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WPROWADZENIE
„Nie chodzi o to, żeby przewidywać przyszłość,
ale żeby ją tworzyć.”
Denis de Rougemont

W

ostatnich latach europejska polityka rozwoju szczególny akcent położyła na
terytorialny wymiar polityk publicznych. Wyraża się on w idei zarządzania
rozwojem, w której to odchodzi się od podejścia sektorowego na rzecz
zarządzania zintegrowanego terytorialnie. Polega ono na łączeniu działań różnych
podmiotów publicznych wobec obszarów, które nie są określone przez pryzmat granic
administracyjnych lecz funkcjonalnych. Tego typu układy przestrzenne charakteryzują się
podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi i zostało zdefiniowane przez
system relacji i powiązań oraz wspólnych przewidywanych, jednolitych celów rozwoju1. Ten
paradygmat realizowany jest m.in. w ramach obszarów funkcjonalnych. Ich identyfikacja
polega na wyznaczeniu terytoriów wyróżniających się podobnymi wyzwaniami
rozwojowymi, wymagającymi podjęcia partnerskich, ponadlokalnych działań, w celu
efektywniejszego wykorzystania dostępnych potencjałów, minimalizowania ryzyka
wystąpienia sytuacji konfliktowych, a także umożliwienia rozwoju nowych funkcji tych
obszarów.

1 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Zagospodarowania

Kraju 2030.

|3

Zgodnie z typologią obszarów funkcjonalnych określonych w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, jednym z typów miejskich obszarów funkcjonalnych są obszary
funkcjonalne ośrodków subregionalnych. Są to układy terytorialne o charakterze regionalnym,
posiadające istotne znacznie dla polityki przestrzennej województwa, charakteryzujące się istnieniem
silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, tworzone
w otoczeniu miast powyżej 50 tys. mieszkańców.
Leszno ze względu na pełnione funkcje w systemie osadniczym kraju, dawne miasto wojewódzkie dziś miasto o znaczącym potencjale ludnościowym oraz dużej koncentracji podmiotów
gospodarczych, posiada status ośrodka subregionalnego. Jest jednym z głównych elementów
struktury przestrzennej Wielkopolski, pełni ważną rolę wspomagającą dyfuzje rozwoju z ośrodka
metropolitalnego miasta Poznania oraz stanowi miejsce dostarczania usług publicznych istotnych
z perspektywy jego mieszkańców oraz sąsiadujących z nim jednostek terytorialnych.
Delimitacja obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, nie jest obowiązkowa, niemniej
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot odpowiedzialny za regionalną politykę
przestrzenną, z własnej inicjatywy wskazał kryteria i wyznaczył granice miejskich obszarów
funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, w dokumencie Zasady i kryteria wyznaczania obszarów
funkcjonalnych w województwie wielkopolskim2. Tym samym określił zakres przestrzenny Miejskiego
obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna (LOF - Leszczyński Obszar Funkcjonalny).
Miasto Leszno wraz z powiązanym z nim funkcjonalnie otoczeniem obejmuje 5 jednostek
terytorialnych z południowo-zachodniej części województwa:
• gminę miejską na prawach powiatu Leszno, stanowiącą rdzeń obszaru funkcjonalnego,
• gminy miejsko-wiejskie: Rydzyna, Osieczna i gminy wiejskie: Lipno, Święciechowa, położone
w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka subregionalnego, stanowiące jego strefę zewnętrzną.

Rys.1. Leszczyński Obszar Funkcjonalny
2 Uchwała nr 478/2015 z 30 kwietnia 2015 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów
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W ostatnim czasie dla ośrodka subregionalnego Leszna zostały podjęte dwie istotne inicjatywy. Ich
efektem są dokumenty o charakterze strategicznym, które w różnym stopniu odpowiadają na
problemy rozwojowe miasta i otaczających go gmin. Jedną z inicjatyw jest Mandat terytorialny dla
Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (LOSI), w ramach której sporządzono dokument
zawierający diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizę problemową obszarów
tematycznych. W opracowaniu wskazano najpilniejsze potrzeby samorządów współtworzących LOSI
i zaproponowano niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia, dla których zagwarantowano
narzędzie realizacji w postaci finansowania z puli środków WRPO 2014-2020. Druga inicjatywa to
Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej
Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL). Jest to oddolne przedsięwzięcie samorządów lokalnych
i partnerów społecznych, wykraczająca poza zdelimitowane przez samorząd województwa granice
dla Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Współpraca zawiązana w ramach OFAL
zaowocowała dokumentami strategicznymi w zakresie: rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju
zrównoważonego transportu, rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych
i pozyskiwania inwestorów oraz rewitalizacji.
W kontekście przytoczonych powyżej dokumentów stworzonych dla subregionu leszczyńskiego
nasuwa się pytanie, jaka była przesłanka dla tworzenia przez Wielkopolskie Biuro Planowania
Przestrzennego kolejnego opracowania?
Podstawą była potrzeba spojrzenia na wybrany obszar województwa z perspektywy regionalnej
i zaplanowanie jego rozwoju w aspekcie przestrzennym oraz wzmocnienie pozycji subregionu
w strukturze funkcjonalnej Wielkopolski. Jednocześnie rozpoznanie potencjałów subregionu, na tle
województwa i kraju, pozwoli na ich odpowiednie wykorzystanie poprzez zintensyfikowanie
partnerstwa i zarządzania terytorialnego.
Kierując się powyższymi przesłankami Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, przygotowało
koncepcję rozwoju Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna. Istotą
dokumentu jest zwiększenie w świadomości jej odbiorców wartości możliwych do osiągnięcia
poprzez koordynację działań podejmowanych na różnych płaszczyznach życia społecznogospodarczego, pomiędzy obszarami podmiejskimi i miastem Lesznem, a przede wszystkim
zaprezentowanie ich wpływu na przestrzeń. Osiąganie celów proponowanej koncepcji rozwoju
poprzez realizację sformułowanych w dalszej części opracowania wspólnych działań i zadań,
sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu wewnętrznych atutów oraz zwielokrotnieniu pozytywnych
impulsów rozwojowych.
Dokument łączy polityki społeczno-gospodarcze z polityką przestrzenną, ujmując zagadnienia
w sposób zintegrowany, wskazując wizję i kierunki rozwoju na przyszłość. Zaproponowana ścieżka
rozwoju Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna, uwzględnia
wyobrażenie samorządu województwa o jego konkurencyjności i pełnionych funkcjach w strukturze
regionu, jednocześnie mając na uwadze wizje rozwoju dotychczas sformułowane przez samorządy
lokalne.
Koncepcja rozwoju dla Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego odbiega od tradycyjnie
pojmowanych ściśle sektorowych rozwiązań i stanowi novum, skupiając się w znacznym zakresie na
oddziaływaniu sfery społecznej na rozwój, bowiem to ludzie i ich potencjał stoją w centrum
budowania konkurencyjności subregionu. To założenie znakomicie wpisuje się w politykę Unii
Europejskiej i przyszłej perspektywy finansowej, w której to zakłada się tworzenie instrumentów
służących inwestowaniu w ludzi i wdrażaniu europejskiego filaru praw socjalnych3.

3 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 30.5.2018

COM(2018) 382 final 2018/0206 (COD).
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CO ZYSKUJEMY, A CO NAS OGRANICZA?
DETERMINANTY
ROZWOJU

I

ntencją przygotowywanej koncepcji jest skupienie działań na wzmacnianiu kluczowych
czynników decydujących o rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Punkt
wyjścia stanowiła wieloaspektowa ocena obecnego stanu rozwoju obszaru
funkcjonalnego na tle województwa wielkopolskiego oraz ocena wewnętrznego
zróżnicowania poszczególnych jednostek terytorialnych. Przeprowadzono analizy
obejmujące zagadnienia z zakresu: osadnictwa, sfery społecznej, sfery gospodarczej,
środowiska przyrodniczego, kultury, krajobrazu, turystyki i rekreacji, komunikacji,
infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz polityki przestrzennej, których
podsumowanie stanowiło zestawienie potencjałów i ograniczeń LOF. Na tej podstawie
określono grupy czynników, których współwystępowanie powodowało intensyfikację
pozytywnych przemian, albo składało się na nasilenie zjawisk niesprzyjających procesom
rozwojowym.

#LESZCZYŃSKI OBSZAR FUNKCJONALNY - JACY JESTEŚMY?
Leszczyński Obszar Funkcjonalny zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa
wielkopolskiego, gdzie sąsiaduje z województwem dolnośląskim i lubuskim. Powierzchnia LOF to
534,9 km2 tj. około 1,8% powierzchni województwa wielkopolskiego. W latach 2007-2016 liczba
ludności zwiększyła się o 3 933 osoby i obecnie LOF zamieszkuje 97 937 osób co stanowi 2,8% ludności
województwa. Zmiany liczby mieszkańców były przede wszystkim wynikiem wzrostu liczby ludności
terenów wiejskich (13,5%), w mniejszym stopniu terenów miejskich (0,8%). Nadal jednak to mieszkańcy
miast pozostają dominującą grupą ludności stanowiąc ¾ ogólnej liczby ludności LOF. Dlatego
średnia gęstość zaludnienia obszaru funkcjonalnego w miastach to 725 osób/km2, a na obszarze
wiejskim 58 osób/km2.
Obszar posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną i strategiczne położenie. Usytuowany jest
w godzinnej strefie dojazdu, pomiędzy dwoma ośrodkami metropolitalnymi - Poznaniem
i Wrocławiem. Dostępność komunikacyjna w przyszłości będzie się nadal poprawiać, na co
niewątpliwy wpływ będzie miała realizacja kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5. Dzięki tak
atrakcyjnej lokalizacji obszar jest otwarty na dwa województwa, co ma zarówno swoje zalety, jak
Determinanty rozwoju|
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i wady. Bardzo dobre połączenie drogowe w kontekście rozwoju gospodarczego, sprzyja
podnoszeniu konkurencyjności Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, jako alternatywnego
centrum rozwoju przedsiębiorczości i otocznia biznesu dla Poznania i Wrocławia. Z drugiej jednak
strony silne oddziaływanie atrakcyjnych rynków pracy, tych dwóch metropolii, przyczynia się do
drenażu potencjałów, m. in. odpływu kapitału ludzkiego, w szczególności wysoko wykfalifikowanych
kadr pracowniczych. Wpływa to niekorzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru, zwłaszcza
w sytuacji niskiego bezrobocia w LOF, ponieważ brak wolnych zasobów pracy nie sprzyja
przyciąganiu nowych inwestycji. LOF charakteryzuje optymalna zwartość wewnętrzna obszaru,
z centralnie usytuowanym miastem Lesznem i położonymi w odległości nie większej niż 15 km
największymi ośrodkami osadniczymi. Sprzyja to koordynacji działań samorządów administracji
lokalnej oraz efektywnemu zarządzaniu całym obszarem.
Stolica subregionu, miasto Leszno z 64,2 tys. mieszkańców, to siódme pod względem liczby ludności
miasto Wielkopolski. Ośrodek o stabilnej pozycji - jedyny wśród miast subregionalnych Wielkopolski,
który nie znalazł się na liście 122 średnich miast Polski tracących dotychczasowe funkcje społecznogospodarcze (Śleszyński 2016). Nadal skupia istotne delegatury administracji szczebla
wojewódzkiego oraz funkcje gospodarcze i społeczne w tej części Wielkopolski. Uwarunkowania
wewnętrzne sprzyjają utrzymaniu konkurencyjności inwestycyjnej i osiedleńczej Leszna na tle innych
ośrodków subregionalnych w województwie. Na poziom atrakcyjności wpływają niewątpliwie
indywidualne atrybuty miasta w zakresie ponadpodstawowych usług publicznych oferowanych
mieszkańcom miasta i otaczających gmin.
Miasto subregionalne Leszno jest ośrodkiem akademickim, na terenie którego świadczone są usługi
edukacji realizowane w dwóch uczelniach wyższych: Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.
Jana Amosa Komeńskiego i Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego.
Jednostki te stoją obecnie przed wyzwaniami związanymi zarówno z dużą konkurencyjnością oferty
poznańskiego i wrocławskiego ośrodka akademickiego oraz innych problemów, w tym
w szczególności niżu demograficznego. Szansą na minimalizowanie niekorzystnych procesów jest
z pewnością aktywna adaptacja do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy oraz
współpraca w tym zakresie uczelni z przedsiębiorcami i samorządami.
Leszczyński Obszar Funkcjonalny posiada również bogatą ofertę specjalistycznych usług zdrowia
realizowaną w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz Centrum Rehabilitacji
im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Jednostki te charakteryzuje ponadregionalny zasięg
oddziaływania, który sukcesywnie wzrasta, obsługują one zarówno pacjentów z wielkopolski jak
i pozostałych województw, w szczególności województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Należy
spodziewać się dalszego rosnącego popytu na specjalistyczne usługi zdrowia, szczególnie
w kontekście starzejącego się społeczeństwa LOF.
Ofertę usługową w subregionie uzupełniają ośrodki gminne. To dwa miasta - położona na
północnym wschodzie obszaru Osieczna z 2 301 mieszkańcami oraz leżąca na południowym
wschodzie Rydzyna z 2 775 mieszkańcami, a także zlokalizowana na północ od ośrodka
subregionalnego wieś Lipno z 1 594 mieszkańcami i druga co do wielkości jednostka LOF – wieś
Święciechowa z 2 865 mieszkańcami. Inne ważne jednostki w układzie sieci osadniczej LOF to wsie:
Wilkowice (2 453 mieszkańców) w gminie Lipno, Kąkolewo (2 600 mieszkańców) w gminie Osieczna
oraz Dąbcze (1 423 mieszkańców) i Kłoda (1 145 mieszkańców) w gminie Rydzyna.
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#SPOŁECZEŃSTWO - W OBLICZU WYZWANIA
Zmiany demograficzne stanowią kluczowy czynnik rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Obserwuje się pozytywne tendencje zmian liczby ludności, wynikające ze stale utrzymującego się
korzystnego przyrostu naturalnego oraz salda migracji. W latach 2007-2016 oba procesy kształtowały
się na dodatnim poziomie plasując LOF powyżej wartości dla województwa wielkopolskiego, co
wskazuje na atrakcyjność osadniczą obszaru. Od 2007 roku najdynamiczniej zmieniała się liczba
mieszkańców gminy Lipno, która zwiększyła wielkość swojej populacji o 30%, uzyskując
niekwestionowaną przewagę w zakresie dodatniego przyrostu naturalnego. Istotna skala zmian, na
poziomie blisko 10%, dotyczyła również gminy Rydzyna, lidera w napływie nowych mieszkańców oraz
gminy Święciechowa, będącej w czołówce ze względu na korzystną tendencję obu zjawisk.
Pomimo lepszej niż w Wielkopolsce sytuacji demograficznej w badanym 10-leciu, w LOF zauważa się
symptomy obniżającego się potencjału ludnościowego na terenach miejskich. Wpłynęły na to
przede wszystkim zmiany liczby mieszkańców na terenie miasta Leszna, które choć w okresie 20072016 zarejestrowało symboliczny wzrost liczby mieszkańców (0,2%), to w ostatnich latach notowało
systematyczny spadek ogólnej liczebności populacji. Ponadto w 2016 roku miasto Leszno jako jedyne
wśród gmin obszaru funkcjonalnego zanotowało ujemne saldo migracji (-3,1‰). Niesprzyjający
proces demograficzny przyczynił się do tego, że Leszno jest jedyną wyludniającą się jednostką
samorządową w LOF4. Należy zatem mieć na uwadze, że w przypadku utrzymania się niekorzystnego
trendu, konieczne będzie zintensyfikowanie działań mających na celu wzrost atrakcyjności
osadniczej miasta Leszna i wzmocnienie polityki prorodzinnej5. W pozostałych miastach LOF choć
obserwuje się negatywne tendencje, nadal są to obszary, które w ogólnym bilansie są terenami
o rosnącej liczbie mieszkańców. W ostatnim dziesięcioleciu miasto Rydzyna zanotowało znaczący
spadek - zarówno salda migracji wewnętrznych jak i przyrostu naturalnego. Miasto Osieczna
natomiast zachowuje korzystne saldo migracji, jednak jako jedyne wśród jednostek LOF posiada
pogłębiający się ujemny przyrost naturalny. Utrzymujący się długotrwały spadek liczebności
populacji miast z pewnością będzie wpływał na ograniczenie możliwości utrzymania na wysokim
poziomie oferowanych parametrów jakości życia i jakości oferowanej przestrzeni. To szczególne
zagrożenie niewątpliwie łagodzi fakt, że depopulacja samych miast wynika po części z przenoszenia
się ich mieszkańców na przedmieścia, tym samym potencjał usługowy miast jest nadal
wykorzystywany.
Na zmiany w ogólnej liczbie ludności w Leszczyńskim Obszarze Funkcjonalnym nakłada się proces
starzenia społeczeństwa. Ponieważ w ogólnym bilansie dla LOF w ostatnich latach rodzi się coraz
mniej dzieci, a jednocześnie wzrasta średnia oczekiwania długość życia, zmienia się struktura
wiekowa ludności. Konsekwencją jest starzejące się społeczeństwo z rosnącym udziałem osób w
wieku 65+. Obecna struktura ekonomiczna ludności LOF tylko nieznacznie różni się od wartości
uśrednionych dla Wielkopolski6. Odsetek mieszkańców zarówno w wieku przedprodukcyjnym, jak
i poprodukcyjnym jest minimalnie lepszy na tle regionu. W tym kontekście LOF ciągle jeszcze cechuje
korzystniejszy grunt dla przygotowania i wdrażania rozwiązań dedykowanych nieuchronnie
starzejącemu się społeczeństwu. Należy mieć na uwadze, że sytuacji obecnych osób starszych
radykalnie się już nie zmieni, a grupą docelową, która stanie się odbiorcą podjętych dziś działań
będą dopiero mieszkańcy, stanowiący obecną grupę produkcyjną. Dlatego tak ważne jest
skorzystanie z możliwości wypracowania rozwiązań dla seniorów, będąc jeszcze o krok przed
największym nasileniem zmian w strukturze wieku w LOF. Tym bardziej, że w wewnętrznej strukturze
LOF proces starzenia się społeczeństwa dotyczy już m.in. mieszkańców miasta Leszna i Osiecznej oraz
miejscowości w północnym i wschodnim obszarze LOF. Jednostki te charakteryzują się najmniejszym
4 Zgodnie z typologią demograficzną Webba.
5 Obecnie miasto Leszno realizuje działania w formie Leszczyńskiego Becikowego, Karty Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej oraz

programu Student Plus.
6 Ludność w wieku: przedprodukcyjnym to 20,9% ogółu ludności (w Wielkopolsce 19,2%), w wieku produkcyjnym to 62,4% ogółu

ludności (w Wielkopolsce 62%), w grupie poprodukcyjnej to 16,7% (w województwie 18,8%).
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udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przy największym odsetku osób w wieku
poprodukcyjnym. Dla gospodarki LOF pogłębianie się negatywnych tendencji w strukturze wieku
mieszkańców, w tym wzrost liczby mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100
osób w wieku produkcyjnym7, ma bardzo duże znaczenie w kontekście zastępowalności pokoleń
oraz konsekwencji związanych ze zmniejszającymi się zasobami dostępnymi na rynku pracy.
Polityka rozwoju, w tym polityka przestrzenna w LOF w dużym stopniu zależy od przyszłego stanu liczby
ludności na jej terenie, oceny przewidywanych zmian liczby mieszkańców, ich skali oraz kierunku.
Predykcje ludności (GUS 2017) dla Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego zakładają korzystny
scenariusz wzrostu, w szczególności na tle pozostałych ośrodków subregionalnych w Wielkopolsce.
Bowiem do 2028 roku zakłada się kontynuację dotychczasowego trendu i sukcesywny wzrost liczby
mieszkańców LOF. Po tym jednak czasie prognozy dla obszaru są mniej korzystne i przewidują zmianę
trendu. Szacowana liczba ludności 2030 roku wyniesie 92 322 osób i w stosunku do roku wyjściowego
nastąpi zwiększenie populacji obszaru zaledwie o 1 385 os. W LOF w okresie prognozy przewidywany
jest stały ubytek mieszkańców dotyczący wyłącznie miasta Leszna, które zanotuje redukcję populacji
o blisko 5,6% i w 2030 roku liczba jego mieszkańców wyniesie 60 553 osób. Będzie to podyktowane
głównie pogłębiającym się ujemnym przyrostem naturalnym. Tak poważne spadki liczby ludności
stanowić będą zagrożenie dla procesów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, jak i jego
finansów publicznych. Zmiany te kompensowane będą jednak w LOF wzrostem liczby mieszkańców
we wszystkich gminach otaczających miasto subregionalne. Największy skok demograficzny
prognozuje się w północnej części obszaru - gminie wiejskiej Lipno, która zwiększy liczbę mieszkańców
prawie o 32% i w perspektywie 2030 roku wyniesie 10 157 osób. Na optymistyczne prognozy złoży się
przede wszystkim utrzymanie na wysokim poziomie przyrostu naturalnego. Spodziewany wzrost liczby
ludności nastąpi również w gminach Rydzyna i Święciechowa i oscylować będzie na poziomie 12%.

#O JAKOŚCI ŻYCIA. PRZESTRZEŃ ZRÓWNOWAŻONA CZY
NIEZRÓWNOWAŻONA?
Strukturę przestrzenną terenów buduje wiele elementów, które stanowią swoisty „szkielet” rozwoju
przestrzennego. Podstawę stanowią przede wszystkim elementy sieci osadniczej, układ
komunikacyjny oraz system przyrodniczy. Pomiędzy wszystkimi elementami przestrzeni zachodzą
zróżnicowane związki i zależności, o różnym nasileniu i kierunkach. Na tle zróżnicowanej morfologii
terenu i mało dynamicznych współczesnych procesach przyrodniczych, bardzo istotnym czynnikiem
ingerującym w przestrzeń Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest działalność człowieka.
Widocznym tego przejawem jest postępujący proces urbanizacji terenów, odbywający się głównie
poprzez przekształcanie terenów otwartych na cele mieszkaniowe i gospodarcze, który nie zawsze
odbywa się w sposób efektywny i systemowy. W ostatnich latach Leszczyński Obszar Funkcjonalny
charakteryzuje się wzrostem terenów zurbanizowanych na poziomie nieco wyższym od średniej
wojewódzkiej. Badanie porównawcze zmian w udziale gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
w latach 2006 i 2016 wykazało, że najwięcej tego typu terenów przybyło na obszarach wiejskich
gminy Rydzyna i Osieczna oraz w gminie wiejskiej Lipno8 (EGiB 2016). Świadczy to o największym
zainteresowaniu inwestycyjnym na tych obszarach w ostatnim 10-leciu. Charakterystycznym
zjawiskiem występującym na obszarach podmiejskich Leszna, jest występowanie miejscowości
o dominującej funkcji mieszkaniowej. Największą presję urbanizacyjną, określoną na podstawie
liczby wydanych pozwoleń na budowę, odnotowano w miejscowościach Wilkowice, Dąbcze
7 Proces starzenia się społeczeństwa opisują wskaźniki oparte o strukturę wiekową ludności. W 2016 r. w LOF na 100 osób w wieku

produkcyjnym przypadało 60,1 osób w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 61,3), a wskaźnik oscylował w przedziale od
56,9 w gminie Święciechowa do 65,3 w Lesznie.
8 Na podstawie EGiB 2016: teren wiejski gminy Rydzyna (19%) i gminy Osieczna (18%) oraz w gminie wiejskiej Lipno (16%), gmina

Święciechowa (5%).
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i Święciechowa9. Czynnikiem decydującym o takim stanie rzeczy jest w tym przypadku bez
wątpienia bliskość i dobre skomunikowanie z miastem Lesznem. Inne popularne kierunki rozwoju
terenów mieszkaniowych to miejscowości Lipno, Gronówko, Mórkowo (gm. Lipno), Kąkolewo,
Osieczna (gm. Osieczna), Rydzyna, Kłoda, Nowa Wieś (gm. Rydzyna), Henrykowo, Lasocice,
Strzyżewice, Przybyszewo (gm. Święciechowa).
Wskazane wyżej miejscowości są jednocześnie tymi, które są najbardziej „narażone” na presję
związaną z chaotycznym przyrostem terenów zabudowanych. Bowiem, aż 64% pozwoleń na
budowę wydawanych w gminach otaczających Leszno, zlokalizowanych jest poza obszarami
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że zostały
one wydane w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie jest to
zjawisko pozytywne, ponieważ decyzje nie muszą być zgodne ze studiami uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, prawdopodobnie wydane były w celu zaspokojenia
indywidualnych potrzeb inwestycyjnych i nie musiały nawiązywać do racjonalnie prowadzonej
polityki przestrzennej jednostek samorządowych. Taki sposób wydawania pozwoleń na budowę
może sprzyjać rozpraszaniu zabudowy i w perspektywie przyczynić się do wzrostu obciążeń
związanych z obsługą infrastrukturalną, w tym transportową.
Intensyfikacje procesu suburbanizacji potwierdza skala zameldowań w gminach ościennych. Wg
rejestru meldunków10 od 2000 roku na terenie gmin sąsiadujących z ośrodkiem subregionalnym
zameldowało się ok. 10 000 nowych mieszkańców, z czego prawie połowa to dotychczasowi
mieszkańcy miasta Leszna. Największą falę migracji zaobserwowano na linii Leszno - gmina Lipno,
gdzie najatrakcyjniejszym miejscem zamieszkania, są przede wszystkim miejscowości Wilkowice
i Lipno. Następnie leszczynianie migrowali do gminy Święciechowa, gdzie głównymi miejscami
nowych zameldowań są miejscowość gminna Święciechowa, wsie Lasocice oraz Strzyżewice.
Analiza kierunków pochodzenia migrantów wykazała, że w powyższych gminach, gdzie liczba
zameldowań jest najwyższa, nowi mieszkańcy w ponad 50% pochodzą z miasta Leszna. W gminie
Rydzyna najchętniej wybieranym miejscem do zamieszkania jest miejscowość Dąbcze oraz miasto
Rydzyna. Natomiast w gminie Osieczna, gdzie występował najniższy ruch migracyjny na tle LOF,
najwięcej nowych zameldowań odnotowano w mieście Osieczna oraz w miejscowości Kąkolewo11.
Interesujący jest fakt, że ponad 70% nowych mieszkańców gminy Osieczna to osoby pochodzące
spoza LOF, co może świadczyć o postrzeganiu gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania przez
osoby pochodzące z innych wielkopolskich miejscowości.
W kontekście dynamicznie rozwijających się terenów podmiejskich elementem informującym o skali
i kierunku powiązań sąsiadujących gmin z miastem Lesznem są codzienne dojazdy do pracy (GUS
2014). Bilans dojazdów do pracy w LOF jest dodatni, a przyjazdy do pracy dotyczyły łącznie 9 982
osób, z czego połowa to migracje wewnątrz obszaru funkcjonalnego. Blisko 70% wszystkich
migrujących do pracy w LOF to pracownicy dojeżdżający do miasta subregionalnego Leszna,
stanowiącego największy rynek pracy oraz do gminy Rydzyna – 13%. Spoza obszaru funkcjonalnego
najwięcej osób dojeżdża do pracy w LOF z gmin: Krzemieniewo, Góra, Włoszakowice, Bojanowo
i Śmigiel. Migracje wahadłowe związane z przyjazdami do pracy potwierdzają jednak,
że zdecydowanie największe potoki osób dojeżdżających do pracy w Lesznie są z gmin sąsiednich12.

9 W latach 2006-2016 liczba wydanych pozwoleń na budowę to: Wilkowice – łącznie 536 pozwoleń Dąbcze – łącznie 364

pozwolenia i Święciechowa – łącznie 269 pozwoleń. Opracowano na podstawie zestawień zbiorczych dla Powiatu
Leszczyńskiego, z wyłączeniem rozbudowy, przebudowy (http://www.bip.powiat-leszczynski.pl/?a=15650),
10 Na podstawie danych z rejestru PESEL.
11 Zameldowania z Leszna do: gminy Lipno – 1 563 osoby, w tym: Wilkowice (922 os) i Lipno (251 os); do gminy Święciechowa

(1 005 osób), w tym: Święciechowa (335 os), Lasocice (124 os), Strzyżewice (108); do gminy Rydzyna (976 osób), w tym: Dąbcze
(373 os.), Rydzyna (352 os); do gminy Osieczna (655 osób), w tym: Osieczna (251 os.), Kąkolewo (208 os).
12 Dojazdy do pracy z LOF do Leszna (2 877 osób), w tym z gminy: Osieczna (806 osób), Święciechowa (774 osoby), Lipno (635

osób), Rydzyna (662 osoby).
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Zjawisko to pokazuje, że choć mieszkańcy migrują na przedmieścia, to nadal utrzymują ścisły związek
z miastem m.in. poprzez miejsce pracy.
Związki z miastem Lesznem utrzymywane są również, gdy dostępność do usług społecznych m.in.
w zakresie edukacji, usług zdrowia, kultury, rekreacji w miejscu zamieszkania jest niewystarczająca
w stosunku do dynamicznie rozwijających się struktur osadniczych. Dla tego typu miejscowości
o ograniczonym wyposażeniu w usługi, alternatywą staje się wówczas korzystanie z miejskiej
infrastruktury. O ile korzystanie z sieci usług ponadpodstawowych oferowanych przez miasto
subregionalne jest naturalne, ze względu na unikalny charakter usług reprezentatywny dla tej rangi
ośrodka, tak korzystanie z usług podstawowych odbywa się w pewnym stopniu kosztem miasta
Leszna, które przy zmniejszającej się lokalnej bazie podatkowej utrzymuje infrastrukturę
i udogodnienia, z których korzystają mieszkańcy obszarów podmiejskich (Czarnecki 2011). Dlatego
istotną kwestią jest wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających partycypację w kosztach ich
utrzymania, a przede wszystkim zapewnienie dostępności do usług podstawowych jak najbliżej
miejsca zamieszkania.
W strefie podmiejskiej Leszna obserwuje się zwiększenie liczby punktów pozarolniczej działalności
gospodarczej13. Nowe miejsca potrzebne dla obsługi mieszkańców powstają głównie
w miejscowościach, w których postępują procesy suburbanizacji. Najwięcej miejsc handlowych
i usługowych poza Lesznem znajduje się w mieście Rydzynie. Dodatkowo, na tle pozostałych
jednostek osadniczych, wyróżniają się takie wsie jak: Wilkowice (gm. Lipno), Kąkolewo (gm.
Osieczna) oraz miejscowość Dąbcze (gm. Rydzyna). Na ich terenie obserwuje się bardzo
dynamiczny wzrost działalności handlowej i usługowej, na poziomie ponad 80%. Ze względu na
najwyższy potencjał demograficzny, są to także miejsca szczególnie istotne dla planowania rozwoju
całego obszaru funkcjonalnego.
Przesunięcie potencjału demograficznego z miasta Leszna na zewnątrz pociąga za sobą
konsekwencje, będące wynikiem rozpraszania osadnictwa wokół miasta i ekstensywność
zagospodarowania. Wyposażenie w infrastrukturę sieciową jest niezbędne ze względu na poprawę
komfortu zamieszkania, ale powinno się również odznaczać dużą efektywnością ekonomiczną.
Leszczyński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje wysoki stopień zwodociągowania sięgający 96%.
Główne zaopatrzenie dla Leszczyńskiego Systemu Wodociągowego stanowią wody ujmowane
w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Sandr Leszno. Niezwykle istotna jest więc ochrona
tego obszaru, ze względu duże ryzyko infiltracji zanieczyszczeń w obrębie utworów sandrowych,
mogące wpływać na pogorszenie jakości ujmowanej tam wody.
Dla jakości życia i jakości i środowiska przyrodniczego LOF znaczenie ma także stopień
skanalizowania i gazyfikacji. Ogólna dysproporcja pomiędzy stopniem skanalizowania a stopniem
zwodociągowania w ostatnich latach uległa znacznemu zmniejszeniu, mimo to wyposażenie w tego
typu infrastrukturę sieciową jest niższe niż przeciętnie w Wielkopolsce. Za korzystną sytuację należy
uznać, że w zasięgu aglomeracji kanalizacyjnych znalazła się większość urbanizujących się
miejscowości oraz jednostek odznaczających się najwyższym potencjałem ludnościowym. Mimo to
dostępność do sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach jest ograniczona m.in. tylko nieco
ponad połowa mieszkańców gminy Rydzyna oraz Osieczna posiada możliwość korzystania
z kanalizacji sanitarnej. Niewątpliwie na poprawę sytuacji w gminie Osieczna wpływ będzie miała
zakończona modernizacja oczyszczalni ścieków, przeprowadzona w ramach środków pozyskanych
na podstawie Mandatu terytorialnego dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Należy
ponadto zaznaczyć, że obszar funkcjonalny w znacznej mierze obejmuje tereny wiejskie
o zabudowie rozproszonej. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej na takich obszarach jest utrudniona
13 Rozwój punktów handlowych i usługowych w latach 2006-2017 na podstawie rejestru podmiotów gospodarczych REGON.

