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Wstęp

Obecne przemiany struktury społeczno – gospodarczej naszego kraju stanowią szczególne wyzwanie

nie tylko dla władz Państwa, ale również dla samorządów reprezentujących społeczności lokalne. Zarządzanie

gminą w obecnej dobie nie może polegać wyłącznie na podejmowaniu bieżących, doraźnych decyzji. Władze

samorządowe coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że kierowanie gminą musi mieć charakter aktywny,

uporządkowany i zorientowany na kreowanie jej przyszłości. Wskazane jest również zacieśnianie współpracy z

powiatem krośnieńskim i ościennymi gminami. Stanowisko takie wynika z analizy otaczającej nas

rzeczywistości; przemian społeczno – gospodarczych zachodzących w naszym kraju oraz na świecie. Władze

Gminy w swej działalności stale borykają się z ograniczeniami finansowymi, ludzkimi, politycznymi oraz

technicznymi, które usprawniłyby zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Dlatego właśnie tak istotne jest

racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych atutów, walorów i szans.

Uwarunkowania zewnętrzne

Władze Gminy Krosno Odrzańskie podjęły decyzję o przygotowaniu aktualnego Planu Rozwoju

Lokalnego na lata 2007 – 2013, z racji kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (lata 2007 – 2013).

Pomimo nieobowiązkowego charakteru tego dokumentu, dokumenty aplikacyjne często odwołują się do Planu

Rozwoju Lokalnego, który stanowi podstawowy dokument planistyczny i świadczy o dobrym przygotowaniu

gminy do realizacji projektów, które mają być współfinansowane ze środków europejskich.

Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego wzmacnia więc pozycję gminy w procesie ubiegania się o pozyskiwanie

środków z funduszy europejskich.

Plan jest uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krosno Odrzańskie

obowiązującej na lata 2000 – 2015. Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych gminy

posiadanych atutach oraz najistotniejszych brakach i problemach, określono dwa strategiczne cele, które

wytyczają główne kierunki rozwoju.  Ich realizacja w wieloletniej perspektywie powinna doprowadzić do

osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju . Cele te są następujące:

1. AKTYWIZOWANIE  ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY
2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Realizacja projektów,  prowadząca do osiągnięcia celów, szczególnie tych związanych z podniesieniem

technicznych i społecznych warunków życia w gminie, będzie prowadziła do osiągnięcia pożądanego statusu

wynikającego ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krosno Odrzańskie. Plan Rozwoju Lokalnego w rozumieniu

jego twórców nie jest bowiem tylko listą życzeń i dokumentem opisującym marzenia o przyszłości, ale od

momentu zatwierdzenia stanie się podstawą zarządzania i kierowania usługami komunalnymi, dokumentem

ustalającym hierarchię ważności zadań i określającym czas ich realizacji.
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Uzasadnienie wyboru celów strategicznych

1. AKTYWIZOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY

Jednym z priorytetów  działalności samorządu lokalnego jest wspieranie rozwoju działalności

gospodarczej jako bardzo istotnego elementu walki z bezrobociem. Zjawisko bezrobocia  ma wpływ nie tylko na

ogólny poziom dochodów mieszkańców gminy, ale jest potencjalnym źródłem wielu napięć społecznych

(alkoholizm, przestępczość, konflikty rodzinne, niższe wpływy podatkowe, itp.).

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że Gmina Krosno Odrzańskie nie  ma możliwości bezpośredniej

walki z bezrobociem, ale powinny być podejmowane działania wspierające wszelkie inicjatywy gospodarcze.

Mogą one polegać na udostępnianiu i uzbrajaniu odpowiednich terenów, doradztwie, czy integracji kręgów

gospodarczych. Lokalizacja nowych inwestycji w danym regionie uzależniona jest bowiem od wielu czynników.

Podstawowymi elementami są m.in. poziom rozwoju infrastruktury oraz jakość kapitału ludzkiego. Duże

znaczenie ma także promocja i sprawna obsługa administracyjna inwestorów oraz lokalne preferencje i

udogodnienia tworzone dla pozyskania inwestycji.

Bardzo ważne jest  to, że pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną,  to  obecnie nie tylko

jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia działalności

gospodarczej. Inwestycje na terenie gminy (w tym budownictwo mieszkaniowe) prowadzone przez różne

podmioty gospodarcze nie będą możliwe do przeprowadzenia bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków,

przede wszystkim w sferze infrastruktury, prawodawstwa i dobrej organizacji usług administracyjnych.

W realizacji celu nr 1 istotne jest również stworzenie elementów spójnej i długofalowej polityki

wykorzystania w gminie lokalnych zasobów w taki sposób, aby stanowiły bazę dla lepszego rozwoju rekreacji i

turystyki, gdyż niezaprzeczalny jest wpływ tych obszarów na poziom rozwoju.

2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Najistotniejszym oczekiwaniem mieszkańców w stosunku do każdego samorządu są jego aktywne

działania w kierunku poprawy obecnych warunków życia. Zmiany polityczno-społeczne, zainicjowane w naszym

kraju kilkanaście lat temu stworzyły możliwość swobodnego podróżowania, a co za tym idzie, zaobserwowania

standardów życia w rozwiniętych krajach. Konfrontacja ta nie wypadła korzystnie – braki w zwodociągowaniu i

skanalizowaniu, złej jakości drogi, niedostatek mieszkań, często zdegradowane środowisko naturalne

(zwłaszcza wody powierzchniowe) świadczyły o różnicach poziomu rozwoju cywilizacyjnego.

