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Wstęp
21 listopada Polacy wybiorą nowe władze samorządowe wszystkich szczebli od gmin poprzez miasta i powiaty po sejmiki wojewódzkie.  Prawo i Sprawiedliwość z pełnym zaangażowaniem bierze udział w tych ważnych dla Polaków
wyborach.  Przedstawiamy naszych kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  Są wśród nich zarówno ci, którzy już skutecznie pełnili te funkcje, jak i wielu nowych, często młodych
ludzi, pragnących służyć swym lokalnym społecznościom.  Chcemy, aby
w samorządach wszystkich szczebli było jak najwięcej osób kompetentnych, uczciwych, potrafiących wsłuchiwać się w oczekiwania swych współmieszkańców
i rozumiejących potrzeby ludzi, których będą reprezentować.
Wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości łączy program samorządowy adresowany do wszystkich ludzi, nastawiony na rozwiązywanie ich codziennych problemów, niezależnie od miejsca ich występowania.  Polska równych szans to kraj, który nie może być podzielony na obszary coraz bogatsze
i pozostające w tyle – najczęściej małe miasta i wsie. Dla przedstawionej w programie
polityki rozwoju ważne są wszystkie regiony, wszystkie gminy i miejscowości. 
Rozwinięciem ogólnopolskiego programu samorządowego jest 16 propozycji programów wojewódzkich. W ten sposób rozpoczynamy debatę samorządową, do udziału której zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 
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Prawo i Sprawiedliwość
Nasza mała ojczyzna – Ziemia Lubuska – należy do najmniejszych regionów
w kraju. Geopolityczne położenie – najbardziej na zachód wysuniętego województwa
Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje na jej znaczenie w dalszym procesie integracji z Unią
Europejską oraz w szczególnych relacjach z naszym zachodnim sąsiadem.
Niestety wszelkie istotne czynniki społeczne, ekonomiczne czy kulturowe klasyfikują
województwo lubuskie zdecydowanie niżej niż średnia krajowa. Mamy bardzo wysokie bezrobocie, produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca to trzecie miejsce od końca
wśród województw. Mało przeznaczamy na badania i rozwój nowoczesnych technologii. Województwo lubuskie ma najmniej w kraju studentów. Dużo do życzenia pozostawia nasza aktywność społeczna – Ziemia Lubuska zajmuje ostatnie miejsce w kraju
pod względem organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia). Niestety coś, co do
niedawna było walorem naszego regionu – turystyka, także obecnie przeżywa kryzys. 
Turyści krajowi a przede wszystkim zagraniczni coraz częściej omijają nasze województwo.
Ważnym problemem Ziemi Lubuskiej jest zadłużona służba zdrowia i nieudolne
próby rozwiązania tego problemu przez komercjalizację, która może być prostą drogą
do prywatyzacji, wyróżnikiem w efekcie do znaczącego pogorszenia dostępu do usług
medycznych dla miliona mieszkańców województwa lubuskiego.
Ważnym wyróżnikiem województwa jest jego znaczenie komunikacyjne.  Jesteśmy
jedynym regionem w kraju na terenie, którego są trzy autostrady: A-2, A-4 i A-18. 
Duże znaczenie dla komunikacji posiada połączenie kolejowe Szczecin- Zielona Góra
– Wrocław. 
Jako Lubuszanie w ostatnich trzech latach nie mogliśmy liczyć na szczególne
wsparcie rządu.  W istotnych programach rozwojowych – województwo lubuskie nie
jest traktowane na takim poziomie jak Wielkopolska czy Dolny Śląsk. Pojawiły się bardzo istotne sugestie, że realizacja tych planów to prosta droga do likwidacji województwa lubuskiego
Największym kapitałem naszego kraju, ale i naszego regionu, jest człowiek. Niewątpliwym atutem społeczeństwa Ziemi Lubuskiej jest młode dynamiczne społeczeństwo, otwarte na swój rozwój, dążące do podnoszenia kwalifikacji, nie bojące się
wyzwań współczesnego świata. Prawo i Sprawiedliwość zamierza usprawnić struktury
zarządzania regionem, by wykorzystać tę aktywność społeczną. Świetnie wykształceni
młodzi mieszkańcy województwa lubuskiego, wiążący przyszłość z naszym regionem,
ale jednoczenie swobodnie poruszający się w ramach Zjednoczonej Europy, to nasz
główny cel działań. Jesteśmy przekonani program Prawa i Sprawiedliwości, program
wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym, to szansa na dynamiczny rozwój
województwa lubuskiego.