Miasto Rydzyna (260), miasto Osieczna (194), Święciechowa (192), Wilkowice (173), Lipno (136), Kąkolewo (111).
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i nie zawsze uzasadniona ekonomicznie. W LOF występuje znaczny potencjał inwestycyjny dla
rozwoju sieci gazowej. Wpływa na to występowanie w obszarze funkcjonalnym sieci gazociągów
przesyłowych wysokiego ciśnienia oraz postępująca rozbudowa sieci dystrybucyjnej. Obecnie
największy odsetek korzystający z instalacji gazowej w ogólnej liczbie ludności występuje na terenie
miasta Leszna ponad 87%, najmniejszy w gminie Osieczna – poniżej 10% oraz gminie Święciechowa
i Lipno – poniżej 20%.
Rozwój infrastruktury gazowej mógłby przynajmniej częściowo wpłynąć na rozwiązanie problemu
jakim jest niewłaściwy stan jakości powietrza, który w sposób szczególny przekłada się na zdrowie
mieszkańców LOF. Pomimo, że z analizy danych pomiarowych dotyczących jakości powietrza
w Lesznie wynika, że systematycznie zmniejsza się liczba przekroczeń dla doby pyłu PM10, to jednak
istotnym problemem pozostają nadal dni z ponadnormatywnym stężeniem pyłu zawieszonego
PM10, występujące w sezonie zimowym, spowodowane „niską emisją” z sektora komunalnobytowego oraz emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych (WIOŚ 2016).
W istotny sposób do poprawy jakości powietrza przyczynia się także zieleń. Ponadto kontakt
z „przyrodą” pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka, a także poprawia
komfort życia. Obszar LOF charakteryzuje się dość znacznym 35% udziałem zielonych zasobów,
obejmujących lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, jak i inne tereny trwale pokryte zielenią oraz tereny
zieleni urządzonej. Wyraźnie dominują kompleksy leśne i trwałe użytki zielone (łąki), które zajmują
prawie 93% ogólnej powierzchni „zielonych zasobów”. W dużej mierze łagodzą one niedobory
zadrzewień w strukturze użytkowania obszaru i poprawiają strukturę krajobrazu rolniczego. Według
danych z ewidencji gruntów i budynków
udział gruntów zadrzewionych i zakrzewionych
w powierzchni ogólnej gmin Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi 0,4% (EGiB 2016). Przy
czym optymalny udział ilościowy pasów zadrzewień śródpolnych oraz pasm łąk i trwałej roślinności,
powinien wynosić około 4% powierzchni użytków rolnych lub 3–4% gruntów ornych (Ryszkowski i in.
2000, Poczta, Wysocki 2000). Dlatego też LOF w całości znalazł się w zasięgu bardzo pilnych potrzeb
zadrzewieniowych (Zajączkowski 2005).
Atutem, przekładającym się na jakość zamieszkania w LOF, są obszary przyrodnicze objęte ochroną
prawną, stanowią one niemal połowę powierzchni ogólnej LOF. Przeważają obszary Natura 2000
w gminie Osieczna oraz obszary chronionego krajobrazu, rozciągające się szerokim pasem na
wschód od miasta Leszna oraz w zachodniej i północno-zachodniej części LOF14. W gminie
Świeciechowa istnieje fragment Przemęckiego Parku Krajobrazowego, a w gminach Osieczna i Lipno
rezerwaty przyrody15. Ważne dla utrzymania bioróżnorodności, poza formami ochrony przyrody, są
wyróżniające się w regionie ostoje o wysokich walorach przyrodniczych występujące na obszarach
o różnym statusie ochronnym i różnym udziale w formach ochrony przyrody. W LOF zlokalizowane są
m.in. ostoja roślinna IPA (Mirek i in. 2005) Pojezierze Sławskie, ostoja ptaków o znaczeniu
międzynarodowym IBA (Wilk i in. 2010) Zbiornik Wonieść, obie ostoje włączone są do obszarów
Natura 2000 oraz obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji16 (Wylegała i in.
2008). W granicach miejskiego obszaru funkcjonalnego Leszna znaczną powierzchnię (6 166 ha),
zajmują również ekosystemy zależne od wód, przede wszystkim w dolinach i otoczeniu rzek. Stanowią
one istotny składnik sieci hydrograficznej, są cennym siedliskiem fauny i flory oraz jednocześnie
miejscem zasilania zasobów wód podziemnych.

14 Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa (gm. Lipno, gm. Święciechowa), Krzywińsko – Osiecki wraz z zadrzewieniami gen.

Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – Góra (gm. Lipno, gm. Osieczna, gm. Rydzyna,
gm. Święciechowa), Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice (gm. Święciechowa). Natura 2000: 2 obszary
specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie (PLB300011)(gm. Święciechowa) i Zbiornik Wonieść (PLB30005) (gm. Osieczna)
i 1 obszar ważny dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014) (gm. Osieczna).
15 Rezerwaty przyrody: Ostoja żółwia błotnego (gm. Osieczna), Florystyczny rezerwaty przyrody Dolinka (gm. Lipno).
16 Zbiornik Wonieść, Jezioro Łoniewskie, Jezioro Świerczyńskie Wielkie (gm. Osieczna), Pojezierze Sławskie (gm. Święciechowa),

Tarnowskie Łąki (gm. Rydzyna i Święciechowa), Dolina Rowu Polskiego koło Robczyska (gm. Rydzyna).
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Dla zachowania ciągłości układu przyrodniczego priorytetem jest łączenie go w spójną całość, tak
by nie prowadzić do rozczłonkowania i izolacji ekosystemów. Stąd niezmiernie ważna jest ochrona
korytarzy ekologicznych i szlaków migracyjnych łączących pomiędzy sobą powierzchniowe struktury
przyrodnicze. W granicach LOF znajdują się 2 korytarze ekologiczne o randze regionalnej17 oraz
korytarz lądowy18 o znaczeniu krajowym, łączący obszary cenne przyrodniczo na granicy
województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

#CZY JESTEŚMY PRZEDSIĘBIORCZY I INNOWACYJNI ?
O znaczeniu Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na tle województwa i kraju przesądza jego
wysoki potencjał gospodarczy. Kondycja gospodarcza obszaru funkcjonalnego zależna jest m.in. od
struktury podmiotów gospodarczych, zasobów rynku pracy i warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości. Główne cechy działalności gospodarczej na obszarze LOF to dominacja
prywatnej własności oraz znaczący udział małych i średnich przedsiębiorstw19. Zjawisko to należy
ocenić bardzo pozytywnie z uwagi na zdolność do bardzo szybkiego reagowania na potrzeby rynku,
otwartość na postęp techniczny i organizacyjny oraz potencjalną zdolność do tworzenia nowych
miejsc pracy.
Analiza przestrzenna zmian liczby podmiotów wg klasyfikacji PKD wykazała największy rozwój
gospodarczy w miastach i wsiach gminnych oraz w miejscowościach, w których obserwowana jest
największa presja urbanistyczna. Szczególnym przypadkiem są Wilkowice, gdzie wypierana jest
funkcja rolnicza (spadek podmiotów sekcji A), przez budownictwo, handel, działalność
profesjonalną, przemysł, edukacje, pozostałą działalność usługową. Oznacza to, że wraz z rozwojem
funkcji mieszkaniowej następuje rozwój gospodarczy. Podobna sytuacja, lecz na mniejszą skalę,
została zdiagnozowana w miejscowości gminnej Święciechowa. Dodatkowo na obszarze LOF do
jednostek o dużej atrakcyjności gospodarczej zaliczyć należy wsie: Kąkolewo (gm. Osieczna),
Dąbcze, Kłoda (gm. Rydzyna). Wymienione jednostki charakteryzują się zdecydowanie wyższą liczbą
podmiotów gospodarczych niż pozostałe miejscowości.
Z kolei to głównie duże podmioty produkcyjne w istotny sposób oddziałują na rozwój ekonomiczny
otoczenia, inicjują kooperację, przyciągają nowe inwestycje i kreują zapotrzebowanie na lokalne
usługi – intensyfikują lokalną ekonomię. Przedsiębiorstwa o takim potencjale wyrażającym się
w charakterze ich działalności, wielkości zatrudnienia oraz sytuacji ekonomicznej, traktowane są jako
lokomotywy gospodarcze (Dej 2016). Na terenie miasta Leszna znajdują się 2 podmioty gospodarcze
zatrudniające powyżej 1 000 pracowników działające w branży tekstylnej i meblarskiej. Inni główni
pracodawcy w LOF zatrudniający powyżej 250 pracowników to m.in. firmy zajmujące się produkcją
pomp, okuć budowlanych i meblowych, zabezpieczeń antywłamaniowych, produkcją i precyzyjną
obróbką detali aluminiowych i żeliwnych, świadczeniem usług: ochrony mienia i osób, utrzymania
czystości, szycia usługowego, pośrednictwa pracy oraz wynajmu biur; usługami transportu
pasażerskiego, sprzedażą artykułów motoryzacyjnych i części zamiennych, naprawą taboru
ciężarowego i autobusowego, diagnostyką pojazdową, a także instytucje publiczne i firmy
państwowe takie jak: Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

17 Korytarze ekologiczne o randze regionalnej w dolinie rzeki Polski Rów z Kanią i Krzyckiego Rowu.
18 Korytarz lądowy Południowo-Centralny – Łęgi Obrzańskie - Dolina Odry
19 Na podstawie danych rejestru REGON 2016.
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Za konkurencyjnością firm zlokalizowanych w LOF przemawia również to, że 6 przedsiębiorstw
znalazło się na liście 2000 najlepszych przedsiębiorstw w Polsce20. Są to podmioty gospodarcze
zajmujące się produkcją wyrobów włókienniczych, produkcją i precyzyjną obróbką detali
aluminiowych i żeliwnych m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego, produkcją i przetwórstwem
spożywczym m.in. artykułów jajczarskich, olejów i pasz dla zwierząt.
Ponadto w LOF prowadzą swoją działalność przedsiębiorstwa, które aktywnie pozyskiwały środki
pieniężne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na działalność badawczą
i rozwojową lub w ramach funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w działach związanych z rozwojem przedsiębiorstw, mających na celu wzmocnienie ich potencjału
innowacyjnego. Były to projekty, które zaowocowały m.in. utworzeniem centrów badawczorozwojowych, a także wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz
pozyskaniem patentów na ochronę wartości przemysłowej wynalazku.
Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest nawiązanie współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Lesznie (PWSZ) z przedsiębiorcami z subregionu w ramach Leszczyńskiego Modelu Studiów
Dualnych. Polega on na naprzemiennym systemie studiowania – jeden tydzień student uczestniczy
w zajęciach dydaktycznych na uczelni, drugi tydzień pracuje w wybranym zakładzie pracy. Studia
dualne umożliwiają zatem kształcenie w zawodzie, zapewniając łączenie teorii z praktyką. Staże
zawodowe realizowane są w nowoczesnych zakładach pracy subregionu leszczyńskiego, które
otrzymały akredytację PWSZ. Obecnie współpraca jest prowadzona z 37 przedsiębiorstwami,
w ramach kształcenia na kierunkach: Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo.
Leszczyński Model Studiów Dualnych wymaga dalszego rozwoju, w szczególności rozpropagowania
wśród potencjalnych kandydatów, bowiem oferowana przez uczelnię liczba miejsc nie jest w pełni
wykorzystana przez studentów.
Na uwagę zasługuje również to, że w LOF występują firmy działające w tej samej branży, które wraz
z związanymi z nimi instytucjami nie tylko konkurują między sobą, ale także współpracują. Część
z nich zdecydowała się na sformalizowanie współpracy w postaci inicjatyw klastrowych
o zróżnicowanym profilu działalności: Klaster Poligraficzno-Reklamowy, Klaster Informatyczny,
Leszczyński Klaster Budowlany oraz klaster skupiający przedstawicieli branży spożywczej Leszczyńskie
Smaki. Ich obecność na tym terenie, nie tylko dobrze świadczy o poziomie rozwoju lokalnej
gospodarki, ale przede wszystkim wskazuje na znaczne perspektywy rozwojowe subregionu.
Na wzmacnianie potencjału rozwojowego w wymiarze gospodarczym i zwiększanie atrakcyjności
inwestycyjnej analizowanego obszaru wpływają niewątpliwie wyznaczone tutaj tereny o dogodnych
warunkach dla prowadzania biznesu. Są to wydzielone obszary pod inwestycje, funkcjonujące na
terenie miasta Leszna: w ramach podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST
PARK”(SSE),
Strefy Przemysłowej VASA, Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. oraz Rydzyńskiej Strefy
Przemysłowej w gminie Rydzyna. Lokowane w tych obszarach firmy mogą być prowadzone na
preferencyjnych warunkach. Przedmiotowe tereny przeznaczone są zarówno pod obiekty
produkcyjne, jak i zabudowę usługową. Preferowane są inwestycje innowacyjne, badawczorozwojowe i tworzenie centrów nowoczesnych usług. Zachętą dla nowych przedsiębiorców jest m.in.
zwolnienie z podatku od nieruchomości, czy pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku
dochodowego. W celu stworzenia jak najlepszych warunków do inwestowania, miasto Leszno
połączyło Strefę Inwestycyjną I.D.E.A. z drogą krajową nr 5, wyposażyło większą część terenów
w infrastrukturę techniczną oraz wybudowało Inkubator Przedsiębiorczości. Dobre efekty działalności
stref zostały zauważone przez inwestorów i obecnie są to tereny prawie w pełni zagospodarowane.
Dlatego samorząd rozpoczął pracę nad kompleksowym przygotowaniem nowej strefy aktywności
gospodarczej w zachodniej części miasta, w sąsiedztwie gmin Lipno i Święciechowa. Również
20 Wg „Listy 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów” Rzeczypospolitej z 2016 roku - miejsce .419 Euro-Comfort sp. z o.o. siedziba

w Lesznie; miejsce .546 Best Oil sp. z o.o. z Leszna, miejsce .694 FDW Pasze sp. z o.o. Lasocice, miejsce .1681 Spinko sp. z o.o.
Leszno; miejsce .1746 Peamco Materiały Budowlane – Leszno; miejsce .1766 Ovotek sp. z o.o. – Leszno.
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w gminie Rydzyna z myślą o dalszych inwestycjach poszerzono obszar strefy przemysłowej,
przeznaczając na ten cel kilka hektarów nowych terenów.
W rozwoju społeczno-gospodarczym znaczącą rolę odgrywa wspieranie przedsiębiorczości
i procesów innowacyjnych, zwłaszcza wśród małych i średnich firm. Dla przedsiębiorców
infrastrukturę tego typu wsparcia tworzą instytucje otoczenia biznesu. Aktywność gospodarczą
w LOF wspierają firmy związane z obsługą biznesu, takie jak: banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy
konsultingowe i doradcze. Wśród podmiotów, działających na terenie LOF, największy udział
stanowiły jednostki gospodarcze prowadzące działalność w obszarze: doradztwa prawnego,
księgowego
oraz
podatkowego,
obsługi
rynku
nieruchomości,
usług
finansowych
i ubezpieczeniowych21. W latach 2009-2016 liczba firm reprezentujących sferę otoczenia biznesu
zwiększyła się w obszarze LOF o 24%, jest to jednak wzrost niższy niż średnio w województwie (36%).
W analizowanym okresie największa dynamika wzrostu charakteryzowała branże informacyjnokomunikacyjną (45%), co z uwagi na bardzo dużą nowoczesność i innowacyjność tego działu
gospodarki, należy ocenić bardzo pozytywnie. W obszarze LOF funkcjonują także podmioty
wspierające wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w subregionie, które ogólnie
określane są jako instytucje wsparcia biznesu. Ze względu na charakter prowadzonej działalności są
istotnym elementem integrującym mechanizmy rynkowe z działaniami instytucji publicznych. Są to:
Leszczyńskie Centrum Biznesu, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

#CZY WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA?
W ostatnich latach wyraźna staje się ewolucja sposobu współdziałania między samorządami
lokalnymi Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, partnerami samorządowymi i mieszkańcami.
Środkiem do realizacji często niemożliwych do osiągnięcia w pojedynkę zestawu własnych celów,
stała się współpraca oparta na partnerskich relacjach. Podejmowanie przedsięwzięć w ramach
porozumień ponadlokalnych jest przykładowym narzędziem koordynacji działań w obszarze
funkcjonalnym. Najpopularniejszą płaszczyzną współpracy jest dostarczanie usług publicznych.
Poszczególne jednostki terytorialne LOF współuczestniczą w realizacji swoich zadań bieżących m.in.
z zakresu użytkowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
zorganizowanego systemu odbioru odpadów, czy transportu zbiorowego. Wykorzystanie systemów
wspólnej infrastruktury sprzyja lepszemu zarządzaniu i minimalizacji ponoszonych przez samorządy
kosztów obsługi.
Skale współpracy, obrazują m.in. przepływy finansowe w zakresie dotacji celowych udzielanych
między jednostkami samorządu terytorialnego22. Wskazują one na transfery finansowe między
budżetami jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 6 mln zł. Największy transfer środków
budżetowych został skierowany do powiatu leszczyńskiego (61,7%), który realizował budowę
i modernizację dróg, w tym dróg rowerowych na terenie LOF. Z międzygminnej puli środków 26,8%
otrzymało miasto Leszno, na rzecz przebudowy ulic na terenie miasta oraz na wsparcie przewozów
komunikacyjnych na terenie gmin: Lipno, Rydzyna i Święciechowa, a także na prowadzenie
międzygminnego schronisko dla zwierząt. Pozostałe środki przeznaczone zostały m.in. na
infrastrukturę kanalizacyjną w gminie Święciechowa oraz wsparcie dla programów edukacyjnych,
takich jak Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa w Rydzynie.

21 Doradztwa prawnego, księgowego oraz podatkowego (44,9%), obsługi rynku nieruchomości (18,4%), usług finansowych i

ubezpieczeniowych (14,3%).
22 Określone na podstawie dostępnych budżetów i sprawozdań finansowych ze stron BIP gmin i Dzienników Urzędowych

Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. Dotyczy wydatków z budżetu gminnego do budżetów innych gmin w roku 2016.
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Dochody i wydatki z budżetów gmin w 2016 r.23, wskazują, że największym „darczyńcą” była gmina
miejsko-wiejska Osieczna, która wsparła wspólny budżet w 43,9%. Udział miasta Leszna wyniósł 19,6%,
a gminy miejsko-wiejskiej Rydzyna 18,7%.
Jednostki terytorialne LOF angażują się także w ponadlokalną współpracę mającą na celu tworzenie
dokumentów o charakterze strategicznym. Ich zadaniem jest diagnozowanie lokalnych wyzwań i na
tej podstawie określanie inwestycji istotnych z punktu widzenia rozwoju subregionu. Rosnące
zaangażowanie we wspólne projekty zaowocowało już wieloma ponadlokalnymi przedsięwzięciami
w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej i Mandatu terytorialnego dla
Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Taki model współpracy cechuje wysoka
współodpowiedzialność uczestników, ponieważ całościowy zysk to suma podjętych aktywności
i indywidualnego wkładu każdej ze stron. Przykłady ostatnich projektów to m.in. realizacja przedszkoli
samorządowych w Święciechowie i Rydzynie, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Osiecznej, termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie, Lipnie, Świeciechowie, zakup
autobusów elektrycznych wraz z budową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. To także inwestycje związane z infrastrukturą drogową
i rowerową, jak przebudowa ciągu dróg powiatowych, w tym budowa połączenia drogowego
drogi ekspresowej S5 łączącej węzeł Święciechowa na drodze ekspresowej S5 z miastem Lesznem
i terenami inwestycyjnymi, przebudowa ulic na terenie miasta Leszna, budowa sieci połączeń dróg
dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna.
Powyższe projekty finansowane były przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, co pokazuje,
że samorządy chcą i potrafią efektywnie ubiegać się o współfinansowanie w ramach środków
wspólnotowych. Jednak w kontekście odchodzeniem UE od finansowania ściśle infrastrukturalnych
projektów i przekierowania strumienia środków na inwestycje „miękkie”, w kapitał ludzki i społeczny,
należy rozważyć spektrum przyszłych możliwości ich wykorzystania. A perspektywicznie zastanowić
się nad ciągłością procesu inwestycyjnego, nowymi formami współpracy i możliwościami
finansowania inwestycji, gdy tymi środkami nie będziemy już dysponować. Takim elementem,
wymagającym pogłębienia i rozwinięcia, może stać się chociażby współpraca w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Coraz bardziej doceniane są efekty działań kreowanych wspólnie z mieszkańcami, którzy są
głównymi beneficjentami podejmowany przedsięwzięć. „Uspołecznienie” procesu zarządzania
miało okazję zaistnieć w ramach przeprowadzanych w gminach LOF kompleksowych programów
rewitalizacji. Programy rewitalizacji to projekty realizowane przy udziale mieszkańców, zatem
cechuje je większa akceptacja i odpowiedzialność społeczna za wypracowane wspólnie
rozwiązania oraz umożliwia lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb. Podkreślenia wymaga, że
miasto Leszno uczestniczyło jako jedno z 20 miast w Polsce, w ministerialnej Modelowej Rewitalizacji
Miast. To projekt o charakterze edukacyjno-pilotażowym, mający za zadnie upowszechnienie
wypracowanych rozwiązań oraz promocję dobrych praktyk wśród innych miast o podobnych
uwarunkowaniach. Dobrym przykładem współpracy na linii gmina-mieszkańcy jest także budżet
obywatelski miasta Leszna, posiadający już 5 letnią tradycję. Umożliwia on przekazanie mieszkańcom
części odpowiedzialności za środki wydatkowane z budżetu miasta, na realizację oddolnie
wybranych przez nich w drodze głosowania projektów. Realizacja budżetu obywatelskiego
pokazuje, że najczęściej wybieranymi przez mieszkańców projektami, a tym samym w ich ocenie
najbardziej niezbędnymi, są te związane z zieloną infrastrukturą i tworzeniem miejsc spędzania czasu
wolnego.

23 Opracowano na podstawie danych z BDL GUS.
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#KULTURA CZASU WOLNEGO
Czas wolny spędzony na terenie Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego można rozpatrywać
w aspekcie atrakcyjności oferty dla potencjalnych turystów lub jako możliwość spędzania czasu,
którym dysponują mieszkańcy poza obowiązkami zawodowymi i szkolnymi. Sposoby spędzania czasu
wolnego coraz bardziej przenikają się między sferami sportu, rekreacji, turystyki i kultury.
Atrakcyjność turystyczna Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego nie należy do najwyższych w skali
kraju, jednak wyróżnia się na tle regionu przestrzeniami mającymi predyspozycje dla rozwoju turystyki
i rekreacji oraz generowania ponadregionalnego ruch turystycznego. Jest to teren charakteryzujący
się występowaniem zbiorników wodnych w otoczeniu lasów, zróżnicowanym ukształtowaniem
terenu, posiadający wyposażenie w infrastrukturę turystyczną. Obszarem o wysokim stopniu
atrakcyjności środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji jest m.in. rejon Zbiornika
Wonieść w gminie Osieczna (WBPP 2015). Równie atrakcyjne dla rozwoju turystyki przyrodniczej
i aktywnej są m.in. pozostałe obszary węzłowe systemu przyrodniczego24, liczne szlaki piesze, konne
i rowerowe25.
Z kolei bogactwo środowiska kulturowego oraz prowadzona działalność kulturalna stwarzają
możliwości rozwoju turystyki kulturowej, krajoznawczej i pielgrzymkowej. Należą do nich m.in.
kulturowe szlaki turystyczne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, a także regionalnym,26
Pomnik Historii w Rydzynie - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne, układ przestrzenny miasta
Leszna i Osiecznej o zachowanych elementach krajobrazów ukształtowanych historycznie oraz
miejsce pielgrzymkowe o randze regionalnej Sanktuarium w Górce Duchownej, istotne dla
kształtowania tożsamości regionalnej Wielkopolan. Cechą charakterystyczną subregionu
leszczyńskiego jest również występowanie dużej liczby założeń dworskich i pałacowych, a także
wiatraków koźlaków, które stanowią ważny akcent w przestrzeni LOF.
Dla efektywnego wykorzystania przedmiotowych zasobów i walorów środowiska przyrodniczego
i kulturowego, niezbędne jest połączenie ich w interesującą, całoroczną propozycję, wykraczającą
poza granice jednego samorządu. Istotne jest także zapewnienie kompleksowej dostępności do
występujących w LOF potencjałów poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych łączących miejsca
rekreacji oraz miejsca atrakcyjne historycznie i kulturowo.
Szansą na zwiększenie ruchu turystycznego jest promocja unikatowych w skali kraju i regionu atrakcji
oraz stworzenie na ich podstawie spójnej, kompleksowej oferty spędzania czasu w LOF, budującej
prestiż miejsca. W LOF organizowane są unikalne wydarzenia gromadzące publiczność spoza
regionu, takie jak: „Piknik szybowcowy” w Lesznie, widowisko historyczne „Bitwa pod wiatrakami”
w Osiecznej, „Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka”
w Wilkowicach. Cyklicznie odbywają się również liczne wydarzenia sportowe m.in. biegi, rajdy piesze,

24 Przemęcki Park Krajobrazowy – fragment (gm. Święciechowa), Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu wraz

z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem Osieczna Góra (gm.: Lipno, Osieczna, Rydzyna) oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu Kompleks Leśny Śmigiel-Święciechowa (gm. Lipno i Święciechowa).
25 a)szlaki o charakterze regionalnym, w tym: szlak rowerowy – Ziemiański Szlak Rowerowy, szlak konny – W królewskim orszaku,

czyli szlakiem króla Stanisława, szlaki piesze – Szlak Kąkolewo-Trzebania-Osieczna, Szlak Ujście-Leszno b)szlaki o charakterze
ponadlokalnym, w tym: szlaki rowerowe – Od pałacu do zamku, Szlak rowerowy powiatowy Leszno-Boszkowo, Szlakiem
wiatraków, szlak kajakowy – Kanał Wonieść, szlaki piesze – Szlak pieszy Błotkowo-Kościan-Piotrowo, Szlak pieszy LesznoPawłowice-Krobia-Smolice, Szlak pieszy Leszno-Osieczna-Gostyń c)szlaki o charakterze lokalnym, w tym: szlaki rowerowe –
Historyczne Dróżki I, Historyczne Dróżki II, Historyczne Dróżki III, Pośród łąk i lasów, Szlak rowerowy Leszno-Dominice, Szlakiem
Królewskim, Przez Jaworowy Jar, Do Sanktuarium Maryjnego, Osiecka Pętla Crossowa, Wśród leśnej przyrody, Rydzyńska Eska,
Szlak Zamkowy, Przez Lasy, Łąki i Pola, Dookoła Leszna, Wśród Pól do Lipna, W stronę bukowego lasu, szlak konny – Szlak konny
Nadleśnictwa Karczma Borowa, szlak pieszy – Szlak czerwony w Lesznie
26 krajowe: Droga Św. Jakuba, Europejski Szlak Cysterski), regionalne (Ziemiański Szlak Rowerowy, Wielkopolski Szlak Wiatraczny,

Szlak Wiatraczny w Wielkopolsce - Trasa I - Szlak Rydzyński, Szlak Budowli i Kościołów Drewnianych- Trasa V, Szlak Zamków,
Pałaców i Dworów- Wokół Leszna, Szlak Baroku.
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rowerowe i samochodowe27. Ponadto subregion dysponuje rozbudowaną bazą obiektów
sportowych, w tym sportów ekstremalnych. Znaczna koncentracja infrastruktury dla sportów
ekstremalnych m.in. Lotnisko Leszno-Strzyżewice z bogatą ofertą szkoleniową (spadochroniarstwo,
szybownictwo, paralotniarstwo), stadion żużlowy im. Alfreda Smoczyka, tor motocrossowy, tunel
aerodynamiczny, tor do ekstremalnej jazdy rowerem (downhill), skate park, stanowi dotąd
niewykorzystany w kompleksowy sposób potencjał. Sport stał się modną formą spędzania czasu
wolnego, elementem stylu życia. Jednocześnie uczestnictwo w kulturze w tradycyjnym jej rozumieniu,
kultury wysokiej (teatr, muzeum), ulega przeobrażeniu na rzecz łączenia aktywności ruchowej,
rozwijania zainteresowań, wraz z zróżnicowanymi wydarzeniami kulturalnymi i edukacyjnymi. Czyni to
ją powszechną i bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców niezależnie od sytuacji
ekonomicznej, wieku czy wykształcenia.
Niewątpliwie wiodącym ośrodkiem życia kulturalnego, świadczącym usługi kulturalne wyższego
rzędu jest miasto subregionalne Leszno. To tutaj ulokowane są instytucje kultury o znacznym zasięgu
oddziaływania, świadczące usługi dla wszystkich mieszkańców LOF m.in. Centrum Kultury i Sztuki,
Teatr Miejski, Muzeum Okręgowe, Miejski Ośrodek Kultury, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na terenie miasta Leszna organizowana jest największa liczba wydarzeń
kulturalnych, co związane jest z bogatą infrastrukturą i rangą ośrodka. Poza rdzeniem Leszczyńskiego
Obszaru Funkcjonalnego notuje się dużo niższą obecność imprez kulturalnych28. Jest to związane
z dostępnością obiektów kultury w pozostałych gminach LOF oraz ilością środków
zadysponowanych na cele kulturalne. Relatywnie największe kwoty w dziale kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego w 2016 roku przeznaczyła gmina Osieczna, zarówno w skali swojego
budżetu (7%), jak i w przeliczeniu na mieszkańca (295 zł/os.). Wśród samorządów LOF dominowały
środki przeznaczone na działalność bibliotek, domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów. Zatem
należy podkreślić, że rozwój kulturalny mieszkańców gmin poza miastem Lesznem opiera się przede
wszystkim o domy kultury i biblioteki dostępne w sąsiedztwie miejsca zamieszkania.