Okres ostatnich kilkunastu lat to czas niezaprzeczalnych, pozytywnych przemian. W wielu gminach

problem wyposażenia gospodarstw domowych w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, takie jak

telefony, czy dostęp do sieci wodociągowej,  przestał w dużej mierze istnieć. Mimo tych postępów do zrobienia

pozostało jeszcze wiele. Pełna infrastruktura techniczna oznacza bowiem również zaopatrzenie w źródła energii

cieplnej, produkowanej przy poszanowaniu środowiska naturalnego, czy też zapewnienie dobrej jakości sieci

dróg. Pod tym pojęciem kryje się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja,
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utylizacja), czy też powszechny dostęp do światowej sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w

stanie zapewnić mieszkańcom gminy życie i rozwój na odpowiednim poziomie.

Jednym z kluczowych wyznaczników rozwoju,  zarówno ekonomicznego jak i społecznego, jest dziś

informacja, dostępność do niej i umiejętność jej wykorzystania. Stąd współczesne społeczeństwo jest

najbardziej w historii nasycone techniką i od niej zależne. Również społeczeństwo gminy Krosno Odrzańskie

powinno stać się społeczeństwem informacyjnym, takim w którym informacja jest intensywnie wykorzystana w

życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym. Stąd wskazane jest, aby w mieście jak najszybciej

w pełni zaczęto wykorzystywać szanse i możliwości jakie niesie za sobą uczestnictwo w „sieci”. Wykorzystując

sprzyjające okoliczności należy zadbać o różnorodność i dostępność środków komunikacji i przetwarzania

informacji.

Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej jest z pewnością

najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz. Na obecnym poziomie rozwoju

społeczeństwa nie jest ono jednak wystarczające do zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie.

Dla społeczności lokalnej bardzo ważny jest dialog z miejscowymi władzami samorządowymi, które

zostały powołane po to, by reprezentować jej interesy.

Równie istotna jest dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak usługi zdrowotne, opieka

społeczna, oświata czy też kultura, sport i rekreacja oraz przeciwdziałanie takim negatywnym zjawiskom jak

ubóstwo, alkoholizm, narkomania, przemoc.

W gminie Krosno Odrzańskie, oprócz budowy i modernizacji obiektów sportowych przy placówkach

oświatowych, konieczne są również działania organizacyjne, pozwalające na włączanie się osób aktywnych

społecznie w działania na rzecz gminy i jej mieszkańców. Niezbędne wydaje się podejmowanie działań,

zwalczających objawy społecznego marazmu, szczególnie wobec obszarów problemowych, które mogą zostać

poddane procesom rewitalizacji. Umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym będzie więc, również jednym z

istotnych elementów tego opracowania.

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Krosno Odrzańskie zawiera informacje o planowanych projektach i

zadaniach inwestycyjnych na lata 2007- 2013.

Plan Rozwoju Lokalnego będzie służył zapewnieniu koncentracji środków finansowych na strategiczne cele

oraz będzie wpływał na efektywność ich wykorzystania. Poprzez strategiczne działania oraz długofalowe

programowanie i konsekwentną realizację programu powinny zostać rozwiązane podstawowe problemy

rozwoju gminy Krosno Odrzańskie.

Ramy czasowe

Realizacja planu obejmuje przedział czasowy 2007-2013, ale w jego ramach zostaną zdiagnozowane

długofalowe kierunki działań na lata następne. Określenie ram zadaniowych i czasowych nie przekreśla

możliwości dynamicznego podejścia do Planu i wprowadzania korekt w przypadku zmiany uwarunkowań

zewnętrznych.



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013

8

Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Przedmiotem Planu Rozwoju Lokalnego jest administracyjny obszar gminy Krosno Odrzańskie, z

opisanymi sferami życia, m.in.: społeczną, demograficzną, gospodarczą, kulturową, rolniczą oraz

infrastrukturalną, które rozpatrywane są z uwzględnieniem powiązań lokalnych i regionalnych.

Celem Planu Rozwoju Lokalnego jest sprecyzowanie zadań do realizacji na lata 2007-2013 z

wyszczególnieniem ich źródeł finansowania, w oparciu o przygotowaną prognozę budżetową, opartą na analizie

budżetu gminy.
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I. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym
wdrażaniem planu

1. Położenie i krótka charakterystyka Gminy

Gmina Krosno Odrzańskie położona jest w powiecie

krośnieńskim w środkowo – zachodniej części woj. lubuskiego

blisko granicy polsko – niemieckiej, u zbiegu ważnych szlaków

komunikacyjnych w kierunku Poznania, Wrocławia i Berlina. Gmina

Krosno Odrzańskie posiada dogodny układ transgranicznych

połączeń drogowych z przejściami granicznymi w Świecku i

Słubicach drogą nr 29 oraz w Gubinie i Gubinku  drogą nr 32.

Odległość  od siedziby samorządowych władz wojewódzkich

zlokalizowanych w Zielonej Górze wynosi 33 km i siedziby

Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim 104 km. Gmina

Krosno Odrzańskie jest podstawową jednostką lokalnego

samorządu terytorialnego, powołaną w celu  organizowania  życia

publicznego na swoim terytorium. Jest gminą miejsko-wiejską.

