet, strefa ekonomiczna, stowarzyszenie przedsiębiorców, samorządy i biznes.
Park leży na zachodzie
Polski, w Nowej Soli,
godzinę drogi do granicy
polsko-niemieckiej. Pośrodku dwóch
kluczowych
autostrad w Polsce (w tym
wschód-zachód europy)
i z wygodnym zjazdem
z wkrótce dwupasmowej drogi szybkiego
ruchu. Park zlokalizowany jest bezpośrednio
na obszarze które zostało wybrane przez inwestorów z Polski,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji na miejsce inwestycji
wartych setki milionów euro, bowiem leży w fizycznym sąsiedztwie kilkunastu zakładów produkcyjnych usytuowanych w podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W bezpośrednim otoczeniu Parku w zakładach przemysłowych
pracuje około 3 tysiące osób. To firmy z branży automotive, spożywczej, odlewniczej, elektroinstalacyjnej i meblarskiej. Naprzeciwko znajduje się hotel, oraz centrum logistyczne dla samochodów ciężarowych. To kluczowy węzeł gospodarczy regionu.

Usługi realizowane przez Park:

1. Centrum edukacyjne
Szkolenia, doradztwo, mentoring, opieka
2. Centrum laboratoryjne
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, komora solna,
roboty spawalnicze, infrastruktura IT
3. Centrum konferencyjne
Cztery sale konferencyjne od 10-150 miejsc
4. Centrum magazynowe
1,5 tys m2 hali produkcyjnej z suwnicą
5. Data Center
Nowoczesny obiekt centrum przetwarzania danych

Rezydenci Parku (branże):

1. Elektro
Automatyka przemysłowa, transmisja danych, business intelligence, oświetlenie LED
2. HR
Pośrednictwo pracy, praca za granicą, doradztwo personalne,
headhunting
3. IOB
Stowarzyszenie przedsiębiorców, projekty unijne, integracja
środowiska, żłobek przyzakładowy
4. IT
Integracja rozwiązań informatycznych, oprogramowanie dla
przemysłu, outsourcing IT
5. Produkcja
Branża metalowa, obrabiarki numeryczne, dokumentacja
konstrukcyjna
6. Środowisko
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, piece energooszczędne

Kontakt:
Park Technologiczny Interior Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól
tel. +48 68 411 44 00
e-mail: biuro@parkinterior.pl

Projekty realizowane przez Interior:
1. Budowa parku
Stworzenie parku nakładami prawie 25 mln zł
2. Laboratorium nauk teleinformatycznych
Utworzenie nowoczesnych laboratoriów IT

Aglomeracja Zielonogórska

www.parkinterior.pl
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Od chwili powstania w 1991 r. misją Organizacji Pracodawców
Ziemi Lubuskiej jest ochrona praw i reprezentowanie interesów
zrzeszonych przedsiębiorców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także
samorządu terytorialnego. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej prowadzi szereg inicjatyw mających na celu pomoc swoim członkom w wielu dziedzinach: od szkoleń (różnorodnych,
według zapotrzebowania członków), po spotkania z partnerami
zagranicznymi, seminaria, wyjazdy studyjne, spotkania integracyjne, sesje dotyczące informacji na temat programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw itp., staże i praktyki
uczniów i studentów.
OPZL zrzesza firmy z całego województwa lubuskiego niezależnie
od ich wielkości, branży w której działają czy rodzaju prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi). Firmy członkowskie
obrazują pełen przekrój gospodarczy naszego regionu - dzięki
nim Organizacja stanowi silną i największą reprezentację interesów lubuskich przedsiębiorców wobec władz samorządowych,
rządowych oraz innych podmiotów. Obecnie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zrzesza ponad 320 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 20 tys. pracowników.
Dzięki szerokiej reprezentacji lubuskich przedsiębiorstw i doświadczeniu w prowadzeniu działań na ich rzecz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest ważnym partnerem instytucji regionalnych
i krajowych. Nasi przedstawiciele mogą reprezentować interesy
małych i dużych pracodawców, biorąc udział w pracach Wojewódzkiej i Powiatowych Rad Zatrudnienia, Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego, Zarządu Konfederacji Lewiatan czy Komitetach Monitorujących Programy UE.
Realizując usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe a także
inne działania statutowe, dbamy o ich wysokie walory, profesjonalne wykonanie, o poziom zgodny z oczekiwaniami przedsiębiorców, dążąc przy tym do zdobycia ich zaufania i pełnego zadowolenia. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
realizuje projekty adresowane do lubuskich przedsiębiorców

współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej, w których koncentruje się na transgranicznej współpracy gospodarczej,
wdrażaniu innowacji i rozwijaniu kontaktów pomiędzy nauką
i gospodarką, na rozwijaniu regionalnego rynku pracy w oparciu o potrzeby przedsiębiorców.
Organizacja jest także wydawcą magazynu „Biznes Lubuski”
oraz prowadzi portal gospodarczy BiznesLubuski.pl. Zamierzeniem Zarządu i Biura OPZL jest informowanie o tym, co robimy,
by życie przedsiębiorców stało się choćby odrobinę łatwiejsze.
Na łamach pisma i portalu prezentujemy nie tylko inicjatywy
podejmowane przez naszą Organizację, ale także szerokie informacje ze świata gospodarki.

8

Aglomeracja Zielonogórska

własności intelektualnej, na którym opiera się system transferu
wiedzy i komercjalizacji wyników badań. Istotnym jego elementem jest ochrona własności intelektualnej wypracowanej przez
naukowców UZ, ale również ich komercjalizacja- czyli sprzedaż licencji z uzyskanych patentów, wzorów przemysłowych czy
użytkowych.
Najważniejszym działaniem podjętym dla skutecznego transferu
wiedzy/badań była budowa Parku Naukowo-Technologicznego
w Nowym Kisielinie. Centra naukowo-badawcze stają się naturalnym środowiskiem dla dwukierunkowego transferu wiedzy
z uczelni do przemysłu, ale również z biznesu do nauki. Wszystkie
planowane działania są pilotowane przez spółkę celową powołaną
na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W najbliższej perspektywie rozwój innowacji w tym zakresie będzie
wdrażany w oparciu o najnowocześniejszy uczelniany Park Naukowo-Technologiczny. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju uczelni
stanowi miejsce, gdzie naukowcy spotkają się z przedsiębiorcami

Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze został powołany do życia na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. Tradycje
akademickie Winnego Grodu sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła
swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała
Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą

Biblioteka Uniwersytecka
Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. To właśnie z połączenia PZ z WSP powstał Uniwersytet Zielonogórski, największa państwowa uczelnia w Lubuskiem. W roku
akademickim 2014/2015 na 11 Wydziałach kształci się ok. 14 tys.
żaków na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach
stacjonarnym i niestacjonarnym.
Od początku istnienia Uniwersytet rozwija swoją bazę naukową
i dydaktyczną. Sięga po fundusze unijne w celu zapewnienia stu-

Premier Ewa Kopacz
podczas otwarcia PNT (30.10.2014 r.)
w celu rozwiązywania obecnych i przyszłych problemów gospodarczych, a także technicznych oraz wdrażania wypracowanych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Już od kilku
lat UZ w procesie edukacyjnym ściśle współpracuje z otoczeniem
biznesowym nie tylko w przygotowaniu „sylwetki” absolwenta, ale
również poprzez bezpośredni udział pracowników firm w realizacji
programu kształcenia. W tym celu na Uniwersytecie utworzono
kilka akademii funkcjonujących pod skrzydłami konkretnych firm.
Tak powstała m. in. Akademia Siemensa i kilka innych funkcjonujących pod opieką lokalnych przedsiębiorstw. Pozwala to na wyposażenie absolwenta w kompetencje oczekiwane przez rynek pracy.

prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik
prezentuje drukarkę 3D
dentom dobrych warunków kształcenia oraz atrakcyjnej i dostosowanej do rynku pracy oferty edukacyjnej. Wydziały otwierają
nowe kierunki studiów wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu
pracodawców.
Uczelnia podjęła szereg działań, aby zdynamizować transfer badań.
Podstawowym elementem jest przygotowywanie prac studenckich: dyplomowych/magisterskich pod konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Nie są to prace teoretyczne, ale proponujące konkretne rozwiązania, często innowacyjne dla firm. Dotyczy
to zwłaszcza kierunków inżynierskich.
Na UZ wprowadzono nowy regulamin dotyczący ochrony praw
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Budynek Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii.
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związanych z podejmowaniem przez nich działalności gospodarczej w kraju i za granicą, współtworzenia warunków działania
i rozwoju życia gospodarczego w zakresie budownictwa i usług
technicznych, kształtowania zasad rzetelnego działania, etyki
zawodowej i uczciwości kupieckiej w działalności gospodarczej,
popierania we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspierania nauki zawodu
budowlanego w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników, udzielania pomocy w rozwoju i racjonalnym
wykorzystaniu potencjału produkcyjno-handlowego Członków
Izby oraz udzielaniu pomocy w podnoszeniu konkurencyjności
na rynkach międzynarodowych.

Nadrzędnym celem Lubuskiej Izby Budownictwa, organizacji
samorządu gospodarczego, zrzeszającej lokalne podmioty sfery
budownictwa oraz związanych z nim usług, jest stymulowanie
rozwoju budownictwa lubuskiego poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych
obszarach wymagających wsparcia ze
strony Izby. Na tej podstawie podejmowane przez organizację działania
odpowiadają konkretnym problemom
i zapotrzebowaniu firm zrzeszonych
oraz są realizowane ze szczególnym
uwzględnieniem nowatorskich metod
oraz innowacyjnych rozwiązań.
Aktualnie Izba zrzesza 53 firmy z terenu województwa lubuskiego zatrudniające łącznie ok. 3000 osób. Powstała w 1998 r. z inicjatywy liderów
organizacja, prowadzi swe działania
mając na uwadze aktualne potrzeby
branży ze szczególnym uwzględnieniem: reprezentowania i ochrony interesów gospodarczych Członków Izby,
organizowania pomocy Członkom Izby
w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych,

• rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania jego podmiotowości, rozwoju instytucji i organizacji społecznych;
• wspierania idei „małych ojczyzn”, umacniania ich tożsamości, autonomii i tradycji lokalnej;
• integracji europejskiej, współpracy transregionalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przełamywania szkodliwych stereotypów;
• przeciwdziałania marginalizacji geograficznej i społecznej, a także
przeciwdziałania patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny.
Nasze cele realizować będziemy poprzez:
• organizowanie imprez integrujących środowisko wokół lokalnych
aktywności i tradycji a także promujących idee współpracy transregionalnej, w tym gospodarczych, kulturalnych, sportowych, szkoleniowych, charytatywnych i edukacyjnych;
• prowadzenie działalności badawczo-studialnej, edukacyjnej, szkoleniowej, medialnej, wydawniczej i promocyjnej;
• prowadzenie doradztwa i pomocy dla organizacji pozarządowych
i gospodarczych obszaru MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem
spraw zatrudniania absolwentów i równości szans;
• organizowanie szkoleń, konferencji i wyjazdów studialnych dla lokalnych liderów, pracowników samorządowych i przedstawicieli
biznesu lokalnego.

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również
w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.
Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego
Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów
(Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten
sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za
wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”.
Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.
pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu
Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Kontakt:

Dostarczamy ludziom umiejętności, wiedzę i informację, najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną, aby mogli racjonalnie działać na rzecz rozwoju lokalnego i aby stali się liderami
tego rozwoju.