27 Rajd rowerowy „Majówka ABC”, Rajd pojazdów zabytkowych „Zamek w Rydzynie”. Organizowane są ponadto cykliczne

imprezy o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym: Rydzyński Bieg Niepodległości, Rajd rowerowy przez Leszno – Region, Nocna
Światowa Rowerówka (gm. Rydzyna), Rajd szlakiem wiatraków drewnianych (gm. Lipno).
28 Na terenie miasta Leszna odbywa się 276 imprez tj. 63% wszystkich imprez organizowanych w LOF. Liczba imprez w pozostałych

gminach: Święciechowa (84), Lipno (48), Rydzyna (15), Osieczna (13). Opracowano na podstawie danych: działalność
centrów, domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic BDL GUS 2016.
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KONCEPT.
SPOJRZENIE
W PRZYSZŁOŚĆ

K

oncepcja rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego to propozycja
efektywnego wykorzystania wszystkich lokalnych zasobów, będących w posiadaniu
subregionu, przy równoczesnym sprostaniu ograniczeniom utrudniającym szansę
jego rozwoju. Ponieważ „najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”29,
skuteczna realizacja obecnych i przyszłych dążeń wymaga ponadlokalnego,
długoterminowego planu działania i koordynacji. Niezbędna jest więc Koncepcja, która
jest akceptowana przez wszystkich interesariuszy, jest elastyczna na tyle by stwarzać
możliwość jej aktywnej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji społecznogospodarczej i pojawiających się nowych ścieżek rozwojowych.
Podstawą każdego działania są ludzie, którzy wykorzystując swoją wiedzę są zdolni, szybko
i skutecznie reagować na bieżącą sytuację i aktywnie zmieniać otaczającą rzeczywistość.
Wychodząc z założenia, że idąc samemu dojdzie się szybciej, ale idąc z kimś dojdzie się
dalej kluczowa dla Koncepcji jest partnerska współpraca wszystkich jednostek
terytorialnych współtworzących LOF. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy granice
administracyjne ośrodka subregionalnego Leszna nie odzwierciedlają już fizycznych,
społecznych, gospodarczych, kulturalnych ani środowiskowych warunków jego rozwoju
i tym samym konieczne są nowe formy elastycznego zarządzania 30 miastem wraz z jego
obszarem funkcjonalnym.

W tworzeniu wizji dla Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego skoncentrowano się na
wyeksponowaniu zdefiniowanych podczas prac nad dokumentem najistotniejszych czynników
prorozwojowych, mając na uwadze także wspólnie wypracowany dotychczasowy dorobek
merytoryczny samorządów lokalnych. W tym integrującym podejściu szczególny akcent położono
na wzbogacenie materiału o aspekty przestrzenne. Efektem jest WIZJA Leszczyńskiego Obszaru
Funkcjonalnego łącząca spojrzenie z poziomu regionalnego z pracą wykonaną w ramach
współpracy samorządów na szczeblu lokalnym, kontynuując sprawdzone w praktyce rozwiązania
dostosowując je do współczesnych potrzeb. Wizję sformułowano następująco:

29 Peter Drucker
30 Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2011.
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Leszczyński Obszar Funkcjonalny S PÓJ N Y terytorialnie, kształtowany ze szczególną
dbałością o środowiskowe funkcje otoczenia. Oferujący S P R AW N E rozwiązania w sferze
usług dla ludności, tworząc atrakcyjne warunki do życia i realizacji potrzeb mieszkańców.
Miejsce o sprzyjającym klimacie dla rozwoju nauki i innowacji, KO N K UR E NC Y J NE dzięki
kreatywnym mieszkańcom, atrakcyjnej ofercie inwestycyjnej i kompleksowym usługom
otoczenia biznesu.

Spójność, sprawność i konkurencyjność obszaru funkcjonalnego, to 3 główne płaszczyzny realizacji
wizji rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aspekty te przenikają się wzajemnie
i wzmacniają, wpływając jednocześnie na społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenną
sferę rozwoju obszaru funkcjonalnego. Całość stanowi formę nieustannego, długofalowego procesu
dążenia do modelu zrównoważonego rozwoju. „Pod pojęciem tego typu rozwoju, należy rozumieć
rozwój zharmonizowany, o stabilnej dynamice, polegający na dążeniu do realizowania takich
przedsięwzięć […], które osiągają jednocześnie cele społeczne, ekologiczne i ekonomiczne na
poziomie społecznie akceptowalnych potrzeb w każdej z tych sfer, a zarazem nie niszczą podstaw
systemów i zasobów ważnych dla podtrzymywania rozwoju" (cyt. za Zaucha 2012). Zatem należy
mieć świadomość, że podejmowane decyzje nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od
kontekstu, bowiem funkcjonują w odniesieniu do szerszego systemu relacji i tym samym mogą mieć
swoje potencjalne skutki w innych aspektach funkcjonowania LOF.
Istotę działania i możliwości rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego znakomicie oddaje
koncepcja archipelagu zaproponowana przez J. Hausnera i M. Zmyślonego. Adaptując ją do
powiązań w Leszczyńskim Obszarze Funkcjonalnym: Leszno wraz z otaczającymi go gminami to
wysypy, z których każda stanowi odmienną, autonomiczną jednostkę, zróżnicowaną pod kątem
potencjału i położenia. Razem poprzez współdziałanie tworzą archipelag, którego atrakcyjność
zależy od każdej jednostki terytorialnej, zarówno największej i najlepiej wyposażonej - miasta Leszna,
jak i mniejszych. Zasadą działania układu jest to, że „jeśli chcesz być silniejszy, to zadbaj, aby ci słabsi

Rys.2. Model układu relacji
w Leszczyńskim Obszarze
Funkcjonalnym

Koncept|

21

z tobą współdziałający stali się silniejsi” (Hausner i in. 2018), zatem nie chodzi o wzmacnianie swojej
pozycji kosztem wysysania potencjału sąsiadów, ale o tworzenie układu relacji wzajemnie się
wzmacniających. W układzie tym jednak nie oczekuje się, że wszystkie jednostki muszą jednakowo
ze sobą współpracować we wszystkich aspektach, ale mimo swojej odrębności powinny wiązać
swoje poczynania z tym, jakie działania łączą pozostałych uczestników oraz z tym do jakich
długoterminowych dążą celów.
Osiągnięcie takich celów-idei, łączących gminy współtworzące LOF, nie jest możliwe bez dokonania
społecznej zmiany (Hausner i in. 2018). Cele, działania i zadania proponowane w koncepcji rozwoju
Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna, skierowane są do szerokiego
grona użytkowników przestrzeni LOF - mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek administracji
publicznej. Zaangażowanie poszczególnych uczestników oraz komplementarność i zintegrowanie
podejmowanych przedsięwzięć przełoży się na pozycję LOF w regionie i kraju.
Tab.1. Schemat celów i kierunków rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

M I EJ SK I OB SZ A R FU N K CJO N AL NY SP ÓJ NY - SP R A W NY - K O NK U R E NCY J NY

CE L E
CEL1
EFEKTYWNY
I PROEKOLOGICZNY

K I E R U NK I
Budowanie strategicznej
sieci otwartych
przestrzeni
Kreowanie zwartych
struktur osadniczych

CEL2
AKTYWNA
SPOŁECZNOŚĆ
I KOMFORTOWE
MIEJSCE ZAMIESZKANIA

CEL3
KONKURENCYJNY
I PROINNOWACYJNY
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D Z I AŁ A NI A
▪ kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego
▪ kształtowanie zielonego pierścienia
▪ efektywne
gospodarowanie
środowiskiem
glebowym
▪ przeciwdziałanie chaotycznej suburbanizacji
▪ poprawa efektywności infrastruktury technicznej
▪ integrowanie transportu zbiorowego

Minimalizowanie
zagrożeń naturalnych
i antropogenicznych

▪ adaptacja do zmian klimatu

Budowanie
funkcjonalnych struktur
obsługi ludności w
miejscu zamieszkania

▪ poprawa dostępności infrastruktury usług
podstawowych
▪ zwiększenie efektywności usług zdrowotnych
▪ zwiększenie efektywności usług edukacji

Kreowanie miejsc ‘czasu
wolnego’

▪ kreowanie przestrzeni publicznych przyjaznych
mieszkańcom
▪ poprawa dostępności do terenów zielonych
▪ promowanie
i
wzbogacenie
lokalnych
wydarzeń kulturalnych integrujących lokalne
społeczności

Rozwój sprzyjający
włączeniu społecznemu

▪ adaptacja do zmieniającej się struktury wieku
mieszkańców
▪ niwelowanie bierności zawodowej, społecznej
i życiowej

Wzmacnianie roli miasta
subregionalnego Leszna

▪ budowa ponadlokalnej pozycji miasta
▪ lider współpracy wewnątrz subregionu

Budowanie przewagi
konkurencyjnej

▪ wzmacnianie przedsiębiorczości i potencjału
innowacyjnego
▪ poprawa atrakcyjności oferty inwestycyjnej
▪ wzrost aktywnego wykorzystania potencjału
‘miejsca’

Inwestowanie
w mieszkańców

▪ dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
lokalnego rynku pracy
▪ kształtowanie kompetencji obywatelskich
▪ rozwijanie świadomości ekologicznej

▪ poprawa jakości wód

CEL 1
#EFEKTYWNY
I PROEKOLOGICZNY

Zasadniczą częścią realizacji wizji LOF oraz horyzontalnej zasady zrównoważonego rozwoju obszaru
jest dążenie do kształtowania jego spójności terytorialnej, która oparta będzie na wzajemnych
powiązaniach społeczno-gospodarczych zintegrowanych z przestrzenią, w tym w szczególności z jej
wymiarem środowiskowym. Od jakości tych relacji zależy efektywność funkcjonowania całego
obszaru i możliwość osiągnięcia odpowiedniej równowagi, która będzie solidną podstawą dla
dalszego wieloaspektowego rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Kształtowanie efektywnych i proekologicznych struktur przestrzennych LOF w kontekście idei
zrównoważonego rozwoju będzie polegało na usprawnieniu relacji funkcjonalno-przestrzennych
w subregionie poprzez kształtowanie sieci otwartych przestrzeni, kreowanie zwartych struktur
osadniczych, oraz niwelowanie zagrożeń naturalnych i antropogenicznych.
Podejmowane działania nakierowane zostaną w pierwszej kolejności na minimalizowanie presji
wywieranej na środowisko naturalne, bowiem ochrona środowiska stanowi integralną część procesu
rozwoju LOF. W celu kształtowania odpornych na antropopresję struktur przestrzennych zakłada się
zwiększenie spójności systemu przyrodniczego, ochronę przestrzeni rolniczej oraz kreowanie
zielonego pierścienia, który będzie strefą buforową między intensywnym miejskim użytkowaniem
terenu, a terenami podmiejskimi o mniejszej gęstości zainwestowania.
Tereny osadnicze w otoczeniu Leszna powinny tworzyć kompaktowe struktury przestrzenne, czyli
oszczędne pod względem terenowym i dobrze skomunikowane z miastem subregionalnym. Dążenie
do optymalizacji struktur przestrzennych miejscowości to korzyści wynikające z niższych kosztów
infrastruktury i transportu, przyjaznych środowisku przyrodniczemu dzięki efektywnej gospodarce
komunalnej oraz niskoemisyjnym rozwiązaniom. Zwiększenie dostępności i wydajności terenów
osadniczych sprzyjać będzie promowaniu zrównoważonej mobilności mieszkańców.
Obszar będzie też cechowała duża odporność na zagrożenia naturalne wywołane zmianami
klimatu. Sprzyjać temu będzie wdrażanie kompleksowych rozwiązań ponadlokalnych w gminach
współtworzących obszar funkcjonalny. Natomiast duży stopień świadomości i partycypacji
mieszkańców na rzecz działań proekologicznych pozytywnie wpłynie na jakość życia w subregionie.
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B

UDOWANI E
STRATEGI CZNEJ SI ECI
OTWARTYCH PRZESTRZENI

Sąsiedztwo dużego ośrodka miejskiego Leszna i powiązanych z nim intensywnie rozwijających się
obszarów zurbanizowanych sprawia, że tereny otwarte są silnie narażone na degradację.
Zachowanie w LOF wielkoprzestrzennych struktur tych terenów, zapewni odpowiedni balans między
oddziaływaniem miasta subregionalnego a elementami przyrodniczymi, które w naturalny sposób
określają granice rozwoju przestrzeni zurbanizowanej.
Środowisko naturalne charakteryzują ograniczone zasoby i określony poziom zdolności do
regeneracji, dlatego też niezbędne jest, z jednej strony oszczędne gospodarowanie nimi, z drugiej
wzmacnianie środowiskowych funkcji otoczenia. Odpowiednie kształtowanie i ochrona układów
przyrodniczych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez tworzenie spójnego systemu
przyrodniczego, zielonego pierścienia oraz efektywne gospodarowanie środowiskiem glebowym
sprzyjać będzie dobrej kondycji środowiska naturalnego w subregionie, a przez to korzystnie
wpływać na jakość życia mieszkańców.

System przyrodniczy stanowi jeden z podstawowych elementów
kształtujących strukturę przestrzenną Leszczyńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Jego celem jest utrzymanie przyrodniczych funkcji
terenu oraz wzmacnianie powiązań wewnątrz subregionu
z systemem powiązań przyrodniczych Wielkopolski i kraju. Istotnym
zagrożeniem dla środowiska jest m.in. utrata, rozczłonkowanie, czy
izolacja ekosystemów, dlatego dla zapewnienia ciągłości
i stabilności ekologicznej w obszarze funkcjonalnym, wskazuje się
tereny kształtowania spójnego systemu przyrodniczego.
System tworzą obszary zdefiniowane jako kluczowe, posiadające
priorytetowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
środowiska przyrodniczego oraz zachowania jego bioróżnorodności.
Składają się na nie obszary węzłowe oraz korytarze ekologiczne.
System przyrodniczy LOF układa się niemal koncentrycznie wokół
miasta subregionalnego. Od północnego-wschodu, na terenie
gminy Osieczna, zlokalizowane są obszary węzłowe o charakterze
krajowym: obszary Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie
i Zbiornik Wonieść oraz współwystępujące w tym obszarze
międzynarodowe ostoje ptaków Zbiornik Wonieść, a także obszary
gniazdowania ptaków Jezioro Świerczyńskie Wielkie i Jezioro
Łoniewskie. Od zachodu, na terenie gminy Święciechowa,
w niewielkim fragmencie występuje Przemęcki Park Krajobrazowy
będący również obszarem węzłowym o randze krajowej.
Pozostałe obszary węzłowe posiadają charakter ponadlokalny.
Zaliczają się do nich obszary chronionego krajobrazu: od północy,
wschodu i południa Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen.
Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra
oraz
od
północnego-zachodu
Kompleks
leśny
ŚmigielŚwięciechowa.
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W funkcjonalną całość obszary węzłowe łączą korytarze
ekologiczne, mające charakter tranzytowy. W granicach miejskiego
obszaru funkcjonalnego Leszna wyróżniono 4 korytarze ekologiczne
dolin rzecznych o randze regionalnej: w dolinie rzeki Polski Rów
z Kanią, Krzyckiego Rowu, Samicy Leszczyńskiej i Kanału Wonieść.
Jeden korytarz lądowy o znaczeniu krajowym, przebiegający przez
wschodnią część LOF, o nazwie Południowo-Centralny – Łęgi
Obrzańskie-Dolina Odry. Ponadto proponuje się wzbogacenie
struktur systemu o łączniki o charakterze lokalnym, przebiegające w
szczególności w północnej i zachodniej części LOF. Elementami
składowymi lokalnych korytarzy są m.in. zalesienia, łąki, rowy, strugi
i kanały melioracyjne.
Poza systemem przyrodniczym występują obszary, których
podstawową funkcją jest wspomaganie i zasilanie systemu
przyrodniczego. Obszary te pełnią ważną rolę środowiskową
wspierając bioróżnorodność i zwiększając funkcje retencyjne całego
obszaru funkcjonalnego. Wpływają korzystnie na odporności
obszarów kluczowych, m.in. łagodząc obciążenia antropogeniczne.
Od formy ich zagospodarowania i intensywności użytkowania zależy
dynamika procesów ekologicznych zachodzących zarówno
w systemie, jak i poza nim. Do obszarów tych należą: wyspy leśne
i korytarze leśne, ekosystemy łąkowe, ekosystemy zależne od wód
(mokradła), użytki ekologiczne, tereny zieleni leśno-parkowej, zieleń
na obszarach miast i wsi (w tym parki dworskie i pałacowe,
cmentarze, aleje przydrożne), strefy wododziałowe, obszary
gniazdowania oraz migracji ptaków.

ZADANIA WSPIERAJĄCE KSZTAŁTOWANIE SPÓJNEGO SYSTEMU PRZYRODNICZEGO

A.

Zachowanie ciągłości przestrzennej systemu przyrodniczego oraz poprawa jakości funkcji
przyrodniczych LOF poprzez uwzględnienie granic systemu przyrodniczego oraz zachowanie lub
odtwarzanie powiązań przestrzennych systemu w lokalnych dokumentach planistycznych.

B.

Ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez włączenie w struktury systemu
przyrodniczego Rowu Święciechowskiego, Rowu Strzyżewickiego, dopływu z Wyciążkowa,
Rowu Rydzyńskiego, zadrzewień śródpolnych Żakowsko-Koronowsko-Wolkowskich oraz Nowe
Wolkowo, a także zalesień Klonówiecko-Żakowskich.

C.

Podporządkowanie zagospodarowania obszarów węzłowych funkcji przyrodniczej poprzez
przygotowanie lokalnych dokumentów planistycznych ograniczających presję inwestycyjną na
tereny rolne i tereny pełniące funkcje przyrodnicze, gwarantujące zachowanie
dotychczasowego sposobu użytkowania terenów rolnych i leśnych, z dopuszczeniem
zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego dostosowanego do chłonności środowiska
przyrodniczego.

D.

Ochrona na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym korytarzy ekologicznych oraz
wykształcenie prawidłowych lokalnych i ponadlokalnych przyrodniczych powiązań
przestrzennych poprzez podejmowanie i promowanie działań (związki i porozumienia
międzygminne i powiatowe) na rzecz ochrony poszczególnych komponentów środowiska
przed ich dewastacją i degradacją.
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Rys.3. System przyrodniczy

E.

Zachowanie i odtwarzanie ciągłości elementów systemów zieleni miast, sieci zieleni przydrożnej,
w tym zabytkowych alei oraz charakterystycznych cech krajobrazu zadrzewień śródpolnych
przy zachowaniu kryterium rodzimości gatunków drzew i krzewów stosowanych do nasadzeń.

F.

Zwiększanie powierzchni zadrzewień śródpolnych i zakrzewień w strefach wododziałowych oraz
rejonach gleb o najwyższej wartości produkcyjnej i niewielkim wskaźniku lesistości, a także na
obszarach upraw rolnych znajdujących się w korytarzu lądowym.

G.

Zwiększanie lesistości na obszarach rolniczych o słabszych kompleksach glebowo-rolniczych
z poszanowaniem charakterystycznych cech krajobrazu zadrzewień śródpolnych.

H.

Zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów łąk, ekosystemów zależnych od
wód (mokradeł) i innych obszarów utrzymujących wysoką zdolność retencyjną ekosystemów.

I.

Ograniczanie możliwości lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w obszarach:
▪ węzłowych systemu przyrodniczego i obszarach korytarzy ekologicznych, z uwzględnieniem
uzasadnionej potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego nie wpływających na spójność
systemu przyrodniczego,
▪ wspomagających i zasilających system przyrodniczy, z uwzględnieniem uzasadnionej
potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego, nie wpływających na spójność obszarów
wspomagających i zasilających system przyrodniczy,
▪ migracji i gniazdowania ptaków.

J.

Ochrona obszarów wspomagających i zasilających system przyrodniczy poprzez zachowanie
i tworzenie terenów zieleni leśno-parkowej, w tym m.in. zieleni miejskiej, zabytkowej zieleni
parków pałacowych, zamkowych i dworskich oraz zieleni zabytkowych cmentarzy.
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K.

Wprowadzanie strefy swobodnego dostępu do lasów i wód powierzchniowych poprzez
wskazywanie w gminnych dokumentach planistycznych obligatoryjnych odległości zabudowy
od skraju lasu i brzegów jezior i innych zbiorników naturalnych, rzek, kanałów i mniejszych cieków
naturalnych.

L.

Zachowanie otwartej przestrzeni pomiędzy miejscowościami poprzez
ograniczanie
intensyfikacji zabudowy, planowanie rozwoju zabudowy jedynie w istniejących jednostkach
osadniczych oraz niedopuszczanie do rozlewania i łączenia jednostek osadniczych.

M.

Prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej sprzyjającej ochronie środowiska poprzez
budowanie systemów kanalizacyjnych i wodociągowych LOF we wszystkich jednostkach
osadniczych posiadających odpowiednie uwarunkowania terenowe, w szczególności tych
które zlokalizowane są w granicach systemu przyrodniczego.

N.

Przygotowanie dokumentów planistycznych określających model zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów o wyjątkowych walorach turystycznych i rekreacyjnych.

O.

Zachowanie obszarów i obiektów objętych ochroną prawną poprzez opracowywanie
aktualnych inwentaryzacji przyrodniczych, dzięki którym będzie możliwe wprowadzenie zmiany
rangi ochrony lub granic dla danego obszaru objętego ochroną prawną.

P.

Opracowywanie planów ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu
przyrody Ostoja żółwia błotnego oraz realizacja ustaleń wynikających z istniejących planów
ochrony i planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody LOF.

Zasadniczym elementem budowania strategicznej sieci otwartych
przestrzeni będzie zielony pierścień - struktura przestrzenna o zmiennej
szerokości, koncentrycznie otaczająca miasto Leszno. Pierścień
budują głównie obszary o funkcji przyrodniczej, uzupełnione innymi
formami użytkowania – rolniczą i osadniczą, przy czym tereny
zabudowane stanowią niewielki udział i są to głównie tereny
mieszkalne o charakterze rozproszonym.
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Głównym celem wyznaczenia zielonego pierścienia jest
ograniczenie antropopresji na terenach podmiejskich i zapobieganie
rozpraszaniu zabudowy oraz łączeniu się sąsiadujących jednostek
osadniczych.
Zachowanie
systemu
terenów
otwartych
sąsiadujących z dużym ośrodkiem miejskim zapewnia dostępność do
terenów wypoczynku w bliskim otoczeniu miejsca zamieszkania,
stwarza przestrzeń dla wewnętrznej komunikacji pieszej i rowerowej
oraz sprzyja poprawie warunków życia.
Znaczącą rolę w tworzeniu struktury pierścienia odgrywają w tym
przypadku obszary leśne, w tym tereny objęte ochroną prawną
w postaci obszarów chronionego krajobrazu: Pojezierza KrzywińskoOsieckiego i Kompleksu leśnego Śmigiel-Święciechowa oraz tereny
użytkowane rolniczo. W strukturę zielonego pierścienia włączono
także ustanowione prawnie strefy ochrony pośredniej dla ujęć wód
podziemnych Przybyszewo-Strzyżewice i Karczma Borowa oraz
proponowane do objęcia ochroną obszary Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych Sandr Leszno. Całość uzupełniają korytarze dolin
rzecznych Rowu Polskiego i Samicy Leszczyńskiej, a także łąki,
ekosystemy zależne od wód (mokradła) oraz tereny, na których
występuje ryzyko wystąpienia powodzi.
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Zielony pierścień wymaga wzmocnienia ciągłości w szczególności
w jego północnej części na obszarze gminy Lipno, gdzie zaciera się
granica pomiędzy miastem subregionalnym a obszarami
podmiejskimi. Istotnym obszarem buforowym wymagającym
zachowania są również tereny otwarte użytkowane rolniczo na
zachód od miasta Leszna w gminie Święciechowa.

Rys.4. Zielony pierścień

ZADANIA WSPIERAJĄCE KSZTAŁTOWANIE ZIELONEGO PIERŚCIENIA

A.

Podporządkowanie zmian zagospodarowania terenu funkcji zielonego pierścienia poprzez
uwzględnienie przebiegu granicy zielonego pierścienia w lokalnych dokumentach
planistycznych.

B.

Zachowanie dotychczasowych funkcji użytkowania terenów rolnych i leśnych poprzez
tworzenie aktów prawa miejscowego ograniczających presję inwestycyjną na tereny otwarte,
pełniące funkcje przyrodnicze.

C.

Zachowanie i tworzenie terenów zielonych stanowiących miejsca wypoczynku dla
mieszkańców LOF, w szczególności przy wykorzystaniu potencjału trenów leśnych i wysokich
wartości krajobrazowych m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Leszna i w dolinie Samicy
Leszczyńskiej.
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D.

Zachowanie otwartej przestrzeni pomiędzy miejscowościami poprzez ograniczanie rozwoju
planowanej zabudowy poza istniejącymi jednostkami osadniczymi, a tym samym
niedopuszczanie do rozlewania się i łączenia obszarów zurbanizowanych. W przypadku
planowania zabudowy na tych obszarach ograniczanie jej do ekstensywnej formy o funkcji
mieszkaniowej i sportowo-rekreacyjnej.

E.

Wprowadzanie zalesień na obszarach nieużytków i gruntów ornych o niskiej klasie bonitacji oraz
zwiększanie powierzchni zadrzewień śródpolnych i zakrzewień w rejonach gleb o najwyższej
wartości produkcyjnej i niewielkim wskaźniku lesistości.

F.

Wprowadzanie zieleni wokół istniejących obiektów stanowiących elementy kolizyjne
w krajobrazie,
rekultywowanie
i
renaturalizowanie
obszarów
zdegradowanych
i przekształconych antropogenicznie.

G.

Wdrożenie i promowanie idei zielonego pierścienia na poziomie subregionalnym i lokalnym.

W sieci otwartych przestrzeni, poza elementami systemu
przyrodniczego i zielonego pierścienia, istotne jest racjonalne
gospodarowanie środowiskiem glebowym, w tym przede wszystkim
terenami użytkowanymi rolniczo. Poza ich podstawową funkcją
produkcyjną, ogromne znaczenie ma funkcja siedliskowa
i retencyjna. Dlatego też należałoby je pozostawić jako tereny
otwarte, spełniające funkcje biologiczne, decydujące o jakości życia
i środowiska.

ef e kt y wn e
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„Potrzeba ochrony i racjonalnej gospodarki glebami i terenami
rolniczymi dotyczy nie tylko obszarów ściśle miejskich, które już
utraciły swój rolniczy charakter, ale przede wszystkim obszarów
podmiejskich podlegających obecnie intensywnej urbanizacji”
(Krzyk 2012). Utrzymanie i ochrona tych terenów przed
zainwestowaniem jest szczególnie istotna w obrębie korytarzy
ekologicznych, dolin rzecznych, w otoczeniu obszarów cennych
przyrodniczo, gruntów o dużej przydatności dla produkcji rolnej, czy
terenów stanowiących kanały przewietrzania miasta Leszna.
Zagrożeniem dla przestrzeni rolniczej nie jest skala perspektywicznego
przeznaczania gruntów na cele urbanizacyjne, lecz rozproszenie
zabudowy i mało efektywne gospodarowanie przestrzenią,
prowadzące do wzrostu kosztów budowy infrastruktury – drogowej,
wodociągów, kanalizacji i innych elementów liniowych oraz do
fragmentacji krajobrazu rolniczego, tym samy do nadmiernej
ingerencji enklaw urbanizacji w przestrzeń rolniczą (Krasowicz i in.
2011).
„Procesy zmian użytkowania ziemi są w znacznym stopniu
nieuniknione i zdeterminowane
koniecznym dla gospodarki
rozwojem urbanizacji i transportu. Instrumenty ochrony przestrzeni
powinny zmniejszać ryzyko ekspansji gospodarczej, sprzyjając
zachowaniu pierwotnych funkcji i różnorodności krajobrazu”
(Krasowicz i in. 2011). Zbyt duża utrata obszarów użytków rolnych
i lasów
w
Leszczyńskim
Obszarze
Funkcjonalnym
może
w perspektywie
prowadzić
do
zakłócenia
równowagi
w ekosystemach i spadku jakości życia.
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ZADANIA WSPIERAJĄCE EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM GLEBOWYM

A.

Wskazywanie w lokalnych dokumentach planistycznych obszarów wyłączonych z zabudowy,
w szczególności obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej o wysokiej jakości gleb oraz
obszarów znajdujących się w zielonym pierścieniu.

B.

Ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych o najwyższej klasie bonitacyjnej gleb na cele
nierolnicze i nie leśne za wyjątkiem inwestycji celu publicznego uzasadnionych wysokim
interesem publicznym.

C.

Utrzymanie zwartych obszarów użytkowanych rolniczo poprzez wprowadzenie
w planowaniu przestrzennym ograniczających fragmentację krajobrazu.

D.

Ochrona i kształtowanie bogatej struktury ekologicznej krajobrazu rolniczego – płaty leśne, oczka
wodne, miedze, rozwój sieci zadrzewień śródpolnych.

E.

Monitorowanie dynamiki rozwoju terenów zainwestowanych, w tym monitoring przestrzenny,
jako warunek konieczny dla oszacowania presji urbanizacyjnej i racjonalnego gospodarowania
przestrzenią w oparciu o ilościową ocenę jakości krajobrazu i stanu istniejących zasobów
przyrodniczych.

F.

Stworzenie programu strategicznego dotyczącego racjonalnego gospodarowania glebami.
Podstawowe warunki realizacji tego programu to kompleksowość oceny oraz współpraca nauki
i doradztwa z władzami samorządowymi i administracyjnymi na wszystkich poziomach
zarządzania w celu zmniejszenia zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz poprawy
realizacja funkcji środowiskowych i retencyjnych gleb.

G.

Zachowanie bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych poprzez realizację Programu
rolnośrodowiskowego, kontynuowanie stosowania zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej
i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

H.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa polegająca na upowszechnianiu wiedzy na temat
efektywnego
gospodarowania
środowiskiem
glebowym,
poprzez
uświadomienie
społeczeństwu wszystkich funkcji gleb, m.in. pozaprodukcyjnej roli w kształtowaniu funkcji
ekosystemowych, retencyjnych, lokalnego klimatu i różnorodności krajobrazu.
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zasad

K

REOWANI A
ZWARTYCH STRUKTUR
OSADNI CZYCH

Atrakcyjność zamieszkania na terenach podmiejskich, nieustannie wpływa na przekształcanie
środowiska przyrodniczego. Odpowiednie kształtowanie rozrastających się terenów zabudowanych
w otoczeniu miasta Leszna, stanowi zasadniczy element w dążeniu do racjonalnego wykorzystania
przestrzeni oraz wzmacniania efektywności struktury funkcjonalnej całego obszaru.
Niezbędne jest utrzymanie właściwych relacji między terenami zabudowanymi a niezabudowanymi.
Konieczne jest zatem wskazanie wartościowych dla subregionu przestrzeni, które wymagają
zachowania z uwagi na ich wpływ na kształtowane jakości życia oraz osiąganie przyszłych celów
rozwoju. Jednocześnie należy podjąć szereg kompleksowych działań sprzyjających rozwijaniu
spójnych struktur osadniczych, wspieraniu zrównoważonej mobilności oraz wsparciu systemowych
rozwiązań infrastrukturalnych. Zamierzenia zostaną wdrożone w ramach działań z zakresu
przeciwdziałania chaotycznej suburbanizacji, poprawy efektywności infrastruktury technicznej oraz
integrowania transportu zbiorowego.