Siedzibą organów Gminy jest miasto Krosno Odrzańskie. Obszar

Gminy Krosno Odrzańskie zajmuje powierzchnię 21.240 ha i jest

podzielony na 19 sołectw obejmujących 20 wsi oraz miasto Krosno

Odrzańskie. Gminę zamieszkuje 19.071 osób (dane Urzędu Miasta

według stanu na dzień 30.11.2007r.), z czego w samym Krośnie

Odrzańskim 12.487 osób (dane Urzędu Miasta według stanu na dzień 30.11.2007r.)

Swoje plany rozwojowe miasto wiąże z położeniem przy ważnych szlakach komunikacji drogowych w

kierunku Poznania, Wrocławia, Szczecina, oraz z bliskością uniwersyteckich ośrodków akademickich: w

Zielonej Górze- Uniwersytet Zielonogórski (33 km), we Frankfurcie i w Słubicach - Uniwersytet Viadrina,

Collegium Polonicom oraz w  Sulechowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Odległość do najbliższych

portów lotniczych wynosi: Zielona Góra – Babimost (50 km) i Berlin (110 km). Przez teren Gminy przepływa

rzeka Odra wykorzystywana do celów transportowych. W mieście zlokalizowany jest załadunkowy port rzeczny

dla towarów masowych oraz przystań dla statków pasażerskich i łodzi sportowych.

Od wielu lat władze samorządowe prowadzą aktywną współpracę zagraniczną z kilkoma miastami w

Europie. Umowy partnerskie podpisano z Gminą Eemsmond w Holandii (2000r.), Miastem Schwarzheide w

Niemczech (2001r.), Miastami Karcag na Węgrzech (2005 r.) i Bremervőrde w Niemczech (2005r.).

Prowadzona jest też współpraca, oparta na liście intencyjnym, z włoskim miastem Atri. Pomiędzy Krosnem

Odrzańskim, Schwarzheide i Karcag powstał układ trójstronny, gdyż Karcag jest także miastem partnerskim

Schwarzheide.



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013

10

      Współpraca skupia się wokół wspólnego działania na rzecz promocji miasta na forum międzynarodowym,

zmiany mentalności społeczności lokalnej w kierunku partnerskiego współdziałania, wymiany doświadczeń w

zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, współpracy w zakresie oświaty, kultury sportu, turystyki.

      Dzięki prowadzonej współpracy zagranicznej wielu mieszkańców Gminy miało okazję wyjeżdżać do

zaprzyjaźnionych miast, obserwować życie innych Europejczyków, nawiązać nowe kontakty. W perspektywie

następnych lat współpracy, będą podejmowane wspólne projekty na płaszczyźnie kulturowej, sportowej,

gospodarczej, społecznej.

2. Środowisko przyrodnicze

Gmina Krosno Odrzańskie leży w środkowej części doliny rzeki Odry przynależącej do makroregionu

Pojezierza Lubuskiego, w obrębie którego wyróżnia się trzy mezoregiony: Niecka Pliszki, Dolina Odry

Środkowej oraz Pagórki Gubińsko – Zielonogórskie. Obszar Niecki Pliszki zlokalizowany jest na niewielkim

fragmencie gminy Krosno Odrzańskie, tj. od miejscowości Czetowice na północ od doliny rzeki Odry.

Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą terenu (różnice wysokości terenu wahają się w przedziale 20 – 50

m, liczne dolinki erozyjne, rynny glacjalne).

Podążając w kierunku południowym natrafia się na prawie pionową krawędź morfologiczną o wysokości

5 – 50 m stanowiącą granicę pomiędzy Niecką Pliszki a Doliną Środkowej Odry, której charakter determinuje

system teras dwóch rzek, tj. Odry i Bobru. System ten jest bardzo rozległy powierzchniowo i składa się z dwóch

teras: zalewowej i nadzalewowej. Gmina Krosno Odrzańskie zlokalizowana jest w przeważającej części na

obszarze tzw. Doliny Środkowej Odry. Trzeci mezoregion, zwany Pagórkami Gubińsko – Zielonogórskimi

obejmuje swym zasięgiem niewielki, południowy fragment gminy Krosno Odrzańskie.

Na budowę geologiczną obszarów gminy składają się osady trzeciorzędowe (iły, mułki) o miąższości

100 - 120 m oraz wierzchnie warstwy osadów czwartorzędowych o miąższości 20 - 40 m. Istotny element

stanowią doliny rzek Odry i Bobru oraz rynny subglacjalne zajmujące około 35 – 40 % powierzchni gminy. Ich

dna wypełniają osady pochodzenia rzecznego i organicznego, jak np. mady piaszczyste, lecz również mady

gliniaste.

Ważnym komponentem środowiska geologicznego terenów gminy są torfy typu niskiego o

zróżnicowanej miąższości (2 – 4,5 m). Torfowiska zlokalizowane są pomiędzy Czarnowem a Wężyskami w

dolinie Odry oraz w rejonie miejscowości Czetowice w rynnach subglacjalnych. Ich łączna powierzchnia stanowi

około 700 ha, a orientacyjne zasoby wynoszą 7000m3. Użytkowane są one jako łąki i pastwiska z uwagi na

niską wartość energetyczną. W okolicach Retna znajdują się złoża ropy i gazu.