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój
ul. Stary Rynek 2-3/3, 65-001 Zielona Góra
tel. 68 324 01 27
e-mail: stowarzyszenie-dwr@tlen.pl;

Naszymi głównymi celami są działania na rzecz:
• rozwoju regionalnego, a w tym szczególnie: gospodarki, kultury
i edukacji;
• pobudzania lokalnej przedsiębiorczości szczególnie w obszarze MŚP
i lokalnych potencjałów gospodarczych;
• propagowania dialogu społecznego jako fundamentu rozwoju;

Adres do korespondencji:
65-001 Zielona Góra 1, skr.poczt. 194
www.dwr.org.pl
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Jego podstawę stanowi plan wydłużonego ośmioboku. Od południa i północy kruchty, od wschodu zakrystia, a od zachodu drewniana w górnej części, wieża nakryta klasycystycznym
obeliskiem z początku XX stulecia. We wnętrzu kościoła poza
pochodzącym z pierwotnego wyposażenia ołtarzem, na uwagę
zasługuje barokowa balustrada oraz rokokowe epitafium znajdujące się w strefie prezbiterialnej.
Dom gościnny Jezuitów (dwór) w Klenicy - Dwór zwany domem gościnnym usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi i należy do zespołu pałacowo-folwarczno-parkowego.
W 1680 roku jezuici zbudowali pierwszy dom gościnny. Budynek
spłonął w pożarze 18 kwietnia 1690 roku. W latach 1690-1692
jezuici wznieśli nowe budynki gospodarcze, a w 1693 postawili
nowy dom gościnny. Dwór wzniesiony jest na planie prostokąta.
Dwukondygnacyjna bryła pierwotnie przykryta była czterospadowym dachem. Fasada z głównym wejściem skierowana była na
wschód. W pierwszej połowie XIX wieku obiekt przebudowano.
Wydzielono nowe pomieszczenia zmieniając układ wnętrz i dachu. Zlikwidowano czterospadową konstrukcję dachu na rzecz
dwuspadowej.
Pałac w Klenicy - Pałac eklektyczny, zbudowany przez Antoniego
Radziwiła w 1884 roku zwany pałacem myśliwskim. Dwukondygnacyjny, składający się z korpusu głównego mieszczącego apartamenty oraz przylegającego do niego skrzydła zachodniego, mieszczącego w przyziemiu mieszkania dla służby, a na piętrze salę myśliwską.
Dzisiejsza bryła pałacu uformowana została w 1905 roku podczas
przebudowy dokonanej za czasów księżnej Marii Doroty Radziwiłł.
Wnętrze pałacu przystosowane zostało do potrzeb przyjeżdżającego
na polowania księcia Radziwiłła. W pałacu poza apartamentami,
pokojami dla służby, mieściło się mieszkanie dla zarządcy majątku,
pomieszczenia biurowe oraz archiwum majątku.
Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
w Klenicy - Wzmianka o pierwszym, drewnianym kościele w Klenicy
należącej wówczas do diecezji poznańskiej pochodzi z 1424r. Świątynię rozebrano w 1830 roku. Obecny kościół zbudowano w 1793
roku w stylu klasycystycznym. W połowie XIX w. został przebudowany i powiększony. Jest to trzynawowa, halowa świątynia na
rzucie wydłużonego prostokąta z pięciobocznym prezbiterium od
południa i wieżą od północy. Dach nawy trójspadowy. Wieża kryta
hełmem dzwonowatym, wieńczonym kulą. Kościół otacza mur przy
którym stoi figura Św. Jana Nepomucena z 1874 roku.
Pałac w Bełczu - Obiekt powstał w latach 1919-1920, a jego budowniczym jest ówczesny właściciel Bełcza Carl Berg. Obecnie
znajduje się w nim Dom Pomocy Społecznej.

A4
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zielonogórski

POŁOŻENIE

Gmina Bojadła położona jest wzdłuż środkowego odcinka Odry,
we wschodniej części powiatu zielonogórskiego. Gminę tworzy 9
sołectw: Bojadła, Klenica, Pyrnik, Młynkowo, Bełcze, Siadcza, Susłów, Kartno, Pólko.
Stolicą jednostki samorządu terytorialnego jest miejscowość Bojadła,
położona w Kotlinie Kargowskiej, licząca około 1200 mieszkańców.

HISTORIA

Najstarsza wzmianka z terenu gminy pochodzi z 1291 roku i dotyczy wsi Bojadła, kiedy to Fritzko von Loebhel otrzymał miejscowość
jako lenno od rodu Zabelitzów – ówczesnych Panów na Konotopie
i Otyniu. W latach 1579-1904 miejscowość była własnością szlacheckiego rodu von Kottwitz (Kotwicz).
Inną z miejscowości leżących na terenie Gminy, a posiadającą bogatą historię jest Klenica, którą to wpierw władali otyńscy Jezuici,
a później małżeństwo Elżbiety i Antoniego Radziwiłł.
Bojadła to gmina, która przyciąga turystów. Ogromna lesistość stanowiąca 50% powierzchni to raj grzybiarzy natomiast bliskość Odry
stanowi atrakcją dla wędkarzy.
Gmina Bojadła jest również znanym w regionie ośrodkiem przemysłu drzewnego, gdzie produkowane są m.in. elementy architektury ogrodowej. W chwili obecnej teren Gminy Bojadła skanalizowany jest w ponad 70%, zaś w ponad 90% pokryty jest siecią
wodociągową. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest kilka interesujących terenów inwestycyjnych (m.in. wielohektarowe działki
w obrębach Bojadła, Pyrnik-Młynkowo i Susłów). Dla części z tych
działek istnieją Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
W Gminie inwestuje się szczególnie w infrastrukturę techniczną,
służącą mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Bojadła i okolice. W przeciągu ostatnich 5 lat wybudowano ponad 30 km sieci
kanalizacyjnej, termomodernizacji poddano budynku szkoły podstawowej oraz przedszkola i urzędu gminy. Wyremontowano budynek
ośrodka kultury oraz kilku świetlic wiejskich.

ZABYTKI

pałac w Bojadłach - zbudowany w latach 30. XVIII wieku, zachował do dziś swój pierwotny kształt i formę oraz częściowo
wystrój elewacji. Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny.
W zniesiony na planie podkowy z centralnie umieszczonym ryzalitem od strony frontowej. Złożony jest z czterech segmentów.
Fasada, a częściowo również elewacje boczne, maja bogatą rokokową dekorację rzeźbiarską z motywami muszli, owoców i girland. Wewnątrz częściowo zachowało się wyposażenie kominki,
stolarka drzwiowa, balustrada schodów.
Kościół parafialny p.w. Św. Teresy w Bojadłach - Kościół parafialny szachulcowej konstrukcji, wzniesiony w latach 1742/1744.

Aglomeracja Zielonogórska

Kontakt:
Urząd Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
tel. 68 352 33 32 , fax 68 352 33 69
e-mail: urzad@bojadla.pl
www.bojadla.pl
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POŁOŻENIE

Gmina Czerwieńsk znajduje się niemal w centrum województwa lubuskiego. Tworzy ją 13 wsi sołeckich, trzy osady oraz liczące ponad
4 tys. mieszkańców miasto Czerwieńsk. Powierzchnię 196 km2 zamieszkuje łącznie ok. 10 tys. osób. Tereny gminy są bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Sporym atutem jest atrakcyjne
położenie w niewielkiej odległości od Zielonej Góry, bliskość zachodniej granicy oraz dobrze rozwinięta sieć szlaków komunikacyjnych.
Przez gminę przebiega jedna z głównych linii kolejowych i drogowych na zachód Europy.

Zabytkowy parowóz na stacji kolejowej w Czerwieńsku
nej. Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizowane są dwa projekty, których celem jest zapewnienie dostępu
do Internetu dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawności oraz osób po 50-tym roku życia.

ROZWÓJ DZIĘKI WSPÓŁPRACY

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Gmina Czerwieńsk jako Lider Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich
wspólnie z Gminami Dąbie oraz Sulechów, a także przedstawicielami
działających na ich terenie partnerów społecznych realizuje projekt
pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie dokumentów planistycznych, które umożliwią w przyszłości prowadzenie działań inwestycyjnych, zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru
funkcjonalnego, w tym m.in. gospodarcze i turystyczne zagospodarowanie dorzecza Odry. Czerwieńsk wraz z dziewięcioma sąsiednimi
gminami nadodrzańskimi współrealizują projekt „Odra dla turystów
2020 – lubuskie przystanie”, którego celem jest rozwój turystyki
wodnej w regionie lubuskim, w tym aktywizacja żeglugi na obszarze Doliny Środkowej Odry. W ramach projektu do końca 2015 r.
powstanie sieć przystani rzecznych stanowiąca niewątpliwą atrakcję
dla turystów i wodniaków, którzy będą mogli bezpiecznie korzystać
z uroków rzeki i podziwiać jej krajobrazy. Przystań dla Gminy Czerwieńsk powstanie w pobliżu Nietkowa.

Na terenie Gminy Czerwieńsk znajduje się wiele zabytkowych i interesujących miejsc oraz obiektów, które warto zobaczyć:
- Przypałacowy Park Krajobrazowy w miejscowości Nietków, założony w drugiej połowie XIX w.
- Arboretum, położone nad starorzeczem Odry. Stanowi unikalną
kolekcję egzotycznych drzew (około 150 gatunków).
- Kościół neogotycki w miejscowości Nietków, zbudowany w 1886 r.
- Barokowa brama w Nietkowie z połowy XVIII stulecia.
- Park Podworski w miejscowości Laski - zespół pałacowy zbudowany około 1700 r., z założonym parkiem krajobrazowym
i ogrodem barokowym.
- Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Leśniowie
Wielkim, pierwsze wzmianki o Kościele pochodzą z 1399 r.
W swej zasadniczej formie został ukształtowany w XVI w. oraz
kaplica grobowa z roku 1714.
- Drewniany wiatrak Koźlak w miejscowości Leśniów Wielki,
wzniesiony na początku XIX.

STAWIAMY NA ROZWÓJ

Więcej informacji na temat działań inwestycyjnych znajduje się
na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk: www.czerwiensk.pl

Jednym z priorytetowych działań lokalnych władz jest stała rozbudowa i modernizacja infrastruktury. Już dziś gmina szczyci się nowoczesną oczyszczalnią ścieków, rozbudowanymi sieciami: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telekomunikacyjną, a także
rozwiniętą komunikacją miejską, nowoczesnymi obiektami edukacyjnymi, boiskami sportowymi i halą sportową. Ważnym elementem
gwarantującym rozwój gminy są liczne inwestycje infrastrukturalne – w każdej z miejscowości gminy w ostatnich latach wykonano
działania rozwojowe ukierunkowane na poprawę warunków życia
mieszkańców.
Budowa sieci dostępowej do Internetu szerokopasmowego
Gmina Czerwieńsk jest pionierem na skalę ogólnopolską w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz realizacji idei
budowy społeczeństwa informacyjnego wśród społeczności lokal-

Kontakt:
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
tel. 68 327 80 41, fax 68 327 80 91
e-mail: ugim@czerwiensk.pl
www.czerwiensk.pl
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na liczne ulgi podatkowe. Wśród nich wyróżnia się uchwała o pomocy de minimis (uchwała rady miasta Gubina Nr. IV/23/2007 z dnia 31
stycznia 2007), która gwarantuje zwolnienie podatkowe do 5.000
złotych za stworzenie nowego miejsca pracy. Inne ulgi to zwolnienie
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z tytułu działania
w specjalnej strefie ekonomicznej, które dla małych przedsiębiorstw
wynosi 70%, dla średnich 60%, a dla dużych 50%. Ponadto przy
stworzeniu 100 miejsc pracy można liczyć na wsparcie wynoszące
maksymalnie 500.000 EUR brutto.
Wsparciem służy także powiatowy urząd pracy, który gwarantuje
zwrot kosztów związanych z wyposażeniem i doposażeniem miejsca
pracy do pięciokrotności średniego wynagrodzenia za nowe miejsce
pracy oraz Szkolenia i praktyki (do wysokości trzykrotności średniego
wynagrodzenia w Polsce na osobę w roku).
Dlaczego Gubin? Przede wszystkim wyróżnia nas bardzo dobre
położenie nad granicą. Kolejnym plusem jest 100 ha dobrze przygotowanych obszarów inwestycyjnych z pełnym przyłączeniem drogowym i infrastrukturalnym. Dodatkowo tereny wchodzące w skład
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gwarantują
zwolnienie od podatku dochodowej od osób prawnych. Pamiętajmy
także o tym, że w Gubinie obowiązuje lokalne zwolnienie od podatku
od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy,
a trzy szkoły ponadgimnazjalne
przygotowują co roku
350
absolwentów
w poszukiwanych na
rynku pracy specjalnościach.
Obecnie
bezrobocie w Gubinie wynosi około
13%. Wśród osób
Jedna z hal usytuowanych
bez pracy dominują
w Gubińskiej Strefie Ekonomicznej
zawody: sprzedawcy,
przemysłowego robotnika obuwniczego, krawca, murarza, mechanika samochodowego, szwaczki, technika mechanika, ślusarza, mechanika i kierowcy
maszyn i urządzeń rolniczych.
W Gubinie branżą dominującą jest produkcja mebli oraz branża metalowa – produkcja bram, płotów oraz innych elementów metalowych. Ponadto na terenie miasta działa kilka firm spedycyjnych.

A4

Powierzchnia:
20,68 km2

Liczba ludności:
17 036 osób

Powiat:
krośnieński

POŁOŻENIE

Gubin jest miastem położonym na zachodniej granicy Polski i jednym
z najbardziej prężnych ośrodków miejskich w Województwie Lubuskim. Jego geopolityczna lokalizacja sprawia, iż miasto z dnia na dzień
staje się coraz bardziej atrakcyjne zarówno gospodarczo jak i turystycznie. Szereg inwestycji przeprowadzonych w Gubinie w ostatnich

Panorama miasta
latach całkowicie zmienił oblicze miasta. To właśnie tutaj powstało
7 nowoczesnych boisk sportowych, w tym dwa Orliki. Ponadto wciąż
inwestuje się w poprawę estetyki miasta. Chociażby projekt Zielona
Ścieżka, która swym zasięgiem obejmuje Wyspę Teatralną, Amfiteatr,
Park Waszkiewicza, Park Mickiewicza, Skwer z fontanną przy ulicy
Piastowskiej, Eurodeptak i Egzotarium. Modernizacja tych miejsc pozwoliła na utworzenie wyjątkowej trasy spacerowej i rowerowej dla
turystów i mieszkańców. Kolejnym niezwykle ważnym projektem jest
renowacja Fary, która w najbliższej przyszłości może stać się wizytówką miasta i największą atrakcją turystyczną regionu.