Rozwój terenów zainwestowanych zachodzący w strefie zewnętrznej
miasta Leszna to proces charakterystyczny dla oddziaływania
dużego ośrodka miejskiego. Zjawiskiem towarzyszącym jest odpływ
ludności z obszaru miasta i wzrost liczby mieszkańców w gminach
sąsiadujących. Suburbanizacja to przede wszystkim rosnąca presja
na środowisko przyrodnicze związana z powstawaniem rozległych
osiedli mieszkaniowych, rozbudową infrastruktury technicznej oraz
komunikacyjnej. Niska intensywność nowej zabudowy niekorzystnie
wpływa na koszt budowy i utrzymania infrastruktury sieciowej,
obsługę komunikacją zbiorową oraz dostępność do usług
podstawowych.

pr z ec i wd ział ani e
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Kluczowe dla rozwoju LOF jest dążenie do racjonalnego
wykorzystania przestrzeni, które znajdzie wyraz w oszczędnym
gospodarowaniu
istniejącymi
zasobami,
tworzeniu
struktur
wielofunkcyjnych oraz łączeniu funkcji wzajemnie wzmacniających
swoją rolę, unikając współwystępowania funkcji konfliktogennych.
Niezbędne jest skuteczne ograniczanie przeznaczania nowych
obszarów pod rozwój osadnictwa, intensyfikowanie obszarów już
zainwestowanych oraz rewitalizowanie obszarów zdegradowanych
(POM 2018).
Mechanizm porządkowania i kreowania nowej zabudowy oraz
efektywnej
organizacji
układów
infrastruktury
technicznej
i komunikacyjnej powinien odbywać się w dwóch zasadniczych
obszarach. W pierwszej kolejności przy wskazywaniu terenów dla
urbanizacji w LOF przewiduje się uzupełnienie zabudowy
w istniejących
jednostkach
osadniczych.
Priorytetem
jest
kontrolowane
dogęszczenie
zabudowy
oraz
ponowne
zagospodarowywanie terenów zdegradowanych poprzez ich
rewitalizację. Jest to podejście uzasadnione zarówno społecznie, jak
i ekonomicznie, gdyż urbanizacja następuje w przestrzeniach
wyposażonych w infrastrukturę techniczną i dostęp do usług
publicznych. Ponadto proces rewitalizacji jest działaniem o
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charakterze kompleksowym i dotyczy nie tylko przedsięwzięć
infrastrukturalnych, ale i odbudowy prawidłowych struktur
społecznych.
Obszarami
rozwoju
zabudowy
przewidzianymi
do
zagospodarowania w drugiej kolejności są przestrzenie posiadające
predyspozycje dla urbanizacji, wytypowane ze względu na
dostępność komunikacyjną, w szczególności do transportu
zbiorowego oraz maksymalne wykorzystanie istniejących oraz
projektowanych urządzeń technicznych, w szczególności systemów
kanalizacyjnych. Są to dla terenów o funkcji mieszkaniowej, obszary
znajdujące się w zasięgu aglomeracji kanalizacyjnych oraz
w sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej, a dla terenów
przemysłu i usług przestrzenie w otoczeniu węzłów drogi krajowej S5.
Do niepożądanych zjawisk związanych z rozwojem zabudowy
w strefie podmiejskiej Leszna należy również brak czytelnych struktur
przestrzennych miejscowości i zacieranie się w krajobrazie ich
naturalnych granic. Ekstensywne struktury osadnicze prowadzą do
izolowania i fragmentacji obszarów szczególnie cennych ze
z względu na pełnioną rolę w systemie przyrodniczym (korytarzy
przyrodniczych). W związku z tym niezbędne jest przeciwdziałanie
zabudowywaniu przestrzeni otwartych, głównie terenów produkcji
rolnej, pełniących oprócz funkcji produkcyjnej, także istotną funkcję
przyrodniczą i krajobrazową.

ZADANIA WSPIERAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE CHAOTYCZNEJ SUBURBANIZACJI

A.

Preferowanie zasady pierwszeństwa regeneracji terenów zainwestowanych przed zajmowaniem
nowych poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy i przeciwdziałanie rozpraszaniu nowej
zabudowy, na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
w granicach jednostki osadniczej31.

B.

Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na terenach położonych na obszarach
innych niż wymienione w lit. A, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. A
przy uwzględnieniu wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią
oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Rozumie się przez to zagospodarowanie w pierwszej
kolejności obszarów w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, charakteryzujących
się:
▪ najlepszym dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej,
gazowej, ciepłowniczej oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjnych, adekwatnych dla
nowej, planowanej zabudowy,
▪ najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej, rozumiane jako kształtowanie struktur
przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności
układu przestrzennego,
▪ najlepszym dostępem do publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka
transportu,
▪ efektywnymi rozwiązaniami przestrzennymi ułatwiającymi przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów.

31 W rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.

U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141).
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C.

Wzmocnienie kontroli nad parametrami rozwijanych struktur osadniczych LOF oraz umożliwienie
kompleksowego kształtowania całego układu przestrzennego poprzez dążenie do objęcia
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w strefie
podmiejskiej o największym nasileniu ruchu inwestycyjnego, tj. Wilkowice, Lipno, Gronówko,
Mórkowo (gm. Lipno), Kąkolewo, Osieczna (gm. Osieczna), Dąbcze, Rydzyna, Kłoda, Nowa Wieś
(gm. Rydzyna), Święciechowa, Henrykowo, Lasocice, Strzyżewice, Przybyszewo (gm.
Święciechowa).

D.

Kształtowanie nowej zabudowy z poszanowaniem chłonności i możliwości środowiska
przyrodniczego poprzez zapobieganie łączeniu się miejscowości oraz zabudowywaniu
i izolowaniu przestrzeni szczególnie cennych ze względu na pełnioną rolę w systemie
przyrodniczym. Newralgiczne obszary tego typu zlokalizowane są pomiędzy miejscowościami:
Lasocice – Przybyszewo, Rydzyna – Kłoda, Dąbcze – Rydzyna, Wilkowice – Leszno, Gronówko –
Leszno, Wilkowice – Mórkowo.

E.

Kształtowanie zabudowy w rejonie ujęcia wody „Zaborowo”, obszaru na granicy miasta Leszna
oraz gm. Święciechowa, wyłącznie w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, tak aby było możliwe precyzyjne sformułowanie zapisów ochrony tego obszaru
m.in. teren powinien być objęty systemem kanalizacji, działki powinny posiadać duży udział
terenów biologicznie czynnych.

F.

Wypracowywanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego podmioty
wewnątrz subregionu, mające na celu zachowanie prawidłowych relacji między istniejącymi
strukturami przestrzennymi miasta i miejscowości podmiejskich, w celu przeciwdziałania
chaotycznym procesom urbanizacyjnym, stanowiącym największe zagrożenie dla obszarów
wiejskich znajdujących się w strefie oddziaływania miasta Leszna.
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G.

Kontrola kierunków i skali przyrostu nowej zabudowy poprzez prowadzenie monitoringu
wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w połączeniu
z monitoringiem wydanych pozwoleń na budowę, w szczególności w miejscowościach o dużej
presji inwestycyjnej tj. Wilkowice, Lipno, Gronówko i Mórkowo (gm. Lipno), Kąkolewo, Osieczna
(gm. Osieczna), Dąbcze, Rydzyna, Kłoda, Nowa Wieś (gm. Rydzyna), Święciechowa,
Henrykowo, Lasocice, Strzyżewice, Przybyszewo (gm. Święciechowa).

H.

Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie podstawowych mechanizmów gospodarki
przestrzennej, w ramach edukacji szkolnej oraz kampanii społecznych, dla wzmocnienia
akceptacji społecznej podejmowanych działań oraz zobrazowania możliwego wpływu
pojedynczych działań na całościowy obraz przestrzeni LOF.

Dla zaspokojenia potrzeb rozwoju gospodarczego oraz
zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców, niezbędne są
efektywne systemy infrastruktury technicznej. Z jednej strony
wpływają one na atrakcyjność miejsca zamieszkania,
stanowiąc zachętę dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
z drugiej rzutują na zainteresowanie potencjalnych inwestorów.
Lokalizowanie zabudowy w zasięgu wyznaczonych aglomeracji
kanalizacyjnych pozwoli na zmniejszenie kosztów urbanizacji
oraz przyczyni się do ochrony jakościowej środowiska
przyrodniczego. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnościekowej, to zasadniczy czynnik sprzyjający ochronie
jakościowej wód powierzchniowych i podziemnych, zwłaszcza
w zasięgu stref ochrony pośredniej ujęć wód oraz proponowanej
strefy ochronnej GZWP znajdujących się na terenie gmin
Święciechowa, Rydzyna i miasta Leszna. Stopień skanalizowania
jest szczególnie istotną kwestią na terenach, które mogą
potencjalnie oddziaływać na kluczowe elementy systemu
przyrodniczego, w tym o randze międzynarodowej i krajowej, jak
np. obszar Natura 2000 ,,Zbiornik Wonieść” w gminie Osieczna.
Realizacja inwestycji kanalizacyjnych przyczyni się więc
bezpośrednio do zapewnienia większej ochrony cennych
przyrodniczo siedlisk.
Elementem infrastruktury istotnie decydującym o standardzie
zamieszkania oraz wpływającym na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza jest dostępność do infrastruktury
ciepłowniczej i gazowej. W Leszczyńskiem Obszarze
Funkcjonalnym sieć ciepłownicza funkcjonuje wyłącznie na
terenie miasta Leszna, należy zatem dążyć do poszerzenia
zasięgu obsługiwanego obszaru. Bowiem dostępność do sieci
ciepłowniczej jest rozwiązaniem systemowym wpływającym
w największym stopniu na poprawę jakości powietrza
atmosferycznego oraz przyczyniającym się do poprawy
efektywności energetycznej. Równoległym rozwiązaniem jest
wspieranie rozwoju sieci gazowej oraz prowadzenie działań
promujących wymianę pieców i kotłów na paliwa stałe.
Urządzenia te w głównej mierze przyczyniają się do
powstawania, niezwykle groźnego dla naszego zdrowia,
zjawiska smogu. W zakresie sieci infrastruktury gazowej, obecnie
najlepiej zaopatrzeni są mieszkańcy miasta Leszna oraz gminy
Rydzyna. Znaczny potencjał inwestycyjny dla rozwoju sieci
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gazowniczej na terenie gminy Osieczna, Święciechowa i Lipno,
stwarza występowanie w obszarze funkcjonalnym sieci
gazociągów
przesyłowych
wysokiego
ciśnienia
oraz
postępująca rozbudowa sieci dystrybucyjnej. Zatem priorytetem
w zakresie ograniczania emisji pyłu i innych szkodliwych
związków jest dążenie do całkowitego wyeliminowania
niespełniających podstawowych norm urządzeń grzewczych.
Na terenie LOF brak jest znaczących instalacji wytwórczych
energii elektrycznej. Obszar jest znacząco uzależniony od
zewnętrznych dostaw energii elektrycznej opartych o linie
najwyższych napięć 220 kV oraz linie wysokich napięć 110 kV.
Z uwagi na rosnące potrzeby, a w przyszłości także na
ewentualne
niedostatki
w
istniejącym
systemie
elektroenergetycznym, poprawę mogą przynieść nowe
inwestycje energetyczne zapisane z planach rozwoju
przedsiębiorstw
elektroenergetycznych.
Dodatkowym
czynnikiem, który może wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa
energetycznego obszaru funkcjonalnego, jest rozwój energetyki
odnawialnej.

ZADANIA WSPIERAJĄCE POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

A.

Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej poprzez rozbudowę systemu w miejscowościach
Gronówko, Lipno, Klonówiec, Mórkowo, Smyczyna, Wilkowice (gm. Lipno), Osieczna, Świerczyna,
Kąkolewo (gm. Osieczna)32.

B.

Dążenie do poprawy stopnia skanalizowania Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym
kompleksowego rozwiązania problemu braku zorganizowanego systemu odprowadzania
i oczyszczania ścieków oraz likwidacji zagrożeń dla stanu środowiska, w szczególności wód
powierzchniowych i podziemnych poprzez:
▪
budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świerczyna,
Grodzisko i Łoniewo (gm. Osieczna), Gronówko, Lipno, Mórkowo, Wilkowice (gm. Lipno),
Świeciechowa, Przybyszewo (gm. Święciechowa)33, Dąbcze, Kłoda, Rydzyna (gm. Rydzyna),
▪
podłączanie do lokalnych eko-oczyszczalni obszarów w granicach jednostek osadniczych34
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, na których budowa
sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, m.in.
w miejscowościach: Kaczkowo, Augustowo, Jabłonna, Lasotki, Maruszewo, Nowa Wieś,
Przybiń, Rojęczyn, Robczysko, Tarnowa Łąka, Tworzanki, Tworzanice, Moraczewo, Pomykowo
(gm. Rydzyna).

C.

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie w celu optymalizacji
funkcjonowania oczyszczalni ścieków pod względem energetycznym, kosztowym
i technologicznym poprzez wdrożenie rozwiązań
m.in. w zakresie zagospodarowania
powstałego w procesie fermentacji biogazu i ograniczenia wytwarzanego osadu.

D.

Zapewnienie dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej na terenach wskazanych
w dokumentach gminnych do rozwoju:
▪
aktywizacji gospodarczej, jako element prowadzenia preferencyjnej polityki inwestycyjnej
w konkretnych obszarach LOF, mogących stanowić impuls dla wzrostu atrakcyjności

32 Ankieta przeprowadzona w urzędach gmin
33 Ibidem
34 W rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.

U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141).
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▪

gospodarczej. W pierwszej kolejności proponuje się uzbrajanie terenów aktywizacji
gospodarczej wokół węzłów drogi ekspresowej S5, w szczególności terenów sąsiadujących
z obszarami ochrony pośredniej ujęć wód,
funkcji osadniczej, jako impuls dla wzrostu atrakcyjności osadniczej na terenie LOF oraz
element
prowadzenia
preferencyjnej
polityki
mieszkaniowej
w
konkretnych
miejscowościach LOF. W pierwszej kolejności proponuje się uzbrajanie terenów
mieszkaniowych, jako kontynuację rozwoju zwartych układów osadniczych w celu
minimalizowania kosztów budowy i utrzymania infrastruktury sieciowej.

E.

Dążenie do zwiększenia dostępności do systemów grzewczych poprzez dalszy rozwój sieci
gazowej realizowanej w oparciu o plany rozwoju zarządcy sieci dystrybucyjnej, przyłączanie
nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonych usług dystrybucji paliwa gazowego, jak
również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie
bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego. W szczególności proponuje się
gazyfikację ośrodka gminnego Lipno, który jako jedyny w LOF nie posiada dostępu do sieciowej
infrastruktury gazowej.

F.

Dążenie do redukcji zanieczyszczeń środowiska, głównie emisji zanieczyszczeń do powietrza
poprzez:
▪
rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie nowych odbiorców w celu zmniejszenie niskiej
emisji z sektora komunalno-bytowego,
▪
poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną
w budynkach użyteczności publicznej,
▪
podejmowanie działań zachęcających do wymiany pieców na paliwa stałe na bardziej
ekologiczne urządzenia grzewcze, kontynuując programy finansujące wymianę kotłów oraz
tworzenie programów promujących wykorzystanie własnych ekologicznych źródeł energii.

G.

Zapewnienie warunków dla ciągłego i niezawodnego dostarczania energii elektrycznej poprzez
realizowanie zadań wynikających z planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, a w szczególności
modernizację istniejących linii najwyższych napięć 220 kV polegającą na wymianie przewodów
na przewody wysokotemperaturowe zdolne do pracy pod większym obciążeniem oraz
prowadzenie prac modernizacyjnych istniejących linii i stacji elektroenergetycznych
i transformatorowych.

H.

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego poprzez rozwój energetyki
odnawialnej, w szczególności w generacji35 i kogeneracji rozproszonej36 - składowiska odpadów,
oczyszczalnie ścieków, zakłady przemysłowe.

I.

Wprowadzenie ograniczenia w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
dotyczące bezpośredniego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej, celem
poprawy retencji naturalnej.

J.

Eliminowanie konfliktów przestrzennych ograniczających efektywność i sposób funkcjonowania
urządzeń infrastruktury technicznej poprzez uwzględnianie w lokalnych dokumentach
planistycznych:
▪
uciążliwości i ograniczeń wynikających z funkcjonowania i oddziaływania instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych oraz oczyszczalni ścieków,
▪
konieczności zachowania pasów technicznych i stref kontrolowanych dla sieci
elektroenergetycznych i gazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami
uzyskanymi od właścicieli sieci,
▪
konieczności zachowania stref z ograniczeniami dla zabudowy wokół anten nadawczych
i odbiorczych, zgodnie z zasadami określonymi przez zarządcę infrastruktury
telekomunikacyjnej.

35 Generacja rozproszona - wiele źródeł wytwórczych działających w rozproszeniu.
36 Kogeneracja rozproszona - wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie, w bezpośrednim sąsiedztwie

odbiorców energii.

36 | Efektywny i proekologiczny

Efektywny transport publiczny może być jedną z miar jakości życia.
Jest to jeden z głównych czynników rozwojowych kształtujących
powiązania
gospodarczo-społeczne
wewnątrz
obszaru
funkcjonalnego. Konkurencyjność tego typu transportu w stosunku
do transportu indywidualnego zależy od czasu dotarcia do
najbliższego przystanku, częstotliwości kursowania komunikacji, czasu
podróży, ceny biletów, a także jakości taboru.

int egr o wan ie
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Transport zbiorowy na obszarze LOF realizowany jest głównie
komunikacją autobusową. Najlepiej skomunikowane są ośrodki
gminne oraz miejscowości Wilkowice (gm. Lipno), Dąbcze, Kłoda,
Augustowo, Kaczkowo (gm. Rydzyna), Długie Stare, Długie Nowe,
Lasocice (gm. Święciechowa), Świerczyna, Kąkolewo (gm.
Osieczna). Spośród wszystkich miejscowości w LOF, 19 nie jest
obsługiwanych komunikacją autobusową37. Są to miejscowości
o liczbie ludności od około 15 do 300 osób, często położone poza
głównymi
szlakami
komunikacyjnymi,
z
zabudowaniami
o charakterze
ekstensywnym,
zlokalizowane
w
obszarach
peryferyjnych, w szczególności w północnej części obszaru
funkcjonalnego. Rejon północny cechuje również przewaga
miejscowości o niskiej częstotliwości połączeń z miastem
subregionalnym Lesznem w ciągu doby. Komunikacja zbiorowa
w LOF w ograniczonym zakresie odbywa się w oparciu o linie
kolejowe. Połączenie kolejowe z miastem Lesznem posiada
7 miejscowości: Lipno, Wilkowice, Górka Duchowna (gm. Lipno),
miasto Rydzyna, Kaczkowo (gm. Rydzyna), Kąkolewo (gm.
Osieczna), Leszno Grzybowo, Lasocice (gm. Święciechowa).
Jedną z ocen funkcjonowania transportu zbiorowego jest analiza
dostępności do stacji i przystanków autobusowych i kolejowych.
Lokalizacja nowych osiedli mieszkaniowych położonych w oddaleniu
od dobrze funkcjonującej sieci komunikacji autobusowej lub
kolejowej, wymusza poruszanie się za pomocą indywidualnych
środków transportu, co przyczynia się do kongestii transportowej.
W LOF 74% obszarów zainwestowanych38 znajduje się w strefach
zasięgu 500 m od przystanków autobusowych i kolejowych,
a 88% w strefach zasięgu 1 km.
Istniejąca struktura zabudowy o niskiej gęstości, z przewagą
miejscowości o charakterze ulicowym, nie sprzyja organizacji
transportu zbiorowego i generalnie skutkuje większymi problemami
dotyczącymi obsługi komunikacyjnej terenów. Niemniej należy
dążyć do dalszego wzrostu udziału w podróżach wewnętrznych,
komunikacji miejskiej i gminnej (autobusowa) gmin tworzących LOF.
Model transportu zbiorowego należy budować w oparciu
o komunikację autobusową, uzupełnioną o ofertę komunikacji
kolejowej oraz wykorzystanie komunikacji rowerowej, stanowiących
alternatywę dla indywidualnej komunikacji samochodowej.
Realizacja modelu sprzyjać będzie
integracji
obszaru
funkcjonalnego Leszna i jego poszczególnych miejscowości.
37 Na podstawie danych ze strony internetowej www.e-podroznik.pl, sprawdzono połączenia do i z Leszna w ciągu doby w dniu

3.09.2018 r.
38 Obliczenia wykonano na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych
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Rys.6. Transport zbiorowy

ZADANIA WSPIERAJĄCE INTEGROWANIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO

A.

Poprawa wewnętrznego skomunikowania LOF w obszarach o ograniczonej dostępności do
przystanków komunikacji zbiorowej autobusowej i kolejowej poprzez:
▪
włączenie do obsługi komunikacją zbiorową miejscowości, w których obecnie nie ma
przystanków, a ich potencjał ludnościowy to co najmniej 200 osób: Targowisko (gm. Lipno),
Łoniewo (gm. Osieczna), Robczysko, Nowy Świat, (gm. Rydzyna), Henrykowo, (gm.
Święciechowa,
▪
zaplanowanie dodatkowych przystanków w miejscowościach, w których istniejąca
zabudowa znajduje się poza strefą optymalnej obsługi komunikacją zbiorową (0,5 km i 1,0
km): Przybyszewo (gm. Święciechowa), Lipno, Klonówiec, Gronówko (gm. Lipno), KątyMaciejewo (gm. Osieczna),
▪
planowanie nowych przystanków autobusowych na terenach wskazanych w SUiKZP gmin
pod zabudowę mieszkaniową oraz cechujących się znaczną dynamiką zmian liczby
mieszkańców: w części południowej Leszna (Leszczynko, Zaborowo), w północnej
i zachodniej część wsi Lipno, północnej i południowej części Gronówka, w cześć północnowschodniej wsi Wilkowice, we wschodniej części miasta Osieczna, w południowowschodniej części Świerczyny i Łoniewa, we wsi Robczysko oraz południowym obszarze wsi
Przybyszewo.

B.

Zwiększanie liczby połączeń (obecnie 2 połączenia na dobę) w miejscowościach, w których
liczba ludności obecnie przekracza 400 osób, a w których zgodnie ze SUiKZP gmin planowany jest
rozwój zabudowy mieszkaniowej: Gronówko, Mórkowo (gm. Lipno), Moraczewo, Lasotki (gm.
Rydzyna), Przybyszewo, Niechłód (gm. Święciechowa).
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C.

Planowanie lokalizacji nowych osiedli mieszkaniowych w zasięgu przystanków funkcjonującej
komunikacji autobusowej lub przystanków linii kolejowych oraz unikanie rozpraszania zabudowy
mieszkaniowej w celu minimalizowania kosztów dotyczących obsługi komunikacyjnej terenów
LOF, redukcji kongestii transportowej, promowania wykorzystania środków komunikacji zbiorowej
w codziennych podróżach.

D.

Wspieranie działań umożliwiających wznowienie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 14
relacji Łódź – Tuplice, która obecnie na odcinku z Leszna w kierunku Wschowy jest wykorzystywana
tylko do przewozów towarowych.

E.

Dążenie do skorelowania rozkładów jazdy przewoźników autobusowych przy uwzględnieniu
godzin porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego oraz dojazdów weekendowych
do miejsc edukacji i rekreacji oraz wspieranie mobilności pracowników.

F.

Dążenie do powiązania systemów taryfowych i utworzenie systemu wspólnego biletu dla
transportu zbiorowego oraz wspólnej bazy informacji o połączeniach autobusowych.

G.

Wprowadzanie ułatwień i integracji różnych środków transportu oraz budowa spójnego systemu
komunikacyjnego, w tym dróg rowerowych i parkingów buforowych. Budowa węzłów zakłada
wykorzystanie alternatywnych, ekologicznych form transportu. Zapewni to również szybką
zmianę środka transportu przez pasażerów, ułatwiając i znacznie skracając czas przemieszczania
się po obszarze funkcjonalnym.

H.

Dążenie do realizacji dróg rowerowych, wskazanych w Studium rozwoju zrównoważonego
transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej łączących miejscowości: Leszno Gronówko – Wyciążkowo – Goniembice - Lipno, Osieczna – Berdychowo - Świerczyna, Leszno Kąkolewo, Lasocice -Długie Nowe. Proponuje się ponadto domknięcie układu dróg rowerowych
od strony zachodniej i południowej poprzez połączenie miejscowości: Wilkowice (gm. Lipno),
Święciechowa, Lasocice, Przybyszewo, Henrykowo (gm. Święciechowa), Tarnowa Łąka, Rydzyna
(gm. Rydzyna).

I.

Zwiększenie mobilności mieszkańców poprzez stworzenie sieci dróg rowerowych łączących
miejsca i punkty, stanowiące generatory ruchu m.in. miejsca pracy, wypoczynku oraz
świadczenia usług, w tym usług publicznych, w taki sposób, by wytworzony został powiązany ze
sobą, ciągły system ścieżek rowerowych.

J.

Wskazane jest wzmocnienie na terenie miasta Leszna systemu komunikacji zbiorowej poprzez
rozbudowę systemu dróg rowerowych i miejsc postojowych dla rowerów w powiązaniu
z przystankami
komunikacji
miejskiej
oraz rozbudowa systemów bezobsługowych,
automatycznych wypożyczalni rowerów.

K.

Promowanie strategii niskoemisyjnych w transporcie, w tym promowanie zrównoważonej
multimodalnej mobilności i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu.
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I NI MALI ZOWANI E
ZAGROŻEŃ NATUR ALNYCH
I ANTROPOGENI CZNYCH

Zagrożenia naturalne wykraczają często poza granice administracyjne gmin, dlatego konieczne są
nowe, integrowane formy współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi w ramach takich
struktur jak Leszczyński Obszar Funkcjonalny.
Jednym z głównych wyzwań o charakterze ponadlokalnym na obszarze LOF jest występowanie
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych oraz odbiegające od normy parametry cech pogody
sprawiające, że stoimy przed jednym z największych wyzwań dla planowania przestrzennego
i organizacji życia społeczno-gospodarczego, czyli adaptacji do zmian klimatu. Ważnym wyzwaniem
o charakterze ponadlokalnym jest również ochrona i racjonalne korzystanie z zasobów wody, co ma
szczególne znaczenie z punktu widzenia rozwoju przestrzennego i gospodarczego obszaru
leszczyńskiego.
W LOF zakłada się skuteczną ochronę przed zagrożeniami naturalnymi, w tym skutkami zmian klimatu
oraz zagrożeniami antropogenicznymi poprzez zadania związane z adaptacją do zmian klimatu oraz
poprawą jakości wód. Proponuje się szereg zintegrowanych działań adaptacyjnych
i prewencyjnych, które umożliwią kompleksowe rozwiązanie problemów bezpieczeństwa
publicznego.

Coraz większe znaczenie dla obecnego i przyszłego rozwoju obszaru
funkcjonalnego ma zapewnienie efektywnego funkcjonowania
w sytuacjach kryzysowych, związanych ze skutkami zmian klimatu,
takimi jak: fale upałów, długotrwałe susze, deszcze nawalne czy silne
i porywiste wiatry.
W Leszczyńskim Obszarze Funkcjonalnym notuje się tendencję
wzrostową średniej temperatury z wielolecia, zarówno w okresie
zimowym jak i letnim. Wzrasta liczba dni upalnych w ciągu roku oraz
wydłuża się czas ich trwania. Obserwowane zmiany dotkną głównie
mieszkańców miasta Leszna, które traci naturalną możliwość
schładzania powietrza w skutek intensyfikacji zabudowy
nieproporcjonalnej do rozwoju terenów zieleni oraz zabudowy
korytarzy wymiany powietrza, które schładzają strefy intensywnej
zabudowy.
Wydłużeniu ulegają okresy bezopadowe, przy jednoczesnym
wzroście sumy opadów maksymalnych. Rosnąca tendencja
występowania gwałtownych i ulewnych opadów deszczu jest
szczególnie niebezpieczna w strefach ryzyka powodziowego Rowu
Polskiego w gminie Rydzyna oraz na obszarach miejskich o dużych
uszczelnionych powierzchniach, w szczególności na terenie miasta
Leszna i pozostałych ośrodków gminnych, jak i silnie urbanizujących
się miejscowości. Dlatego niezbędne jest, by już na etapie
planistycznym kształtować parametry zabudowy ograniczające
stopień powierzchni nieprzepuszczalnych, a tam gdzie nie jest to
możliwe określenie sposobów łagodzenia skutków uszczelnienia
terenu.
Wszystkie gminy LOF z uwagi na panujące warunki klimatyczne,
narażone są na występowanie suszy atmosferycznej (IV najwyższy
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stopień
zagrożenia),
a
w
konsekwencji
także
rolniczej
i hydrologicznej. Wpływają na to niekorzystne warunki opadowe, na
poziomie 600 mm w południowej części LOF, przy notowanych
jednocześnie wyższych wartościach średnich temperatur w okresie
letnim i zimowym, które łącznie prowadzą do występowania suszy
glebowej (rolniczej). Zwiększenie częstotliwości i intensywność susz
ma swoje konsekwencje społeczne i gospodarcze. Najwyższe
zagrożenie suszą rolniczą (IV stopień) występuje w gminach
Święciechowa i Rydzyna, natomiast bardzo narażone (III stopień) są
gminy Lipno, Osieczna oraz Leszno3940. W LOF skutki suszy odczuwalne
mogą być także w leśnictwie oraz na obszarach przyrodniczych
zależnych od wód41.
Zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk,
takich jak susze, huraganowe wiatry, których efektem są
niespotykane dotąd straty, szczególnie w gospodarce rolniczej
i leśnej, wymagają od samorządów opracowania skoordynowanego
systemu zarządzania w sytuacji zagrożenia. Celowe jest podjęcie
działań przystosowawczych, które obok ograniczenia strat mogą
również stymulować wzrost efektywności i innowacyjności
gospodarki oraz pozytywnie wpływać na stan środowiska i jakość
życia obywateli. Politykę adaptacji do zmian klimatu posiada jedynie
miasto Leszno, należy jednak mieć na uwadze, że tego typu
działania wymagają wspólnej koordynacji dla osiągnięcia lepszych
efektów, bowiem nie są to zjawiska ograniczone tradycyjnymi
granicami administracyjnymi.

ZADANIA WSPIERAJĄCE ADAPTACJĘ DO ZMIAN KLIMAT U

A.

Opracowanie programu adaptacji do zmian klimatu dla LOF, który będzie rozszerzeniem
przyjętego przez miasto Leszno programu adaptacji do zmian klimatu, ze względu na fakt, że
zarówno klimat, jak i negatywne skutki jego zmian nie zamykają się na granicy miasta, czy gminy.

B.

Prowadzenie skoordynowanych działań na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców
i przedsiębiorców LOF w celu zwiększenia świadomości na temat efektów zmian klimatycznych
i możliwości działań prewencyjnych, w tym:
▪
działań w skali mikro polegające na upowszechnianiu w świadomości mieszkańców, korzyści
dla klimatu płynących z ich codziennych wyborów, m.in. indywidualnych działań na rzecz
redukcji emisji spalin, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ponownego użycia
wody, w tym wód opadowych tzw. recykling wody, wdrażania zasad racjonalnego
wykorzystywania dostępnych zasobów i ograniczanie ich zużycia,
▪
działań w skali makro polegających na przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, o obiegu
zamkniętym.

C.

Rozbudowa zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich, ze szczególnym
uwzględnieniem ścisłego centrum miasta Leszna, w tym zachowania kanału przewietrzającego
na osi północ-południe oraz powiązań systemu zieleni miejskiej z systemem przyrodniczym.

39 Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Poznań

2017.
40 Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy

i Morawy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Warszawa 2017.
41 Ibidem
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D.

Opracowanie lokalnej polityki rozwoju terenów zielonych, na podstawie której konstruowane
będzie prawo lokalne określające niezbędne zapisy podczas tworzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia
warunków zabudowy określające:
▪
maksymalizację udziału powierzchni biologicznie czynnej,
▪
potrzebę lokalizowania przynajmniej jednego drzewa liściastego na każdej działce
budowlanej na terenie miasta Leszna w celu niwelacji negatywnych skutków wyspy ciepła
oraz na terenach o wzmożonych procesach suburbanizacji w celu unikania powstawania
wysp ciepła,
▪
potrzebę tworzenia zielonych dachów, czyli kreowania ogrodów na dachach instytucji
publicznych lub planowanych budynkach przemysłowych. (Preferencyjne warunki
opodatkowania dla firm, szczególnie tych wielkopowierzchniowych, które zdecydują się na
ogrody na dachach).