Gmina Krosno Odrzańskie oprócz wspomnianych surowców organicznych posiada również zasoby

surowców mineralnych. Należą do nich złoża kruszywa naturalnego w Starym Raduszcu (kruszywo

odpowiednie dla budownictwa). W okolicach Radnicy, w rejonie miejscowości Marcinowice, Osiecznica,

Gostchorze i Łochowice.
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Dominują tu gleby wytworzone z piasków, natomiast gleby wytworzone z glin zajmują mniejsze

powierzchnie. i tak, występują tu gleby: bielicowe, brunatne, brunatne wyługowane, czarne ziemie, torfowe,

mułowo – torfowe, murszowo – mineralne i mady. Wyróżnia się wśród nich następujące klasy bonitacyjne

gruntów ornych: IIIa, IIIb, IVa, IVb, V i VI.

Wody powierzchniowe stanowią stosunkowo gęstą sieć hydrograficzną i w całości przynależą do zlewni

rzeki Odry. Rzeka ta jest częściowo obwałowana. Większym ciekiem tego rejonu jest również rzeka Bóbr, której

ujście do Odry znajduje się w okolicach miejscowości Stary Raduszec. Oprócz wód płynących gmina posiada w

obrębie swych granic liczne jeziora i stawy hodowlane, których występowanie jest ściśle związane z

geomorfologią terenu. Ważniejszymi jeziorami gminy są: jezioro Glibiel w Łochowicach (jezioro głębokie, przy

brzegu głębokość wynosi 1,4 m), jezioro Moczydło w Osiecznicy (głębokość maksymalna 4,5 m, głębokość

średnia 3,5 m), natomiast jezioro Jelito jest największym i najgłębszym jeziorem Gryżyńskiego Parku

Krajobrazowego (powierzchnia 49,9 ha, głebokość maksymalna 36,3 m). Stawy hodowlane zlokalizowane są

przede wszystkim w okolicach miejscowości Czetowice. Istotny element odgrywający ważną rolę w retencji wód

tych terenów stanowią torfowiska.

Podobnie jak w wypadku innych polskich rzek, tak i reżim hydrologiczny Odry związany jest z opadami

atmosferycznymi i posiada charakter sezonowy (podwyższone stany wód wiosną – roztopy i w lipcu – opady

letnie). Podczas wysokich stanów wody zalewane zostają grunty znajdujące się pomiędzy lewobrzeżnym

wałem a prawym brzegiem rzeki Odry. Dochodzi wówczas do podtopień lub nawet zalań w miejscowościach :

Radnica, Gostchorze, Osiecznica i Krosno Odrzańskieo (prawobrzeżna strona) oraz Sarbia, Strumienno,

Czarnowo  i Stary Raduszec (lewobrzeżna strona).

Wody gruntowe w gminie Krosno Odrzańskie związane są z litologią i morfologią terenu. Wyróżnia się

tu dwa obszary głównych zbiorników wód podziemnych o wysokiej ochronie zlokalizowane na północ i na

zachód od miasta.

Klimat omawianego obszaru jest klimatem umiarkowanym chłodnym, charakteryzuje go jednak pewna

lokalność, przez co wyróżnić można trzy typy: klimat terenów pozadolinnych, klimat rozległej doliny Odry i

Bobru oraz klimat rejonu subglacjalnego.

Przeważającą część szaty roślinnej gminy Krosno Odrzańskie stanowią lasy. Lesistość tych terenów to

48,2%. Najliczniejsze są tu drzewostany sosnowe tworzące często zwarte monokultury. Wśród innych

gatunków drzew tworzących lasy gminy wymienić należy: brzozy, dęby, buki i olsze.

3. Analiza stanu środowiska przyrodniczego

Stan czystości powierzchniowych wód płynących w gminie Krosno Odrzańskie jest niewystarczający dla

zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód. Wieloletnie badania potwierdzają poprawę jakości wody w

Odrze, jednak stan czystości tej rzeki jest w znacznym stopniu uzależniony od wpływu zanieczyszczeń ze

źródeł zlokalizowanych poza granicami gminy. Jest to także związane z niewystarczającym jeszcze

uregulowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy. Tabela nr 1 przedstawia klasyfikację jakości rzeki Odry
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powyżej ujścia Bobru dla punktu pomiarowego zlokalizowanego w 514 km rzeki Odry liczonym od źródła. Są to

wartości wyznaczone zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla

prezentowania stanu wód powierzchniowych. Na podstawie wspomnianego rozporządzenia rzeka Odra w tym

punkcie pomiarowo – kontrolnym klasyfikuje się w V klasie czystości wód. Wartości wskaźników, które zostały

przedstawione w poniższej tabeli, dla poszczególnych parametrów świadczą że woda nie spełnia wymagań

określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela nr 1 – Klasyfikacja jakości wód rzeki Odry powyżej ujścia Bobru (m. Krosno Odrz.) - 514 km (dane za

2006r., WIOŚ Zielona Góra)