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Finanse i rozwój województwa
Przewidziane działania:
wszelkimi sposobami wspierać będziemy mikro i małe firmy jako podstawowe
ogniwo rozwoju gospodarczego województwa w szczególności te firmy, które z różnych przyczyn nie korzystają z ulg i wsparcia zewnętrznego. Trzeba uczynić wszystko
aby autentycznie stały się poważnym partnerem władz samorządowych,
zrobimy wszystko aby w stolicach powiatów powstały prężne, gospodarcze ośrodki, a każdy przedsiębiorca znalazł tam swoje miejsce, taka sytuacja spowoduje
zahamowanie odpływu mieszkańców za przysłowiowym chlebem szczególnie za
granicę i do dużych ośrodków metropolitarnych takich jak (Warszawa, Poznań,
Wrocław),
będziemy zarządzać z zachowaniem równowagi środkami UE w taki sposób aby
równomiernie wspierać tereny zapóźnione cywilizacyjnie, a jednocześnie podnosić
atrakcyjność lepiej rozwiniętych miast,
zamierzamy opierać rozwój województwa na założeniu, że droga S-3 jest naturalną osią rozwoju całego regionu. Natomiast Gorzów Wielkopolski, Lubuskie Trójmiasto, Żary-Żagań to tereny o zwiększonej atrakcyjności gospodarczej,
lubuskie uczelnie, powstający Park Naukowo-Technologiczny to ośrodki nowoczesnej myśli gospodarczej jak również centra rozwoju wysokich technologii i innowacyjności. W sposób oczywisty będą one wspierane przez władze województwa,
poczynimy wszelkie starania aby województwo lubuskie w strategii rozwoju Polski
było identyfikowane jako ważny region kraju ze względu na swoje położenie nadgraniczne, wielość szlaków komunikacyjnych i potencjału wydobywczego, szczególnie gazu i złóż węgla,
w szczególny sposób promować będziemy nasze lubuskie produkty regionalne
niech staną się w perspektywie czasu polskim hitem eksportowym,
podejmiemy wszelkie działania aby przy wykorzystaniu środków unijnych zapewnić
w każdym miejscu województwa szybki, dobry i tani dostęp do internetu. Poprzez
wszechstronny internet stworzymy ogólnodostępny informator służący szczególnie
małym firmom poszukującym parterów biznesowych,
będziemy organizować liczne misje gospodarcze otwarte na mały biznes. W tym
celu nawiążemy kontakty gospodarcze z organizacjami i samorządami gospodarczymi innych państw,
zrobimy wszystko aby przełamać niechęć i barierę mentalną młodych ludzi i zachęcić ich do podejmowania ryzyka zakładania własnych firm. W tym celu stworzymy
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mechanizmy w lubuskim funduszu poręczeń kredytowych i w funduszu pożyczkowym ułatwiające pozyskiwanie pieniędzy na start,
będziemy dążyć do stworzenia na terenie lotniska Babimost profesjonalnego, dobrze obsługiwanego, współpracującego z firmami transportowymi Cargo.  Takim
działaniem damy możliwość lubuskim firmom szybkiego i sprawnego przesyłu zróżnicowanej ilości towarów; takie działanie uatrakcyjni nasz region gospodarczo,
poczynimy wszelkie starania aby firmy ulokowane na strefach przemysłowych pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na wiele dekad wpisały się w krajobraz gospodarczy regionu,
wyhamujemy dynamikę wzrostu zadłużenia województwa, jednym z działań będzie
próba renegocjacji warunków spłaty obecnych zobowiązań tych bezpośrednich samorządu i wynikających poręczeń dla szpitali zaciągniętych w latach ubiegłych,
w drodze sprzedaży pozbędziemy się zbędnego majątku województwa, który obecnie kumuluje koszta wynikające z jego monitorowania i utrzymania,
przystąpimy do opracowania realnej strategii budżetu na lata 2014- 2020 w celu
przygotowania regionu do absorpcji środków europejskich wynikających z przyszłego programowania unijnego,