Kontakt:

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastowska 24, 66-620 GUBIN
tel./fax 68 455 81 00
e-mail: um@gubin.pl

Oprócz turystów, także przedsiębiorcy znajdą tutaj miejsce, w którym
warto inwestować. Liczne ulgi podatkowe, w pełni uzbrojone grunty
objęte specjalnymi strefami ekonomicznymi i wykwalifikowana kadra
to niezwykle dogodne warunki. Kolejnym atutem jest ciekawe położenie Gubina, z którego do polskich i niemieckich autostrad jest tylko
kilkadziesiąt kilometrów.
Jednym zdaniem warto tu przyjechać!
Zarówno jako turysta i jako inwestor.
Każdy inwestor zainteresowany stworzeniem nowego zakładu w Gubinie może liczyć na wsparcie ze strony władz miasta i K-SSSE oraz

Aglomeracja Zielonogórska

Komórka Promocji
e-mail: um@gubin.pl
www.gubin.pl
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z browarem. Obiekt ten należał niegdyś do rodziny SchönaichCarolath. W czasie II Wojny Światowej w Gębicach znajdował się
obóz jeniecki Stalag III B Furstenberg – Filia Amtitz, w którym przez
3 miesiące przetrzymywany był św. Maksymilian Maria Kolbe. Te
wydarzenia upamiętnia postawiony przy drodze dojazdowej pod
koniec lat 60. pomnik ofiar obozu w Gębicach. Kosarzyn - Główną
atrakcją wypoczynkowo-turystyczną i wędkarską jest jezioro Borek. Na jego brzegach zlokalizowane są 2 ośrodki wypoczynkowo-turystyczne a w okolicy - liczne gospodarstwa agroturystyczne.
Luboszyce - wybudowany w latach 1846-1860 pałac, w otoczeniu którego znajduje
się park krajobrazowy z licznymi pomnikami przyrody. Sękowice – wybudowany
przez Joanitów kościół filialny p.w. św.
Rodziny z II poł. XVII
w. Obiekt szachulcowy, na rzucie ośmiościanu, posiada prostokątną zakrystię,
Kościół w Sękowicach
kruchtę i wejście na
empory.
Wnętrze
zdobią liczne epitafia i drewniany barokowy ołtarz. Witaszkowo –
kościół filialny, wzniesiony w 1749r. w konstrukcji szachulcowej. We
wnętrzu renesansowy drewniany ołtarz z 1596r. Wieś wpisała się
w historię świata dzięki odkryciu w 1882r. na jej terenach słynnego
scytyjskiego skarbu zwanego ”złotym skarbem z Witaszkowa”. Skarb
to ponad 20 wykonanych ze złota przedmiotów, a wśród nich 41 cm
okucie gorytosu, w kształcie ryby, datowane na ok. 500 r. p.n.e.
Jego kształt znalazł się w herbie Gminy Gubin. Obecnie wszystkie
te znaleziska można zobaczyć w berlińskim muzeum.

Wrocław
120 km

A4

Powierzchnia:
379,7 km2

Liczba ludności:
7 389 osób

Powiat:
krośnieński

POŁOŻENIE I DOSTĘPNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA

Gmina Gubin jest największa w województwie lubuskim, położona w zachodniej jego części, w granicach powiatu krośnieńskiego z Niemcami. Gmina Gubin to 48 miejscowości tworzących
46 sołectw, zamieszkałych przez blisko 7,5 tys. mieszkańców. Jej
powierzchnia wynosi 379,73 km2 co stanowi 2,72% powierzchni województwa. Bliskość dużych ośrodków miejskich i dogodne
połączenia komunikacyjne stwarzają korzystne warunki dla potencjalnych inwestorów. Teren gminy Gubin to miejsce wypoczynku
dla osób kochających przyrodę, piesze wędrówki i wycieczki rowerowe. Zachęcają do tego ustawione w wielu miejscowościach
drewniane wiaty. Malownicze rzeki, zabytki architektury, akweny
wodne zachęcają do aktywnego wypoczynku, a bogactwo lasów
sprawi, że zbieracze grzybów i jagód chętnie tu powrócą.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Ponad 57% jej powierzchni (21.737 ha) stanowią tereny zielone, a 33% (12.283 ha) – tereny uprawne. Północna część terenu Gminy (7.770 ha) leży w granicach Krzesińskiego Parku
Krajobrazowego, w którym spotykamy chronione, rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt. W południowej
i wschodniej jej części znajdują się dwa leśne rezerwaty przyrody „Uroczysko Węglińskie” i „Dębowiec”. Pierwszy z nich, o pow.
około 6,34 ha, położony jest w pobliżu miejscowości Węgliny,
drugi o pow. 9,39 ha – w rejonie Dzikowa. Na terenie Gminy
znajdziemy również wiele zabytkowych parków i użytków ekologicznych. Spotkamy tu liczne pomniki przyrody. Jednym z nich
jest rosnący w Komorowie, najstarszy w Europie, wiąz szypułkowy MIESZKO, znany bardziej pod nazwą „Wiedźmin”. Obwód
jego pnia wynosi 887 cm a wiek oceniany jest na blisko 450
lat. Dąb szypułkowy liczący około 400 lat jest drugim wartym
uwagi pomnikiem przyrody. Rośnie on w miejscowości Węgliny
a jego pierśnica wynosi 750 cm. Stare dęby szypułkowe tworzą
także przepiękną, zabytkową aleję wzdłuż drogi Węgliny-Mielno.
Jest ich 83 szt. a przybliżony wiek oceniany jest na 200-250 lat.
Do jednych z atrakcyjniejszych miejscowości należą: Bieżyce –
założone w 1996r. Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego im. Piotra
i Agnieszki Gzikowskich. Brzozów – kolumna zwycięstwa postawiona w latach 1870-1871, symbolizująca ostatnie zwycięstwo
Prus. Dzikowo – kompleks (ścieżka oraz budynek) edukacyjny
przyrodniczo-leśny oraz przeciwpożarowa wieża obserwacyjna.
Spotkamy tam ponad 200 letni starodrzew dębowy oraz stanowiska żerowania gatunków chrząszczy ściśle chronionych. Gębice –
Tutaj znajdują się ruiny kościoła zamkowego z 1770r. oraz zamku

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

Gmina Gubin to obszar typowo rolniczo-przemysłowy, jak i również turystyczny. Bliskość dużych ośrodków miejskich i dogodne połączenia komunikacyjne, stwarzają korzystne warunki dla
potencjalnych inwestorów. Bogata flora i fauna terenów stwarza
możliwość rozwoju inwestycji rekreacyjnych.
Mnogość działek pod zabudowę daje możliwość osiedlenia się
wśród malowniczych krajobrazów. Turyści natomiast mogą skorzystać z ofert gospodarstw agroturystycznych lub ośrodków
wczasowych, zapewniając tym samym rozrywkę dla całej rodziny,
ale również kontakt z przyrodą z dala od wielkomiejskiego zgiełku.
Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
(parter, I i II piętro)
tel./fax 66-620 Gubin
tel./fax 68 359 16 40, 68 383 47 55
tel./fax 68 359 44 72 68 359 56 40
tel./fax 68 359 56 60
nr kom. 605 573 767
e-mail: urzad@gminagubin.pl
www.gminagubin.pl
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Mediateka „Światowid” oferująca szeroką gamę swoich usług.
Atutami gminy są wspaniałe walory turystyczne i krajobrazowe
lasy, rzeki, jeziora, bogactwa naturalne oraz korzystny przebieg
tras komunikacyjnych, aktywność marketingowa władz lokalnych
i dobre stosunki z biznesem ułatwiają organizacje działające na
terenie gminy wspomagające biznes prywatny.

A4

Powierzchnia:
12 803 ha

Liczba ludności:
5 800 osób

Powiat:
zielonogórski

TERENY INWESTYCYJNE

Wśród terenów inwestycyjnych Gminy Kargowa o łącznej powierzchni 22,7749 ha polecamy grunty pod zabudowę przemysłową i przemysłowo - składowo - magazynową. Na szczególną
uwagę zasługuje 3 hektarowy grunt przy ul. Sportowej objęty Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która oferuje
inwestorom różne udogodnienia. Posiadamy również ofertę działek pod zabudowę mieszkaniową.

POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Obszar Gminy Kargowa zajmuje powierzchnię 12 803 ha i jest podzielony na 9 sołectw: Dąbrówka, Chwalim, Karszyn, Nowy Jaromierz, Obra Dolna, Stary Jaromierz, Smolno Małe, Smolno Wielkie
i Wojnowo. Gminę zamieszkuje około 5 800 osób z czego sama
Kargowa liczy około 3 700 mieszkańców.
Kargowa to miejsce o strategicznym położeniu przy głównym szlaku
tranzytowym drogi S3, w sąsiedztwie autostrad A2 i A4. Zaledwie
18 km dzieli Kargowę od portu lotniczego Zielona Góra-Babimost,
22 km od węzła kolejowego w Zbąszynku, 100 km od lotniska
w Poznaniu i lotnisk międzynarodowych w Berlinie.

3 ha działka Kargowa ul. Sportowa – grunt objęty
Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
Na terenie gminy Kargowa działa 340 podmiotów gospodarczych
średnich i małych firm produkcyjnych, w tym ubojnie drobiu, gorzelnie, zakłady budowlane, które są motorem napędowym Kargowskiej gospodarki. Filarem gospodarczym na terenie miasta jest firma
Nestle Polska S.A. Oddział w Kargowej.
Władze miasta są otwarte na współpracę z partnerami zagranicznymi, zarówno gdy chodzi o kontakty gospodarcze, jak też inne
wspólne przedsięwzięcia.
Czynniki te, obok przyjaznego klimatu stwarzają bardzo dobre warunki do inwestowania jak i zamieszkania w Kargowej.

Ratusz w Kargowej

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Urozmaicona rzeźba terenu, czyste środowisko, malownicze jeziora są naszym atutem turystycznym. Zapraszamy do odwiedzenia
naszych jezior: Liny, Wojnowskiego oraz urokliwego jeziorka Zacisze. Turystów spragnionych wypoczynku i obcowania z przyrodą
zapraszamy do gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych znajdujących się na terenie gminy.

Kontakt:
Urząd Miejski w Kargowej
ul. Rynek 33, 66 120 Kargowa
tel. 68 35 25 131, fax 68 35 25 029
e-mail: urzad@kargowa.pl

Miłośników aktywnego wypoczynku zapraszamy na ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne piesze i kajakowe, kompleksy boisk sportowych Orlik, tereny rekreacyjne nad rzeką Obrzycą w Kargowej
i Smolnie Wielkim oraz teren rekreacyjny w Wojnowie przy jeziorze
Wojnowskim. Warto odwiedzić również Leśniczówkę Pracy Twórczej i Izbę Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad jeziorem Liny.
Chętnych, którzy wolą inne formy aktywności zapraszamy do
skorzystania z nowoczesnego centrum wiedzy i kultury jakim jest

Aglomeracja Zielonogórska

Promocja
e-mail: promocja@kargowa.pl
www.kargowa.pl
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GMINA KOŻUCHÓW OTWARTA
DLA INWESTORÓW

120 km

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta, na inwestorów czeka uzbrojony we wszystkie media - gaz, wodę, kanalizację sanitarną i desz-

A4

Powierzchnia:
9169 ha

Liczba ludności:
16 000 osób

Powiat:
nowosolski

POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Kożuchów położona jest w południowej części województwa lubuskiego, w odległości 65 kilometrów od granicy z Niemcami. W pobliżu przebiegają ważne szklaki komunikacyjne – trasa S-3 oraz autostrady A-4 i A-18. Ponadto na terenie gminy
krzyżują się drogi wojewódzkie 283, 296 oraz 297. Powierzchnia
gminy 179,18 km², ludność 16 000 os.
Tereny inwestycyjne z lotu ptaka

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

czową oraz energię elektryczną teren. Obszar ten został włączony
w obręb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co
skutkuje wieloma ulgami dla inwestorów. Atutami gminy są: położenie w centralnym punkcie Europy, przygraniczna lokalizacja, bogate tradycje przemysłowe, wysoka kultura techniczna pracowników,
obecność kapitału zagranicznego (niemiecki) na terenie gminy.

Panorama miasta

Gmina Kożuchów posiada wiele atrakcji turystycznych. Zabytki
architektury, malownicze położenie, co roku przyciągają gości
z Polski i zagranicy. Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki połączone ze zwiedzaniem zabytków Kożuchowa oraz
aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

Kożuchowska hala Wasiak Industry Sp. z o. o.

Kontakt:
Urząd Miejski w Kożuchowie
ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów
Tel. +48 68 355 59 40, fax +48 68 355 59 49
e-mail: um@kozuchow.pl
www.kozuchow.pl
Widok na mury miejskie i kościół parafialny
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podatkowych. Działające w Urzędzie Miasta Centrum Obsługi Inwestora oferuje przedsiębiorcom wszelką pomoc merytoryczną i techniczną.