Lp. Parametr Jednostka N
Wartości

Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik

1 Temp. wody °C 12 0 11,5 24,3 23,5 II

2
Zawiesina

ogólna
mg/l 12 2,8 15,44 42,8 36,1 III

3 Odczyn pH 12 7,6 8 8,9 7,7-8,7 III

4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,8 10,903 14,4 8,119 I

5 BZT5 mg O2/l 12 1,06 4,218 10,4 9,104 IV

6 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,4 5,101 7 6,946 III

7 ChZT-Cr mg O2/l 12 19,1 32,61 69,12 63,493 V

8
Ogólny węg.

org.
mg C/l 12 5,08 12,487 26,08 21,609 V

9 Amoniak mg NH4/l 12 0,129 0,626 1,57 1,511 III

10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,03 1,545 2,29 2,139 IV

11 Azotany mg NO3/l 12 nw 10,433 18,4 17,482 III

12 Azotyny mg NO2/l 12 0,009 0,056 0,136 0,119 III

13 Azot ogólny mg N/l 12 2,01 3,913 5,99 5,844 III

14 Fosforany mg PO4/l 12 0,04 0,215 0,34 0,335 II

15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,11 0,206 0,55 0,377 II

16 Przew. elektrol. uS/cm 12 522 1039 1433 1424 III

17
Zasadowość

ogól.
mg CaCO3/l 12 86,4 118 168 88,6 III

18 Chlorki mg Cl/l 12 59,7 189,342 307 293,5 III

19 Ind.sap. fitopl. 4 1,91 2,007 2,09 2,09 III
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Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.

20 Chlorofil "a" ug/l 8 5,7 53,9 157,5 157,5 V

21 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2701,7 6200 6200 IV

Stwierdzona klasa w ppk.: V

Stan jakości wód stojących, do których zalicza się 12 jezior i 73 stawy hodowlane, zależny jest m.in. od

wyżej wspomnianych czynników.

Jakość powietrza na obszarze gminy Krosno Odrzańskie jest dobra. Wzrost zanieczyszczeń

napływowych oraz rozproszona zabudowa (emisja niska) wpływają na zwiększenie emisji zanieczyszczeń do

atmosfery, jednak nie powodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów, a wieloletnie badania poziomu stężeń

podstawowych zanieczyszczeń wskazują na systematyczną poprawę jakości atmosfery.

Inaczej ma się sprawa z gruntami. Istniejące na terenie gminy grunty rolne to w przeważającej części

gleby o wyjątkowo słabej klasie bonitacji i wysokim zakwaszeniu. Podobnie ma się sprawa gospodarki leśnej.

Dokonując oceny jakości siedlisk leśnych oraz struktury gatunkowej lasów należy stwierdzić, że siedliska leśne

na terenie gminy są wyjątkowo ubogie, a wysoki udział sosny w strukturze gatunkowej nadaje monokulturowy

charakter lasu. Jednak z drugiej strony, duży udział powierzchni leśnych w użytkowaniu gruntów ma pozytywne

znaczenie dla środowiska naturalnego, czego skutkiem jest dobry stan aerosanitarny gminy.

Znaczny obszar gminy Krosno Odrzańskie wchodzi w skład sieci Natura 2000, mającej na celu ochronę

bioróżnorodności terytoriów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Obszar ten figuruje w programie pod

nazwą Dolina Środkowej Odry. Tereny te są objęte ochroną, a co za tym idzie pewnymi ograniczeniami.

Spodziewać się można, że wystąpią ograniczenia w dotychczasowym sposobie ich zagospodarowania i

intensyfikacji tego zagospodarowania. Nowe inwestycje będą musiały być poddane ocenie oddziaływania na

środowisko oraz ocenie Wojewody, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, a dopuszczane do realizacji

będą tylko te, które nie pogorszą stanu siedlisk przyrodniczych.

Program Natura 2000 jest regulowany poprzez dwie Dyrektywy Unii Europejskiej, tj. "Dyrektywę

79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków" (potocznie zwaną Dyrektywą Ptasią) i "Dyrektywę 92/43/EWG

w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory" (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).

Tereny gminy Krosno Odrzańskie objęte programem Natura 2000 to obszary chronione zapisami

ujętymi w Dyrektywie Ptasiej. Są to tereny ściśle związane z rzeką Odrą i jej terasami zalewowymi.

 Dyrektywa Ptasia dla skutecznej ochrony ptaków posługuje się następującymi metodami:

·  wprowadza szereg zakazów w stosunku do działań nakierowanych na ptaki,

·  nakazuje ochronę siedlisk ptaków,

·  ogranicza introdukcję gatunków obcych,

·  ustala zasady i ograniczenia dotyczące gospodarczego i rekreacyjnego wykorzystania ptaków,

·  postuluje wprowadzenie koniecznych zapisów w prawie krajowym,

·  nakazuje kontrolę realizacji ochrony i jej skutków, a w razie wykazanej przez tę kontrolę niskiej

skuteczności -  działań ochronnych - modyfikowanie stosowanych metod.
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Obszary Natura 2000 w gminie Krosno Odrzańskie w większości pokrywają się ze strefą ochrony

krajobrazu ustanowioną w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów

chronionego krajobrazu. Strefa ta obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i

wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
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Rysunek nr 1 – Natura 2000, Dyrektywa Ptasia, gmina Krosno Odrzańskie, część I

(www.mos.gov.pl/natura2000/)

Rysunek nr 2 – Natura 2000, Dyrektywa Ptasia, gmina Krosno Odrzańskie, część II
(www.mos.gov.pl/natura2000/)

http://www.mos.gov.pl/natura2000/
http://www.mos.gov.pl/natura2000/
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4. Demografia

Dane Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego na dzień 30 listopada 2007r. wykazały,

iż Gminę Krosno Odrzańskie zamieszkiwało 19.071 mieszkańców, w tym  miasto 12.487 mieszkańców,

pozostałe miejscowości  6.584 osób.

Gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie 89,78 os./km2 .  w samym mieście Krosno Odrzańskie

wyniosła 1532,14 os./km2, w części wiejskiej  32,23 os./km2.