Infrastruktura drogowa i transport
Przewidziane działania:
we współpracy z Wojewodą, Ministrem Infrastruktury i posłami do parlamentu europejskiego doprowadzimy do tego aby realizowana droga szybkiego ruchu S-3
wraz z istniejącym szlakiem wodnym i kolejowym stała się formalnie częścią Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego Bałtyk z Adriatykiem,
poczynimy wszelkie starania aby w najbliższych latach sfinalizować rozbudowę
i modernizację lubuskich odcinków autostrad A-2 i A-18,
w porozumieniu z samorządami powiatowymi istniejące terminale graniczne Olszyna, Gubinek, Świecko włączymy w dostępną sieć komunikacyjną głównych szlaków transportowych aby pełniły rolę dobrze rozwiniętych bezpiecznych przystani,
przeprowadzimy budowę najważniejszych obwodnic drogowych: Nowej Soli, Kożuchowa, Żagania, Lubska, Bogaczowa, Wschowy, Drezdenka, Ośna Lubuskiego,
Sławy,
na Odrze w Milsku wybudujemy most wraz z drogą dojazdową będącą obwodnicą
miejscowości Nowy i Stary Kisielin i drogą komunikacyjną do Parku Przemysłowego,
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stworzymy program poprawy nawierzchni istniejących dróg wojewódzkich aby
w przyszłości uniknąć kosztownych i drogich modernizacji. W tym celu będzie konieczne zwiększenie budżetu ZDW o kwotę 20 mln rocznie,
wdrożymy pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich
szczególnie w miejscach najbardziej niebezpiecznych (okolice szkół, przedszkoli, instytucji życia publicznego),
zmodernizujemy linię kolejową Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn, Zbąszynek- Gorzów Wielkopolski, Zbąszynek – Czerwieńsk z budową łącznicy Pomorsko- Przylep,
zorganizujemy szybkie regularne podmiejskie połączenia kolejowe miedzy Sulechowem a Bytomem Odrzańskim uwzględniające specyfikę rynku pracy Lubuskiego Trójmiasta wraz z budową dodatkowych przystanków kolejowych,
w oparciu o istniejący majątek wyłonimy spółkę zajmującą się organizacją przewozów kolejowym w województwie lubuskim tym samym wystąpimy ze spółki przewozy regionalne, która pokłada tak wiele środków finansowych. 

Rozwój obszarów wiejskich
i ochrona środowiska
Przewidziane działania:
prowadzona od lat polityka wobec wsi i obszarów wiejskich nie doprowadziła do
zmniejszenia różnic w poziomie życia między miastem a wsią .Dlatego regionalizacja polityki rolnej jak i jej strategiczne cele , wymagają gruntownego przedefiniowania,
zadbamy o należyte miejsca dla sektora rolnego , w tym także w budowanej marce województwa lubuskiego,
na terenach wiejskich muszą powstaną małe i średnie przedsiębiorstwa wytwórcze
i usługowe.  Powiązanie producentów rolnych z przetwórstwem spożywczym handlem (rynkami hurtowymi) tworzeniem grup producenckich i spółdzielni. Zapewnią
one miejsca pracy dla ludzi odchodzących z rolnictwa, oraz dadzą dodatkowy dochód niektórym gospodarstwom rolnym,
uporządkujemy i wyposażymy samorządy w ich podstawowy instrument do prawidłowego planowania i rozwoju czyli – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  Plany takie powinny uwzględniać możliwości rozwoju podstawowej
jednostki samorządu terytorialnego jakim jest gmina, określić tereny pod cele pu-
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bliczne, infrastrukturę techniczną, społeczną, obszary mieszkaniowe i tereny pod
działalność gospodarczą,
dążyć będziemy do wprowadzania nowych technologii, poprawy jakości produkcji, zharmonizowanie warunków produkcji z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, poprawa konkurencyjności, obniżanie kosztów oraz rozwój