E.

Zwiększenie powierzchni terenów biologicznie czynnych poprzez tworzenie żywopłotów, parków
i skwerów, w szczególności na terenach miejskich.

F.

Minimalizowanie ryzyka lokalnych podtopień spowodowanych intensywnymi opadami deszczu
poprzez przywracanie zdegradowanym terenom zieleni i zbiornikom wodnym ich pierwotnych
funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji oraz wymianę szczelnych powierzchni
gruntu na powierzchnie przepuszczalne.

G.

Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców LOF, upowszechniających zasady
bezpiecznego zachowania podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych.

H.

Rozwój systemu monitoringu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz obowiązek
mapowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz stworzenie systemu powiadomień SMS
w gminach LOF.

I.

Wyznaczenie w obszarach gęstej zabudowy terenów niezabudowanych służących ewakuacji
mieszkańców w sytuacjach kryzysowych oraz umożliwiających lądowanie helikoptera
pogotowia ratunkowego.

J.

Adaptacja rolnictwa, zabudowy i produkcji rolniczej do ekstremalnych zjawisk pogodowych,
m.in. czyszczenie rowów melioracyjnych, rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych.

K.

Uwzględnienie zmian klimatycznych w procesie projektowania i budowy infrastruktury usług
publicznych oraz adaptacja istniejących obiektów i przestrzeni publicznych do występowania
wysokich temperatur powietrza, w szczególności dostosowanie środków transportu zbiorowego
oraz adaptacja miejsc czasowego lub stałego pobytu osób starszych i małych dzieci.

L.

Należy dążyć do zapewnienia funkcjonowania na terenie każdej gminy LOF co najmniej dwóch
jednostek OSP włączonych do sieci Krajowego Systemu Ratunkowo-Gaśniczego (KSRG)42
poprzez dostosowanie do wymaganych standardów wyszkolenia i wyposażenia43 dodatkowych
jednostek OSP w gminach Święciechowa (proponowane Przybyszewo lub Lasocice) oraz
Osieczna (proponowane OSP w Kąkolewie).

42 Zapisy Procedury ISO obowiązującej w KG PSP P – 23 - Rozpatrywanie wniosku do Komendanta Głównego PSP w sprawie

włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
43 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu

włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Dz.U. 2014 poz. 1317
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Jednym z zasadniczych warunków rozwoju zrównoważonego jest
zapewnienie dostępu do odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej dla
ludności. Potrzeby społeczne i gospodarcze należy jednak
rozpatrywać łącznie ze zdolnościami środowiska, w celu zachowania
odpowiedniej równowagi między racjonalnym korzystaniem
z zasobów wodnych i ich ochroną, a działalnością człowieka.

popr a wa
jak oś c i
w ód

Dla zaopatrzenia w wodę miasta Leszna oraz częściowo gmin Lipno
i Święciechowa, służą czynne ujęcia wód podziemnych: Karczma
Borowa, Zaborowo i Przybyszewo-Strzyżewice. Bardzo duże
znaczenie dla obecnego i przyszłego zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia mają w szczególności dwa ostatnie
ujęcia, zlokalizowane na Głównym Zbiorniku Wód Poziemnych nr 307
Sandr Leszno (GZWP 307).
LOF cechuje dobry stan ilościowy zasobów wód dostępnych do
zagospodarowania, co oznacza, że zasoby są wyższe od średniego
wieloletniego rzeczywistego poboru z ujęć wód podziemnych.
Istnieje natomiast zagrożenie jakościowe wody ujmowanej z GZWP
307, który ze względu na płytkie zaleganie wód podziemnych i dużą
infiltrację jest narażony na przenikanie zanieczyszczeń. W LOF notuje
się co raz większą antropopresję na obszarach infiltracji GZWP 307,
w postaci drogi krajowej S5, planowanych terenów aktywizacji
gospodarczej w rejonie węzła Leszno Zachód, zabudowy
mieszkaniowej w miejscowości Lasotki, Przybyszewo i Strzyżewice oraz
terenów odkrywkowej eksploatacji żwiru i piasku w Przybyszewie.
Ze względu na znaczną podatność na zanieczyszczenia GZWP 307
istotny jest sposób zagospodarowania terenu nie stwarzający
zagrożenia dla wód podziemnych i pozostałych zależnych od
środowiska wodnego ekosystemów.

ZADANIA WSPIERAJĄCE POPRAWĘ JAKOŚCI WODY

A.

Uwzględnienie w lokalnych dokumentach planistycznych zakazów, nakazów i ograniczeń
wynikających z ustanowionych stref ochrony pośredniej ujęć wód, strategicznych dla LOF:
Leszczyńskiego Systemu Wodociągowego: Przybyszewo-Strzyżewice (gm. Święciechowa),
Zaborowo (m. Leszno), Karczma Borowa (gm. Rydzyna) oraz pozostałych ujęć wody.

B.

Uwzględnienie w lokalnych dokumentach planistycznych obszaru ochrony zbiornika GZWP 307
w oparciu o dokumentacje hydrogeologiczną44, w celu powstrzymania degradacji środowiska
wód podziemnych i zachowania ich dobrej jakości dla wykorzystania w przyszłości.

C.

Uwzględnienie w lokalnych dokumentach planistycznych gmin Święciechowa, Rydzyna i miasta
Leszna, zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających z obszaru ochrony zbiornika GZWP 307,
w celu kształtowania na obszarach infiltracji GZWP 307 zagospodarowania terenu nie
stwarzającego zagrożenia dla wód podziemnych45 m.in. ograniczenie możliwości zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

44 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 307 Sandr Leszno. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa 2013.
45 Ibidem
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D.

Rozwijanie zbiorowych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków w obszarach, które
posiadają odpowiednie uwarunkowania terenowe, w szczególności w jednostkach osadniczych
zlokalizowanych w zlewniach ekosystemów zależnych od wód (mokradeł), w zlewniach jezior
i innych zbiorników wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, na obszarach deficytów wód
powierzchniowych i podziemnych, oraz w strefach: ochrony pośredniej ujęć wód.

E.

Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekologii, oraz zwiększanie świadomości wymogów
prawnych korzystania z zasobów wodnych.

F.

Dla utrzymania jakości ujmowanej wody w perspektywie długoterminowej konieczne będzie
określenie zasilającego obszaru perspektywicznego, rozumianego jako rejon stanowiący
zaplecze wodne dla Miejskiego obszaru funkcjonalnego Leszna, o rozwojowych możliwościach
budowy nowych ujęć wód.

R y s . 7 . P r o j e k t o w a n y o b s z a r o c h r o n y G Z WP 3 0 7
na podstawie : Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne
w z wią zku z ust ana wi ani em obsza ró w oc hro nnyc h G łó wne go Zbi o rnika W ód Po dzie mny c h nr 307
Sandr Leszno
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CEL 2
#AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ
I KOMFORTOWE MIEJSCE
ZAMIESZKANIA

Harmonijna i dobrze zorganizowana przestrzeń to wyznacznik kształtowania komfortowego miejsca
zamieszkania. Wyjątkowy klimat miejsca (genius loci) powinien być tym, co przyciąga nowych
mieszkańców, inwestorów i wpływa na planowanie swojej przyszłości właśnie w tym otoczeniu.
W warunkach znacznej konkurencji innych ośrodków, komponenty jakości życia mogą stać się
czynnikiem decydującym o postrzeganiu Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego jako miejsca
oferującego sprawne rozwiązania w sferze usług dla ludności, tworząc atrakcyjne warunki do życia,
pracy i rozwoju osobistego.
Ponieważ jakość życia to w dużej mierze odzwierciedlenie jakości przestrzeni, w której funkcjonujemy,
niezbędne staje się kształtowanie kompletnych, wielofunkcyjnych struktur osadniczych
spełniających oczekiwania swoich użytkowników (Stangel 2013). Osiągnięcie celu, w którym atutami
LOF będzie aktywna społeczność i komfortowe miejsce zamieszkania, będzie realizowane poprzez
budowanie funkcjonalnych struktur obsługi ludności w miejscu zamieszkania, kreowanie miejsc
‘czasu wolnego’ oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.
Usługi, w tym samorządowe usługi publiczne, powinny być oferowane w sąsiedztwie miejsca
zamieszkania. Kształtowanie zwartej struktury wewnętrznej miejscowości sprzyja poprawie
dostępności świadczenia usług w strefie dojścia pieszego, tym samym promuje zrównoważoną
mobilność rozumianą jako redukcja potrzeb transportowych. Wzrost dostępności do usług
podstawowych dla wszystkich mieszkańców LOF możliwy będzie także dzięki przeorganizowaniu
tradycyjnych metod komunikacji na rzecz usług mobilnych i teleinformacyjnych. Zapewnienie
bliskości różnorodnych usług podstawowych, szerokiego zakresu usług zdrowia i edukacji, sprawią,
że subregion stanie się miejscem przyjaznym zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób starszych.
Wzmocnienie kapitału społecznego LOF będzie się wiązać ze stworzeniem warunków dla
atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w zorganizowanych w tym celu przestrzeniach
ogólnodostępnych. Należy je wyposażyć w szeroki zakres dostępnych inicjatyw kulturalnych
generowanych lokalnie, ożywiających mniejsze miejscowości i wpływających konsolidująco na ich
społeczności. Dopełnieniem będzie zestaw działań, na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, dedykowanych zagadnieniom zmian w strukturze wieku mieszkańców oraz
zwiększaniu aktywności zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy.
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UDOWANI E
FUNKCJONALNYCH STRUKTUR
OBSŁUGI LUDNOŚCI W MI EJSCU ZAMI ESZKANI A

Dynamiczne zmiany demograficzne sprawiają że coraz trudniej w ramach pojedynczej gminy
zagwarantować efektywne świadczenie usług, w tym usług publicznych. Z jednej strony spadek
liczby odbiorców usług powoduje niepełne wykorzystanie istniejącego potencjału i podnosi koszty
jednostkowe organizacji usług. Z drugiej strony, gwałtowny wzrost liczby mieszkańców rodzi
konieczność budowy w krótkim czasie nowej infrastruktury i tworzenia nowych centrów usług.
Bilansowanie usług w ramach całego Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego przyczyni się więc do
efektywniejszego zagospodarowania istniejącego potencjału oraz umożliwi wykorzystanie
naturalnych predyspozycji poszczególnych miejscowości do ich świadczenia. Zapewnienie lepszej
dostępności do infrastruktury społecznej w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania wpłynie na
atrakcyjność danego terytorium. Tym samym miejscowości LOF będą przyciągać nowych
mieszkańców, oferując podaż usług niezbędnych dla komfortu zamieszkania.
Zapewnienie efektywnego systemu usług świadczonych na rzecz mieszkańców LOF będzie
realizowane poprzez poprawę dostępności infrastruktury usług podstawowych, zwiększenie
efektywności usług zdrowotnych oraz edukacyjnych.

Rozwój infrastruktury usług podstawowych w LOF często nie
nadąża za dynamicznie rozrastającymi się strukturami
osadniczymi. Rozwijają się miejskie i podmiejskie tereny
zabudowane,
ale
rzadko
powstaje
kompletna,
nie
monofunkcyjna
przestrzeń
do
życia
(Stangel
2013).
Niewystarczające wyposażenie miejscowości w usługi
podstawowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, takie jak
podstawowe usługi handlowe i infrastruktura społeczna, może
stać się ograniczeniem dla napływu nowych mieszkańców oraz
być powodem odpływu obecnych mieszkańców.
Na obszarze LOF miasta i wsie gminne to jednostki najlepiej
wyposażone, w których zlokalizowana jest największa ilość usług
podstawowych. Dodatkowo na obszarze LOF do jednostek
o dobrym wyposażeniu należy zaliczyć wsie o znacznym
przyroście nowych terenów mieszkaniowych: Wilkowice (gm.
Lipno), Kąkolewo (gm. Osieczna), Dąbcze, Kłoda (gm.
Rydzyna).
Potrzeba poprawy dostępności do usług podstawowych
zachodzi
w
miejscowościach
o
dużym
potencjale
demograficznym i znacznym planowanym rozwoju terenów
zabudowanych. To one bowiem odgrywają lub w niedługim
czasie będą odgrywać, ważną rolę w sieci osadniczej
i w planowaniu rozwoju całego obszaru funkcjonalnego.
Ponadto dla niwelowania zróżnicowania dostępności do
podstawowych usług publicznych mieszkańców rożnych części
LOF istotna będzie identyfikacja lokalnych centrów aktywności
usługowej i ich potencjalnych obszarów oddziaływania.
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Umożliwi to kształtowanie sprawnych powiązań komunikacji
zbiorowej, pieszej i rowerowej w miejscowościach o
ograniczonym wyposażeniu w usługi i znacznie oddalonych od
ośrodka gminnego. Bowiem im mniejsza odległość dzieli ludzi od
punktów usługowych, tym korzystniej postrzegany jest komfort
zamieszkania w danej miejscowość ze względu na możliwość
wygospodarowania większej ilości czasu na pozostałe
aktywności życiowe.

R y s . 8 . M o d e l ow a d o s t ę p n o ś ć f u n k c j i u s ł u g o w y c h i i n f r a s t r u k t u r y s p o ł e c z n e j o d m i e j s c a
z a m i e s z k a n i a w L O F 46

ZADANIA WSPIERAJĄCE POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY USŁUG PODSTAWOWYCH

A.

Podjęcie działań sprzyjających aktywności gospodarczej w miejscowościach o potencjale
ludnościowym powyżej 500 os.: Wilkowice, Lipno, Górka Duchowna (gm. Lipno), Kąkolewo,
Osieczna, Grodzisko (gm. Osieczna), Rydzyna, Dąbcze, Kłoda (gm. Rydzyna), Święciechowa,
Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo (gm. Święciechowa), poprzez utworzenie wspólnej dla LOF
oferty lokali oraz przestrzeni dla podjęcia działalności usługowej.

B.

Prowadzenie stałego monitoringu dynamiki zmian liczby ludności oraz zmian liczby obiektów
o funkcji mieszkaniowej w miejscowościach LOF, w celu identyfikacji kierunków zachodzących
w przestrzeni zmian, w tym obszarów o ograniczonym dostępie do usług podstawowych.

46 Opracowanie własne na podstawie Jeleński T., 2010, (na podstawie Rogers, Power 2000).
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C.

Poprawa powiązań komunikacyjnych – komunikacji zbiorowej i komunikacji rowerowej pomiędzy miejscowościami odznaczającymi się potencjałem ludnościowym powyżej 500 os.
z ich otoczeniem, w celu zwiększenia dostępności do usług podstawowych.

D.

Dążenie do wskazywania w lokalnych dokumentach planistycznych (SUiKZP i MPZP) przestrzeni
umożliwiających prowadzenie działalności usługowej, w szczególności na obszarach o stale
rosnącej liczbie ludności i planowanym intensywnym rozwoju zabudowy mieszkaniowej
w miejscowościach Mórkowo, Gronówko (gm. Lipno), Łoniewo (gm. Osieczna).

Usługi zdrowia mają
szczególne znaczenie w obliczu
starzejącego się społeczeństwa a także rosnących oczekiwań
mieszkańców, co do jakości i dostępności tego typu usług. LOF
charakteryzuje dobra dostępność do specjalistycznych usług
zdrowia świadczonych w Szpitalu Wojewódzkim w Lesznie oraz
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Jednak dla poprawy jakości
życia mieszkańców LOF kluczowa będzie przede wszystkim
dostępność przestrzenna do kompleksowej oferty podstawowej
opieki zdrowotnej.

z wi ęks z eni e
ef e kt y wn oś c i
us ł ug z dr o w ot ny ch

W przypadku usług podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
istotne będzie by została ona zapewniona jak najbliżej miejsca
zamieszkania. Z drugiej jednak strony, jest to również grupa
usług, którym nie sprzyja rozpraszanie zasobów. Zatem ważne
będzie wypośrodkowanie podejmowanych działań, tak by
znaleźć konsensus pomiędzy poprawą dostępności, a jakością
świadczonych usług.
Rozkład przestrzenny usług oferowanych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej cechuje duża centralność.
Gabinety i poradnie zlokalizowane są przede wszystkim
w ośrodkach gminnych, które jednocześnie charakteryzuje
dobra dostępność komunikacją indywidualną. Na terenie
miasta Leszna nagromadzenie tego typu usług obserwuje się
w centrum miasta, zakładając, że komunikacja zbiorowa
funkcjonuje w mieście prawidłowo można uznać taką
koncentrację za optymalną. Ponadto usługi podstawowej
opieki zdrowotnej w LOF dostępne są w Kąkolewie (gm.
Osieczna), gdzie znajduje się ośrodek zdrowia oraz
w Wilkowicach(gm. Lipno), gdzie zlokalizowany jest punkt
lekarski.
Taki rozkład przestrzenny przy założeniu, że na jednego lekarza
pierwszego kontaktu przypada 2,5 tys. osób47 powoduje, że
w mieście Leszno i gminie Osieczna możemy mówić o nadwyżce

47 Przepisy prawa nie ustanawiają sztywnych norm przyjęć pacjentów w gabinetach lekarzy POZ (liczba osób/godzinę). Brak

takich regulacji w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jedynie na podstawie zarządzeń Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia można przyjąć wytyczną ilościową określającą zalecaną liczbę świadczeniobiorców objętych opieką przez
jednego lekarza POZ. §13 ust. 1 Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 29
listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
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lekarzy POZ natomiast w pozostałych gminach o niedoborach.
Dla poprawy jakości życia w LOF jako wariant optymalnej
obsługi mieszkańców należałoby przyjąć wskaźnik 1 lekarz na
1,4 tyś. pacjentów48. W takiej sytuacji rozkład przestrzenny
jednostek POZ wskazuje niedopasowanie do potencjału
ludnościowego w całym obszarze LOF.
W obszarze usług zdrowia należy w szczególności podjąć dwa
rodzaje działań zmierzających do rozwoju i wzrostu dostępności
usług z zakresu podstawowej opieki medycznej. Pierwsze będą
dotyczyć miejscowości o niskiej częstotliwości połączeń
komunikacją publiczną oraz charakteryzujących się znacznym
odsetkiem populacji w wieku produkcyjnym niemobilnym
i poprodukcyjnym. Drugą grupą powinny być przedsięwzięcia
skierowane do miejscowości o dynamicznym wzroście liczby
ludności i przewidywanym znacznym rozwoju przestrzennym.

ZADANIA WSPIERAJĄCE ZWIEKSZENIE EF EKTYWNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH

A.

Lokalizowanie punktów lekarskich w miejscowościach o liczbie ludności powyżej 700 osób są to:
Lasocice, Długie Stare (gm. Święciechowa) oraz Świerczyna (gm. Osieczna)

B.

Stworzenie gabinetu lub poradni, a nie tylko punktu lekarskiego, w Wilkowicach ze względu na
potencjał ludnościowy (2 697 osób) oraz stały intensywny rozwój przestrzenny.

C.

Lokalizowanie punktów lekarskich w miejscowościach, w których przewiduje się znaczny rozwój
przestrzenny: Gronówko (gm. Lipno), Dąbcze, Kłoda (gm. Rydzyna).

D.

Rozwijanie transportu zintegrowanego na poziomie ponadgminnym dla zapewnienia połączeń
komunikacją zbiorową miejscowości o ograniczonej dostępności do usług zdrowia oraz
korelowanie godzin przejazdów z godzinami funkcjonowania przychodni.

E.

Stworzenie systemu „Mobilny lekarz” umożliwiającego korzystanie z podstawowej opieki
lekarskiej w miejscu zamieszkania szczególnie dla obszarów o rozproszonej zabudowie
i obszarów tzw. starości demograficznej - Miąskowo, Kąty (gm. Osieczna), Goniembice, Górka
Duchowna, Ratowice, Żakowo, Radomicko (gm. Lipno), Robczyska, Maruszewo, Tworzanice,
Tworzanki, Przybiń (gm. Rydzyna).

F.

Prowadzenie cyklicznych analiz popytu i podaży usług zdrowia w LOF z uwzględnieniem
prognoz demograficznych oraz kierunków rozwoju terenów mieszkaniowych zawartych
w lokalnych dokumentach planistycznych, w celu identyfikacji kierunków zachodzących zmian
w przestrzeni - obszarów z deficytami i nadpodażą.

48 Optymalnie lekarz powinien zajmować się nie więcej niż 1,3–1,5 tys. osób, przyjmując, że musi mieć czas na wypełnienie

wszystkich
zadań
medycznych
(m.in.
profilaktykę)
oraz
zadośćuczynienie
biurokratycznym
(https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/925285,lekarze-rodzinni-zdrowie-pacjenci.html)

wymogom.
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Inwestycja w edukację na jej różnych poziomach jest docelowo
inwestycją, nie tylko w rozwój społeczności lokalnej, ale także
w rozwój gospodarczy LOF. W kontekście aktualnych przemian
demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich tempa
i kierunku w ostatnich latach, konieczne jest zwiększenie
efektywności usług edukacji zapewniających opiekę dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz do lat 3.
W obszarze funkcjonalnym obserwuje się zarówno niedobór
placówek, jak i problem z niewystarczającą liczbą miejsc
w placówkach opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia,
w stosunku do istniejącego zapotrzebowania, co uniemożliwia
m.in. godzenie życia zawodowego z rodzinnym i powrót ich
opiekunów do pracy. Rosnąca liczba dzieci w tej grupie
wiekowej sprawia, że konieczne staje się uzupełnienie braków
i zaproponowanie systemowego rozwiązania w zakresie opieki
żłobkowej.
Z kolei przedszkole choć obowiązkowe tylko dla sześciolatków,
stanowi pierwszy etap wczesnej edukacji, który w dużej mierze
decyduje o powodzeniu na kolejnym etapie edukacji.
W ogólnym bilansie LOF dysponuje wystarczającą liczbą miejsc
w grupie wiekowej 3-6 lat. Przemiany demograficzny
w konfrontacji
z
dostępnością
przestrzenną
placówek
przedszkolnych wskazują na mechanizmy, które mogą
przysłużyć się podniesieniu jakości życia i komfortu zamieszkania
na terenie LOF.
W zakresie dostępności do usług przedszkolnych w LOF panuje
duże zróżnicowanie przestrzenne i ważnym zadaniem powinna
stać się próba zniwelowania tych różnic. Dla poprawy jakości
życia należy w szczególności podjąć działania zmierzające do
zapewnienia opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku
przedszkolnym w sąsiedztwie miejsca zamieszkania.
Najbardziej narażone na niedobory miejsc w przedszkolach
w najbliższej przyszłości są miejscowości cechujące się młodymi
demograficznie mieszkańcami i dynamicznie wzrastającą liczbą
dzieci do lat 6. Nie bez znaczenia pozostaje także polityka
planistyczna samorządów w zakresie rozwoju ośrodków
osadniczych. Bowiem za przeznaczaniem znacznych terenów
pod zagospodarowanie o funkcji mieszkaniowej powinny
podążać odpowiedzialność za zapewnienie infrastruktury
społecznej.
W celu wyrównania różnic w dostępności do usług wczesnej
edukacji niezbędna jest także współpraca w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwijania sieci
placówek.
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ZADANIA WSPIERAJĄCE ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI USŁUG EDUKACJI

A.

Prowadzenie monitoringu liczby dzieci w wieku przedszkolnym oraz analiz prognoz
demograficznych w celu dopasowywania oferty przedszkolnej do bieżącego
zapotrzebowania.

B.

Przeprowadzenie badania ankietowego określającego rzeczywiste potrzeby objęcia dzieci
opieką żłobkową szczególnie na obszarach, tzw. młodości demograficznej i obszarach
intensywnej urbanizacji w gminach Lipno, Rydzyna, gdzie liczba dzieci w wieku do lat 3 w chwili
obecnej jest najwyższa.

C.

Rozszerzenie oferty przedszkolnej w gminie Lipno ze względu na zdiagnozowany w tym zakresie
deficyt oraz przewidywany wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi.

D.

Rozważenie w perspektywie zorganizowania lub rozszerzenie oferty związanej z opieką
przedszkolną w miejscowościach o zdiagnozowanej niedostatecznej dostępności przestrzennej
w tym zakresie: Wilkowice, Gronówko (gm. Lipno), Dąbcze (gm. Rydzyna), Długie Stare,
Lasocice, Przybyszewo (gm. Święciechowa).

E.

Stworzenie „banku miejsc” w przedszkolach na terenie całego LOF w celu systemowego
bilansowania świadczenia usług wczesnej edukacji i wykorzystania nadwyżki miejsc w ramach
istniejącej infrastruktury np. na obszarze Leszna.

F.

Projektowania nowych obiektów tak, żeby łatwo je było przekształcać na inne cele jeśli
zmniejszy się popyt na usługi przedszkolne, czy żłobkowe.

G.

Wprowadzenie zachęt dla podmiotów niepublicznych do organizowania opieki dla dzieci
w wieku do lat trzech np. dla firm do tworzenia żłobków przyzakładowych.
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REOWANI E
MI EJSC
‘CZASU WOLNEGO’

Jednym z czynników decydujących o wyborze miejsca zamieszkania może być dostępność
i atrakcyjność przestrzeni publicznych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym49 jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych
ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Rozrastające się układy osadnicze w LOF będą wymagały trwałego wsparcia w kształtowaniu
terenów rekreacji i miejsc spotkań w postaci przestrzeni publicznych ogniskujących życie społecznogospodarcze miejscowości. Kluczową kwestią, choć zauważalną w dłuższej perspektywie, będzie
pielęgnowanie relacji lokalnej społeczności dla wzmocnienia poczucia odpowiedzialności
i tożsamości z miejscem zamieszkania.
Proces kształtowania miejsc ‘czasu wolnego’ będzie realizowany poprzez kreowanie przestrzeni
publicznych przyjaznych mieszkańcom, poprawę dostępności do terenów zielonych, a także
promowanie i wzbogacenie lokalnych wydarzeń kulturalnych integrujących lokalne społeczności.

Wysokiej jakości przestrzeń publiczna wpływa na poziom
dobrobytu mieszkańców i na rozwój kapitału społecznego
i intelektualnego, przyczynia się tym samym do wzrostu
konkurencyjności subregionu i utrzymania wysokiej jakości
życia50. Elementem integrującym w strukturze miejscowości,
powinny być zatem wyraźnie określone w przestrzeni, dobrze
skomunikowanie z pozostałą częścią miejscowości, tereny
ogólnodostępne.

kr e o wa ni e
pr z es tr ze ni
publ ic zn y ch
pr z yja zn yc h
mi es z ka ńc o m

Ważne jest wskazanie w LOF miejscowości, w których występuje
potencjał dla aktywnego funkcjonowania tego typu przestrzeni
lub takie przestrzenie publiczne istnieją, ale wymagają redefinicji
pełnionych funkcji. Za miejscowości o odpowiednich
predyspozycjach uznano jednostki powyżej 500 mieszkańców
i rosnącej liczbie ludności oraz miejscowości, dla których SUiKZP
zakłada znaczny rozwój zabudowy.
W LOF przestrzeń publiczna stanowi najczęściej centrum
aktywności usługowej danej miejscowości. Jednak by funkcja,
tak wyodrębnionej przestrzeni wykraczała ponad niezbędne
i minimalne aktywności mieszkańców oraz stała się miejscem,
z którym lokalna społeczność się identyfikuje tzw. „małe
ojczyzny”, a także chętnie spędza czas wolny, konieczne są
działania spajające. Powinny one uwzględniać preferencję
wszystkich
grup
społecznych
i
wiekowych,
sprzyjać
zawiązywaniu relacji oraz wspólnej aktywności społecznej
i kulturalnej mieszkańców. Aktywność społeczna rodzi się
w przestrzeni publicznej, która owszem musi posiadać swoją
infrastrukturę, ale ostatecznie formują ją społeczne interakcje
(Hausner, Kudłacz 2017).
49 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 t.j.)
50 Materiały konferencja naukowa nt. przestrzeni publicznej - Założenia i wstępny projekt karty przestrzeni publicznej, 2009, Poznań.
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Pewien poziom solidarności mieszkańców przejawiający się
w trosce o wspólną przestrzeń, jest warunkiem koniecznym dla
podtrzymania społecznych efektów podejmowanych działań.
Niezbędne będzie kształtowanie terytorialności i poczucia
przynależności, opartego o poszanowanie lokalnych tradycji
i zachowanie charakteru miejsca zgodnego z oczekiwaniami
jego użytkowników.

ZADANIA WSPIERAJĄCE KREOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PRZYJAZNYCH MIESZKAŃCOM

A.

Kreowanie przestrzeni publicznej o charakterze centrów miejscowości, budujących tożsamość
lokalną i krystalizującą układ urbanistyczny w miejscowościach powyżej 500 mieszkańców:
Wilkowice, Lipno, Górka Duchowna (gm. Lipno), Kąkolewo, Osieczna, Grodzisko, Świerczyna
(gm. Osieczna), Rydzyna, Dąbcze, Kłoda (gm. Rydzyna), Święciechowa, Długie Stare, Lasocice,
Przybyszewo (gm. Święciechowa).

B.

Połączenie drogą rowerową miejscowości o potencjale ludności min 500 osób z miastem lub
miejscowością gminną: Długie Stare, Przybyszewo, Lasocice ze Święciechową, Górka
Duchowna z Lipnem, Grodzisko, Świerczyna z Osieczną, Kłoda z Rydzyną.

C.

Połączenia drogą rowerową miejscowości Lipno z Lesznem - jedyna miejscowość gminna LOF
nie mająca połączenia drogą rowerową z ośrodkiem subregionalnym.

D.

Zapewnienie dostępności do przestrzeni publicznych m.in. poprzez poprawę skomunikowania
pieszego, rowerowego miejscowości o małej liczbie ludności z miejscowościami powyżej 500 os.
oraz poprawę wewnętrznego skomunikowania miejscowości z przestrzeniami publicznymi
poprzez utworzenie ciągów pieszo-rowerowych, zagwarantowanie bezpieczeństwa i wygody
ich użytkowania oraz likwidację barier dla osób niepełnosprawnych.

E.

Uwzględnienie w lokalnych dokumentach planistycznych terenów przestrzeni publicznych
w miejscowościach Mórkowo, Gronówko (gm. Lipno), Łoniewo (gm. Osieczna), ze względu na
znaczny wzrost planowanej zabudowy w SUiKZP gmin oraz stale rosnącą liczbę ludności.

F.

Kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, szczególnie w pobliżu terenów
o najwyższych walorach kulturowych i przyrodniczych, poprzez:
▪ poprawę atrakcyjności zagospodarowania i wyposażenia w urządzenia turystyczne miejsc
wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu m.in. w okolicy zamku w Rydzynie, zbiorników
wodnych w gminie Osieczna, dolinie Samicy w gminie Lipno wraz ze stworzeniem przyjaznej
mieszkańcom infrastruktury spacerowej dobrze skomunikowanej transportem zbiorowym,
▪ realizację dróg rowerowych łączących potencjały rekreacyjne: Świerczyna-Osieczna,
Grodzisko-Świerczyna, Grodzisko-Łoniewo (włączenie do drogi rowerowej do Osiecznej),
droga wokół jeziora Krzyckiego, kontynuacja drogi rowerowej z Gołanic w kierunku Przemętu
(poza granicami LOF),
▪ tworzenie systemu dróg rowerowych łączących miejsca atrakcyjne historycznie i kulturowo
m.in. Osieczna - Jeziorki, Osieczna – Drzeczkowo - Popowo Wonieskie – Sulejewo - Górka
Duchowna – Radomicko – Błotkowo – Smyczyna - Lipno, Osieczna – Witosław - Popowo
Wonieskie, Osieczna - Łoniewo (odcinek istniejący) – Dobramyśl - Pawłowice (poza
granicami LOF) - Kąkolewo, Święciechowa – Trzebiny - Długie Stare.