A4

Powierzchnia:
21 tys. ha

Liczba ludności:
18 309 osób

Powiat:
krośnieński

OFERTA REKREACYJNA

Krosno Odrzańskie przygotowane jest także na zaspokajanie pozazawodowych potrzeb kadry pracowniczej w sferze kulturalnej,
rozrywkowej i sportowej. Klimat ponad 1000-letniej tradycji doskonale oddają wnętrza Zamku Piastowskiego, a okoliczne jeziora, bogata sieć ścieżek i szlaków rowerowych oraz nordic walking zachęca do aktywnego wypoczynku. Ponadto, w obiektach
Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonuje także kręgielnia i squash,
a latem wypożyczalnia rowerów i pole namiotowe. Nie lada gratką są także rejsy wycieczkowe po Odrze.

LOKALIZACJA

Znajdujące się w środkowo – zachodniej części, województwa lubuskiego Krosno Odrzańskie jest miastem strategicznie położonym,
co wynika z faktu posiadania jedynego mostu na Odrze, przez który
odbywa się ruch w kierunku i wzdłuż granicy. Jednym z kilku jego
mocnych atutów jest dogodne położenie u zbiegu ważnych szlaków
komunikacyjnych w kierunku Poznania, Wrocławia, Szczecina i Berlina, a także bliskość lotnisk (Babimost – 60 km, Berlin – Schönefeld

ATUTY

Nazwa „Krosno Odrzańskie” staje się marką rozpoznawalną już
nie tylko na mapie województwa lubuskiego, ale także kraju
i Europy. Inwestycje w wiele dziedzin życia społeczno-gospodar-

Strefa Przemysłowa
Panorama miasta

czego przynoszą wymierne efekty w postaci coraz atrakcyjniejszej bazy umożliwiającej rozwój ludzki pod każdym względem
czyniąc z Krosna Odrzańskiego gminę wielu możliwości…

– 130 km). Bliskość dużych rynków konsumenckich UE, doskonale
rozwinięta sieć drogowa, bardzo dobre warunki do rozwoju przemysłu, bliskość uczelni wyższych – te atuty sprawiają, że Krosno Odrzańskie ma ogromny potencjał rozwojowy. Obszar gminy zajmuje
powierzchnię 21 tys. ha i jest podzielony na miasto oraz 19 sołectw.
Zamieszkuje go łącznie ponad 18 tys. osób.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 68 410 97 00, fax. 68 383 51 22
e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

POTENCJAŁ GOSPODARCZY

Gmina Krosno Odrzańskie ma olbrzymi potencjał gospodarczy. Wśród
terenów inwestycyjnych na szczególną uwagę zasługuje 15-hektarowy obszar Strefy Przemysłowej, objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzbrojony w media, oświetlenie i drogę.
Potencjalni inwestorzy mają możliwość ulokowania swojego biznesu
zarówno na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak i na gruncie gminnym, korzystając z maksymalnych zwolnień

Aglomeracja Zielonogórska

www.krosnoodrzanskie.pl
www.facebook.com/krosnoodrzanskie
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Powierzchnia:
183 km2
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19 710 osób

Powiat:
żarski

POŁOŻENIE

Lubsko to gmina miejsko-wiejska, która położona jest w malowniczej
południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie
żarskim. Obszar gminy zajmuje 183 km2. Lubsko położone jest nad
rzeką Lubszą, w odległości 35 km od granicy polsko-niemieckiej.
W skład gminy wchodzi miasto Lubsko i 18 sołectw.

Ratusz i kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

TERENY INWESTYCYJNE

Obszar miasta i gminy to także doskonałe miejsce do lokalizacji
działalności gospodarczej.
Posiadamy dwa tereny inwestycyjne: 40 hektarową strefę należącą do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
znajdującą się w rejonie wsi Górzyn, przy drodze nr 287, w odległości ok. 500 m od obwodnicy Lubska. Druga strefa inwestycyjna o powierzchni ok. 10 ha znajduje się przy ul. Reymonta.
Działki uzbrojone są w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz drogę dojazdową. Teren przeznaczony jest pod działalność produkcyjną i usługową.
Firmy rozpoczynające działalność w KSSSE (podstrefa Lubsko),
mogą uzyskać w formie pomocy zwrot do 55% wartości inwestycji z podatku CIT.
Ponadto Gmina Lubsko wspiera przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy przez zwolnienie z podatku od nieruchomości
na okres do 5 lat i w wysokości do 200 000 tys. euro.

HISTORIA

Miasto Lubsko jest jednym z najstarszych miast województwa lubuskiego. Zespół zabytków miasta tworzą: kościół pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny (z połowy XIII w.) - zbudowany w stylu gotyckim z reliktami architektury późnoromańskiej, renesansowy ratusz
z kartuszem zawierającym herb miasta, średniowieczny zamek – usytuowany w północno-zachodniej strefie miasta, Wieża Bramy Żarskiej
z XV wieku – nazywana też Basztą Pachołków Miejskich - jedyna pozostałość po średniowiecznych obwarowaniach otaczających miasto,
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – zbudowany w 1908 r.

KSSSE PODSTREFA LUBSKO
Wieża Pachołków Miejskich
Kontakt:

TURYSTYKA

Największym walorem naszego regionu są piękne lasy, stanowiące 45% powierzchni gminy.
Doskonałe warunki do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej
daje wybudowana ścieżka rowerowa, która łączy Lubsko z Brodami oraz poprzez Forst z mocno rozwiniętym systemem ścieżek rowerowych w Niemczech. Atrakcją miasta jest zalew Karaś
z przystanią kajakową oraz basenem kąpielowym. Wspaniałym
miejscem wypoczynku i turystyki jest również zbiornik Nowiniec.

Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
tel. 68 457 61 08, fax 68 457 61 00
e-mail: sekretariat@lubsko.pl
www.lubsko.pl, www.lubsko.eu
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POŁOŻENIE

O naszej atrakcyjności decyduje przede wszystkim położenie: droga ekspresowa S3, odrzańska linia kolejowa C-E59, droga wodna
E30 oraz dostępność komunikacyjna w mieście do terenów inwestycyjnych. Miasto dysponuje strefą ekonomiczna na północy oraz
na południu miasta. Przyjazny klimat oraz nowoczesna przystań
turystyczna wpływają zachęcająco na inwestorów, którzy lokują
tu swój biznes i potęgują rozwój gospodarczy gminy. Tym samym
aktywnie uczestniczą w społecznym i kulturalnym życiu miasta
biorąc udział w takich wydarzeniach artystycznych jak Nowosolska Jesień Artystyczna czy Święto Solan nad Odrą. W porcie
nowosolskim czeka na turystów statek wycieczkowy „Laguna”,
a nieopodal zaprasza jedyny w swoim rodzaju Park Krasnala.

Strefa inwestycyjna
z najlepszych, liderzy na światowym rynku gospodarczym tacy
jak: „Gedia Poland”, „Jadik”, „BCC Polska”, „NORD”, „Voit Polska”, „AB Foods Polska” i wielu innych.

Panorama miasta
Port rzeczny w Nowej Soli

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

W Nowej Soli funkcjonuje podstrefa przemysłowa Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Inwestorom chcącym
rozwinąć tu swoje przedsiębiorstwa oferowane są ulgi i preferencje, w tym związane ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości do 6 lat oraz na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zwolnienie z podatku CIT maksymalnie do 70 %
inwestycji. Miasto dysponuje również profesjonalnym zapleczem
do obsługi inwestorów, a rynek lokalny zapewnia fachową kadrę
oraz dopasowuje kierunki kształcenia do potrzeb inwestorów.
Dzięki dynamicznie rozwijającej się gospodarce oraz znakomicie przygotowanym terenom inwestycyjnym Nowa Sól stanowi
główny ośrodek rozwoju regionu i kraju. Tu lokują się najlepsi

Aglomeracja Zielonogórska

Kontakt:
Urząd Miejski w Nowej Soli
ul. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól
tel. 68 459 03 00/fax. 68 459 03 58
e-mail: promocja@nowasol.pl
www.nowasol.pl
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Biegną tędy szlaki rowerowe: niebieski (Nowe Miasteczko – Konin –
Szyba) oraz czarny (Miłaków – Nowe Miasteczko – Popęszyce – Szyba – Borów Wielki – Borów Polski). Nowe Miasteczko to także doskonałe miejsce do uprawiania rekreacji konnej. W Gołaszynie mieści
się stajnia sportowa i centrum hippiki “Kosow”, w którym rozgrywane są m.in. międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody.

Wrocław

A4

Powierzchnia:
77 km2

Liczba ludności:
5 662 osób

Powiat:
nowosolski

GOSPODARKA

Na terenie gminy Nowe Miasteczko funkcjonuje 281 podmiotów gospodarczych. Zdecydowaną większość stanowią podmioty gospodarcze działające w sektorze prywatnym (93 % ogółu podmiotów w
gminie). W sektorze publicznym działają 21 podmioty, w tym 19 jako
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego.
Gmina Nowe Miasteczko jest gminą typowo rolniczą, ponad 96%
obszaru gminy stanowią tereny wiejskie. Najważniejszym ośrodkiem
życia społecznego i gospodarczego gminy jest miasto Nowe Miasteczko, które zamieszkuje ponad połowa ogólnej liczby mieszkańców gminy. Obecnie na 281 podmiotów działających w gminie, 222
funkcjonuje na obszarze miasta Nowe Miasteczko, co stanowi ponad 79% ogółu tych podmiotów. W mieście zlokalizowani są zatem
główni pracodawcy dla całej ludności gminy. Obecnie poziom bezrobocia utrzymuje się na poziomie 11 % ludności w wieku produkcyjnym zamieszkałej obecnie na terenie gminy.

POŁOŻENIE I DOSTĘPNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA

Gmina jest gminą o statusie miejsko-wiejskim. Położona w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego. W jej skład wchodzi
12 miejscowości wiejskich oraz miasto Nowe Miasteczko, które jest
siedzibą gminy. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 77 km2, w tym
3 km2 to obszar miasta Nowe Miasteczko. Gmina zlokalizowana jest
w niedalekiej odległości od wielkomiejskich ośrodków regionalnych:
12 km od Nowej Soli, 35 km od Zielonej Góry, 141 km od Wrocławia
i 166 km od Poznania. Posiada korzystne połączenie komunikacyjne
z tymi ośrodkami. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 3
Szczecin - Gorzów Wlkp. - Zielona Góra - Lubawka. Od zachodniej
granicy z Niemcami dzieli ją niespełna 80 km.

TERENY INWESTYCYJNE

Panorama Nowego Miasteczka

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Malownicze położenie wśród Wzgórz Dalkowskich oraz liczne atrakcje turystyczne takie jak pomniki przyrody, zabytki i tereny rekreacyjne, dają wiele możliwości wypoczynku osobom przyjezdnym i
mieszkańcom Nowego Miasteczka. Osoby spragnione relaksu nad
woda skorzystać mogą ze znajdującego się w obrębie miasta kompleksu wypoczynkowego „Stawy”, w którego skład wchodzą: basen,
piaszczyste boisko do gry w piłkę plażowa i rozległe tereny zielone.
„Stawy” to również arena corocznych zmagań uczestników zawodów wędkarskich oraz miłośników sportów plażowych. Wszystkim
miłośnikom dobrej muzyki polecić należy odbywający się cyklicznie miesiącach letnich festiwal muzyki „Bluesobranie”. Tereny gminy obejmują malownicze parki krajobrazowe i dworskie, które są
idealnym miejscem na uprawianie turystyki pieszej oraz rowerowej.

Kontakt:
Urząd Miejski Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko
tel. 68 388 81 54, fax 68 388 84 61
e-mail: sekretariat@nowemiasteczko.pl
www.nowemiasteczko.pl
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NMP 1217-1227 r., ruiny fabryki amunicji DAG 1940-1945 r., pomnik barona Sinclaira z 1909 r., w Białowicach - kościół filialny
z XV w., plebania z XVII w., dawny zamek (spichlerz) z XVI w.,
w Bogaczowie - kościół filialny pw. św. Wawrzyńca z XIV w., pałac
z XVI-XVII w. z parkiem, dwór z XVII w., w Dobroszowie Wielkim
- dwór z XVII w., w Drągowinie - kościół pw. Wniebowstąpienia
NMP z XIII w., plebania z 1736 r., w Kamionce - dwór XVII w.,
dzwonnica z XVIII w., w Kotowicach - kościół filialny z 1840 r.,
ogrodzenie cmentarza z XV w., krzyż pokutny z XIV-XVI w.,
w Niwiskach - kościół filialny pw. św. Katarzyny z XIII w., Zbór
Ewangelicki z XVIII w., pałac i park z XVIII w., w Podgórzycach
- ruiny kościoła z XVIII w., w Przybymierzu - kościół filialny
pw. Wniebowzięcia NMP z XV w., w Skibicach - kościół filialny
pw. św. Marcina z XIV-XVIII w., Wały Chrobrego, w Wysokiej kościół filialny pw. św. Teresy z XIV w., pomniki przyrody.