nowych produktów i technologii produkcji, poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Są to działania które pozwolą na zwiększenie poziomu życia ludności wiejskiej,
dążyć będziemy do głębokich zmian w charakterze tych obszarów, wzrostu ważności instytucji otoczenia rolnictwa w tym także tzw. agrobiznesu , dla którego region
lubuski stwarza bardzo dobre perspektywy rozwojowe, ale także innych form rozwoju gospodarczego
we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz jednostkami samorządu terytorialnego
podejmiemy prace na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
pochodzących z ubogich rodzin oraz rodzin patologicznych (systemy stypendialne,
zakup podręczników do bibliotek szkolnych, tanie dożywianie w szkołach wszystkich typów, rozwój i wsparcie dla świetlic terapeutycznych). W realizacji tych planów
zamierzamy skorzystać ze środków unijnych w ramach EFS,
we współpracy z urzędami pracy zamierzamy promować inicjatywy na rzecz większej mobilności ludności wiejskiej (np. kursy, pomoc logistyczna i prawna),
będziemy wspierać eksport warzyw i owoców, szczególnie wykorzystując możliwości, jakie stwarza bliskość aglomeracji berlińskiej, obok lubuskich pieczarek i truskawek na stołach berlińczyków jest miejsce również dla innych artykułów żywnościowych z naszego regionu,
będziemy wykorzystywać w sposób bardziej efektywny czystość gleby i bardzo dobry
stan środowiska naturalnego do produkcji żywności wysokiej jakości i ekologicznej
(w Europie i w Polsce nadal panuje moda na produkty ekologiczne i zdrową żywność),
planujemy skuteczniejszą ochronę bogactw naturalnych regionu,
chcemy poprawić dostępność do sieci internetowej na wsiach i w małych miasteczkach,
zamierzamy spowodować poprawę jakości kształcenia w szkołach wiejskich,
będziemy zachęcać młodych nauczycieli do podejmowania pracy na wsi, szczególnie zależy nam na nauczycielach języków obcych, którzy zdecydują się na karierę
zawodową w środowisku wiejskim lub w małych miejscowościach,
zaangażujemy samorządy gminne i miejskie do wspólnej gospodarki odpadami,
będziemy wspierać rozwój alternatywnych źródeł pozyskiwania energii,
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Gospodarka wodna i leśna
Przewidziane działania:
Nawiążemy ścisłą współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze, którym to lasy podlegają w województwie lubuskim, po to
aby wspólne koordynować rozwój województwa w oparciu o jego wielkie bogactwo przyrodnicze.
Gospodarkę leśną i wodną będziemy traktować w sposób priorytetowy a nie tak
jak dotychczas, marginalizować ją. 
Będziemy promować województwo w kraju i za granicą jako „zielone płuca” Polski
i Europy.
Będziemy dążyć do zmiany struktury drzewostanu poprzez systematyczne przekształcanie lasów monokulturowych w lasy mieszane.
Przyjmiemy i konsekwentnie będziemy realizować program udostępnienia i turystycznego zagospodarowania terenów leśnych województwa poprzez inwestycję
w leśną infrastrukturę drogową, zagęszczenie ścieżek i szlaków turystycznych, miejsc
parkingowych i biwakowych.
Będziemy wspierać lokalnych przedsiębiorców działających w usługach na rzecz
leśnictwa, przemysłu drzewnego, przetwórstwa płodów runa leśnego i usługach łowieckich.
Wesprzemy lokalnych przedsiębiorców inwestujących w zagospodarowanie turystyczne lasów, jezior i rzek.
Stworzymy zachęty szczególne dla ludzi młodych do tworzenia nowych przedsiębiorstw związanych z szeroko pojętą gospodarką leśną.
Przyjmiemy i konsekwentnie realizować będziemy program sprzątania śmieci w lasach. 