G.

Tworzenie warunków dla ożywienia przestrzeni oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności
funkcji społecznych i kulturalnych dla mieszkańców LOF poprzez wspieranie oddolnych
inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne.
Aktywna społeczność i komfortowe miejsce zamieszkania
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H.

Prowadzenie działań rewitalizacyjnych założeń urbanistycznych i ruralistycznych przy
uwzględnieniu specyfiki i lokalnego charakteru miejscowości.

I.

Podnoszenie jakości struktur miejskich i podmiejskich poprzez wprowadzanie na obszarach
typowo mieszkaniowych funkcji usługowych oraz łączenie mniejszych struktur mieszkaniowych
w większe, wprowadzając elementy krystalizujące przestrzeń w postaci przestrzeni publicznych,
takich jak: place, parki, skwery, z dbałością o ich walory estetyczne w postaci zieleni i małej
architektury, które sprzyjają budowaniu relacji i wspólnoty sąsiedzkiej.

J.

Tworzenie nowych terenów publicznych z uwzględnieniem potrzeb możliwie różnych grup
mieszkańców zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego m.in. poprzez stworzenie dwóch
głównych stref aktywności: strefy wypoczynku biernego wraz z placami zabaw oraz strefy
wypoczynku aktywnego.

K.

Stosowanie zasad projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych ograniczających
zachowania destrukcyjne:
▪ kształtowanie budynków tak, aby nie ograniczać widoczności i możliwości sprawowania
nadzoru,
▪ dobieranie i kształtowanie zieleni tak, aby możliwa była obserwacja terenu na poziomie
wzroku dorosłego i dziecka,
▪ eliminowanie wszelkich przeszkód utrudniających dostęp światła tak, aby nie tworzyły się
cienie i plamy ciemności,
▪ unikanie „zanieczyszczenia światłem” wykorzystywanie źródeł światła o jasności nie większej
niż jest potrzebna, stosowanie obudowy lamp kierujące światło tylko w dół i tylko na obszar,
który jest celem oświetlania, wykorzystywanie typów lamp, które mają wysoką wydajność,
▪ rozmieszczanie oświetlenia tak, aby możliwe było rozpoznanie człowieka, m. in. oświetlone
powinny być ciągi piesze, wejścia, załomy budynków.

L.

Wzmocnienie udziału społeczeństwa w debacie nad wyglądem przestrzeni publicznej
zamieszkiwanej przez nich miejscowości m.in. poprzez usprawnienie procedur konsultacji
społecznych oraz wzmocnienie wpływu obywateli na kształtowanie ogólnodostępnych
przestrzeni przez aktywne współtworzenie projektów i wypracowanie rozwiązań
odpowiadających ich oczekiwaniom.

Dostępność do terenów zieleni ogólnodostępnej, gdzie każdy
mieszkaniec ma nieograniczoną i swobodną możliwość
rekreacji jest kluczowa dla jakości życia w miastach o znacznym
potencjale ludności. Stanowi również podstawę dla
prawidłowego planowania oraz urządzania nowych terenów
mieszkaniowych, wskazując występujące w przestrzeni bariery
dla pieszej dostępności.
„W miastach sąsiedztwo zieleni i zabudowy jest wzajemnie
korzystne: sąsiedztwo zieleni zwiększa wartość nieruchomości,
a zabudowa z widokiem na tereny otwarte zwiększa ich
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bezpieczeństwo, zgodnie z zasadą tzw. bezpieczeństwa
pasywnego. Przy zachowaniu dostępu do terenów zielonych,
korzyści z życia w gęstym, śródmiejskim środowisku dla czynnych
zawodowo i społecznie mieszkańców wielokrotnie przewyższają
korzyści z posiadania domu z dużym ogrodem” (Stangel 2013).
Wskaźnik łącznej powierzchni terenów zieleni przypadającej na
1 mieszkańca Leszna wynosi 20,9 m2, w tym zieleń typowo
miejska stanowi 12,3 m2. Podczas gdy dla województwa
wielkopolskiego wartość ta wynosi 34,6 m2, a dla Polski 37,5 m2
(Staszek 2017).
Na terenie miasta Leszna określono dostępność do terenów
zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej, w tym lasów
komunalnych i państwowych oraz zidentyfikowano tereny
stanowiące potencjalną przestrzeń dla urządzenia zieleni.
Wskazano izochrony 5min, 10min i 15min51 z uwzględnieniem
parametru prędkości oraz barier antropogenicznych takich jak
tory kolejowe, drogi ekspresowe i główne, torowiska i tereny
zamknięte.
Część
ogólnodostępnych
terenów
zieleni
wymaga
uwzględnienia ograniczeń wynikających z chłonności terenów
zieleni. W szczególności dotyczy to terenów znajdujących się
w centralnej i środkowo-wschodniej część miasta o dużej
gęstości zaludnienia, gdzie w obszarze stanowiącym blisko 35%
łącznej powierzchni terenów zieleni, zamieszkuje około 65%
wszystkich mieszkańców Leszna. Narażone na degradację są
zwłaszcza niewielkie obszary, o powierzchni nieprzekraczającej
0,5ha. Wymagają one wzmocnienia poprzez utworzenie
nowych terenów zieleni.
Znaczna część mieszkańców Leszna pozbawiona jest
15 minutowej dostępności do publicznych terenów zieleni.
Niezbędne jest uzupełnienie programowania urządzania
nowych
terenów
zieleni
na
cele
ogólnodostępne
wypoczynkowo i rekreacyjnie. Zaproponowano dodatkowe
obszary zieleni nieprzekraczającej 0,5ha oraz obszary terenów
zielonych powyżej 0,5ha, które posiadają potencjał dla
możliwości dalszego urządzenia w infrastrukturę na cele
wypoczynkowe i rekreacyjne. Znalazły się wśród nich tereny
w dzielnicach: Zatorze, Grzybowo, Gronowo, Zaborowo oraz
Przylesie, a także obszary wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 12.
Szacuje się, że w efekcie realizacji powyższych terenów zieleni,
15 min strefą pieszego dojścia zostanie objętych blisko 75%
mieszkańców Leszna.

ZADANIA WSPIERAJĄCE POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW REKREACYJNYCH

A.

Realizowanie terenów zielonych jako przestrzeni wielofunkcyjnych wykorzystywanych do
rekreacji, aktywności fizycznych, ale także „biernego” spędzania czasu wolnego w otoczeniu
zieleni.

51 Izochrony wyznaczono na podstawie: https://maps.openrouteservice.org
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B.

Utworzenie dodatkowych obszarów zieleni nieprzekraczającej 0,5ha, które obejmą swoim
zasięgiem: zabudowę dzielnicy Gronowo oraz północną część dzielnicy Podwale, zabudowę
pomiędzy linią kolejową a ulicą Szybowników oraz dzielnice Strzyżewice, południowo-wschodnią
część dzielnicy Zatorze, Centrum miasta oraz południową część dzielnicy Podwale, osiedle
Józefa Sułkowskiego, dzielnice Leszczynko i Nowe Miasto.

C.

Uzupełnienie programowania urządzania nowych terenów zieleni o dodatkowe obszary
terenów zielonych powyżej 0,5ha które posiadają wizualny potencjał dla możliwości dalszego
urządzenia w infrastrukturę na cele wypoczynkowe i rekreacyjne. Wskazano obszary pieszej
dostępności 15 minutowej tworzącej niedomknięty pierścień rozpoczynający się w północnej
części miasta i obejmujący zabudowę dzielnic: Gronowo, Grzybowo, Przyjaźni, Przylesie,
południowa część miasta pomiędzy drogą nr 5 a dzielnicą Zaborowo, Zaborowo, Strzyżewice,
Międzytorze oraz centrum miasta i dzielnicę Podwale.

D.

Przywracanie pierwotnych funkcji zdegradowanym terenom zieleni i zbiornikom wodnym, ze
szczególnym uwzględnieniem małej retencji oraz wymiana szczelnych powierzchni gruntu na
powierzchnie przepuszczalne.

E.

Stworzenie spójnego systemu ciągów pieszych i rowerowych łączących obszary zielone, skwery,
place i miejsca rekreacji.

F.

Zagospodarowanie potencjału, jakim jest sąsiedztwo lasu we wschodniej części miasta, poprzez
stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej, ścieżek edukacyjnych itp., tak aby zaspokoić
potrzeby różnych grup użytkowników.
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Inwestowanie w kulturę oraz jej wykorzystanie ma niewątpliwie
znaczenie prorozwojowe. Dlatego też istotne jest odpowiednie
zagospodarowanie lokalnego potencjału kulturowego LOF tak,
aby przyczynił się do rozwoju całego obszaru, ale przede
wszystkim wpływał na poprawę życia mieszkańców. Zakłada się
ujęcie nie ilościowe a jakościowe, w którym kulturę postrzega się
przez pryzmat najważniejszych potencjałów rozwojowych
poszczególnych miejscowości LOF. Tak więc działania związane
z kulturą powinny przełożyć się na: rozwijanie kompetencji
mieszkańców, budowanie i wzmacnianie więzi społecznych,
identyfikację obywateli ze swoją lokalną społecznością, a także
umacnianie spójności społecznej (Szultka, Zbieranek 2012). Tym
samym kultura stanie się jednym z czynników wpływających na
jakość zamieszkania na danym terenie, a poprzez umiejętne
dostosowanie
przedsięwzięć
do
lokalnych
potrzeb
i uwarunkowań sprzyjać będzie aktywizacji i kształtowaniu
lokalnej wspólnoty.
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Rozwijanie i budowanie kapitału ludzkiego, choć to zadanie
bardzo trudne, powinno być priorytetem włodarzy gmin LOF.
Dobrze zaplanowana polityka kulturalna może przełożyć się na
motywacyjną część kapitału ludzkiego mieszkańców LOF, może
pomagać im w budowaniu poczucia sensowności życia,
realizowaniu osobistych aspiracji, motywować do działania
i wytrwałości.
Wykorzystanie
potencjału
kulturalnego
poszczególnych miejscowości LOF będzie stanowić podstawę
do tworzenie przestrzeni dających możliwość realizowania
własnych aspiracji, wpłynie na ciekawość poznawczą
mieszkańców, motywując ich tym samym do aktywności na
różnych polach (Kłosowski 2012).
W kontekście zmian demograficznych niebagatelne znaczenie
ma także wytworzenie tzw. poczucia zakorzenienia, czyli
związania z miejscem i lokalną społecznością. Jednym
z głównych źródeł budowania i wzmacniania tożsamości jest
lokalne dziedzictwo historyczne i tradycje. Szczególny akcent
należy położyć więc na poszerzenie wiedzy o subregionie, jako
atrakcyjnym
obszarze
kulturowym,
turystycznym
i wypoczynkowym. Sprzyjać temu będzie popularyzowanie,
w sposób niekonwencjonalny, historii regionu, interesujących
miejsc, ludzi, wydarzeń, a także rozpowszechnianie lokalnych
tradycji.
Wykreowanie
poczucia
bycia
faktycznym
spadkobiercom
lokalnego
dziedzictwa
może
mieć
w perspektywie kluczowe znaczenie dla zahamowania
odpływu kapitału ludzkiego z Leszczyńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Należy jednak podkreślić, że wszelkie
podejmowane działania powinny raczej wspierać i inspirować
działania lokalnych inicjatyw, czy lokalnych liderów
i odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności, niż być im
narzucane odgórnie.
Promowaniu nowych inicjatyw kulturalnych w ramach
miejskiego obszaru funkcjonalnego, powinno towarzyszyć
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przede wszystkim wspieranie rozwoju i wykorzystanie istniejących
zasobów.
Oferta
lokalnych
wydarzeń
kulturalnych
Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest zróżnicowana,
poszczególne jednostki samorządowe charakteryzują pewne
„specjalizacje”. Niektóre gminy skupiają się bardziej na
działaniach
artystycznych
i
wykorzystaniu
obiektów
zabytkowych (gm. Rydzyna, Leszno), inne na działalności
sportowej (gm. Lipno). Wykorzystując potencjały w ramach LOF
proponuje się wypracowanie modelu przenikania się działań
kulturowych z uprawianiem aktywności ruchowej.
Oferta kulturalna zaproponowana w LOF musi uwzględniać fakt,
że uczestnictwo w kulturze i praktykach czasu wolnego, zależy
od takich czynników jak: wiek, sytuacja ekonomiczna, status
rodzinny, status społeczny. Mając powyższe na uwadze należy
tak skonstruować kalendarz lokalnych inicjatyw kulturalnych,
aby zapewnić włączenie do aktywności różnych grup
społecznych. Zaangażowanie mieszkańców w aktywność
kulturalną sprzyjać będzie tworzeniu lokalnej sieci zaufania,
budowaniu
relacji,
wzmacnianiu
poczucia
wspólnoty
i sprawczości, co przełoży się na wzmocnienie kapitału
społecznego LOF.

ZADANIA
WSPIERAJĄCE
PROMOWANIE
INTEGRUJĄCYCH LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

A.

I

WZBOGACENIE

LOKALNYCH

WYDARZEŃ

Wzmocnienie roli instytucji kultury w miejscowościach o potencjale ludności min. 500 osób,
poprzez udostępnienie nowych przestrzeni do aktywności mieszkańców i otwarciem się na
inicjatywy oddolne, a także poprawę stanu infrastruktury istniejących obiektów.

B.

Prowadzenie systematycznego monitoring i badanie potrzeb kulturalnych, uczestnictwa
w kulturze oraz sposobu spędzania czasu wolnego mieszkańców LOF.

C.

Prowadzenie współpracy i zachęt dla podmiotów realizujących zabudowę mieszkaniową do
tworzenia przestrzeni umożliwiających realizowanie działań kulturalnych bezpośrednio
w miejscach zamieszkania.

D.

Stworzenie istniejącej bazy obiektów kultury LOF i udostępnianie ich w ramach całego
miejskiego obszaru funkcjonalnego, a nie tylko poszczególnych gmin czy miejscowości
(porozumienia międzygminne).

E.

Tworzenie, dostosowanej do lokalnych uwarunkowań, bazy pomysłów związanych
z działalnością kulturalną wykorzystując dobre praktyki jako źródło inspiracji, a także ostrzeżenie
przed potencjalnymi problemami czy zagrożeniami.

F.

Kreowanie przestrzeni dających możliwość realizowania aspiracji poszczególnych mieszkańców
np. przekazywanie terenów, obiektów na rzecz działań artystycznych, pomoc w uzyskiwaniu
przestrzeni dla lokalnych artystów, promocja lokalnych artystów poza granicami LOF.

G.

Wspieranie obecności sztuki w przestrzeniach publicznych, wykorzystanie dzieł lokalnych
artystów, współpraca ze szkołami artystycznymi, organizowanie plenerów, których efektem
będą działania artystyczne aktywizujące lokalną społeczność lub konkretne dzieła
zrealizowane w ramach przestrzeni publicznych (instalacje, rzeźby itp.).
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H.

Stworzenie kompleksowego, całorocznego kalendarza imprez wraz z mapą cyklicznych imprez
o znaczeniu ponadregionalnym związanych z tematyką gier planszowych (np. warcaby),
instrumentalną i śpiewaczą, sportowo- rowerową, szermierczą i jeździecką, w powiązaniu z całą
gamą usług i miejsc do zaoferowania w danym terminie i dla zróżnicowanych grup wiekowych.

I.

Organizowanie imprez cyklicznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym promujących
dziedzictwo historyczne, w szczególności w Lesznie i Rydzynie.

J.

Wykorzystanie potencjału lokalnych zespołów wokalnych do organizowania interaktywnych
działań edukujących dzieci i rodziców w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego LOF
np. poznawanie lokalnych zwyczajów, obrzędów poprzez wspólne śpiewy, tańce itp.

K.

Budowanie tożsamości lokalnej poprzez organizowanie cyklicznych spotkań w miejscowościach
LOF np. pod hasłem „Odkrywamy swoją tożsamość” w ramach, których mieszkańcy będą mogli
w sposób aktywny zapoznać się z tradycją i obrzędami ziemi leszczyńskiej, np. organizacja
kulinarnych spotkań koła gospodyń wiejskich połączonych ze wspólnym gotowaniem
i degustowaniem potraw regionalnych, stworzenie lokalnego archiwum wspomnień (baza
archiwalnych zdjęć, spisanych wspomnień dawnych i obecnych mieszkańców, wykorzystanie
materiałów do organizacji wystaw), organizacja jarmarków propagujących lokalne produkty
i rękodzieło.

L.

Promocja aktywności społecznej osób starszych, nawiązywanie relacji międzypokoleniowych
oraz budowanie pozytywnego wizerunku różnych grup społecznych. Wykorzystanie świetlic
wiejskich do organizacji międzypokoleniowych spotkań mieszkańców integrujących seniorów
i dzieci. W ramach spotkań przekazywanie dzieciom wiedzy i umiejętności seniorów poprzez np.
prowadzenie rozmów dotyczących pochodzenia i historii rodzin zamieszkujących daną
miejscowość.

M.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (boiska, zewnętrzne siłownie) do
organizacji cyklicznych zajęć prowadzonych przez animatorów, promujących zdrowy i aktywny
tryb życia wśród najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Efektem realizacji zajęć będzie
integracja
społeczna
zarówno
w
poszczególnych
grupach
wiekowych,
jak
i międzypokoleniowa.

N.

Organizowanie kinowych imprez plenerowych - „Kino plenerowe”, których realizacja pozwoli
na zwiększenie dostępu mieszkańców do szeroko rozumianej kultury filmowej. Spotkania
filmowe będą przyczynkiem do spotkań i integracji społeczności lokalnej w różnych grupach
wiekowych i o różnych kierunkach zainteresowań. Mobilność projektu sprawi, że wydarzenia te
będą mogły objąć swoim zasięgiem wszystkie miejscowości LOF.

O.

Realizowanie warsztatów dla młodzieży budujących ich kompetencje kreatywne poprzez
działania artystyczne i edukacyjne np. projekty wykorzystujące multimedia (tworzenie lokalnych
archiwów wspomnień), projekty promujące kształcenie kreatywne i innowacyjne czyli
zachęcające do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania.

P.

Zachęcanie do pozostania na terenie LOF młodych zdolnych mieszkańców poprzez tworzenie
programów stypendialnych promujących i upowszechniających działania kreatywne.
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R

OZWÓJ
SPRZYJAJ ĄCY
WŁ ĄCZENI U SPOŁECZNEMU

Obszar funkcjonalny miasta Leszna, choć obecnie cechuje stosunkowo młode społeczeństwo
i korzystny przyrost naturalny i migracyjny, notuje zmiany w strukturze wieku mieszkańców, polegające
na systematycznym wzroście liczby osób w wieku 50+. Priorytetem staje się zatem dostosowanie
prowadzonej polityki i realizowanych przedsięwzięć do zmieniającego się społeczeństwa, tak aby
każdy mógł w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu będzie niwelował deficyty w zakresie uczestnictwa
i partycypacji w życiu społecznym lub zbiorowym, niewystarczającym dostępie do zasobów,
instytucji i systemów społecznych oraz praw społecznych i ich realizacji (Mazur-Wierzbicka 2015).
Proces ten będzie realizowany poprzez a d ap ta c j e d o z m i e n i a ją c e j s i ę s t r u k t u r y w i e k u
m i e s z k a ń c ó w o r a z n i w e l o w a n i e b i e r n o ś c i z a w o d o w e j , s p o ł e c z n e j i ż y c i o w e j.

Skutki przemian demograficznych są tematem priorytetowym,
stanowiącym wspólny cel dla współdziałania ośrodka
subregionalnego Leszna i poszczególnych miejscowości w jego
otoczeniu. Sytuacji w zakresie struktury wieku mieszkańców LOF
w znacznym stopniu determinuje rodzaj i celowość
dedykowanych im przedsięwzięć. Idea gmin przyjaznych
ludziom w każdym wieku z jednej strony stwarza konieczność
zaspokojenia specyficznych dla wieku potrzeb seniorów,
z drugiej rodzin z małymi dziećmi. Wraz ze wzrostem średniej
oczekiwanej długości życia oraz prognozowanym spadkiem
przyrostu naturalnego, w rozkładzie wieku populacji LOF
wzrastać będzie udział osób w wieku poprodukcyjnym.
Proces starzenia się społeczeństwa jest szczególnie widoczny
w północno-wschodniej i wschodniej części LOF. Dodatkowo
wiele miejscowości w gminie Osieczna, Święciechowa i Rydzyna
to jednostki osadnicze aktualnie ‘neutralne’ demograficznie,
wymagające prowadzenia bieżącego monitoringu sytuacji.
Spośród miast najstarsze demograficznie jest miasto Leszno oraz
miasto Osieczna. Przy czym proces starzenia się mieszkańców
zachodzący w stolicy subregionu istotnie determinuje strukturę
wieku całego obszaru funkcjonalnego, gdyż skupia aż 65,5%
populacji LOF oraz posiada najwyższy odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym. Tym samym miasto Leszno pretenduje do roli
lokalnego lidera i koordynatora na rzecz przezwyciężania
skutków przemian demograficznych w LOF.
Dla sukcesu podejmowanych działań ważna jest aktywna
partycypacja przedstawicieli seniorów oraz dobry klimat i kultura
współpracy w gminie. Starzejące się społeczeństwo to bardzo
zróżnicowana grupa odbiorców. Oprócz instytucjonalnych
zadań wynikających z polityki socjalnej, poprawa jakości życia
osób po 65 roku życia powinna wiązać się z poprawą
dostępności do usług podstawowych, usług administracji, usług
opieki
zdrowotnej,
usług
pielęgnacyjnych,
transportu
publicznego, Internetu czy infrastruktury kulturalnej.
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Podejście do kwestii starzenia się, powinno być nakierowane na
aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu codziennym
społeczności lokalnej m.in. poprzez propozycje efektywnego
zagospodarowania ich czasu wolnego oraz umożliwienie
rozwoju osobistego. Zapewnienie tak szerokiego spektrum usług
nie zawsze jest możliwe w miejscu zamieszkania, dlatego jednym
z kluczowych zadań będą usługi mobilne.

wysoki odsetek ludności w wieku: A - przedprodukcyjnym, AB – przedprodukcyjnym i produkcyjnym, AC – przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym, B – produkcyjnym, BA – produkcyjnym i przedprodukcyjnym, BC – produkcyjnym i poprodukcyjnym, C –
poprodukcyjnym, CA – poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym, CB – poprodukcyjnym i produkcyjnym

Rys.10. Przestrzenny zróżnicowanie struktury wieku ludności – obszary ‘starości’ i ‘młodości’
demograficznej

ZADANIA WSPIERAJĄCE ADAPTACJĘ DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ STRUKTURY WIEKU MIESZKAŃCÓW

A.

Wypracowywanie dopasowywanych do lokalnych potrzeb koncepcji i scenariuszy na rzecz
przezwyciężania skutków przemian demograficznych. Pilotaż proponuje się przeprowadzić
w obszarach o najmniej korzystnej strukturze demograficznej: m. Leszno, m. Osieczna,
Miąskowo, Kąty (gm. Osieczna), Goniembice, Górka Duchowna, Ratowice, Żakowo,
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Radomicko (gm.
(gm. Rydzyna).

Lipno),

Robczyska,

Maruszewo,

Tworzanice,

Tworzanki,

Przybiń

B.

Stworzenie systemu zachęt dla młodych rodzin do osiedlenia się w miejscowości
o niekorzystnej strukturze demograficznej m.in. poprzez wskazywanie terenów pod
zabudowę mieszkaniową z opracowanymi planami miejscowymi, uzbrojonych i w pełni
gotowych do rozpoczęcia inwestycji.

C.

Prowadzenie polityki prorodzinnej i senioralnej polegającej na tworzeniu miejsc przyjaznych
osobom starszym i rodzinom wyróżniających się stałą ofertą przywilejów w postaci zniżek np.
w kawiarniach, kinach, teatrze, muzeach, pływalniach, usługach takich jak fryzjer.

D.

Budowanie związków z miejscem zamieszkania oraz kształtowanie lokalnej tożsamości
obywateli poprzez utworzenie międzypokoleniowych domów sąsiedzkich, będących
miejscem spotkań i aktywności, umacniających w mieszkańcach umiejętność
uczestniczenia w życiu społecznym, z bogatą ofertą usług dających możliwość
samorealizacji.

E.

Realizowanie projektów umożliwiających stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej
zapewnianiającej osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym
wieku, wsparcie i pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających
pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania oraz służących poprawie jakości życia
osób starszych.

F.

Wypracowywanie koncepcyjnych podstaw służących propagowaniu i wprowadzaniu
mobilnego zaopatrzenia w usługi podstawowe w miejscowościach nie wyposażonych
w tego typu usługi i charakteryzujących się ograniczoną dostępnością do transportu
zbiorowego np. mobilna piekarnia, warzywniak, apteka.

G.

Wzmocnienie dotychczas prowadzonych działań na rzecz społeczeństwa m.in. usług
społecznych, budownictwa komunalnego, poprzez stworzenie międzygminnej strategii,
określającej możliwości wspólnej realizacji tego typu przedsięwzięć w LOF.

H.

Utworzenie gminnych rad senioralnych oraz młodzieżowych, stanowiących ciało doradcze
władz samorządowych w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych i potrzeb osób
młodych, w celu utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami i zachęcania ich do
inicjowania przedsięwzięć oraz stworzenia warunków dla skutecznego wprowadzania
pomysłów w życie.

I.

Prowadzenie cyklicznej diagnozy sytuacji demograficznej w LOF, w tym w szczególności
stopnia zaawansowania starości demograficznej oraz monitorowanie podejmowanych
przedsięwzięć.

J.

Wdrożenie idei społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do usług
publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania
internetu w codziennym funkcjonowaniu społecznym mieszkańców LOF.

K.

Wdrożenie idei uczenia się przez całe życie i zwiększenie udziału osób dorosłych
w kształceniu
ustawicznym
poprzez
wykorzystywanie
potencjału
organizacji
pozarządowych skupiających najaktywniejszych i najlepiej wykształconych seniorów, takich
jak Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie, w celu kreowanie lokalnej polityki społecznej
poprzez warsztaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnych w ich miejscu
zamieszkania.
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Wraz ze stałym postępem naukowo-technicznym rośnie również
wachlarz przyczyn wykluczenia społecznego. Przyczynami są
m.in. bierność zawodowa, społeczna, czy życiowa ze względu
na wiek lub brak kompetencji. Jest to duże wyzwanie dla
społeczeństwa, które musi nieustannie podnosić swoje
kwalifikacje oraz dbać o rozwój kompetencji w celu utrzymania
się na rynku pracy lub cyfrowego funkcjonowania w życiu
codziennym. To zadanie szczególnie trudne dla osób
powracających na rynek pracy oraz powyżej 50 roku życia,
które często są sceptycznie nastawione do zdobywania nowych
umiejętności.

ni we lo w ani e
bier noś ci
za w od o wej ,
s poł ec zn ej
i ży ci o w ej

Jedną z form działań przeciwko wykluczeniu różnych grup
społecznych jest realizacja idei „Lifelong learning”52. Idea ta ma
na celu nie tylko kształcenie się przez całe życie osób aktywnych
zawodowo, ale również osób wykluczonych społecznie ze
względu na wiek lub długotrwale pozostających bez pracy,
w tym „młodych matek”. Koncepcja uczenia się przez całe
życie nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób
w wieku 50+, które wielokrotnie doświadczają marginalizacji
zawodowej właśnie z powodu braku, bądź dezaktywujących się
kompetencji zawodowych.
W przypadku społeczeństwa 50+ kluczowe działania
kanalizowane będą dwutorowo. Z jednej strony wsparcie
dedykowane będzie osobom, które ukończyły 50 lat i nadal
pozostają aktywne zawodowo. Dla tej grupy beneficjentów
dedykowane będą działania mające na celu dostosowanie
kompetencji mieszkańców 50+ do wymagań współczesnego
rynku pracy, tak by ich pozycja zawodowa była stabilna przez
następne lata, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Drugą grupą beneficjentów będą osoby, które zakończyły już
swoją aktywność zawodową, a ich minimalny wiek to 60 lat.
Działania dedykowane tej grupie będą miały za zadanie
podniesienie kompetencji cyfrowych, rozwijanie zainteresowań
hobbystycznych oraz utrzymanie seniorów w długotrwałym
zdrowiu.
Dużym wyzwaniem dla współczesnej gospodarki jest
aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, w tym
w szczególności „młodych matek”, czyli kobiet w wieku 25-34
lata. Według danych GUS to właśnie kobiety w wieku
rozrodczym po urodzeniu dziecka stanowią największą grupę
długotrwale pozostających bez pracy. W ramach aktywizacji
osób długotrwale bezrobotnych proponowane działania będą
mieć charakter edukacyjny, mający za zadanie podniesienie
kompetencji rynkowych oraz pomoc w aktywnym szukaniu
zatrudnienia. Natomiast działania skierowane do młodych
matek będą poszerzone o działalność na rzecz rozwoju
publicznych jednostek opieki nad dziećmi do lat 3.

52 Uczenie się przez całe życie, czy też kształcenie przez całe życie - wszelkie formy nauki podejmowane przez całe życie,

z myślą o pogłębianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji, w kontekście indywidualnym, obywatelskim, społecznym,
zawodowych (Tissot 2004).
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ZADANIA WSPIERAJĄCE
SPOŁECZNEJ I ŻYCIOWEJ:

DZIAŁANIA

NA

RZECZ

NIWELACJI

BIERNOŚCI

ZAWODOWEJ,

A.

Realizowanie profilu aktywny 50+ poprzez:
▪ organizowanie kursów podnoszących kompetencje cyfrowe przynajmniej w zakresie
podstawowej obsługi komputera i programów pakietu Office oraz korzystania z usług typu
e-urząd, bankowość elektroniczna,
▪ opracowanie systemu szkoleń dedykowanych w szczególności osobom 50+, mających na
celu wzrost aktywności zawodowej osób w starszych grupach wieku produkcyjnego,
podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych adekwatnie do zapotrzebowania lokalnego rynku
pracy,
▪ prowadzenie działań na rzecz edukacji mieszkańców LOF dotyczących zdrowia po 50 roku
życia, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę oraz aktywność fizyczną.

B.

Realizowanie profilu aktywny senior poprzez:
▪ organizowanie kursów podnoszących kompetencje cyfrowe przynajmniej w podstawowym
zakresie obsługi komputera oraz korzystania z usług typu e-urząd, bankowość elektroniczna,
▪ prowadzenie działań na rzecz edukacji mieszkańców LOF dotyczących zdrowia po 60 roku
życia, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę oraz rolę aktywności fizycznej,
▪ wskazywanie w obiektach sportowych godzin dla seniorów, kiedy to np. basen miejski będzie
dostępny jedynie dla tej grupy społecznej,
▪ organizowanie grupowych zajęć sportowych na świeżym powietrzu, przy wykorzystaniu
istniejących siłowni plenerowych, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów,
▪ opracowanie oferty zajęć mających na celu rozwój zainteresowań hobbystycznych
dedykowanych osobom 60+.

C.

Realizowanie profilu wracam do gry, czyli reaktywacja osób długotrwale bezrobotnych
poprzez:
▪ organizowanie kursów podnoszących kompetencje cyfrowe przynajmniej w zakresie
podstawowej obsługi komputera i programu pakietu Office oraz korzystania z usług typu
e-urząd, bankowość elektroniczna.
▪ opracowanie, przy współpracy z lokalnymi uczelniami, systemu szkoleń, mających na celu
podnoszenie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do zapotrzebowania lokalnego rynku
pracy,
▪ opracowanie programu wsparcia w działaniach na rzecz powrotu do aktywnego życia
społecznego i zawodowego, w tym aktywnego poszukiwania zatrudnienia, czy załatwiania
spraw urzędowych.