A4

Powierzchnia:
25 941 ha

Liczba ludności:
9 448 osób

Powiat:
zielonogórski

POŁOŻENIE

Gmina Nowogród Bobrzański leży w południowo-zachodniej części
powiatu zielonogórskiego. Blisko 60% obszaru pokrywają lasy. Miasto Nowogród Bobrzański w obecnych granicach administracyjnych
powstało 1 stycznia 1988 roku, z połączenia dwóch wsi: Nowogrodu
Bobrzańskiego i Krzystkowic.

TERENY INWESTYCYJNE

HISTORIA

Na terenie miasta Nowogród Bobrzański znajduje się ok. 4 ha
terenów inwestycyjnych, będących we władaniu gminy, zlokalizowanych w zachodniej części miasta – kierunek Lubsko. Ponadto w tym obszarze miasta znajduje się również ok. 5 ha terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu osób prywatnych.
Dodatkowo w północno-wschodniej części miasta, przy drodze
w kierunku Zielonej Góry, zlokalizowane są tereny inwestycyjne należące do osób prywatnych. W sąsiedztwie tych terenów
znajdują są działki gminne z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe, usługowe i rzemiosło.

W dokumentach Nowogród Bobrzański pojawia się po raz pierwszy
już w 1202 roku jako gród kasztelański. Do 1309 roku był własnością książęcą, następnie zaś w drodze kupna przeszedł w prywatne posiadanie zmieniających się rodów magnackich. W 1664
roku Nowogród Bobrzański opuściła, uciekając przed Austriakami,
ludność ewangelicka. Osiedliła się po przeciwnej stronie Bobru,
w nowo założonych Krzystkowicach. Krzystkowice otrzymały prawa
miejskie w 1659 roku. W latach 1940-1945 funkcjonowała w mieście fabryka materiałów wybuchowych. Przy jej budowie i produkcji

Fabryka amunicji DAG

Panorama miasta

zatrudnionych było około 20 tys. osób. Fabryka wchodziła w skład
koncernu I G FARBEN. Większość pracowników stanowili robotnicy
cudzoziemscy, głównie obywatele ZSRR, Jugosłowianie, Belgowie,
Holendrzy, Francuzi, Włosi, Czesi, Słowacy, Żydzi, a także Polacy. Po
wojnie Nowogród Bobrzański i Krzystkowice utraciły prawa miejskie.
Połączenie gmin nastąpiło w 1975 roku.

Kontakt:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11, 66 – 010 Nowogród Bobrzański
tel. 68 329 09 62-64, fax 68 327 66 63
e-mail: now.bobrz.um@post.pl

NAJCIEKAWSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Gmina Nowogród Bobrzanski to bogaty krajobrazowo obszar, obfitujący w liczne zabytki i pomniki przyrody. Nie brak tu osobliwych miejsc. Do głównych atrakcji turystycznych, ze względu na
ich wartość historyczną należą: w Nowogrodzie Bobrzańskim
- kościół pw. św. Bartłomieja z XII w., kościół pw. Wniebowzięcia

Aglomeracja Zielonogórska

www.nowogrodbobrz.pl
www.bip.nowogrodbobrz.pl
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MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

Atutem gminy są tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Co roku ogłaszane są przetargi publiczne na sprzedaż
nieruchomości. Działki cieszą się nieustającym popytem. Dlaczego? Decyduje o tym kilka czynników. Po pierwsze gmina ma
niezwykle atrakcyjne położenie i dobre połączenia komunikacyjne z pobliskimi miastami. Wystarczy kilka minut by dotrzeć samochodem do centrum Nowej Soli. Niespełna kwadrans zajmuje natomiast dojazd do Zielonej Góry. Mieszkańcy naszej gminy
mają, zatem łatwy dostęp do oferty kulturalnej, czy edukacyjnej
większych aglomeracji.

A4

Powierzchnia:
9169 ha

Liczba ludności:
6 829 osób

Powiat:
nowosolski

POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Otyń położona jest 15 kilometrów na północny wschód od
Zielonej Góry w województwie lubuskim. Przez jej teren przebiega
droga krajowa S3 oraz linia kolejowa relacji Szczecin – Zielona Góra
– Wrocław (stacja kolejowa w Niedoradzu). Odległość ok. 70 kilometrów dzieli gminę od granicy polsko-niemieckiej. Dobrze rozwinięta
sieć dróg umożliwia szybki dojazd do najbliższych aglomeracji.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Atrakcją turystyczną nie tylko Gminy Otyń, ale i regionu jest
nieużywany już dziś most kolejowy nad Odrą, w pobliżu miejscowości Bobrowniki. To jeden z najdłuższych w Europie tego typu
obiektów. Wybudowany przez Niemców w 1905 roku umożliwił

Bobrownik. Widok na zakole Odry
Nie bez znaczenia pozostaje także czyste środowisko naturalne. Prawie połowę powierzchni gminy zajmują lasy, w tym niezwykle urokliwe rezerwaty. Mieszkańcy cenią sobie wiejską ciszę
i spokój, które trudno zaznać w mieście. Chętnych do osiedlania
w Gminie Otyń przyciągają niższe niż w aglomeracjach ceny nieruchomości, podatki i opłaty lokalne.
Gmina Otyń jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Dbając
o rozwój gospodarczy samorząd stale podejmuje działania infrastrukturalne, podnoszące poziom uzbrojenia i dostępność komunikacyjną. Przyjazny klimat inwestycyjny, pomoc w załatwianiu
formalności inwestycyjnych, stabilny system podatkowy, zaangażowanie lokalnego samorządu spotkają tu każdego inwestora.

Rezerwat „Bukowa Góra
połączenie kolejowe między Nową Solą a Wolsztynem. Wykonawcą konstrukcji był zielonogórski Zakład Konstrukcji Stalowych
Beuchelt&Co. Most jest jednym z najbardziej interesujących przykładów ufortyfikowanej przeprawy rzecznej.
Dla miłośników spędzania wolnego czasu na łonie natury niesamowitym wrażeniem będzie piesza wędrówka po Rezerwacie
„Bukowa Góra”. Malownicze strome wzniesienie nad Odrą porośnięte bukiem i modrzewiem, przecinane wąwozami, stanowi
doskonały punkt widokowy na starorzecze Odry.

Kontakt:
Urząd Gminy Otyń
Ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
Tel. +48 68 355 94 00, fax +48 68 355 94 01
e-mail: gmina@otyn.pl

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Komórka Promocji
e-mail: fundusze@otyn.pl

Gmina Otyń kładzie nacisk na tworzenie przyjaznego klimatu
dla inwestorów mieszkaniowych. Od wielu lat to właśnie ta gałąź gospodarki rozwija się najprężniej. W gminie dominują dziś
głównie mikro i małe przedsiębiorstwa usługowe.

www.otyn.pl
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są doskonałym miejscem do organizacji polowań oraz kultywowania
tradycji myśliwskich. Rozwojowi rekreacji sprzyja sieć dobrze oznakowanych szlaków rowerowych o łącznej długości 138 km.
Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest niedawno otwarte pełnowymiarowe pole golfowe o wdzięcznej nazwie „Kalinowe Pola”. Jest to
pierwszy w województwie lubuskim profesjonalny obiekt do uprawiania tej dziedziny sportu.
Godnymi polecenia i uwagi są liczne obiekty Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego (MRU), który na terenie gminy Skąpe zaczyna się na jeziorze Niesłysz i ciągnie na południe, wzdłuż kanału Ołobok. Na odcinku tym znajduje się niemal 30 obiektów
hydrotechnicznych - jazy, tamy spustowe i mosty taktyczne.
W strategicznych punktach ustawione są panzerwerki.

120 km

A4

Powierzchnia:
181,3 km²

Liczba ludności:
5013 osób

Powiat:
świebodziński

POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Skape położona jest w środkowej części województwa lubuskiego. Graniczy z następującymi 6 gminami: Świebodzin, Sulechów,
Czerwieńsk, Bytnica, Łagów, Lubrza. Ważnym elementem usytuowania Gminy Skape jest jej bliskie sąsiedztwo z zachodnią granicą
Polski, z przejściami granicznymi w Słubicach i Gubinku, w odległości 60-70 km. W sąsiedztwie wschodniej granicy gminy przebiega
droga ekspresowa S3, natomiast zaledwie 20 km od północnej
granicy gminy znajduje sie węzeł autostrady A-2. Odległości siedziby gminy od miast powiatowych: Świebodzin – 14 km, Krosno
Odrz. –27 km, Międzyrzecz – 30, Zielona Góra – 34 km.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Regionalnie obszar Gminy należy do Pojezierza Lubuskiego. Z uwagi na zróżnicowany krajobraz jest niezwykle atrakcyjnym miejscem
turystycznego wypoczynku. Od północy przylega do jednego z największych i najczystszych zbiorników wodnych województwa lubuskiego – jeziora Niesłysz, natomiast zachodni kraniec położony jest
w strefie otuliny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Park i jego
okolice to tereny o znakomitych warunkach do uprawiania turystyki
pieszej i rowerowej.

Regaty w Niesulicach

fot. Mirosław Olczak

Wśród zabytków architektury na uwagę zasługuje późnogotycki
kościół w Radoszynie z końca XV w. oraz zbór ewangelicki z początku XIX w. Miejscowość Pałck szczyci się pięknym barokowym kościołem z XVIII w., a Rokitnica klasycystycznym pałacem.
Układ przestrzenny miejscowości Ołobok łączy w sobie elementy
rozplanowania wsi i miasteczka, co jest ewenementem wśród
tradycyjnych form rozbudowy, natomiast miejscowość Łąkie jest
sztandarowym przykładem okolnicowego rozplanowania (zabudowa wokół owalnego jeziorka). Łąkie jest jedną z zaledwie
dwóch miejscowości w całym województwie lubuskim zbudowaną na takim planie.

Kontakt:

Pole golfowe

Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65
tel. 68 341 92 12 fax 68 341 91 80
e-mail: urzad@skape.pl

fot. Piotr Tatarynowicz

Najważniejszy rejon turystyczny stanowi część północna, czyli okolice
jeziora Niesłysz i Złoty Potok. Tu z powodzeniem uprawiać można
wszelkie sporty wodne: kajakarstwo, windsurfing, żeglarstwo. Bogata
oferta ośrodków wypoczynkowych przyciąga każdego roku tysiące
turystów, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Charakterystyczna dla
tego regionu duża ilość jezior sprawia, że doskonale rozwija się tu
wędkarstwo. Okoliczne lasy – niezwykle bogate w zwierzynę łowną –

Aglomeracja Zielonogórska

Komórka Promocji
e-mail: promocja@skape.pl
www.skape.pl, www.bip.skape.pl
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mieszkańców okolicznych gmin. Organizowane są tu imprezy i zawody sportowe na skalę ponadregionalną. Goście mogą skorzystać z basenu sportowego i rekreacyjnego, jaccuzi, sauny, zjeżdżalni rynnowej
o średnicy 1 m i długości 35 m. Na terenie obiektu zlokalizowano
zespół odnowy fizycznej z siłownią, zajęciami fitness i masażem.

A4

Powierzchnia:
236 km²

Liczba ludności:
26 000 osób

Powiat:
zielonogórski

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Gmina Sulechów ma charakter przemysłowo-rolniczy z rozwiniętym
sektorem usług. Na terenie gminy działają przedsiębiorstwa produkujące meble, wełnę mineralną, tekstylia, części dla przemysłu motoryzacyjnego i artykuły spożywcze. Gmina Sulechów dysponuje nowoczesną oczyszczalnią ścieków o wydajności eksploatacyjnej 6450
m³/d. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie prowadzi studia na kierunkach: Energooszczędność i audyt energetyczny
obiektów budowlanych, Energetyka komunalno – przemysłowa, nafty i gazu oraz Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. System oświaty umożliwia kształcenie kadry pod oczekiwane zawody. W mieście
funkcjonują banki, firmy ubezpieczeniowe, biura obrotu nieruchomościami, kancelarie prawne, i notarialna, Ośrodek Dokumentacji

POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Sulechów leży południowo-wschodniej części województwa lubuskiego, 20 kilometrów od Zielonej Góry i 80 km od granicy z RFN. Od południa naturalną granicą jest Odra. Gmina ma powierzchnię 236 km². Administracyjnie w jej skład wchodzi 20 sołectw.
Obszar ten zamieszkuje ponad 26000 osób, z czego około 17000 to
mieszkańcy miasta Sulechów. Użytki rolne zajmują prawie 49%, zaś
obszary leśne stanowią 39% powierzchni gminy. W lasach dominuje sosna zwyczajna. Kilkaset hektarów drzewostanów akacjowych to
jeden z największych kompleksów tego gatunku Polsce. Sąsiedztwo
Zielonej Góry, przebieg ważnych dróg (trasa szybkiego ruchu S3),
bliskość węzła komunikacyjnego autostrady A2 w Świebodzinie, port
lotniczy Zielona Góra w Babimoście, żeglowna rzeka Odra, rozwinięta
sieć kolejowa oraz niewielka odległość od granicy z RFN są bez wątpienia dużymi atutami, które pozwalają myśleć o Gminie Sulechów
jako dogodnej lokalizacji inwestycji i miejscu wypoczynku.