Wesprzemy rolników zalesiających grunty o małej przydatności dla produkcji rolnej.
W kraju i za granicą będziemy promować walory łowieckie naszego województwa.
Podejmiemy wszelkie działania na rzecz poprawy stanu wód, będziemy kontynuować przerwany program rekultywacji jeziora sławskiego.
Skoncentrujemy duże środki na rzecz gospodarki wodnej, regulacji, rzek, budowy
i remontu wałów, systemu melioracji w tym celu wykorzystamy wszelkie możliwości
pozyskiwania środków finansowych a nie jak do tej pory zwracania finansowania
rządowego. 
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Aktywizacja lokalnego rynku pracy
i przeciwdziałanie bezrobociu
Przewidziane działania:
planujemy współpracę z Kuratorium Lubuskim oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utworzenia przy większych szkołach ponadgimnazjalnych (licea
ogólnokształcące, licea profilowane, technika i szkoły policealne) etatów dla nauczycieli doradztwa zawodowego,
przygotujemy nauczycieli do pełnienia funkcji doradców zawodowych przy pomocy
studiów podyplomowych zorganizowanych we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim z wykorzystaniem środków unijnych
zamierzamy rozbudować pion doradztwa zawodowego w oparciu o Wojewódzki
Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencję Rozwoju Regionalnego,
planujemy przygotowanie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz
Urzędem Statystycznym krótkoterminowej i długoterminowej prognozy zatrudnienia
w województwie lubuskim,
dążyć będziemy do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
będziemy zlecać Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową i innym instytucjom
opracowanie priorytetów gospodarczych regionu (w ramach corocznych grantów),
spowodujemy przyspieszenie prac Agencji Rozwoju Regionalnego nad ustaleniem
priorytetów szkoleń oraz organizacji przedsięwzięć w terenie, Agencja zostanie odpolityczniona i nie będzie synekurą dla członków i działaczy obecnej koalicji,
określimy priorytety w rozwoju aktywności gospodarczej, działalność na rzecz samozatrudnienia, swobodne poruszanie się na rynku unijnym oraz wysoki poziom
informatyzacji przedsiębiorstw,
przewidujemy wszechstronne wsparcie dla przedsiębiorstw w realizowaniu inwestycji prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy
będziemy wspierać i odbudowywać prestiż konkursów zawodowych,
zamierzamy poprawić informację o rynku pracy. Na wyższym poziomie musi przebiegać sprawozdawczość o rynku pracy, ale także w bardziej dynamiczny sposób
Internet i komputer muszą być narzędziem poszukiwania pracy lub miejscem pozyskiwania informacji o wolnych etatach,
po otwarciu rynku pracy dla polskich pracowników w Niemczech diagnozować będziemy rynek pracy w sąsiadujących landach. Możliwość znalezienia zatrudnienia
w Niemczech musi być uzupełnieniem rynku pracy a nie tylko drenażem specjalistów wysokiej klasy.