D.

Realizowanie profilu „aktywna mama” poprzez:
▪ organizowanie kursów podnoszących kompetencje cyfrowe przynajmniej w zakresie
podstawowej obsługi komputera i programów pakietu Office oraz korzystania z usług typu
e-urząd, bankowość elektroniczna,
▪ opracowanie, przy współpracy z lokalnymi uczelniami, systemu szkoleń, mających na celu
podnoszenie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do zapotrzebowania lokalnego rynku
pracy,
▪ opracowanie programu wsparcia w działaniach na rzecz powrotu do aktywnego życia
społecznego i zawodowego, w tym aktywnego poszukiwania zatrudnienia, czy załatwiania
spraw urzędowych,
▪ zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobków, klubików
malucha),
▪ organizowanie grupowych zajęć sportowych na świeżym powietrzu prowadzonych przez
profesjonalnych trenerów przy wykorzystaniu istniejących siłowni plenerowych,
▪ prowadzenie działań na rzecz edukacji młodych matek dotyczących zdrowia i powrotu do
formy po porodzie, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę oraz aktywność fizyczną,
▪ organizowanie zajęć dydaktycznych dotyczących opieki nad dziećmi oraz ich żywienia.
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CEL 3
#KONKURENCYJNY
I PROINNOWACYJNY

Kluczowym aspektem wizji rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest wzmacnianie jego
konkurencyjności. Istotne będzie wychwycenie spośród różnorodnych potencjałów terytorialnych
gmin LOF konkretnych atutów i czynników zwiększających ich indywidualną konkurencyjność, które
odpowiednio wspierane umożliwią osiągnięcie równoczesnej korzyści dla całego obszaru
funkcjonalnego.
W dobie zachodzących przemian społecznych i gospodarczych dalszy rozwój Leszczyńskiego
Obszaru Funkcjonalnego wymaga podjęcia zdynamizowanych działań dla wzmocnienia
i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów m.in. w postaci sprzyjającego klimatu dla
rozwoju nauki i innowacji, regionalnych specjalizacji, przedsiębiorczych mieszkańców i aktywnych
samorządów lokalnych.
Osiągnięcie celu będzie polegało na usprawnieniu wielowymiarowych relacji między
przedsiębiorcami, instytucjami i społeczeństwem poprzez wzmacnianie roli miasta Leszna, jako
głównego katalizatora zmian zachodzących w subregionie, budowanie przewagi konkurencyjnej,
jako skumulowanej siły miasta Leszna i poszczególnych obszarów LOF do generowania działań
kreatywnych i proinnowacyjnych oraz inwestowanie w rozwój mieszkańców - stanowiących
najcenniejszy zasób obszaru.
Zdywersyfikowana struktura podmiotów gospodarczych w LOF tworzy sprzyjające otoczenie dla
powstawania i rozwijania inicjatyw kreatywnych. Ich znaczna elastyczność i możliwości adaptacyjne
stanowić będą podstawę dla budowania interdyscyplinarnych powiązań w oparciu o istniejące
zasoby. Tak więc wykreowanie unikalnej przewagi rozwojowej LOF stanie się możliwe dzięki
czynnemu wykorzystaniu potencjału ‘miejsca’.
Nieoceniony wpływ na przyszłą pozycję i wizerunek LOF będzie mieć akumulacja kapitału ludzkiego
i społecznego, którego jakość i produktywność są znaczącym ogniwem decydującym o sukcesie
subregionu. W tym kontekście, ważne dla rozwoju społeczeństwa będzie kształtowanie kompetencji
obywatelskich i kultury zaangażowania, bowiem świadomi mieszkańcy, aktywni zawodowo
i społecznie będą budować długofalowe relacje.
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W

ZMACNI ANI E
ROLI MI ASTA
LESZNA

Połączenie bardzo dobrej dostępności transportowej ze strategicznym położeniem między
metropolią poznańską i wrocławską nie jest obecnie już wystarczającym warunkiem świadczącym
o konkurencyjności miasta Leszna, na tle innych ośrodków. Konkurencyjność budowana w oparciu
o pojedyncze czynniki rozwoju, czy wyodrębnione obszary aktywności nie posiada siły potrzebnej do
przełamania dotychczasowego stanu oraz umożliwienia przejścia na inną trajektorię rozwoju
(H a u s n e r , K u d ła c z 2 0 1 7 ) . Konieczne zatem staje się interdyscyplinarne wykorzystanie tego
potencjału i zaoferowanie go łącznie z innymi atutami miasta i subregionu.
Kluczowe staje się wykreowanie Leszna, jako alternatywnego dla ośrodków metropolitalnych –
regionalnego centrum rozwoju przedsiębiorczości i obsługi biznesu, ośrodka akademickiego oraz
miejsca, w którym zachowując miejski stylu życia i dostępność do funkcji usługowych dużego
miasta, można zarazem „wieść spokojne, dobre życie”, bez zgiełku i pędu tak charakterystycznego
dla dużych metropolii. Należy więc dążyć do utrwalenia w świadomości otoczenia wyjątkowego
klimatu miejsca jakim dysponuje Leszno, możliwości realizacji aspiracji osobistych, otwartości władz
na współpracę.
Powyższe elementy wydają się być dodatkiem do „twardych” infrastrukturalnych przesłanek, ale w
dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku często stanowią kartę przetargową i świadczą o tym
jak miasto się rozwija, jakie możliwości stwarza oraz jakie długoterminowe cele przed sobą stawia.
Wzmacnianie roli miasta Leszna będzie realizowane poprzez b u d o w ę p o n a d l o k a l n e j p o z y c ji
m i a s ta o r a z k r e o w a n i e m i a s t a L e s z n a ja k o l i d e r a i n i c ja ty w w e w n ą tr z s u b r e g i o n u .

„Nie chodzi o to, aby tylko zakwestionować rzeczywistość, ale ją
także przeobrażać” (Hausner, Kudłacz 2017) to kluczowe
założenie,
które
powinno
zostać
zrealizowane
jeśli
w perspektywie chcemy budować przewagę konkurencyjną
miasta Leszna. Należy zmienić optykę miasta i odejść od
podejścia czysto funkcjonalnego na rzecz odnalezienia relacji
pomiędzy tym jak miasto działa i jak jednocześnie się zmienia.

bud o wa
pon adl o kal nej
po zy cji mias ta 53

Należy zaakcentować, że władze Leszna bardzo aktywnie
podejmują liczne projekty, które mają wpłynąć na zmianę
oblicza miasta, co niewątpliwe już obecnie stanowi kapitał
rozwojowy stolicy subregionu. Priorytetowe w tych działaniach
powinno być jednak dążenie do społecznej ich akceptacji. W
przeciwnym razie, „każda zmiana będzie, nieustannie
kontestowana i w znacznej mierze przejściowa oraz
odwracalna, co nie oznacza powrotu do punktu wyjścia, ale
raczej utratę zasobów i czasu, zapętlenie a nie rozwój” (Hausner,
Kudłacz 2017). Wydaje się, że zauważenie tego mechanizmu jest
nieodzowne dla odpowiedniego wykorzystania potencjałów
rozwojowych Leszna i wejście na zupełnie nową ścieżkę rozwoju,
w której kluczowy jest potencjał społeczny. Żeby jednak to było
możliwe muszą się pojawić działania, które pozwolą na
wykreowanie relacji między różnymi miejskimi aktorami
począwszy od instytucji

53 Wykorzystano założenia sformułowane przez Jerzego Hausnera, Michała Kudłacza, Miasto-Idea – jak zapewnić rozwojową

okrężność, Open Eyes Book 2, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2017.
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przez organizacje non-profit, kończąc na zwykłym obywatelu.
Leszno powinno stać się miastem kompletnym, integralnym
i wszechstronnym, w którym ludzie spotykają się, działają,
komunikują się ze sobą, budują zaufanie, co przekłada się na
kreatywne wykorzystanie zasobów całego LOF.
Kluczowe wydaje się być inwestowanie w rozwój kapitału
ludzkiego, tak by mieszkańcy LOF byli gotowi na nieuchronne
szybko nadchodzące zmiany. Rozwinięte społeczeństwo
obywatelskie, gotowe będzie do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym i gospodarczym, otwarte na ideę
kształcenia się przez całe życie i przyjęcia nowych technologii.
Ponadto kreowanie wysokiej jakości przestrzeni wspólnej,
przyjaznej każdemu pokoleniu, będzie elementem sprzyjającym
zacieśnianiu więzi międzyludzkich i umacnianiu związków
z miejscem zamieszkania, co wpłynie pozytywnie na poziom
kreatywności i czynnego udziału w życiu społecznym.
Jednocześnie należy nadal wzmacniać proinnowacyjną
politykę gospodarczą miasta, opartą na wykorzystaniu
potencjału lokalnych przedsiębiorstw oraz wspomaganiu
inicjatyw mieszkańców, którzy są na początku drogi do
tworzenia własnego lokalnego biznesu. Wspierane powinny być
głównie małe i średnie firmy, które z reguły bardziej związane są
z bezpośrednim otoczeniem i utożsamiają się z miejscem swojej
działalności. W ich przypadku należy rozwijać sieci powiązań
i dążyć do transferu wiedzy.
Osiągnięcie równowagi wewnętrznej w działaniach miasta
łączy się z poprawą jakości życia, świadczonych usług, poziomu
rozwoju gospodarki oraz kultury. Wszystkie cechy łącznie
wpływają na postrzeganie miasta Leszna przez otoczenie,
budują tak istotną we współczesnej grze konkurencyjnej markę,
reprezentując posiadane przez miasto możliwości. Należy
jednak nieustannie i kompleksowo je wzmacniać, bowiem tylko
systemowe ujęcie przyczyni się do trwałych zmian,
ugruntowania pozycji miasta i rozwoju.
ZADANIA WSPIERAJĄCE BUDOWANIE PONADLOKALNEJ POZYCJI MIASTA

A.

Utworzenie Stowarzyszenia Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego liderem będą
władze miasta subregionalnego. Celem Stowarzyszenia będzie wspólne, zgodne z ideą
partnerstwa, zarządzanie LOF oraz rozwiązywanie problemów i wyzwań o charakterze
ponadlokalnym z zakresu sfery społecznej, gospodarczej, przyrodniczej, przestrzennej
i technicznej.

B.

Wdrożenie idei śniadań samorządowych – cyklicznie (np. raz w miesiącu) władze
poszczególnych gmin LOF spotykać się będą na śniadaniu samorządowym, gdzie omawiane
będą bieżące sprawy i problemy dotyczące funkcjonowania LOF.

C.

Budowanie zaufania inwestorów do miasta poprzez zapewnienie przewidywalności działań
tj. realizację długoterminowych strategii oraz trzymanie się wyznaczonych celów. Proponuje się
wzmocnienie dotychczasowych działań i wypracowanie ‘Karty wsparcia rozwoju lokalnego
przedsiębiorcy’, czyli lokalnego systemu wsparcia odpowiadającego na potrzeby firm
zlokalizowanych w LOF.
Konkurencyjny i proinnowacyjny
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D.

Tworzenie wspólnie z lokalną społecznością i przedsiębiorcami programu na rzecz wspierania
lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych oraz adaptacji do zmian klimatycznych.

E.

Leszno miastem wielu pokoleń - opracowanie programu dla miasta Leszna, którego celem
będzie adaptacja przestrzeni i usług miejskich w taki sposób, by mogły z nich w pełni korzystać
wszystkie pokolenia. (od niskopodłogowego transportu miejskiego, po ułatwienia dostosowane
do wieku odbiorcy np. usługi kulturalne).

F.

Kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej poprzez wdrażanie zapisów uchwały
krajobrazowej oraz edukację mieszkańców w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego.

G.

Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie aktywności mieszkańców do
czynnego udziału w dyskusjach dotyczących istotnych spraw miejskich w ramach prowadzenie
konsultacji społecznych urzędu miasta.

H.

Opracowanie kalendarza prestiżowych imprez sportowych i kulturalnych oraz jego promocja
jako spójnego produktu stanowiącego wizytówkę Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego, m.in.
połączenie w jeden pakiet wydarzeń związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych wraz
z rozwojem miejskiej turystyki eksploracyjnej, czy promowanie „Bitwy pod wiatrakami”
komplementarnie z miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego, mającymi znaczenie dla
tożsamości regionalnej.

I.

Rozszerzenie programu student plus – np. dodatkowy punkt przyznawany przez komisję dla
studentów uczelni leszczyńskich, poszerzenie oferty o studia doktoranckie.

Miasto Leszno, ze względu na swój potencjał, w naturalny
sposób powinno
stać się generatorem dobrych zmian
w Leszczyńskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez inicjowanie
sieci powiązań pomiędzy samorządami. Takie działanie będzie
gwarantem transferu wiedzy, a także systemowego
rozwiązywania problemów sfery społecznej, gospodarczej,
przyrodniczej i przestrzennej, które wymagają przyjęcia punktu
widzenia wykraczającego poza tradycyjnie postrzegane
granice jednostek samorządowych.
Miasto
Leszno
charakteryzuje
duże
doświadczenie
w zarządzaniu i realizacji projektów. Aktywnie działa na rzecz
rozwoju swojej jednostki samorządowej, angażując się
w przedsięwzięcia związane z najaktualniejszymi trendami
polityki miejskiej m.in. zagadnieniami rewitalizacji, czy adaptacji
do zmian klimatu. Ponadto współpraca miasta Leszna
i pozostałych samorządów współtworzących LOF posiada już
swoje ugruntowane podstawy. Okazją do nawiązania
partnerstwa były m.in. przedsięwzięcia podejmowane w skali
powiatu, czy związki i porozumienia międzygminne. Te
doświadczenia stanowią doskonały fundament dla zacieśniania
działań w formule partnerstwa między samorządami tworzącymi
LOF.
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lid er ws pół pr a cy
w e wną tr z
s ubr e gi onu

Kreowanie rozwoju subregionu to przede wszystkim, budowanie
klimatu
sprzyjającego
współpracy
między
władzami
samorządowymi, instytucjami a przedsiębiorcami, nauką,
stowarzyszeniami, mieszkańcami i wszystkimi innymi podmiotami
zainteresowanymi aktywnym uczestnictwem w kreowaniu
przyszłości obszaru funkcjonalnego. Połączenie różnych
punktów widzenia jest elementem gwarantującym, że aspiracje
ośrodka subregionalnego realizowane są bez umniejszania
zasobów wspólnych dla użytkowników LOF.
By zatem łączyć mocne strony i odblokować niewykorzystane
dotąd potencjały na poziomie subregionalnym, należy
wypracować model współpracy przełamujący konwencje,
wychodzący
naprzeciw
nowatorskim
wyzwaniom
gospodarczym i społecznym. Wdrażać działania, które poza
minimalizowaniem niekorzystnych zjawisk i zapewnieniu bieżącej
funkcjonalności LOF, będą oddziaływać stymulująco na jego
rozwój gospodarczy i jakość życia mieszkańców.

Z A D A N I A W S P I E R A J Ą C E W Z M A C N I A N I E W S P Ó Ł P R A CY W S U B R E G I O N I E

A.

Opracowanie ‘Planu działań dla wzmocnienia oraz rozbudowy powiązań funkcjonalnych
między ośrodkiem subregionalnym Lesznem a jego otoczeniem’. Będzie to dokument w sposób
precyzyjny organizujący pracę samorządów oraz określający podział obowiązków,
odpowiedzialność za realizację poszczególnych działań, zasady ich finansowania.

B.

Wypracowywanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego podmioty
wewnątrz subregionu. Dokumenty opracowane w jego efekcie będą kłaść szczególny nacisk
na zachowanie prawidłowych relacji między istniejącymi strukturami przestrzennymi miasta
i miejscowości podmiejskich, w celu przeciwdziałania chaotycznym procesom urbanizacyjnym.

C.

Przygotowywanie wspólnych projektów rozwojowych na rzecz wspierania działań służących
rozwiązaniu problemów demograficznych występujących na terenie subregionu.

D.

Wzmacnianie współpracy gmin, koniecznej dla realizacji działań na rzecz rozwoju subregionu
w zakresie optymalizacji i integracji świadczonych usług publicznych poprzez tworzenie
związków i porozumień międzygminnych.

E.

Wykorzystanie doświadczeń Leszna, w zakresie prowadzonych inicjatyw prorozwojowych przy
jednoczesnym poszukiwaniu i dzieleniu się wewnątrz subregionu dobrymi praktykami, które
można by zaadaptować w LOF.

F.

Wzmocnienie przekazu informacyjnego poprzez rozpowszechnianie wśród uczestników życia
społeczno-gospodarczego LOF wiedzy o współpracy jednostek samorządu przez
powiadamianie o planowanych zadaniach, źródłach finansowania projektu i jego postępach.

G.

Rozwijanie współpracy z otoczeniem subregionu poprzez kooperację na linii nauka-biznesadministracja oraz społeczeństwo.

H.

Wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców
podejmowanych działań i inicjatyw.

poprzez

konsultowanie

dokumentów,
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B

UDOWANI E
PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ

Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego,
to proces, przez który należy rozumieć zrównoważony rozwój gospodarek lokalnych, z których każda
posiada swoją specyfikę, unikalne atuty uzupełniające się wzajemnie w ramach obszaru
funkcjonalnego. Budowanie przewagi wymaga jednak sztuki kompromisu, polegającej na
budowaniu takich relacji między członkami LOF, by w ramach podejmowanych wspólnie
przedsięwzięć przyczyniać się do osiągania zarówno indywidualnych, jak i globalnych korzyści.
Bardzo duże znaczenie dla budowania szeroko rozumianej konkurencyjności LOF ma jego przestrzeń,
która posiada określone zasoby i potencjały do wykorzystania. Jednak by na ich podstawie uzyskać
nową jakość, rodzaj przewagi, niezbędny jest impuls, który efektywnie zaangażuje je w proces
rozwoju. Na tego typu bodźce prócz flagowych działań infrastrukturalnych wpływających na
poprawę konkurencyjności, składają się również liczne mniej oczywiste inicjatywy, których suma po
przekroczeniu pewnej krytycznej granicy tworzy efekt synergii. Zatem odpowiednio dynamicznie
rozwijające się środowisko lokalne i podejmowanie oddolnych działań naruszających obecną
sytuację i schematy uznano za strategiczny element rozwoju (Przygodzki 2017).
Budowanie
przewagi
konkurencyjnej
będzie
realizowane
poprzez
wzmacnianie
p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i i p o t e n c ja ł u i n n o w a c y jn e g o , p o p r a w ę a t r a k c y jn o ś c i o f e r ty
i n w e s ty c y j n e j oraz w z m a c n i a n i e e f e k ty w n o ś c i w y k o r z y s ta n i a p o te n c j a ł u ‘ m i e j s c a ’ .

W LOF realizowane są działania pobudzające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności. Podejmowano m.in.
działania
sprzyjające
wzmacnianiu
powiązań
nauki
z przedsiębiorcami w ramach wspierania działalności naukowobadawczej, czy tzw. potrójnej helisy54. Stworzono odpowiednie
instytucje i miejsca dla prowadzenia tego typu działalności.
Pomimo to oczekiwany efekt przejścia na kolejny poziom
rozwoju
i
wygenerowanie
swojej
własnej
przewagi
konkurencyjnej opartej na indywidualnych zasobach, nie jest
wyrazisty i zdecydowany. Punktem zwrotnym dla zainicjowania
na większą skalę pozytywnych procesów rozwojowych może
być przesunięcie akcentu z etapu tworzenia niezbędnego
zaplecza infrastrukturalno-instytucjonalnego, na najtrudniejszy,
bowiem nowy jakościowo etap, jakim jest tworzenie
niematerialnych sieci
relacji między przedsiębiorcami,
instytucjami i mieszkańcami LOF.

w zm ac nia ni e
pr z eds i ęb ior c zoś ci
i p ot en cjał u
inn o wa cyj n e go

W pobudzaniu działań przedsiębiorczych i kreatywnych
nieoceniona jest rola jednostek samorządu terytorialnego oraz
podległych im instytucji. Ich sprawność organizacyjna oparta
o nowe
technologie
komunikacyjno-informacyjnie
oraz
charyzmatyczną kadrę stanowią jeden z podstawowych
elementów wzrostu efektywności procesów biznesowych w LOF.
Nie chodzi jednak o odgórnie zaproponowane rozwiązania,
a oddolną potrzebę i dobrowolne uczestnictwo. Rolą instytucji
54 Mianem potrójnej helisy określa się system interakcji i współpracy podmiotów administracji publicznej, nauki i biznesu, którego

sprawność wpływa na wzrost efektów innowacyjnych i konkurencyjności.
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i koordynatorów będzie zatem wykreowanie pozytywnej
przestrzeni dla partnerstwa, dla ścierania się nowych myśli i idei
oraz poszukiwanie zbioru elementów, które dotychczas
niedostrzegane mogą razem zafunkcjonować tworząc nową
jakość przy wykorzystaniu tych samych, dostępnych
subregionalnych zasobów. Instytucje mają być „szarą
eminencją zmian„, mają pozostawać w tle i jednocześnie
posiadać duży wpływ na zachodzące zmiany rozwojowe. Ich
zadaniem
jest
zainicjowanie
przemian,
dostrzeganie
pozytywnych efektów interakcji i podjęcie współdziałania z tymi,
którzy są gotowi na utrwalenie swoich relacji z terytorium
Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Takich mechanizmów można się dopatrywać w działalności
istniejących w LOF inicjatyw klastrowych. Doświadczenie
kooperacji i współpracy jest niezmiernie cenne, jednakże
stanowi nadal sektorowe podejście do rozwoju, które powiela
dotychczasowy
sposób
myślenia
o
budowaniu
konkurencyjności. Zatem należałoby spróbować poszukać
nowych ścieżek rozwoju w relacji klastry – inne branże, gdzie
podstawą budowania przewagi będzie poszukiwanie zależności
pomiędzy z pozoru niepowiązanymi przedsięwzięciami, które
z czasem mogą złożyć się na pewne tendencje rozwojowe.
W przypadku LOF, gdzie poziom przedsiębiorczości i potencjału
innowacyjnego jest dość wysoki, jego wzmacnianie musi
opierać się głównie na podejmowaniu prób wyjścia poza
bezpieczne schematy i znane rozwiązania. Ważne jest spojrzenie
przez pryzmat całego obszaru funkcjonalnego dla wyłuskania
i skumulowania rozproszonych potencjałów, na których będzie
można oprzeć budowanie przewagi konkurencyjnej.

ZADANIA
WSPIERAJĄCE
INNOWACYJNEGO

WZMACNIANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I

POTENCJAŁU

A.

Budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu zasoby endogeniczne terytorium przy
wykorzystaniu interdyscyplinarnego, międzysektorowego łączenia, często rozproszonych
lokalnych potencjałów LOF oraz wykorzystanie dostępnych zasobów do innego rodzaju
zastosowania m.in wykorzystanie możliwości wynikających z koncentracji przestrzennej
podmiotów gospodarczych branży meblarskiej oraz inicjowanie współpracy firm branży
meblarskiej z branżami pokrewnymi – tekstylną, wzornictwem, poligrafią i projektowaniem dla
wypracowania lokalnych innowacji.

B.

Wzmocnienie sieci powiązań wewnętrznych oraz prowadzenie długofalowej polityki rozwoju
innowacji w LOF, w tym budowanie przez samorządy gmin sprzyjającego klimatu dla
przedsiębiorczości poprzez:
▪ stworzenie pakietu wsparcia dla prowadzenia działań rozwojowych przez rodzimych
przedsiębiorców poprzez wypracowanie ‘Karty wsparcia rozwoju lokalnego przedsiębiorcy’,
▪ wspieranie tworzenia nowych inicjatyw klastrowych oraz rozwój istniejących,
▪ prowadzenie aktywnej polityki lokalnej wzmacniającej relacje biznes – administracja – nauka
polegającej na pobudzaniu przedsiębiorczości i innowacyjności przez rozwój i utrzymanie
kształcenia na poziomie akademickim oraz zawodowym odpowiadającym na
zapotrzebowanie kadrowe przedsiębiorstw LOF, a także budowanie silnych relacji między
lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami LOF w ramach podejmowanych prac badawczorozwojowych na potrzeby przedsiębiorców,
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▪

prowadzenie aktywnych działań, przy zaangażowaniu dostępnych zasobów
instytucjonalnych m.in. instytucji otoczenia biznesu, wspierających integrację
i wzmacniających zakorzenienie działalności gospodarczej w relacjach społecznych
i przestrzennych LOF organizując m.in. centra usług wspólnych.

C.

Wspieranie działalności innowacyjnej firm poprzez rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach oraz transfer innowacji do lokalnych przedsiębiorstw poprzez
utworzenie inkubatora technologicznego.

D.

Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności firm, w tym współpracujących w ramach
inicjatyw klastrowych poprzez nawiązanie i utrzymywanie relacji z poznańskim i wrocławskim
ośrodkiem naukowym oraz klastrami spoza LOF.

E.

Rozwijanie potencjału w zakresie badań i rozwoju, polegające na wsparciu firm w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na innowacje poprzez prowadzenie działań informacyjnych
i doradczych m.in. wspieranie w tym zakresie działalności Leszczyńskiego Centrum Biznesu.

F.

Budowanie pozytywnych sieci relacji między małymi i dużymi przedsiębiorstwami poprzez
kontynuację idei spotkań biznesowych, będących miejscem wymiany myśli i doświadczeń,
propagujących sukcesy rodzimych firm oraz stanowiących inspirację dla lokalnych
przedsiębiorców. Spotkania będą okazją do wyłonienia liderów lokalnego życia
gospodarczego, którzy będą inicjatorami wdrażania nowoczesnych koncepcji biznesowych w
LOF.

G.

Wykorzystanie szans na rozwój technologiczny spowodowany zmianami klimatycznymi oraz
trendem opartym na gospodarce optymalizującej zużycie zasobów naturalnych poprzez
wsparcie badań i innowacji technologicznych zmierzających do zapewnienia niskoemisyjnych
rozwiązań w przyszłości oraz poprawy jakość życia, m.in. w ramach potencjału firm klastra
budowlanego sprofilowanych na niskoemisyjne rozwiązania w energetyce i budownictwie.

H.

Zdynamizowanie i wzrost efektywności współpracy podmiotów gospodarczych, instytucji
otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek naukowych
funkcjonujących w LOF poprzez:
▪ upowszechnienie
wykorzystania
nowoczesnych
technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych w prowadzonej, przez wyżej wymienione podmioty działalności,
▪ efektywne współdzielenie się wiedzą w ramach lokalnej platformy transferu danych
i doskonalenia technologii, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań gromadzenia
informacji i prowadzenia analiz w oparciu o różnorodne zbiory danych (narzędzia big data),
które odpowiednio przetworzone mogą prowadzić do zdobycia nowej wiedzy i tworzenia
specyficznych dla terytorium LOF innowacji.

Kluczowym elementem kreowania przewagi konkurencyjnej
miejskiego obszaru funkcjonalnego jest poprawa atrakcyjności
oferty inwestycyjnej subregionu, poprzez tworzenie dogodnych
warunków dla prowadzenia inwestycji oraz podniesienie
poziomu przedsiębiorczości i konkurencyjności funkcjonujących
podmiotów gospodarczych. Wartością dodaną pojawienia się
nowych
inwestorów
dla
Leszczyńskiego
Obszaru
Funkcjonalnego będą zarówno nowe miejsca pracy, ale także
transfer wiedzy specjalistycznej, rozwój sieci kooperantów, czy
specjalizacja firm w zakresie nowych branż (formacje klastrowe).
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Podstawowym warunkiem konkurencji w zakresie pozyskiwania
przedsiębiorców krajowych, czy zagranicznych jest właściwe
przygotowanie nieruchomości, spełniających wymagania
współczesnych oczekiwań inwestorskich. Atutami terenów
inwestycyjnych będą:
▪ dogodne uwarunkowania lokalizacyjne,
▪ bliskość
dobrze
rozwiniętych
węzłów
komunikacji
indywidualnej i zbiorowej,
▪ bezkonfliktowe położenie nieruchomości,
▪ pełne wyposażenie w infrastrukturę sieciową wraz
z możliwością jej rozbudowy,
▪ zabezpieczenie terenów inwestycyjnych w dokumentach
planistycznych.
Ponadto istotne znaczenie w grze konkurencyjnej ośrodków
subregionalnych będzie mieć jakość życia mieszkańców oraz
dostępność do usług, w tym kultury, sportu, czy edukacji
gwarantująca możliwość rozwoju społecznego zgodnie z ideą
„Lifelong learning”, co ma niebagatelne znaczenie
w budowaniu potencjału inwestycyjnego.
Duża konkurencja pomiędzy samorządami i województwami
o kapitał inwestorski sprawiła, że dotychczasowe, tradycyjne
metody pozyskiwania przedsiębiorców przestały być skuteczne.
Leszczyński Obszar Funkcjonalny wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom współczesnego biznesu, będzie miejscem dobrej
współpracy międzygminnej, otwartym na nowe wyzwania
w zakresie
gospodarki. Kooperacja na linii samorząd przedsiębiorca będzie podstawą do budowania dobrego
klimatu dla przedsiębiorczości.

ZADANIA WSPIERAJĄCE POPRAWĘ ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH

A.

Sporządzenie wspólnej dla samorządów Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategii
Obsługi Inwestora. W dokumencie tym należy uwzględnić m.in. następujące elementy:
▪ analizę polityki przestrzennej poszczególnych gmin zawartej w dokumentach planistycznych
w celu wskazania bezkolizyjnych, atrakcyjnych nieruchomości do zainwestowania,
▪ analizę wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych oraz potencjalne
możliwości i koszty wyposażenia infrastrukturalnego,
▪ analizę systemu komunikacji indywidualnej i zbiorowej, jako jednego z elementów
determinujących lokalizacje inwestycji,
▪ diagnozę aktualnych problemów,
▪ wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów i korzyści w innych
dziedzinach rozwoju LOF,
▪ określenie priorytetów i harmonogramu uzbrajania kolejnych terenów inwestycyjnych.

B.

Wypracowanie i realizacja wspólnego planu działania na rzecz promocji oferty inwestycyjnej
Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem jego atutów takich jak:
konkurencyjna lokalizacja, działalność uczelni wyższych i Leszczyńskie Centrum Biznesu.

C.

Utworzenie grupy koordynującej współprace na rzecz promocji gospodarczej LOF, składającej
się z pracowników samorządowych zajmujących się obsługą inwestora.
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D.

Prowadzenie aktywnej gospodarki nieruchomościami polegającej na przygotowaniu i publikacji
wspólnej oferty inwestycyjnej w postaci katalogu nieruchomości w formie serwisu internetowego,
mającego na celu szybkie wyszukiwanie potencjalnych terenów inwestycyjnych
z uwzględnieniem pożądanych parametrów (wielkość nieruchomości, dostęp do infrastruktury
i możliwości jej rozbudowy, proponowana ulga, dane teleadresowe osoby do kontaktu).
Przekierowanie do serwisu będzie następowało poprzez odpowiednią zakładkę zamieszczoną
na stronie internetowej samorządów lokalnych.

E.