Teren inwestycyjny Nowy Świat
Geodezyjno-Kartograficznej, zamiejscowy wydział Sądu Rejonowego
w Świebodzinie. W nieodległym Kalsku ma siedzibę Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Gmina stosuje ulgi podatkowe, które dotyczą: nieruchomości nowo powstałych podmiotów gospodarczych, nieruchomości lub ich części nowo wybudowanych przez istniejące podmioty
gospodarcze pod warunkiem utworzenia nowych stałych miejsc pracy. Na terenie gminy dostępnych jest ponad 380 hektarów gruntów
pod inwestycje.

Panorama miasta

ZABYTKI I ATRAKCJE

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
tel. 68 385 11 01/ fax 68 985 46 86
e-mail: um@sulechow.pl

Późno-klasycystyczny Zamek, prawdopodobnie postawiony na średniowiecznym grodzisku Bolesława Chrobrego. Pierwotnie posiadał
mur obrony i fosę. Po renowacji w pomieszczeniach zamku znajduje
się izba pamięci, sala bilardową, klub taneczny, pracownia internetowa i plastyczną. Późnobarokowy Zbór Kalwiński, wzniesiony w roku
1765, służy dziś jako sala widowiskowa na 280 miejsc przystosowana
dla osób niepełnosprawnych. Odrzańska Przystań Turystyczna w Cigacicach podnosi atrakcyjność całego regionu, dając nowe możliwości czynnej rekreacji. Nabrzeże o długości 102 m wyposażone jest
w dalby cumownicze, drabinki i pachołki. Przystanie przystosowane
są dla osób niepełnosprawnych posiadają przyłącza energetyczne,
wodę pitną i sanitariaty. Kryty basen i stadion miejski przyciągają

Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych
i Promocji Gminy:
tel. 68 385 11 28
e-mail: pr@sulechow.pl
www.sulechow.pl
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POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Szczaniec leży w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie świebodzińskim. Zajmuje powierzchnię około 113 km2. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 67,4% powierzchni, natomiast lasy
26,4%. Gmina liczy blisko 4 tysiące mieszkańców.
Siedzibą władz administracyjnych jest miejscowość Szczaniec.
Gmina obejmuje swym zasięgiem 11 miejscowości sołeckich:
Brudzewo, Dąbrówka Mała, Kiełcze, Koźminek, Myszęcin, Ojerzyce, Opalewo, Smardzewo, Szczaniec, Wilenko, Wolimirzyce
oraz osadę Nowe Karcze. Gmina Szczaniec ma dogodne położenie komunikacyjne, przez jej teren przechodzą dwie trasy o znaczeniu międzynarodowym - linia kolejowa Moskwa-Warszawa-Berlin i droga krajowa 92, biegnąca z zachodu na
wschód (Berlin-Warszawa). Przez gminę przebiega również
autostrada A2.

oraz obsługi podróżnych i komunikacji, położone w granicach wsi
Myszęcin, Szczaniec i Wilenko:
Na terenie ozn. nr 5 zalegają złoża kruszyw naturalnych, istnieje
zatem możliwość powierzchniowej ich eksploatacji.
Na terenach ozn. nr 7 i 8 zabrania się lokalizacji obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

teren
teren
teren
teren
teren
teren
teren
teren

Na obszarze gminy istnieje rezerwat przyrody „Uroczysko Grodziszcze”, położony około 3 km na północny wschód od Szczańca w dolinie Leniwej Obry. Rezerwat ten jest jednym z cenniejszych tego typu obiektów na Ziemi Lubuskiej. Ochronie podlega
bardzo dobrze zachowany fragment naturalnego grądu niskiego
o powierzchni 16 ha. Do osobliwości tego terenu należy pozostałość średniowiecznego grodziska, drzewostan liściasty liczący
200 lat, obecność 39 gatunków ptaków w tym dzięcioła średniego i siniaka. Do jego walorów należy silnie zwarty podszyt
z leszczyny i derenia. Na terenie Gminy Szczaniec działają
dwie szkoły podstawowe i gimnazjum oraz gminne przedszkole. W Zespole Szkół w Szczańcu obejmującym Publiczną
Szkołę podstawową i Publiczne Gimnazjum Nr 1 mieści się
Regionalna sala pamięci im. Rodu Sczanieckich, w której zgromadzono pamiątki i eksponaty związane z historią miejscowości
i rodem byłych właścicieli Szczańca.

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1, pow. ok. 59 ha
2, pow. ok. 30 ha
3, pow. ok. 21 ha
4, pow. ok. 78 ha
5, pow. ok. 30 ha
6, pow. ok. 82 ha
7, pow. ok. 30 ha
8, pow. ok. 40 ha

Razem powierzchnia terenów ofertowych – ok. 370 ha.
Kontakt:
Urząd Gminy Szczaniec
Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec
Tel. +48 68 34 10 700, tel./fax 68 34 10 379
e-mail: ug@szczaniec.pl

KULTURA

Na terenie Gminy działają dwie samorządowe instytucje kultury:
Szczaniecki Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
W Szczanieckim Ośrodku Kultury działa miedzy innymi Zespół
Śpiewaczy „Osoria” skupiający miłośników folklorystycznych pieśni
i lokalnych tradycji.

Dział Promocji
Natalia Indycka tel. 68 34 10 700
Dział Gospodarki i Nieruchomości
Franciszek Półtorak tel. 68 34 10 703

TERENY INWESTYCYJNE

Są to tereny o charakterze wielofunkcyjnym i walorach dla lokalizacji różnych form działalności gospodarczej, a przede wszystkim dla lokalizacji funkcji produkcyjno-technicznej, usługowej

Aglomeracja Zielonogórska
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CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Gmina Szprotawa ma charakter rolniczo-przemysłowy. Dysponuje ponad 200 ha obszarem o przeznaczeniu inwestycyjnym,
na którym zlokalizowana jest Specjalna Strefa Ekonomiczna
(32,5 ha). Płaski, rozległy teren z dostępem do infrastruktury
technicznej nadaje się pod każdą zabudowę, a aktualny plan zagospodarowania przestrzennego upraszcza procedury związane
z lokowaniem inwestycji.

Wrocław
120 km

A4

Powierzchnia:
232,31 km2

Liczba ludności:
22 000 osób

Powiat:
żagański

POŁOŻENIE I DOSTĘPNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA

Gmina Szprotawa położona jest w południowej części województwa
lubuskiego, w odległości ok.17 km od miasta powiatowego Żagań,
24 km od autostrady A4 i 60 km od granicy polsko-niemieckiej.
W Szprotawie krzyżują się dwie ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 12 i droga wojewódzka nr 297. W pobliżu znajduje
się bocznica kolejowa oraz lotniska: Babimost – 83 km, Wrocław
- 140 km, Poznań - 160 km. Umożliwia to dogodne korzystanie
z międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i jest czynnikiem
sprzyjającym rozwojowi gminy. Powierzchnia ogólna – 232 km².
Ludność ogółem – 22 tys.

Tereny inwestycyjne

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie strefy mogą uzyskać pomoc
publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym
sięgającej nawet 55 %. Przedsiębiorca rozpoczynający inwestycję
na terenie obszaru gospodarczego, będącego mieniem przejętym
po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej może skorzystać, zgodnie
z ustawą, z 3-letnich zwolnień (100%) w podatku rolnym, leśnym
i od nieruchomości.
Inwestor może również skorzystać z pomocy publicznej, oferowanej przez gminę, tj. uzyskać zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane
z nową inwestycją na okres do 2 lat. Gmina zapewnia również
konkurencyjne ceny gruntów oraz niskie stawki podatku od środków transportowych.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Szprotawa to malownicze i bogate w zabytki miasto położone na Równinie Szprotawskiej, nad rzekami Bóbr i Szprotawa.
Na kartach historii miasto zapisało się już w 1000 r. To właśnie tutaj, w dawnej Iławie, na przedmieściach Szprotawy
Bolesław Chrobry witał Cesarza Niemiec Ottona III, zmierzającego do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Obecnie Szprotawę zamieszkuje przeszło 12 tys. mieszkańców. Najważniejsze zabytki
gminy: kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – XV w., kościół p.w.
św. Andrzeja Apostoła – XIII w., ratusz miejski - XVI w, pałac
w Henrykowie (www.weselemarzen.info), pałac w Wiechlicach
(www.folwarkwiechlice.com), zespół pałacowo-parkowy z XVIII w.
w Długiem, Buczyna Szprotawska – leśny rezerwat przyrody zajmujący obszar 152 ha zlokalizowany w północnej części Borów
Dolnośląskich.

POTENCJAŁ LUDZKI

Szprotawa posiada sieć szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych,
które przygotowują przyszłe kadry w kierunkach zaspokajających
potrzeby rynku pracy m.in. informatycznym, ekonomicznym, mechanicznym. Różnorodność kierunków kształcenia gwarantuje
przyszłym przedsiębiorcom sprawne przeprowadzenie rekrutacji
i pozyskanie pracowników o właściwym profilu wykwalifikowania.

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa
tel./fax 68 376 38 11
e-mail: ratusz@szprotawa.pl
Komórka Promocji
e-mail: promocja@szprotawa-um.pl
www.szprotawa.pl

Panorama miasta
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POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Świdnica leży w południowej części woj. lubuskiego, w jej
skład wchodzi 11 miejscowości, z których największa jest Świdnica. Walorem gminy jest jej położenie na krajowych i międzynarodowych szlakach komunikacyjnych: droga ekspresowa S3, droga
krajowa 32 w kierunku Gubin/Guben, droga krajowa 27 – Zielona
Góra – Żary. Przez gminę przebiega linia kolejowa relacji Zielona
Góra – Żary – Jelenia Góra. W Grabowcu znajduje się lądowisko,
administrowane przez Lasy Państwowe, które może być wykorzystywane przez lekkie samoloty np. do celów sportowych, a 50 km
dalej jest Port Lotniczy w Babimoście. Tyle samo kilometrów dzieli
Świdnicę od przejścia granicznego.

Panorama Wilkanowa w gminie Świdnica
ków dekarskich oraz urządzeń dla przemysłu mięsnego; Meva – Pol,
która handluje m.in. pojemnikami na odpady. W roku 2014 swoją
siedzibę z Zielonej Góry na teren gminy przeniosła firma RoyalPack
– producent opakowań kartonowych. Dzięki wsparciu unijnemu został wybudowany zakład o wartości ok. 24 mln zł, który docelowo
zatrudni ponad 50 osób. Powstał zakład Elwiz z nowoczesną, jedyną
taką w Europie pasywną halą produkcyjną. Na terenie gminy działa
grupa producencka „Hortus”, którą tworzy 17 rolników. Produkują
rocznie około 650 ton owoców, głównie truskawek ale też poziomki
i maliny. W gminie cały czas przybywa zarówno mieszkańców, jak
i przedsiębiorców. Szacunkowo w ostatnim czasie powstało ok. 100
nowych miejsc pracy w sektorze usług i produkcji.
Gmina posiada do wykorzystania tereny pod zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą. Są to m.in. grunty o powierzchni
ok. 19 ha położone pomiędzy miejscowościami Słone i Wilkanowo,
działki w Świdnicy oraz przy drodze krajowej nr 27 na wysokości
miejscowości Piaski – 6,8 ha pod działalność gospodarczą (z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania).
W ciągu ostatnich czterech lat Gmina zrealizowała ponad 20 inwestycji i zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości ok. 20 mln zł. Najważniejsze spośród tych zadań to skanalizowanie i zwodociągowanie całej gminy, wybudowanie nowoczesnej hali
sportowej, budowa zbiornika wodnego oraz termomodernizacja szkół
z wykorzystaniem OZE.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

W gminie odradzają się tradycje winiarskie. Produkcja własnych marek różnorodnych win odbywa się już w kilku winnicach, będących
częścią Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu. Bardzo prężnie działają
organizacje pozarządowe, dając wyraz dobrze pojętego społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu ostatnich 3 lat o ponad 90% wzrosła
liczba NGO funkcjonujacych na terenie gminy i teraz jest ich 23.
Świdnica słynie z jedynego w Polsce wiejskiego klubu szermierczego. Tutaj ma siedzibę Zielonogórski Klub Sportowy Kyokushinkai dla
karateków. Pograć można w pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej „Świdniczanka”, w pełni przystosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, posiadającej widownię na 250 osób.
Niedaleko Świdnicy znajdują się dwa monumentalne bunkry;
w jednym z nich działa Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bunkier” ze
ścianką wspinaczkową, boiskami i miejscem na grillowanie. Do
cyklicznych imprez gminnych należą m.in. Motopiknik, Dni Ziemi
Świdnickiej, Wybory Baby i Chłopa Roku, wojewódzkie Grand
Prix MTB Amatorów oraz Lubuski Festiwal Nordic Walking.