10

Program Samorządowy 2010–2014
zainicjujemy działania zachęcające do powrotu z emigracji zarobkowej młodych
Lubuszan, poprzez aktywne zaangażowanie biura przedstawicielstwa województwa
lubuskiego w Brukseli,
planujemy ścisłą współpracę z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych w celu
pozyskiwania dużych inwestorów,
zamierzamy lepiej wykorzystywać zmiany legislacyjne przez rozwój aktywności
Kostrzyñsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, szczególnie za sprawą tworzenia podstref w miejscach o nasilonym problemie bezrobocia
planujemy działania promocyjne dla lokalnych jednostek samorządu terytorialnego
z możliwością tworzenia podstref na własnym terenie,
planujemy włączenie do podstrefy najbardziej atrakcyjnych obszarów będących
w gestii Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych,
będziemy skuteczniej inicjować i wspierać działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, szczególnie mieszkańców wsi i małych miasteczek; działania te nie mogą
ograniczać się do szkoleń, dlatego powstaną lokalne inkubatory przedsiębiorczości, a samorząd lokalny, wojewódzki oraz urzędy administracji państwowej podejmą współpracę dla zwalczania tego problemu,

Promocja i ochrona zdrowia
Przewidziane działania:
będziemy współpracować z Porozumieniem Zielonogórskim w organizowaniu badań profilaktycznych, szczególnie pomocnych w wykrywaniu chorób nowotworowych ;naszym celem uczynimy działania na rzecz wzmocnienia roli lekarza rodzinnego w całym systemie opieki zdrowotnej ,przede wszystkim w zakresie właściwej
profilaktyki,
zamierzamy promować Ziemię Lubuską jako idealne miejsce do prowadzenia
rehabilitacji zawodowej, poprzez prezentację walorów turystycznych regionu oraz
możliwości rozwoju infrastruktury medycznej,
planujemy kursy doskonalenia zawodowego dla pielęgniarek i lekarzy poz w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ,w tym zakresie korzystać będziemy także z programów unijnych,
będziemy dążyć do zapewnienia odpowiedniego poziomu i dostępności do gwarantowanej opieki stomatologicznej a także profilaktyki ,szczególnie dla dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym oraz środowisk wiejskich;
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Modelem docelowym powinien być powrót do szkół stomatologów oraz częsta
obecność lekarzy w szkołach i placówkach oświatowych,
zaniedbania w organizacji pracy jednostek ochrony zdrowia wynikają często
z niskich kwalifikacji osób zarządzających, dlatego będziemy organizować
działania na rzecz podniesienia poziomu kompetencji kadry zarządzającej oraz
pracowników tego systemu,
zamierzamy skutecznie wykorzystywać zmiany legislacyjne w promowaniu
współpracy partnerstwa publiczno-prawnego w ochronie zdrowia,
celem naszym jest modernizacja obiektów ochrony zdrowia, zwłaszcza prowadzonych przez samorząd; podejmiemy działania na rzecz unowocześnienia diagnostyki w tym przez system e-zdrowie a także przejrzystości działań w ochronie
zdrowia poprzez system informatyczny,
uruchomimy działania na rzecz poprawy dostępu do badań specjalistycznych
i diagnozy lekarskiej a tym samym lepszego dostępu do usług specjalistycznych,
chociaż jeszcze społeczeństwo lubuskie jest demograficznie młode ,jednak tendencja starzenia się populacji jest widoczna, należy przyspieszyć działania na
rzecz rozwoju świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dla ludzi starszych ,
zamierzamy poprawiać nadal system opieki społecznej przez programy i projekty samorządowe,
zamierzamy wspierać szerzej aktywność stowarzyszeń i fundacji działających na
rzecz ochrony zdrowia, opieki paliatywnej i profilaktyki zdrowotnej,
zachorowalność na nowotwory w naszym województwie wzrasta niepokojąco
stąd konieczność zapewnienia mieszkańcom fachowej pomocy medycznej onkologicznej, co uważamy za priorytetowe,
będziemy wspierać dalszy rozwój systemu ratownictwa medycznego, dążyc do
poprawy standardów w tej dziedzinie, do wysokiej jakości sprzętu ratowniczego
i zapewnienia sprawnego transportu medycznego ratowniczego,
powiążemy działania samorządowe ze strategią rządową w ochronie zdrowia
aby nasze szpitale wojewódzkie wielospecjalistyczne stanowiły bazę szpitali zapewniającą bezpieczeństwo zdrowia obywateli ,wymaga to współpracy samorządów wszystkich szczebli, zwłaszcza dużych miast,
utworzymy lubuską strategię zdrowia psychicznego, wymaga to zintegrowania
bazy szpitalnej oraz wsparcia rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej,
społeczeństwo regionu cierpi na różne patologie głównie rodziny, stąd konieczność stworzenia lepszego dostępu do porad i terapii psychologicznych także
w szkołach i placówkach oświatowych,
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zadbamy o szeroko rozumiane zdrowie rodziny w tym także wsparcie ekonomiczne
rodzin a zwłaszcza rodzin wielodzietnych, zadbamy o lokalne programy pomocy
społecznej, ograniczanie bezrobocia i ubóstwa.