Wykreowanie dobrego klimatu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania
nowych inwestorów, jak i rozwoju już istniejących firm, a w tym:
▪ organizacja spotkań biznesowych tzw. śniadań biznesowych, mających na celu zapoznanie
się lokalnych przedsiębiorców, wymianę doświadczeń oraz edukację w zakresie
potencjalnych możliwości poprawy standardów prowadzenia firmy. Cykl spotkań będzie też
okazją do bieżącego informowania świata biznesu o planowanych działaniach
samorządów LOF w zakresie gospodarki oraz informowania włodarzy o istotnych
problemach i potrzebach przedsiębiorców,
▪ wypracowanie systemu zachęt gospodarczych np. obniżka stawek podatku od
nieruchomości, wsparcie samorządowe na etapie przygotowania i realizacji inwestycji,
skracanie do minimum czasu załatwiania wszelkich formalności administracyjnych, w tym
pozwoleń na budowę, koordynacja współpracy pomiędzy lokalnymi uczelniami.

F.

Budowanie oferty inwestycyjnej z wykorzystaniem komplementarnych, pozainwestycyjnych
czynników świadczących o atrakcyjności LOF, m.in. takich jak: jakość życia mieszkańców
i środowiska przyrodniczego, atrakcyjność przestrzeni publicznych, sprawny system komunikacji
zbiorowej i indywidualnej, dostępność do specjalistycznych usług zdrowia i edukacji wyższej.

Innowacyjny charakter gospodarki uznawany za główny czynnik
konkurencyjności, wykazuje znaczny związek z relacją między
zachowaniami gospodarczymi a stosunkami społecznymi.
„Chodzi o kapitał kreatywny, którym charakteryzują się
społeczności terytorialne, współtworzony przez wzajemnie
oddziałujące na siebie składniki kapitału: instytucjonalnego,
ludzkiego, społecznego i kulturowego” (Klasik, Kuźnik 2017).
Zaangażowanie, kompetencje, i kreatywność mieszkańców
obszaru funkcjonalnego mogą stać się źródłem jego przewagi
konkurencyjnej. Założyć należy również, że stworzenie
kreatywnej oraz tolerancyjnej atmosfery LOF, przyciągnie
nowych zdolnych i ambitnych mieszkańców, co jest szczególnie
istotne na obszarach, gdzie już dziś zauważalny jest odpływ
ludności. To co przyciąga ludzi, a konkretnie klasę kreatywną, do
danego miejsca to chęć osiedlenia się w otoczeniu piękna
natury, obiektów historycznych, przestrzeni o wysokich
wartościach estetycznych i atrakcyjnych dla spędzania
wolnego czasu. Dlatego dla wzrostu konkurencyjności
subregionu, powinien on posiadać przestrzenie mogące
zainteresować i zainspirować przedstawicieli tej klasy (Kozioł i in.
2016).
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Wzmocnienie wizerunku LOF jako miejsca charakteryzującego
się lokalną unikatowością, nie wymaga tworzenia nowych
jednostek i infrastruktury, lecz aktywnego wykorzystania
potencjału
istniejących
zasobów.
Konieczne
jest
nieszablonowe, inspirujące połączenie przestrzeni materialnej
i społecznej na styku, której możliwe będzie ścieranie się myśli
i kształtowanie się postaw kreatywnych. Kreowanie takich
połączeń sprzyja budowaniu więzi i relacji międzyludzkich,
generuje nowe idee, które są podstawą tworzenia projektów
i wydarzeń, zapewniających lepsze zaspokojenie miejscowych
potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych, zwiększających możliwość
uczestnictwa w kulturze (Kozioł i in. 2016).
Dla biznesu są to coraz bardziej znaczące argumenty przy
poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji danej inwestycji.
W analizie potencjalnej lokalizacji firmy brane są pod uwagę
takie czynniki jak estetyka miejsca, znaczenie miejsca z punktu
widzenia prestiżu firmy np. możliwość zorganizowania bankietu
w zabytkowym obiekcie, oferta infrastrukturalna i kulturalna dla
pracowników oraz marka miasta (Kozioł i in. 2016).
„Przedsiębiorcom zależy na ulokowaniu działalności w miejscu,
gdzie pracownicy, a w szczególności kadra menadżerska, będą
mogli wygodnie żyć a jednocześnie gdzie oni znajdą owych
pracowników (których przyciągają także miejsca o wysokiej
jakości życia)” (Sanetra-Szeliga 2018).
By to osiągnąć istotnym obszarem w procesie budowania
przewagi konkurencyjnej LOF, będzie transformacja tradycyjnie
postrzeganego modelu funkcjonowania instytucji, przede
wszystkim instytucji kultury, w celu uruchomienia ich potencjału
rynkowego oraz reinterpretacji pełnionych funkcji. Instytucje
kultury posiadają znaczne możliwości adaptacyjne w zakresie
organizacji inicjatyw sprzyjających wzbudzaniu postaw
kreatywnych. Umożliwia im to elastyczne włączenie się do
współpracy między różnymi podmiotami życia społecznego
i gospodarczego
przy
jednoczesnym
strategicznym
wykorzystaniu potencjałów społecznych, przyrodniczych
i kulturowych LOF.
Aktywne wykorzystanie zasobów endogenicznych to czynnik,
który utrwala wizerunek LOF w świadomości inwestorów,
turystów oraz potencjalnych mieszkańców, czyli oddziałuje na
postrzeganie subregionu przez otoczenie. Sprzyjać temu będzie
aktywne wykorzystanie sieci obiektów dziedzictwa kulturowego
w postaci założeń dworskich, pałacowych i zamkowych oraz
historycznych
założeń
urbanistycznych.
Poprawa
rozpoznawalności subregionu będzie wynikiem rangi i prestiżu
organizowanych cyklicznie wydarzeń kulturalnych unikalnych
dla przestrzeni LOF, ale także turystyki odwołującej się do kultury
i dziedzictwa. Wykreowanie przewagi konkurencyjnej będzie
wymagało także ugruntowania w świadomości społeczności
lokalnej roli instytucji kultury oraz znaczenia własnego
zaangażowania w lokalne inicjatywy dla procesu rozwoju
społecznego i ekonomicznego LOF.
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ZADANIA WSPIERAJĄCE AKTYWNEGO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU „MIEJSCA”

A.

Wzmocnienie kulturotwórczej roli subregionu oraz działań prowadzących do poprawy
rozpoznawalności LOF w regionie i kraju poprzez:
▪ opracowanie kalendarza prestiżowych imprez sportowych i kulturalnych wraz z jego
zewnętrzną promocją, jako spójnego produktu stanowiącego wizytówkę Leszczyńskiego
Obszaru Funkcjonalnego, m.in. proponuje się połączenie w jeden pakiet wydarzeń
związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych, kreowanie wydarzeń związanych
z lokalnym dziedzictwem kulturowym, w szczególności w Lesznie i Rydzynie,
▪ promowanie wraz z wiodącymi imprezami sportowymi i kulturalnymi, pełnej gamy
alternatywnych usług, miejsc i wydarzeń odbywających się w tym samym terminie,
mogących wzbudzać potencjalne zainteresowanie wśród osób spoza LOF, tym samym
zachęcać do wydłużenia pobytu w subregionie oraz oddziaływać na rozwój lokalnego
biznesu, m.in. promowanie „Bitwy pod wiatrakami” komplementarnie z miejscami pamięci
Powstania Wielkopolskiego oraz obiektami związanymi z walkami narodowo-wyzwoleńczymi
I i II wojny światowej.
▪ kompleksowe tworzenie i ulepszanie oferty sportowej i kulturalnej w oparciu o technologie
mobilne, gromadzące dane o preferencjach konsumentów,
▪ współtworzenie oferty wydarzeń w powiązaniu z produktami wytwarzanymi tradycyjnie
z najwyższą dbałością o środowisko przez miejscowych producentów, m.in. połączenie
marki i produktu w ramach klastra „Leszczyńskie Smaki”,
▪ uwiarygodnienie wizerunku subregionu i kierowanej poza jego granice informacji
o atrakcyjności zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, polegające na
poparciu jej przykładami sukcesów i „osadzeniu” terytorialnym przez wyłonienie wśród
przedsiębiorców i mieszkańców ambasadorów Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

B.

Aktywizacja potencjału instytucjonalnego i terytorialnego Leszczyńskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez:
▪ unowocześnienie formuły organizacyjnej instytucji, polegające na redefinicji ich misji
i pełnionych zadań, w oparciu o oczekiwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia,
▪ przyjęcie przez instytucje roli animatora w działaniach podejmowanych przez mieszkańców
i lokalnych liderów życia społeczno-gospodarczego, polegającej na łączeniu zadań
własnych z aktywnością i potrzebami obywateli, zwiększeniu otwartość na nowe pomysły
i inicjatywy oddolne,
▪ udoskonalenie usług tradycyjnych oraz poszukiwanie nowych źródeł docierania do
społeczności LOF, w tym wdrażanie działań wykorzystujących nowatorskie technologie
informacyjne i komunikacyjne,
▪ wykorzystanie roli instytucji kultury i ich możliwości adaptacyjnych dla rozwijania edukacji
pozaformalnej tzw. nauki poprzez działanie, m.in. realizowanie warsztatów dla mieszkańców
budujących ich kompetencje kreatywne poprzez działania artystyczne i edukacyjne,
projekty promujące aktywne uczestnictwo i treningi kreatywności 55,
▪ angażowanie się instytucji kultury w projekty partnerskie kultura-biznes, kultura-nauka, które
mogą stanowić źródło inspiracji dla kreowania wydarzeń eksperymentalnych
z wykorzystaniem wiedzy i technik stosowanych przez podmioty innych sektorów gospodarki,
wypracowując w ten sposób nowe rozwiązania i nowe sposoby działania,
▪ wzmocnienie znaczenia kultury i jej zasobów w rozwoju społeczno-gospodarczym
polegające
na aktywnym wykorzystaniu przestrzeni i sieci obiektów dziedzictwa
kulturowego, m.in. założeń dworskich, pałacowych i zamkowych przez udostępnienie ich
dla szerokiego wykorzystania (poza głównym celem jakim jest ich ochrona) i zwiększenia
potencjału ekonomicznego,
▪ dążenie do scentralizowania na poziomie subregionu działań o charakterze kulturalnym
i turystycznym w celu budowania oferty turystycznej opartej na kulturze, np. promowanie

55 Trening kreatywności to system ćwiczeń indywidualnych lub grupowych, stosowanych w celu pobudzenia i rozwijania zdolności

generowania nowych i wartościowych pomysłów rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (Szmidt K.J. 2013).
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▪

współpracy instytucji kultury z centrami informacji turystycznej i organizacjami realizującymi
swoje zadania z wykorzystaniem zasobów kulturowych56,
planowanie twórczych, nieszablonowych przestrzeni publicznych, stwarzających nowe
możliwości dla rozwijania kompetencji kreatywnych mieszkańców LOF, wzajemnego
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, przy wykorzystaniu tych samych lokalnych zasobów,
np. udostępnianie terenów, obiektów na rzecz działań artystycznych, wspieranie obecności
sztuki w przestrzeniach publicznych, pomoc w uzyskiwaniu przestrzeni dla realizacji
oddolnych inicjatyw.

56 Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020.
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I

NWESTOWANI E
W ROZWÓJ
MI ESZKAŃCÓW

Fundamentem myślenia o przyszłości Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego i jednocześnie jednym
z kluczowych uwarunkowań kształtowania się jego przyszłej sytuacji jest m.in. jakość zasobów
ludzkich. Składa się na nią wzajemny wpływ szeroko rozumianego kapitału społecznego i ludzkiego,
odnoszonego zarówno do indywidualnej konkurencyjności mieszkańców, jak i całych grup
społecznych, ich umiejętności oraz predyspozycji i zdolności do generowania wartości dodanej
(Miszczak 2014).
Leszczyński Obszar Funkcjonalny stawiając na rozwój gospodarczy subregionu, w obliczu rosnącego
deficytu osób pozostających na rynku pracy, starzejącego się społeczeństwa oraz znacznego
drenażu wykwalifikowanych kadr przez metropolie poznańską i wrocławską, musi skoncentrować
swoje działania na umiejętnym podniesieniu efektywności istniejącego potencjału lokalnej
społeczności.
Zwielokrotnienie impulsów sprzyjających rozwojowi będzie efektem rozwijania kwalifikacji
zawodowych mieszkańców LOF, a także ich kompetencji społecznych, których nieoczywiste i trudno
uchwytne oddziaływanie będzie pozytywnie wpływać na sferę konkurencyjności obszaru
funkcjonalnego. Inwestowanie w rozwój mieszkańców będzie realizowane poprzez d o s t o s o w a n i e
o f e r ty e d u k a c y j n e j d o p o tr z e b l o k a l n e g o r y n k u p r a c y , k s z ta ł to w a n i e k o m p e t e n c ji
o b y w a te l s k i c h o r a z r o z w i ja n i e ś w i a d o m o ś c i e k o l o g i c z n e j.

Podstawą rozwoju każdego regionu są wykształceni i kreatywni
mieszkańcy. Dostęp do szerokiej oferty usług edukacyjnych
o odpowiednim poziomie ma stymulujący wpływ na wartość
zasobów pracy, poziom kapitału społecznego i ludzkiego, tym
samym pozytywnie wpływa na ich konkurencyjność na rynku.
Inwestycje w edukację, choć trudno mierzalne, to niezbędna
lokata świadcząca o możliwościach dalszego, jakościowego
rozwoju gospodarki Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

dos t os o wan ie
of er t y e du ka cyj nej
do p otr ze b
lo kal ne go
r yn ku pr a c y

Wykształcenie, doświadczenie oraz kompetencje miękkie to
najbardziej pożądane umiejętności pracowników w ocenie
polskich pracodawców57. Rozwój i konkurencja przedsiębiorstw
na rynku sprawiają, że rosną oczekiwania pracodawców
względem pracowników. Jest to wyzwanie wymagające od
społeczeństwa
nieustannego
doskonalenia
swoich
umiejętności. Jednocześnie wykształcenie w mieszkańcach
kultury uczenia się przez całe życie to warunek niezbędny dla
budowania społeczeństwa wiedzy i zdobywania przewagi
konkurencyjnej gospodarki LOF.
Istotną kwestią realizacji scenariusza modelu społecznego,
w którym kluczową rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny
jest współpraca przedstawicieli administracji, edukacji i biznesu
przy wdrażaniu programów edukacyjnych. Ich kształtowanie
zgodnie ze zgłaszanym przez lokalnych pracodawców

57 Na podstawie badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” (BKL), służącego monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na

rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
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zapotrzebowaniem, ma w efekcie przyczynić się do wzrostu
poziomu wiedzy i umiejętności fachowych przyszłych
pracowników. Kluczowe jest wprowadzenie zachęt dla
przedsiębiorców do zaangażowania się w proces kształcenia
kadr, co świadczy o społecznym wymiarze odpowiedzialności
biznesu.
Najbardziej pożądaną formą działań jest łączenie tradycyjnego
kształcenia
z
możliwością
zdobycia
praktycznego
doświadczenia w zawodzie. W LOF takie efektywne połączenie
nauki z pracą umożliwia m.in. nowoczesny model studiów
dualnych znajdujący się w ofercie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Lesznie. Ich ideom jest przemienny cykl
kształcenia, polegający na uczestnictwie w zajęciach
dydaktycznych w jednym tygodniu i pracy w zakładzie pracy
w kolejnym tygodniu. Praktyka wsparta doświadczeniem to
solidna baza tworząca sprzyjające warunki dla rozwoju
gospodarczego.
Precyzyjne dopasowanie realizowanego programu kształcenia
do oczekiwań przedsiębiorców możliwe jest również w ramach
szkół kształcenia zawodowego. Uznanie zyskują klasy
profilowane objęte patronatem przedsiębiorstw zgłaszających
zapotrzebowanie
na
przygotowanie
absolwentów
o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych. W subregionie
o wielopokoleniowej tradycji rolniczej należy także wspierać
branżę rolniczą w edukacji specjalistycznej, opartej o tradycje
rzemieślnicze związane z przetwórstwem.
Obok wykształcenia istotnym elementem w poszukiwaniu
pracowników są kompetencje miękkie. Wśród najczęściej
wymienianych wskazywane są m.in. łatwe nawiązywanie
kontaktów z ludźmi, kultura osobista i autoprezentacja, chęć do
pracy, zarządzanie czasem i terminowość58. Przedsiębiorcy,
którzy chcą się rozwijać, coraz większą wagę przywiązują do
posiadanych kompetencji miękkich pracowników, bowiem to
one w efekcie mogą wytworzyć niezbędną przewagę nad
konkurencją.

ZADANIA WSPIERAJĄCE DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB LOKALNEGO
RYNKU PRACY

A.

Zwiększanie skali powiązań kształcenia na poziomie zawodowym z lokalnym rynkiem pracy
poprzez:
▪ współpracę z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia specjalizacji objętych ich patronatem,
▪ wypracowanie modelu korzystnego dla przyszłych pracowników jak i pracodawców,
polegającego na umowach z jednej strony oferujących płatne staże w trakcie nauki,
stypendia dla najzdolniejszych, doposażanie sali zajęć praktycznych, z drugiej strony
zobowiązanie ucznia do przepracowania np. 2 lat u pracodawcy,
▪ określanie jasnej ścieżki rozwoju w przedsiębiorstwie po uzyskaniu uprawnień do zawodu.

58 Na podstawie badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” (BKL), służącego monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na

rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
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B.

Promowanie ustawicznego kształcenia poprzez zwiększanie dostępności do dedykowanych
specjalistycznych szkoleń i kursów zawodowych w centrach kształcenia ustawicznego,
uczelniach wyższych, inkubatorze przedsiębiorczości, w tym stworzenie pakietu ofertowego
skierowanego do pracodawców chcących kompleksowo zadbać o rozwój kompetencji swoich
pracowników z zakresu m.in. autoprezentacji, zarządzania organizacją czasu pracy, komunikacji
interpersonalnej.

C.

Zwiększanie skali przygotowania zasobów ludzkich o wysokich kwalifikacjach i zdolnościach
adaptacyjnych w edukacji na poziomie wyższym poprzez:
▪ pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych dla rozszerzenia oferty studiów dualnych,
▪ efektywniejszą promocję leszczyńskiego modelu studiów dualnych.

D.

Rozszerzenie programu student plus – np. dodatkowy punkt przyznawany przez komisję dla
studentów uczelni leszczyńskich, poszerzenie oferty o studia doktoranckie.

E.

Wykorzystanie uczelni wyższych do pełnienia roli modelowych instytucji umożliwiających uczenie
się przez cale życie, w tym celu uczelnie powinny:
▪ zapewniać możliwość kształcenia i uczenia się zróżnicowanej grupie studentów, budować
partnerstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym tak, by móc oferować
atrakcyjne programy kształcenia odpowiadające ogólnym potrzebom społecznym,
▪ modyfikować programy studiów, tak by były one skierowane do szerszego grona
uczestników i by przyciągały osoby dorosłe powracające na studia, zapewniać
odpowiednie usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego,
▪ zacieśniać związki pomiędzy badaniami naukowymi, nauczaniem i innowacjami
z perspektywy uczenia się przez całe życie59.

F.

Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej i studentów wspólnie
z odpowiednimi instytucjami i lokalnymi przedsiębiorcami poprzez:
▪ prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości,
▪ organizowanie spotkań z przedsiębiorcami umożliwiających zapoznanie się z realiami rynku,
możliwymi ścieżkami kariery w LOF,
▪ doradztwo z zakresu procedur zakładania firmy i pozyskiwania środków zewnętrznych na
rozpoczęcie własnej działalności,
▪ szkolenia z zakresu prawa gospodarczego.

Nawet najbardziej trafione plany i strategie rozwoju LOF nie
pozwolą
na
utrzymanie
długofalowych
efektów
podejmowanych działań, jeśli nie będą posiadać akceptacji
lokalnej społeczności. Bowiem to od jakości współpracy
samorządów gmin z obywatelami i zaangażowania samych
mieszkańców zależy czy poszczególne małe inicjatywy
przyczynią się do ogólnej poprawy jakości życia w obszarze
funkcjonalnym.

ks z tał t o wa ni e
ko mp et en cji
ob y wat els ki ch

Miasto subregionalne Leszno zajmuje 51 miejsce w rankingu
miast obywatelskich (na 66)60. Leszczynianie znajdują się w tzw.
grupie maruderów, cechuje ich zarówno przeciętna aktywność
wyborcza, jak i zaangażowanie w życie publiczne. Lepiej
sytuacja kształtuje się w zakresie postaw obywatelskich oraz

59 Na podstawie Karty Uniwersytetów Europejskich w sprawie uczenia się przez całe życie, EUA European University Association,

Brussels, Belgium, 2008.
60 Miasta obywatelskie, Raport Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce przygotowany

przez Politykę Insight. Europolis, Warszawa 2018.
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udziału w organizacjach, kołach i stowarzyszeniach, ale nadal
są to okolice połowy stawki. Sytuacja w pozostałych częściach
LOF nie odbiega zasadniczo od tej w samym Lesznie. Należy
dążyć
do
uświadomienia
mieszkańcom
ich
roli
i odpowiedzialności za kształtowanie życia w LOF wynikającej
z obowiązku oddania głosu w wyborach, jak i w każdej innej
lokalnej sprawie. Wzmocnienia wymaga również aktywność
m.in. w lokalnych stowarzyszeniach prowadzących działalność
na rzecz rozwoju miejscowości, klubach seniora i kołach
zainteresowań, które sprzyjają kształtowaniu relacji społecznych
oraz wzmocnieniu poczucia wspólnoty.
W kreowaniu postaw obywatelskich nieocenioną rolę pełnią
liderzy życia społecznego. Nakierowanie działań na wyłonienie
lokalnych liderów, będących inicjatorami pozytywnych
przemian i realizatorami kluczowych idei rozwoju, wpłynie na
wzmocnienie relacji integrujących lokalne społeczności.
Nawiązanie pozytywnych relacji stanowi podstawę efektywnej
współpracy, dlatego priorytetem będzie zainicjowanie nowej
jakości kontaktów z obywatelami. Bowiem zmiany, które
przeprowadzają sami mieszkańcy są najbardziej trwałe
i przynoszą najlepsze efekty, dlatego niezbędny będzie wzrost
udziału społeczności lokalnej w zarządzaniu. Będzie on z jednej
strony kształtować poczucie sprawczości i uczyni mieszkańców
współodpowiedzialnymi za rozwój ich otoczenia, z drugiej
będzie szansą dla samorządów na lepsze dopasowanie
kierowanej do mieszkańców oferty. W perspektywie umożliwi
także powierzenie części realizowanych zadań lokalnym
liderom, organizacjom pozarządowym, tym samym przyczyni się
do ograniczenia kosztów funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego.
Działalność i postawy mieszkańców to oddolna część
kształtowania kompetencji obywatelskich, drugą jest udział
przedstawicieli administracji samorządowej. Od ich aktywności
i otwartości zależy budowanie społeczeństwa obywatelskiego
i to na ile będzie możliwa mobilizacja mniej aktywnych
mieszkańców do udziału w życiu publicznym. Cennym
doświadczeniem będzie także zachęcanie obywateli i sektora
prywatnego do realizacji części zadań publicznych w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego. Zwiększy to ich udział we
zarządzaniu, jednocześnie dzieląc się odpowiedzialnością za
efektywną realizację funkcji o charakterze publicznym na rzecz
społeczności lokalnych LOF.

ZADANIA WSPIERAJĄCE KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI OBYWATELSKICH

A.

Wypracowanie zestawu metod partycypacji, wzmacniających zaangażowanie mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i administracji, dostosowanych do lokalnych
uwarunkowań i realizowanych przedsięwzięć m.in. punkt konsultacyjny, gry terenowe, spacer
badawczy, warsztaty konsultacyjne, spotkania otwarte, konsultacje wśród przedsiębiorców,
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konsultacje pisemne, cykl artykułów w prasie lokalnej lub na stronie gminy, geoankieta,
hackathon61, grupy fokusowe, formuła Word-Cafe.

B.

Poszukiwanie lokalnych liderów ułatwiających władzy kontakt z mieszkańcami i koordynujących
prace w terenie, wraz z prezentacją personalną i wskazaniem obszarów ich działania na stronie
gminy.

C.

Zorganizowanie „Dnia przyjęć obywateli” lub cyklicznych wyjazdowych dni spotkań
z mieszkańcami w terenie mających na celu „wsłuchanie się” w bieżące potrzeby lokalnych
społeczności dla pełniejszego dopasowania kierowanych do nich przedsięwzięć.

D.

Wsparcie finansowe dla realizacji oddolnych inicjatyw poprzez
partycypacyjnego w gminach sąsiadujących z miastem Lesznem.

E.

Upublicznianie sukcesów w lokalnej prasie lub wspólnym portalu LOF, tak by każdy obywatel
mógł zapoznać się i czerpać pomysły z dobrych praktyk zrealizowanych w obszarze
funkcjonalnym. Platforma może stanowić również narzędzie monitoringu aktywności
obywatelskiej.

F.

Prowadzenie działań służących rozwijaniu postaw obywatelskich i zaangażowania wśród
obywateli na rzecz środowiska lokalnego poprzez promowanie działalności grup formalnych
i nieformalnych m.in. na rzecz młodzieży, seniorów, turystki, ochotniczej straży pożarnej oraz
pielęgnujących tradycję i rzemiosło ‘ziemi leszczyńskiej’.

G.

Motywowanie do działania i wzmacnianie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania
poprzez ogłaszanie konkursów integrujących społeczności lokalne np. na najbardziej zadbaną
miejscowość, najpiękniejszą rabatę, interesujący projekt społeczny, najbardziej aktywnego
społecznika, projekty upowszechniające zachowania proekologiczne mieszkańców.

Jednym z wyzwań, z którym należy się zmierzyć w procesie
dążenia do zrównoważonego rozwoju jest kształtowanie
prośrodowiskowych postaw społeczeństwa. Obecnie za
najważniejsze zagrożenia środowiska w LOF uważa się: wzrost
średniej temperatury, znaczne uszczelnianie terenu, wycinanie
drzew, zagrożenie bioróżnorodności, zagrożenie dla jakość
wody pitnej oraz rosnąca ilość odpadów przypadająca na
jednego mieszkańca.
Stwarza to potrzebę podjęcia przemyślanych i zintegrowanych
działań, których
głównym zadaniem będzie pogłębienie
i ugruntowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
i przedsiębiorców.
Efektem
będzie
poprawa
wiedzy
o środowisku oraz umiejętność dostrzegania zjawisk, ich
wzajemnych relacji, przyczyn i skutków, a także gotowość
podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Działania te poza sferą rozwiązań prawnych, czy decyzji
o charakterze politycznym i ekonomicznym, mają polegać

61 Metoda wymiany myśli i pomysłów, które od razu przygotowywane są do realizacji.
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przede wszystkim na stwarzaniu innowacyjnych rozwiązań
technicznych i technologicznych oraz uświadamianiu wartości
zasobów środowiska przyrodniczego i świadczonych przez nie
usług dla jakości życia społeczeństwa. „Kształtowanie postaw
proekologicznych to odpowiedzialne podejście do środowiska
naturalnego, związane z przestrzeganiem zasad etycznych
wynikających nie tylko z obawy przed restrykcyjnymi karami, ale
przede wszystkim z przyjęcia określonego systemu wartości jako
podstawy swojego działania” (Zuzek 2017).
W mikroskali postępowanie w zgodzie ze środowiskiem powinno
być nieodłączną częścią codziennego życia i wyrażać się
poprzez segregację śmieci, oszczędzanie prądu i wody, czy
korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast samochodu.
Wykształcenie proekologicznych postaw w społeczeństwie
będzie wynikać ze stałego dopływu informacji i przekazywania
dobrych wzorców w ramach wspólnoty lokalnej.
Natomiast świadomość ekologiczna kształtowana w skali makro
to m.in. wywiązywanie się z obowiązków w zakresie ochrony
środowiska podmiotów gospodarki oraz podejmowanie z ich
inicjatywy działań prośrodowiskowych. Z jednej strony stanowi to
element aktywnego zaangażowania w działania ekologiczne
na rzecz otoczenia, z drugiej jest częścią gry konkurencyjnej
przedsiębiorstw. Wymaga to od firm nawiązania i umocnienia
swoich relacji z otoczeniem oraz propagowanie nowych form
uczestnictwa w kształtowaniu przyjaznego środowisku
i akceptowalnego społecznie wizerunku przedsiębiorstwa. To
bardzo ważny element koncepcji społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw oraz idei zrównoważonego rozwoju, który wśród
firm LOF posiada już swoich prekursorów.

ZADANIA WSPIERAJĄCE ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

A.

Kształtowanie sprawnego systemu transportu publicznego, przy wykorzystaniu niskoemisyjnych
środków transportu oraz wskazywanie stref na terenie miasta Leszna niedostępnych dla
indywidualnej komunikacji spalinowej w celu ograniczenia emisji spalin do powietrza
atmosferycznego.

B.

Zwiększenie efektywności i spójności działań informacyjnych na rzecz świadomości ekologicznej
poprzez koordynację i uporządkowanie wszystkich podejmowanych przedsięwzięć w LOF m.in.
w zakresie:
▪ zwiększenia efektywności szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej, zwłaszcza w grupie
najmłodszych dzieci,
▪ objęcia edukacją ekologiczną osób dorosłych, będących głównym wzorcem do
naśladowania przez młodsze pokolenia,
▪ propagowania wolontariatu na rzecz środowiska wśród dzieci i dorosłych m.in. akcje
sadzenia drzew (np. we współpracy z nadleśnictwem), sprzątania przestrzeni wspólnych,
▪ propagowania stosowania recyklingu, bądź korzystania z produktów wielokrotnego
wykorzystywania tj. opakowań produktów, toreb.

C.

Propagowanie wśród przedsiębiorców aktywnego angażowania się w działania ekologiczne,
w tym na rzecz społeczności lokalnych poprzez:
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▪

▪

▪
▪

zachęcanie do zmniejszanie zużycia energii w procesach technologicznych, a także
korzystanie z alternatywnych źródeł energii (promieniowanie słoneczne, energia wiatru),
wdrażanie w swojej działalności modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.
podejmowanie dobrowolnych inicjatywy ograniczających negatywne oddziaływanie na
środowisko, związane z ich działalnością m.in. poprzez wdrażanie systemów zarządzania
środowiskowego, zastosowanie nowych, ekoinnowacyjnych rozwiązań,
prowadzenie edukacji ekologicznej pracowników oraz angażowanie ich w inicjatywy na
rzecz środowiska,
wprowadzanie narzędzi ekonomicznych (np. różne formy nagradzania przedsiębiorstw) za
prowadzenie ponadprzeciętnych działań na rzecz środowiska i otoczenia lokalnego.

D.

Tworzenie ścieżek eko-edukacyjnych wraz z infrastrukturą informacyjno-turystyczną w obszarach
objętych ochroną prawną, jako miejsc spędzania wolnego czasu, ale i czynnej edukacji
uświadamiającej wartość i znaczenie przedmiotu ochrony.

E.

Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez promowanie idei ochrony lokalnych korytarzy
dolin rzecznych i terenów otwartych w LOF, a także prowadzenie działań edukacyjnych
związanych z jakościową ochroną wód oraz powietrza atmosferycznego wśród mieszkańców
LOF.

F.

Zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych poprzez
zachęcanie do korzystania z systemu wspólnej infrastruktury kanalizacyjnej.

G.

Realizowanie zadań Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, a w szczególności
działań na rzecz tworzenia odpowiednich miejsc życia, rozrodu i gniazdowania owadów
zapylających szczególnie na terenach rolnych poprzez:
▪ wprowadzenie w rolnictwie zasady „zazielenienia” polegającej na dywersyfikacji upraw
(unikanie monokultur na dużych obszarach rolnych) oraz pozostawienie terenów zielonych
na terenie gospodarstw rolnych, a także na terenach pól uprawnych takich jak zadrzewnia
śródpolne i liniowe oraz miedze,
▪ tworzenie łąk kwietnych na terenach miejskich i wiejskich.
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