Tabela nr 2 – Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Krosno Odrzańskie z podziałem

na płeć według stanu na dzień 30.11.2007r.

Lp. Miejscowość
Liczba
mieszkańców

w tym

kobiety Mężczyźni

1. Krosno Odrzańskie 12.487 6.432 6.055

2. Bielów 133 74 59

3. Brzózka 247 124 123

4. Chojna 55 26 29

5. Chyże 200 100 100

6. Czarnowo 506 261 245

7. Czetowice 164 83 81

8. Gostchorze 325 164 161

9. Kamień 147 72 75

10. Morsko 27 14 13

11. Łochowice 256 127 129

12. Marcinowice 460 234 226

13. Nowy Raduszec 162 79 83

14. Osiecznica 961 482 479

15. Radnica 625 315 310

16. Sarbia 157 79 78

17. Stary Raduszec 512 270 242

18. Strumienno 205 105 100

19. Retno 165 71 94

20. Szklarka Radnicka 401 195 206
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Lp. Miejscowość Liczba
mieszkańców

w tym

21. Wężyska 876 437 439

Razem: 19.071 9744 9327

Na przestrzeni lat 2000-2006 obserwuje się dodatni przyrost naturalny na terenie gminy, tendencję tą

obrazuje Tabela nr 3 – Przyrost naturalny, natomiast odwrotną, ujemną tendencję zauważyć można w migracji

ludności – Tabela nr 4

Tabela nr 3 – Przyrost naturalny

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Przyrost dodatni (+)
przyrost ujemny (-)

+34 +42 +3 -3 +14 +24 +27

Urodzenia 191 180 143 157 168 174 200

Zgony 157 138 139 160 154 152 173

Tabela nr 4 – Saldo migracji

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Różnica -42 -166 -80 -161 -59 -147 +21

Wymeldowanych 221 351 312 301 228 247 236

Zameldowanych 179 185 232 140 169 140 257

5. Opieka społeczna

Realizatorem zadań w zakresie systemu zabezpieczenia społecznego w Gminie Krosno Odrzańskie od

1990 roku jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek realizuje zadania gminy i zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pomocy

społecznej, świadczeń rodzinnych, profilaktyki przeciwalkoholowej, świadczeń alimentacyjnych oraz dodatków

mieszkaniowych. W obszarze działań jednostki znajdują się środowiska osób potrzebujących wsparcia

materialnego, wsparcia w zakresie polityki przeciwdziałania bezrobociu, przeciwdziałania wykluczeniu

społecznemu, wyrównywania szans osób chorych i niepełnosprawnych, rozwiązywania problemów

patologicznych.
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Tabela nr 5 - Liczba osób objętych pomocą społeczną w Gminie Krosno Odrzańskie w 2007 roku.

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

Bezrobocie 622 1613

Rodziny niepełne 161 562

Rodziny wielodzietne 43 286

Niepełnosprawność 138 280

Patologie 82 243

Analiza powodów według stopnia nasilenia ich występowania wskazuje, że dominującymi przyczynami

trudnej sytuacji życiowej mieszkańców są:

· bezrobocie,

· bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych i

wielodzietnych,

· niepełnosprawność,

· zdarzenia patologiczne /alkoholizm, narkomania, przemoc/.

Powody kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej wyznaczają obszary występujących

problemów społecznych. Problemy te nie istnieją niezależnie od siebie, wręcz przeciwnie jedne z nich są

przyczyną powstawania kolejnych. Mimo zauważalnego ruchu migracji osób w wieku produkcyjnym, tworzenia

nowych miejsc pracy, nadal utrzymuje się stopa bezrobocia,  w tym osób niepełnosprawnych, i pozostaje

głównym powodem kwalifikującym do pomocy społecznej. Brak zatrudnienia negatywnie wpływa nie tylko na

ekonomiczną kondycję rodzin, ale także na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego. Pozostawanie bez pracy

pozbawia bezrobotnego poczucia własnej wartości, powoduje stres oraz niemożność podejmowania

racjonalnych decyzji.

Na podstawie materiałów diagnostycznych określono adresatów grup społecznych, które mają być

podmiotem polityki  społeczno-opiekuńczej gminy. Należą do nich:

· długotrwale bezrobotni w tym grupy zagrożone wykluczeniem społecznym,

· osoby niepełnosprawne,

· rodziny dysfunkcyjne,

· rodziny zagrożone patologicznie.

         Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  Krosno Odrzańskie na lata 2006-2011 zakłada

działania w kierunku rozwiązywania problemów społecznych wskazanych grup dysfunkcyjnych w założeniach i

formach określonych w strategii.
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6. Bezrobocie

Gmina Krosno Odrzańskie  na tle powiatu krośnieńskiego.

     Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na koniec 2007 roku  stopa bezrobocia  w powiecie

krośnieńskim wyniosła 27,8% , w województwie 15,5%, w skali kraju 12,2%.

       Od dwóch lat notuje się stały spadek bezrobocia zarówno w kraju, jak i w powiecie oraz gminie.

Porównując stan z sierpnia  2007 roku do lutego  2003 r. kiedy bezrobocie osiągnęło najwyższy poziom

widzimy że nastąpił spadek  w powiecie o 42,25% a w gminie o 50,3%.

         Struktura bezrobocia w gminie przedstawia się podobnie jak w powiecie: więcej jest bezrobotnych kobiet

niż mężczyzn, najwięcej z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej, a także osób w

przedziale wiekowym 25-34 lata oraz 45-54 lata. Powyższe dane przedstawione zostały w Tabeli nr 6.