Kontakt:

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Urząd Gminy w Świdnicy
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
tel. 68 327 31 15, fax 68 327 31 27
e-mail: urzadsw@swidnica.zgora.pl

W 2014 roku Gmina Świdnica zajęła I miejsca w rankingu Rzeczpospolitej w kategoriach: Najlepszy Samorząd X-lecia (gmina wiejska)
oraz Najlepszy Samorząd 2014 (gmina wiejska). Gmina zdobyła też II
miejsce w kategorii: Innowacyjna Gmina. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się ulokować swoje firmy na terenie gminy Świdnica.
Nic dziwnego - oferujemy inwestorom doradztwo prawne i ekonomiczne, promocję i szereg ulg, np. obniżenie stawek podatku od
nieruchomości lub nawet zwolnienia od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorstw.
Dzięki przyjaznemu nastawieniu wobec inwestorów udało się sprowadzić do Świdnicy kilku poważnych przedsiębiorców, np. Kampol producenta zdrowotnej pościeli wełnianej; Komę - producenta palni-

Aglomeracja Zielonogórska

Komórka Promocji
promocja@swidnica.zgora.pl
Sprzedaż działek
M.Wojciechowska@swidnica.zgora.pl
www.swidnica.zgora.pl
www.facebook.com/gmina.swidnica
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Obiekt jest otwarty dla zwiedzających – można oglądać kościół, muzeum oraz przyklasztorne ogrody. Godne uwagi są również dobrze
zachowane zespoły pałacowe w Chociulach, Wilkowie oraz Lubinicku.

A4

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Powierzchnia:
22 641 ha

Liczba ludności:
29 375 osób

Miasto i Gmina Świebodzin to doskonałe miejsce na lokalizację
różnorodnej działalności gospodarczej. W Gminie Świebodzin
działa obecnie 3 485 podmiotów gospodarczych, związanych m.
in. z przemysłem termotechnicznym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, budownictwem, handlem oraz usługami. Świebodzińscy przedsiębiorcy to znani na światowym rynku liderzy produkcji pieców przemysłowych oraz urządzeń do obróbki cieplnej,
producenci podzespołów i mechanizmów motoryzacyjnych czy
foteli lotniczych. Niewątpliwym atutem, docenianym przez międzynarodowe koncerny, jak i przez mniejsze firmy, jest niezwy-

Powiat:
Świebodziński

POŁOŻENIE

Miasto i Gmina Świebodzin położone są w centralnej części woj.
lubuskiego, w bezpośrednim otoczeniu skrzyżowania głównych
szlaków komunikacyjnych zachodniej Polski, tj. autostrady A2
i drogi ekspresowej S3 oraz ważnej międzynarodowej magistrali kolejowej E-20 (Berlin - Warszawa – Moskwa). Ponadto przez
teren Gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 276 (Świebodzin
– Krosno Odrzańskie) oraz nr 303 (Świebodzin – Babimost), stanowiąca najkrótsze połączenie z Portem Lotniczym w Babimoście.

ZABYTKI

W Świebodzinie warto zobaczyć: Ratusz Miejski, który istniał prawdopodobnie już w XIV wieku. Po pożarze w 1541 r. odbudowano go
w stylu renesansowym z elementami późnogotyckimi, nadając mu
kształt, który zachował do dziś; Kościół pw. św. Michała Archanioła
znajdujący się przy północno -wschodnim narożniku Rynku. Gotycki
trzon kościoła powstał w 2. poł. XV w. Po pożarze trzynawową halę
poszerzono, dostawiając czwartą nawę i rząd kaplic. Wnętrze kościoła
przykryto w nawach sklepieniem sieciowym, w kaplicach i emporach

Seco/Warwick

Mury miejskie i baszta

kle atrakcyjne położenie komunikacyjne Gminy w bezpośrednim
sąsiedztwo autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S3. Dogodne
położenie komunikacyjne powinno również sprawić, że firmy
z branży logistyczno-spedycyjnej, rozważać będą umiejscowienie
tutaj swoich centrów, które mogą obsługiwać znaczny obszar Polski oraz Europy. Ponadto, bogate tradycje przemysłowe, związane
z przedsiębiorstwami działającymi z powodzeniem na światowych
rynkach w branży urządzeń do obróbki metali, sprawiają, że właśnie w Świebodzinie znajduje się wykwalifikowana kadra pracownicza. To kolejny atut dla potencjalnych inwestorów, którzy chcą
ulokować swoją działalność w Gminie Świebodzin.

fot. Piotr Węcławski

- gwiaździstym, a w jednej z kaplic rzadko spotykanym kryształowym; Figura Chrystusa Króla powstała dzięki wielkiemu zaangażowaniu, nieżyjącego już, ks. prałata Sylwestra Zawadzkiego. Zakończenie budowy figury nastąpiło w listopadzie 2010 r. Od tego czasu
przyciąga tysiące pielgrzymów i turystów z Polski i zagranicy; Klasztor w Paradyżu-Gościkowie, którego pierwsze zabudowania kościelne
i klasztorne wzniesiono ok. poł. XIII w. W XVIII w. przebudowano
go w stylu barokowym i klasycystycznym. Bardzo ciekawie wygląda
dwuwieżowa fasada kościoła wg projektu Karola Marcina Frantza.

Urząd Miejski w Świebodzinie
ul. Rynkowa 2, Świebodzin 66-200
tel. 68 475 08 80 / fax 68 38 230 07
e-mail: poczta@um.swiebodzin.pl
www.swiebodzin.eu
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Aglomeracja Zielonogórska
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sztuki użytkowej. Kolejnym zabytkiem jest wspaniały kościół
w Podlegórzu wybudowany w stylu neoromańskim z jednymi
z najpiękniejszych witraży w diecezji, zabytkowymi romantycznymi organami Sauera oraz cmentarzem z rodzinnym grobowcem książąt Reussów położonym na uroczym wzgórzu, górującym nad doliną Obrzycy.

A4

Powierzchnia:
8.099 ha

Liczba ludności:
3 338 osób

Powiat:
zielonogórski

POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Trzebiechów położona jest na lewym brzegu rzeki Odry
na obszarze szczególnym, a mianowicie w pierwszej strefie
ochrony ujęcia wody dla Zielonej Góry. Fakt ten warunkuje ekologiczny charakter gminy Trzebiechów, co jednocześnie
stanowi jej niepodważalny atut. Obszar gminy położony jest
na terenie województwa Lubuskiego w powiecie Zielona Góra.
W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Borek, Gębice, Ledno-Głęboka, Głuchów, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice i Trzebiechów. Na terenie gminy istnieje
rezerwat przyrody „Radowice”, w obrębie którego występują
rzadkie gatunki fauny i flory.
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Gospodarka gminy Trzebiechów to przede wszystkim I sektor gospodarki narodowej, czyli rolnictwo i leśnictwo. Przeważają małe gospodarstwa rolne o areale do 10 ha, zajmujące się głównie uprawą
ziemi oraz hodowlą. Współpracują one na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi. Dzięki dużej powierzchni użytków
rolnych oraz lasów gospodarka gminy związana jest głównie z rolnictwem i leśnictwem. Wśród zakładów produkcyjnych dominują
firmy związane z produkcją i przetwórstwem rolno-spożywczym
oraz firmy usługowe związane z budownictwem czy handlem. Do
wiodących firm należy „BOMADEK” Spółka z o.o. zajmującą się przetwórstwem mięsa z indyków. Gmina Trzebiechów zlokalizowana jest
w pobliżu drogi ekspresowej S-3, portu lotniczego w Babimoście,
linii kolejowej Zielona Góra – Poznań z bocznicą w Sulechowie. Teren gminy przecina droga wojewódzka nr 278. Infrastruktura sieci
elektroenergetycznych jest dobrze rozwinięta.

Neoklasycystyczny pałac w Trzebiechowie
Gmina Trzebiechów posiada znakomite warunki dla rozwoju turystyki. Wielką atrakcję mogą stanowić również zabytki
architektury, między innymi neoklasycystyczny pałac w stylu
rezydencji francuskich rodziny książęcej von Reuss, neoklasycystyczna świątynia w Trzebiechowie według rysu projektu wielkiego niemieckiego architekta, podróżnika, przyrodnika Karla
Fridricha Schinkla, który nadzorował projekt wykonany przez
Johanna Gottlieba Schloetzera oraz niedawne wielkie odkrycie – kompleks sanatoryjny według projektu Maxa Schündlera z dekoracją wnętrz, meblami, sprzętami wszelkimi detalami dekoratorskimi wykonanymi przez twórcę secesji w Europie
– Henriego van de Velde – wielkiego belgijskiego projektanta

Aglomeracja Zielonogórska

Kontakt:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów
tel. 68 351 41 31, fax. 68 351 41 22
e-mail: urzad@trzebiechow.pl
www.trzebiechow.pl
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We wrześniu 2011 r. rozpoczęły się prace mające na celu utworzenie
nowych terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tereny te zlokalizowane są pomiędzy ulicą Nowopolną a drogą
krajową Nr 12, która jest drogą wylotową ze Wschowy w kierunku
Leszna. W roku 2015 zakończy się I etap inwestycji polegającej na
budowie łącznika, który połączy obie drogi i będzie stanowił dojazd
do poszczególnych działek oraz usprawni komunikację w kierunku
Leszna. Działkę wchodzącą w skład opisywanego terenu, o powierzchni 5 ha zakupiła już miejscowa firma Elektrobud S.A.
Dodatkowym terenem możliwym do prowadzenia działalności gospodarczej jest grunt o powierzchni ok. 5 ha znajdujący się przy
Alei PCK, ok. 200 metrów od drogi krajowej Nr 12, w bezpośrednim
sąsiedztwie torów kolejowych oraz bocznicy kolejowej, a także działka o pow. około 2,4 ha przy ulicy Konradowskiej.

A4

Powierzchnia:
198,3 km²

Liczba ludności:
21 686 osób

Powiat:
wschowski

POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Gmina Wschowa, położona na południowo-wschodnim krańcu Województwa Lubuskiego, jest siedzibą powiatu. Zapewnia to łatwy
dostęp do instytucji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tu znajdują się : Urząd Skarbowy, Powiatowe Biuro Pracy,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także siedziby kilku banków.
Pod względem inwestycyjnym Wschowa posiada liczne atuty. Korzystna polityka cenowa przy nabywaniu gruntów oraz możliwość
uzyskania ulg w podatku od nieruchomości - to tylko niektóre z nich.
Strategia rozwoju gminy zakłada rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej, komunalnej oraz edukacyjnej.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Podstawą gospodarczego życia gminy są podmioty gospodarcze
w ilości ok. 5000. Świadczy to niewątpliwie o przedsiębiorczym
duchu Wschowian oraz o umiejętności sprawnego zarządzania
w prywatnym biznesie.
Do największych podmiotów gospodarczych znajdujących się
na terenie gminy zaliczyć można: Dobrowolski Sp. z o.o.(urządzenia komunalne), Marmorin Sp. z o.o. (armatura łazienkowa),
Elektrobud S.A. (inwestycje energetyczne), STENA (recykling),
Jedność Sp. z o.o. (komponenty do produkcji chipsów).

Panorama rynku
Tylko 150 km dzieli Wschowę od granicy polsko – niemieckiej.
Dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej zapewnia sąsiedztwo ośrodków akademickich - Poznania, Wrocławia i Zielonej Góry. Atutem gminy są szlaki komunikacyjne. Tu biegnie
droga krajowa nr 12 z Terespola do zachodniej granicy Polski.
W odległości 65 km od Wschowy znajduje się lotnisko w Babimoście. Zakończono budowę zachodniej obwodnicy miasta
w ciągu Drogi Wojewódzkiej Nr 305. W planach jest także budowa wschodniej obwodnicy, w ciągu Drogi Krajowej Nr 12.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Wydział Gospodarki Gminy
Rynek 1, 67-400 Wschowa
e-mail: milosz.czopek@wschowa.pl
krzysztof.wozinski@wschowa.pl
tel. 65 540 86 50

TERENY INWESTYCYJNE

Największym terenem inwestycyjnym należącym jeszcze do niedawna do Gminy Wschowa był obszar o powierzchni ok. 60 ha, który
aktualnie jest w rękach prywatnego inwestora.

www.wschowa.pl
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Aglomeracja Zielonogórska
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bungalow i apartamentowce. W rejonie pola golfowego znajdują
się również tereny przeznaczone w planach miejscowych pod
zabudowę mieszkaniową.
W Gminie Zabór istnieją bardzo dobre warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, oparte na infrastrukturze energetycznej, gazowej, wodociągowej oraz drogowej, która jest powiązana
z planami budowy mostu w Milsku i nowym połączeniem przez
rzekę Odrę. Występują również warunki dla odnawialnych źródeł
energii typu elektrownie wiatrowe, potwierdzone specjalistycznymi badaniami.