Edukacja
Przewidziane działania:
będziemy wspierać tworzenie kolejnych uczelni zawodowych na terenie województwa, naszym celem jest podniesienie poziomu nauczania, szczególnie na poziomie
studiów wyższych,
planujemy rzetelnie rozważyć możliwość utworzenia publicznej szkoły wyższej o kierunku informatycznym, przy wykorzystaniu bazy pozyskanej od wojska lub jednostek
samorządu powiatowego (np. Gubin, Krosno Odrzańskie),
będziemy dążyć do powołania w Gorzowie Akademii,
zamierzamy wspierać dążenia do zapewnienia pełnej opieki psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i zdrowotnej we wszystkich lubuskich szkołach i placówkach oświatowych,
z wykorzystaniem środków unijnych inicjować będziemy działania na rzecz poprawy
infrastruktury sportowej szkół, we wszystkich typach szkół (w szczególności w szkołach zawodowych)
pragniemy wprowadzić profilaktyczne programy przeciwdziałania agresji i uzależnieniom dzieci i młodzieży,
będziemy mobilizować jednostki samorządu terytorialnego do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach i palcówkach oświatowych, między innymi za
sprawą monitoringu,
będziemy zachęcać gminy do rozbudowy sieci żłobków i przedszkoli, wskazując
samorządom możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizacji tych zadań,
przywrócimy znaczenie kształceniu technicznemu i zawodowemu, którego profile
wynikać powinny z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy;
będziemy poszerzać zakres nauczania kursowego, symulacyjnego i nauczania na
odległość (e-learning)w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, finansowanego również z funduszy europejskich,
przeznaczymy finanse na promocję kształcenia zawodowego i technicznego
ważną rolę w zmienianiu struktury oraz zapewnianiu jakości kształcenia i wychowania odgrywa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny w Gorzowie
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w ramach zrównoważonego rozwoju województwa należy uczynić priorytetem
wsparcie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w uruchomieniu nowych kierunków
kształcenia: prawa, ekonomii, psychologii oraz utworzenia wydziału lekarskiego,
będziemy wspomagać Uniwersytet Zielonogórski w pozyskiwaniu samodzielnych
pracowników naukowych, by spełnić wymagania wynikające z ustawy o szkolnictwie wyższym, celem zasadniczym musi być utrzymanie wiodącej w województwie
lubuskim pozycji Uniwersytetu Zielonogórskiego,
wykorzystując środki unijne utworzymy fundusz stypendialny dla uczniów najwyższych klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy na egzaminie wybiorą matematykę
i zadeklarują studia na kierunkach ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego,
edukacja przedszkolna stanowi podstawę dalszego kształcenia, a dobry start szkolny decyduje o dalszych losach edukacyjnych dziecka i o jego przyszłym sukcesie
zawodowym. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci od samego początku nauki pragniemy upowszechnić nauczanie przedszkolne oraz wdrażać alternatywne formy edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie
jest ona niewystarczająca,
będziemy upowszechniać model edukacji otwarty także na osoby niepełnosprawne poprzez przełamywanie barier psychologicznych i społecznych. Właściwy model
edukacji nie może opierać się tylko na analizie efektów kształcenia, ale musi dostrzegać złożoną strukturę edukacji również w sferze wychowania, burzenia złych
stereotypów oraz wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze
względów finansowych i zdrowotnych,
zamierzamy wspierać innowacje pedagogiczne oraz otwartość nauczycieli na nowoczesne metody nauczania; promować będziemy rozwiązania edukacyjne przynoszące wysokie efekty kształcenia i wychowania,
ważnym elementem składowym edukacji w województwie lubuskim uczynimy szkoły niepubliczne, które nie mogą być traktowane jako drugorzędne. Stowarzyszenia,
fundacje, osoby fizyczne uzyskają wsparcie w zakładaniu szkół i placówek niepublicznych, szczególnie liczymy na szybki rozwój niepublicznych szkół katolickich.