       W  2007 roku nastąpił wyraźny spadek liczby osób bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego. Liczba

ta zmniejszyła się o 309 osób; w mieście o 157 osób, w gminie o 152 osoby.  Zmniejszył się procentowy udział

mieszkańców wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych w gminie z 43,07% na 41,67%.

             Patrząc na podział bezrobotnych :

· wg  wykształcenia – obserwuje się, że najbardziej zmniejszyła się ilość zarejestrowanych w grupie osób

z wykształceniem zasadniczym zawodowo,

· wg wieku – największy spadek w przedziale 18-24 lat,

· wg stażu pracy – największy spadek w grupie osób posiadających staż pracy od 1 roku do 5 lat oraz

bez stażu pracy.
Porównując bezrobotnych w w/w grupach ze względu na miejsce zamieszkania zauważa się, że nie ma

istotnych różnic między miastem a wsią.

      Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w roku ubiegłym pracodawcy zgłosili 2865 ofert pracy, wśród

których najczęściej powtarzały się oferty w zawodach : sprzedawca, robotnik budowlany, szwaczka, obuwnik

przemysłowy, kierowca samochodu ciężarowego, tapicer, murarz, stolarz, fryzjer, spawacz, cukiernik, piekarz,

kosmetyczka, opiekunka dziecięca. Pracę w powiecie w ciągu roku podjęły 3772 osoby w tym tylko 1770 osób

w oparciu o oferty będące w posiadaniu urzędu pracy. W roku 2006 i na początku roku 2007 powstały nowe

miejsca pracy co w konsekwencji  w znacznym stopniu polepszyło  sytuację osób szukających zatrudnienia  :

· firma „ Tech – Pol – Meteo” sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim ul. Pocztowa – produkcja palet,

zatrudnienie - 10 osób

· Iste sp. z o.o. w Babimoście Zakłady Produkcyjne w Krośnie Odrzańskim ul. Pocztowa – szycie

tapicerki meblowej, zatrudnienie – 30 osób  na dwie zmiany.

· Polset sp. z o.o. Zakłady Produkcyjne w Krośnie Odrzańskim – produkcja mebli tapicerowanych –

Rozbudowuje się  i zwiększa zatrudnienia z 30 do 50 pracowników.

· Krosno – Metal sp. z o.o. w Kamieniu k/Krosno  Odrzańskiego – zatrudnia 17 osób z możliwością

zwiększenia o 4 pracowników.

· Piekarnia  -  Cukiernia „Nowa” w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów – zatrudnia 12 osób w perspektywie

dwóch zmian, dodatkowo zatrudni 3-4 osób.
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Ponadto dzięki pomocy udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy w powiecie powstały 174

nowe miejsca pracy, z tego na terenie gminy Krosno Odrzańskie 42.

Pomoc ta jest udzielana w formie dotacji dla bezrobotnych na podjęcie własnej działalności oraz w formie

przyznawania pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia bądź doposażenie stanowiska pracy, na którym

zostanie zatrudniony bezrobotny.

  Podsumowując można powiedzieć, że na terenie gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.01.2006. do

31.08.2007 powstały 182 miejsca pracy.

       Analizując poziom i strukturę bezrobocia w gminie należy stwierdzić, że jest to odzwierciedlenie sytuacji w

powiecie: tu również występuje i nasila się tendencja spadku bezrobocia. Najbardziej jest to widoczne wśród

osób młodych, w grupie mężczyzn, osób z niskim wykształceniem, niskim stażem pracy lub nie posiadającym

go w ogóle, a także w grupie osób długotrwale bezrobotnych.

       Na spadek liczby zarejestrowanych mają wpływ przede wszystkim:

· wzrost gospodarczy ( nowe miejsca pracy),

· wzmożone wyjazdy do pracy za granicę,

· wchodzenie na rynek pracy niżu demograficznego.
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Tabela nr 6 - Struktura bezrobotnych wg wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy w Gminie Krosno Odrzańskie

Lp. TREŚĆ

31.XII.2006r. 30.VI.2007r.

Ogółem
gmina

Zamieszk
ali w
mieście

% udział
(4:3)

Zamieszk
ali na wsi

% udział
(6:3)

Ogółem
gmina

Zamieszk
ali w
mieście

% udział
(9:8)

Zamieszk
ali na wsi

% udział
(11:8)

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zarejestrowani bezrobotni ogółem 1653 941 56,93 712 43,07 1344 784 58,33 560 41,67

2 Zarejestrowani bezrobotni wg
wykształcenia
- wyższe
- policealne i średnie zawodowe
- średnie ogólne
- zasadnicze zawodowe
- gimnazjalne i poniżej