A4

Powierzchnia:
93,34 km²

Liczba ludności:
3 912 osób

Powiat:
zielonogórski

POŁOŻENIE
I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Zabór położona w odległości 16km na zachód od Zielonej
Góry, na dawnym szlaku saskim, w południowo-wschodniej części
województwa lubuskiego. Usytuowanie gminy w pradolinie Odry
nadaje jej osobliwego uroku. Liczne wzniesienia, jeziora i lasy zachęcają turystów do aktywnego wypoczynku. Szlaki turystyczne,
przecinane przez kompleksy leśne, doskonale nadają się do wędrówek pieszych i rowerowych.
Teren Gminy obejmuje 93,34 km2, zamieszkiwany jest przez 3,9 tys.
mieszkańców skupionych w 13 miejscowościach, które tworzą
8 sołectw. Połowa obszaru gminy to akweny wodne i lasy. Prawie 3% powierzchni gminy stanowią rzeki i częściowo zagospodarowane jeziora.
Centralnym ośrodkiem gminy jest miejscowość Zabór. Znajduje
się w niej siedziba władz samorządowych oraz inne ośrodki użyteczności publicznej: ośrodek zdrowia, urząd pocztowy, bank,
szkoła podstawowa, gimnazjum, apteka, biblioteka, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Winnica w Łazie

Pałac w Zaborze

TERENY INWESTYCYJNE

Gmina posiada stosunkowo niewielką ilość terenów, które mogą być
przeznaczone pod inwestycje. W dużej mierze stanowią je grunty
prywatne, położone wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 282 w miejscowościach Łaz, Milsko i Droszków o łącznej powierzchni około 12ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele
usługowe o funkcji obsługi komunikacyjnej dla projektowanej drogi
wojewódzkiej. Do znaczących terenów inwestycyjnych gminy można
również zaliczyć obszar wokół jeziora Liwno w Zaborze, o powierzchni około 10 ha, objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego z przeznaczeniem na cele turystyczno-rekreacyjne
stanowiące własność gminy.
Czyste powietrze, dogodna sieć drogowa i bliskość miasta Zielona
Góra jest czynnikiem zachęcającym do związania się z Gminą Zabór
na stałe, z dala od miejskiego zgiełku i spalin. Aby przyciągnąć potencjalnych mieszkańców, gmina oferuje ponad 1000 działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

fot. C.Słodnik

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

W Gminie Zabór nie brakuje zabytków architektury, jak pałac
w Zaborze i Przytoku, czy kościół w Milsku oraz obiektów rekreacyjnych, m.in. stajnia z krytą ujeżdżalnią w Milsku i terenami
pozwalającymi na uprawnianie sportów jazdy konnej, kąpielisko
Wapnianki w Zaborze oraz place zabaw.
Warunki klimatyczne panujące w gminie pozwoliły na odrodzenie
się tradycji winiarskiej. Właśnie w Zaborze powstaje największa winnica w Polsce z Centrum Winiarskim. Założenie winnicy
będzie sprzyjać odrodzeniu się tradycji winiarskich i utożsamiać
nasz region z marką wina lubuskiego.
Lekko pofałdowany teren w Przytoku sprzyja budowie pola golfowego z infrastrukturą towarzyszącą. Planuje się, że pole będzie obejmowało 9 dołków do gry, korty tenisowe, domki typu

Aglomeracja Zielonogórska

fot. C.Słodnik

Kontakt:
Urząd Gminy Zabór
ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
e-mail: ugzabor@gminazabor.pl
tel. 68 321 83 00, fax 68 321 83 01
www.gminazabor.pl
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A4

Powierzchnia:
278 km2
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138 000 osób
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(miasto na prawach powiatu)

nomiczną KSSSE wraz z Parkiem Naukowo - Technologicznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowi kompleksową ofertę inwestycyjną oraz rozwojową dla przyszłego inwestora.
Miasto dokłada wszelkich starań, aby ułatwić procedury uzyskiwania
stosownych pozwoleń, oferuje pomoc inwestorom poprzez doradztwo, pomoc w fazie przygotowania i realizacji inwestycji. Opracowano także lokalny program pomocy oferujący szereg udogodnień
takich, jak zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis. Ponadto, miasto Zielona Góra jako jedynie

Za sprawą pierwszego w historii samorządów, zgodnego połączenia miasta i gminy, od 1 stycznia 2015 r. Zielona Góra jest szóstą,
pod względem powierzchni, aglomeracją Polski. Jest to miasto
umiejętnie łączące nowoczesność z tradycją. Na podwalinach
skomplikowanej historii, Winny Gród buduje nową jakość. Zielona
Góra to miasto nowoczesne, prężnie rozwijające się, otwarte na
nowe wyzwania i inwestycje, miasto o dużym potencjale gospodarczym. Tworzenie klimatu inwestycyjnego, tak regionalnym jak
i zewnętrznym przedsiębiorcom, od lat stanowi główną oś działalności zielonogórskich władz samorządowych, każdy inwestor
może liczyć na przychylność oraz wsparcie.
Zielonogórska Palmiarnia,

POŁOŻENIE

Nie bez znaczenia dla rozwoju miasta jest jego położenie geograficzne oraz dobra infrastruktura techniczna. Zielona Góra położona jest w bliskiej odległości od granicy
polsko-niemieckiej ponadto leży niedaleko skrzyżowania ważnych
sieci europejskiej infrastruktury drogowej Trans - European Transport Networks (TEN-T), bezpośrednio przy drodze ekspresowej
S3, z dogodnym dojazdem do autostrady A2 i A18/A4. Bezpośrednie połączenia kolejowe z większymi miastami dodatkowo ułatwiają
dogodną komunikację. Niedaleko znajdują się również porty lotnicze
- międzynarodowe: Berlin, Wrocław i Poznań oraz lokalny: Babimost
(połączenia z Warszawą i Krakowem).

fot. Anna Szatkowska

z niewielu miast w regionie może pochwalić się najniższymi
stawkami podatkowymi. Od 2014 r. w Zielonej Górze funkcjonuje Program ZGrana Rodzina. Wydanie Karty Zgranej Rodziny
następuje w ramach miejskiego programu lojalnościowo – rabatowego, który z jednej strony integruje i wspiera przedsiębiorców z miasta, a z drugiej – motywuje i zachęca zielonogórzan
do wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.
Turystów, którzy już odwiedzili Zieloną Górę, nie trzeba przekonywać, że miasto ma bogatą ofertę. Jest organizatorem szeregu
imprez plenerowych i koncertów, w tym największego święta wina
– Winobrania, które ściąga gości nie tylko z Polski ale i z zagranicy. Warto podkreślić zróżnicowanie oferty kulturalno-sportowej
Zielonej Góry - każdy znajdzie coś dla siebie. W końcu Zielona
Góra (zgodnie z wynikami rankingu przeprowadzonego w lutym
2014 roku przez Gazetę Wyborczą pn. „Wielki ranking miast”)
to najlepsze miasto dla młodych, miasto, w którym dobrze się
mieszka, pracuje i uczy. To miasto otwarte, miasto dynamiczne,
miasto wielu możliwości, do którego zdecydowanie należy przyszłość – ma perspektywy i motywację do rozwoju.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA

Atutem zielonogórskiej gospodarki jest jej zróżnicowanie. Bardzo
dobrze rozwinął się tutaj sektor usługowo-handlowy. Liczba małych
i średnich przedsiębiorstw wzrasta w dynamicznym tempie, rocznie
dokonuje się około 1 300 wpisów nowozarejestrowanych firm. Miasto
stawiając na wielofunkcyjną, odporną na wahania rynku gospodarkę
poszukuje inwestorów z różnych gałęzi gospodarki. Za najbardziej perspektywiczne zostały uznane inwestycje firm działających w oparciu
o wysokie technologie (Hi-Tech). Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na świetnie wyszkolone w tych dziedzinach kadry. Zielona
Góra jest edukacyjnym centrum regionu, prezentuje wysoki poziom kształcenia. Na terenie miasta dynamicznie rozwija się, jedyny
w województwie lubuskim, Uniwersytet Zielonogórski. Dodatkowo
w Nowym Kisielinie przy Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym powstał Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu
Zielonogórskiego, miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemysłu oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Są to nie tylko obiekty badawcze, ale także największy w regionie inkubator
przedsiębiorczości, którego zadaniem jest pomoc młodym przedsiębiorcom w zakładaniu i rozwijaniu działalności. Lubuski Park
Przemysłowo - Technologiczny będący największą podstrefą eko-

Kontakt:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
tel. 68 45 64 100/fax. 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl
www.zielona-gora.pl
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej
e-mail: przedsiebiorczosc@um.zielona-gora.pl
www.biznes.zielonagora.pl
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szyb samochodowych - kapitał francuski,
• SAINT-GOBAIN EUROVEDER Polska Sp. z o.o. - producent szyb
do sprzętu AGD - kapitał francuski,
• POL-ORSA i APO – Tessile Sp. z o.o. – producent tkanin przemysłu motoryzacyjnego i meblarskiego – kapitał włoski,
• VALMET Automotive Sp. z o.o. – producent systemów dachowych
do kabrioletów - kapitał fiński,
• MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. – producent systemów kominowych z blachy kwasoodpornej – kapitał francuski,
• SPOMASZ S.A. – producent konstrukcji stalowych, platform wież
wiatrowych – kapitał holenderski ,
• SAGE Automotive – producent tkanin dla przemysłu motoryzacyjnego – kapitał USA,
• MAGNAPLAST Sp. z o.o. – rury plastikowe – kapitał niemiecki,
• SYNCREON/PANATTONI – komputery, drukarki – kap. irlandzki/ USA.
Mozaikę firm zagranicznych wzbogacają polskie firmy, takie jak:
• RELPOL SA – producent przekaźników elektromagnetycznych –
notowany na warszawskiej giełdzie,
• HART SM – producent szkła hartowanego dla AGD, kabin prysznicowych,
• POLI-ECO Sp. z o.o. – profile wykończeniowe z PCV okna, uszczelki,
• PKS SA – firma transportowa,
• VITROSILIKON SA – producent pustaków szklanych, lampionów,
słojów i krzemianów ,
• CHROMA – największa drukarnia w regionie.

POŁOŻENIE

Ważną rolę w mieście odgrywają również małe i średnie firmy (często rodzinne), których jest w Żarach ponad 4 500. Większość z tych
firm nastawiona jest na działalność usługową i handlową. Duży wybór restauracji, miejsc hotelowych, kręgielnia, kryty basen, a także
odrestaurowana starówka, sprzyjają rozwojowi ruchu turystycznego, zwłaszcza tzw. turystyki przejazdowej. W pobliżu znajduje się
Park Mużakowski wpisany na listę UNESCO oraz GEOPARK Łuk
Mużakowa wpisany na Europejską Listę Geoparków.
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Żary to miasto o wielowiekowej historii. Pierwsza wzmianka o Żarach pojawiła się w kronice Thietmara w 1007 roku.
Żary jako największe miasto Łużyc na wschód od granicznej
Nysy Łużyckiej w pełni zasługuje na miano stolicy polskich Łużyc. Miasto otrzymało w 1260 roku prawa miejskie. Obecnie jest
to średniej wielkości polskie miasto o populacji ok. 39 tys. osób, znaczący ośrodek przemysłowy i kulturalny województwa lubuskiego.
Jest to największe miasto na Łużycach leżące w Polsce. Miasto może
pochwalić się licznymi zabytkami kultury sakralnej i świeckiej charakterystycznej dla Dolnych Łużyc. Miłośnicy przyrody mogą aktywnie
odpocząć wybierając jedną ze ścieżek rowerowych lub tras pieszych
w kompleksie leśnym – Żarski Las. Tutaj jest też najwyższe wzniesienie w województwie lubuskim „Góra Żarska” 227 m. n.p.m. Turystę może zaskoczyć prawie krajobraz górski, który jest pozostałością
po morenie czołowej ostatniego zlodowacenia.
W Żarach krzyżują się dwie drogi krajowe nr 12 i 27. Wspólny odcinek tych dróg stanowi fragment obwodnicy miejskiej,
która znacznie usprawniła ruch w mieście. Ciężki
transport omija zabytkową
część miasta. Nieopodal
miasta przebiega międzynarodowa trasa E-36
(Berlin-Wrocław-Kraków),
po polskiej stronie jest
to autostrada A18. Od Żar
do najbliższego zjazdu na
Park przypałacowy
autostradę jest tylko 9
km. Trasa E-36 to po niemieckiej stronie autostrada A-15, która umożliwia bardzo szybki
dostęp, poprzez sieć autostrad do Berlina. Międzynarodowe lotniska w Berlinie i Wrocławiu oddalone są ok. 160÷185 km tj. 1,5
godz. jazdy samochodem.

GOSPODARKA

Żarski przemysł cechuje nowoczesność i duża różnorodność. Wiodące gałęzie gospodarki to przemysł drzewny, szklarski, motoryzacyjny, elektryczny, metalowy oraz materiałów budowlanych. Żary to
miasto otwarte dla inwestorów. Zainwestowany kapitał zagraniczny
to do tej pory około 600 mln euro.
Najwięksi inwestorzy zagraniczni to:
• KRONOPOL Sp. z o.o. – producent płyt wiórowych, paneli podłogowych i ściennych, płyt OSB - kapitał szwajcarski,
• SAINT-GOBAIN SEKURIT HanGlas Polska Sp. z o.o. – producent

Aglomeracja Zielonogórska

Kontakt:
Urząd Miejski w Żarach
Rynek 1-5, 68-200 Żary
tel. 68 470 83 00, 68 470 83 17
fax 68 470 83 86
e-mail: miasto@um.zary.pl
www.zary.pl
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„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”
„Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego”