zachęcać będziemy gminy i powiaty do uruchamiania dodatkowych zajęć szczególnie matematyki. Doświadczenia Zielonej Góry pokazują, że w krótkim okresie
można osiągnąć bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych po wprowadzeniu zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania
dążyć będziemy, by w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zabezpieczyć większą ilość pieniędzy na poddziałanie 9.1.2 – tj. organizację dodatkowych
zajęć edukacyjnych i wyrównywanie szans,
opracujemy kompleksową strategię rozwoju oświaty w województwie lubuskim,

14

Program Samorządowy 2010–2014
współpracować będziemy ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w placówkach i szkołach w szczególności ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ
„Solidarność”.  Związki zawodowe uczynimy ważnym partnerem działań na rzecz
lubuskich nauczycieli,
upowszechniać będziemy wyniki sprawdzianów egzaminów szkół lubuskich.  Nagradzać będziemy sukcesy szkół, placówek i nauczycieli

Turystyka
Przewidziane działania:
w zmianach strukturalnych planowanych na wsi chcemy wykorzystać wysokie walory turystyczne i przyrodnicze regionu, szybko rozwijającą się branżą może stać się
agroturystyka, nastawiona także na klienta z zagranicy,
zatrzymamy negatywny trend spadku liczby turystów odwiedzających województwo
lubuskie,
województwo lubuskie ma niepowtarzalną szansę na rozwój sektora turystycznego,
dlatego wykorzystamy niedalekie usytuowanie aglomeracji berlińskiej, by powrócić
do przedwojennej tradycji, gdy berlińczycy spędzali weekendy i urlopy na Ziemi Lubuskiej. Realizacji tego postulatu sprzyja pełne otwarcie granicy polsko-niemieckiej,
w lepszy sposób promować będziemy walory turystyczne Ziemi Lubuskiej na międzynarodowych targach, szczególnie w Berlinie.  W przedsięwzięciach promocyjnych, szczególnie nastawionych na klientów zagranicznych, będziemy eksponować
walory turystyczne i przyrodnicze regionu, zamieszczać reklamy w prasie krajowej
i zagranicznej, organizować wycieczki i imprezy plenerowe dla osób i firm opiniotwórczych,
zamierzamy promować działania podwyższające standard usług turystycznych, aby
Ziemia Lubuska była celem wyjazdów turystycznych, a nie tylko etapem tranzytowym,
rozbudujemy istniejącą sieć infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne),
przewidujemy rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej oraz podniesienie jej
standardu,
podtrzymywanie tożsamości regionalnej realizować będziemy także poprzez odnawianie i konserwacjê zabytków architektonicznych oraz udostępnianie ich zwiedzającym.
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Wykorzystanie środków europejskich
Przewidziane działania:
będziemy wspierać organizacje zajmujące się szkoleniem osób i firm, szczególnie
w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorczości,
wzmocnimy rozwój Biur Kariery przy uczelniach lubuskich oraz umożliwimy ich liderom praktyki w instytucjach europejskich,
dążyć będziemy, by przy pomocy środków unijnych realizować zasadę zrównoważonego rozwoju całego regionu.  Wyeliminujemy błędy tym zakresie popełnione
przez obecną koalicję,
prowadzić będziemy działania na rzecz utrzymania w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 środków na rzecz regionalnych programów operacyjnych. Chcielibyśmy uzyskać większe środki dla województwa lubuskiego,
za zasadne uważamy wyodrębnienie w kolejnej perspektywie finansowej osobnego
programu Polska Zachodnia, obejmującego województwa: lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie,
usprawnimy politykę informacyjną o konkursach,
wyeliminuje zbędne procedury administracyjne utrudniające beneficjentom realizację projektów,
znacząco ograniczymy realizację projektów w ramach tzw. list indykatywnych. Podstawową formą rozdziału środków w ramach poszczególnych priorytetów działań
będą konkursy,
dążyć będziemy do tego, by beneficjentami środków unijnych realizowanych w ramach LRPO były lubuskie firmy, stowarzyszenia i inne podmioty związane z Ziemią
Lubuską.
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