52
342
165
622
472

37
222
120
323
239

72,2
64,9
72,7
51,9
50,6

15
120
45
299
233

28,8
35,1
27,3
48,1
49,4

37
268
142
494
385

31
184
95
264
210

83,8
64,3
66,9
53,4
54,6

6
102
47
230
175

16,2
35,7
33,1
46,6
45,4

3 Zarejestrowani bezrobotni wg wieku
- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55-59
- 60-64 lata

374
441
312
430
90
6

209
254
168
252
52
6

55,9
57,6
53,8
58,6
57,8
100

165
187
144
178
38
0

44,1
42,4
46,2
41,4
42,2

266
377
270
331
92
8

148
228
151
195
54
8

55,6
60,5
55,9
58,9
58,7
100

118
149
119
136
38
0

44,4
39,5
44,1
41,1
41,3

4 Zarejestrowani bezrobotni wg stażu
pracy
- do 1 roku
- 1-5
- 5-10
- 10-20
- 20-30
- 30 i wiecej lat
- bez stażu

125
339
267
319
235
28
340

69
199
143
174
146
17
193

55,2
58,7
53,6
54,6
62,1
60,7
56,8

56
140
124
145
89
11
147

44,8
41,3
46,4
45,4
37,9
39,3
43,2

104
286
218
258
187
23
268

63
169
129
145
116
15
157

60,6
59,1
59,2
56,2
62,0
65,2
58,6

41
117
89
113
71
8
111

39,4
40,9
40,8
43,8
38,0
34,8
41,4

5 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku
pracy
- do 25 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- powyżej 50 roku życia
- bez kwalifikacji
- samotnie wychowujący dziecko do 7 lat
- niepełnosprawni

374
1067
310
456
114
29

209
618
188
251
64
18

55,9
57,9
60,6
55,1
56,1
62,1

165
449
122
205
50
11

44,1
42,1
39,4
44,9
43,9
37,9

266
869
288
407
113
16

148
500
175
229
59
8

55,6
57,5
60,8
56,3
52,2
50,0

118
369
113
178
54
8

44,4
42,5
39,2
43,7
47,8
50,0
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7. Oświata

Gmina Krosno Odrzańskie jest organem prowadzącym dla następujących jednostek oświatowych:

6 przedszkoli ( w tym 4 w mieście i 2 na wsi),

6 szkół podstawowych,

2 gimnazjów.

a) Przedszkola i Odziały Przedszkolne

Do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszcza 483 dzieci. Z tej liczby do placówek

miejskich uczęszcza 351 dzieci, to jest około 75 % ogółu dzieci zapisanych w placówkach przedszkolnych. Na

ogólną liczbę miejsc we wszystkich placówkach, tj 525, stopień osobowego wykorzystania (obsady) wynosi

około 80 %. Placówki tworzą łącznie 21 oddziałów. W placówkach zatrudnionych jest 45 nauczycieli oraz 39

pracowników obsługi.

Tabela Nr 7 - Liczba dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz liczba oddziałów utworzonych w

placówkach przedszkolnych  na terenie Gminy Krosno Odrzańskie początek roku szkolnego 2007/2008.

Nazwa placówki
Ilość miejsc w
przedszkolach

Liczba dzieci
uczęszczających

Liczba oddziałów

Przedszkole Nr1 Krosno Odrzańskie 75 + 25* 76 + 21* 4

Przedszkole Nr 2 Krosno Odrzańskie 75+25* 60 + 15* 4

O/ przedszkolny W Czarnowie 25 20 1

Przedszkole Nr 3 Krosno Odrz. 100 103 4

Przedszkole Nr 4 Krosno Odrzańskie 75 76 3

Przedszkole w Osiecznicy 50 43 2

Przedszkole w Starym Raduszcu 25 28 1

Oddz. Przedszkolny w Radnicy 25 17 1

Oddz. Przedszkolny w Wężyskach 25 24 1

RAZEM 525 483 21

* dzieci w wieku do 3 lat (oddział żłobkowy)
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b) Szkoły Podstawowe i Gimnazja

W gminie Krosno Odrzańskie działa 6 szkół podstawowych (3 w mieście i 3 na wsi) z 60 oddziałami (42

miasto i 18 wieś), do których uczęszcza 1.163 uczniów (867 w mieście i 296 na wsi) oraz 2 gimnazja, w których

do 29 oddziałów uczęszcza 690 uczniów (w tym: 23 oddziały z liczbą 584 uczniów w mieście i 6 oddziałów z

liczbą 106 uczniów na wsi). Organizacja pracy szkół i placówek, stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych, a także plan systematycznego dowożenia dzieci do szkół  który obejmuje w roku szk.

2007/2008 łącznie na wszystkich liniach 460 dzieci, jak również plan pomocy materialnej  uczniom, w tym

pomocy stypendialnej oraz doraźnej pomocy - w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania

zakupu podręczników szkolnych (164 dzieci) i jednolitego stroju (357 dzieci), stanowią podstawę do

stwierdzenia, że placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Krosno Odrzańskie są dobrze przygotowane do

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Tabela nr 8 - Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz liczba oddziałów utworzonych w

szkołach podstawowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na początku roku szkolnego 2007/2008.

Szkoła
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów w klasach

I II III IV V VI

Szkoła Podstawowa Nr 1

Krosno Odrz.
8 149 14 22 39 23 21 30

Szkoła Podstawowa Nr 2

Krosno Odrz.
16 327 40 52 50 46 86 53

Szkoła Podstawowa Nr 3

Krosno Odrz.
18 393 68 67 61 70 69 58

Szkoła Podstawowa

Osiecznica
6 88 15 17 19 8 13 16

Szkoła Podstawowa

Radnica
6 92 10 12 15 16 22 17

Szkoła Podstawowa

Wężyska
6 116 18 16 20 17 24 21

RAZEM 60 1155 165 186 204 180 235 185



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013

23

Tabela nr 9 - Liczba dzieci uczęszczających do gimnazjum oraz liczba oddziałów w gimnazjach na terenie

Gminy Krosno Odrzańskie na początku roku szkolnego 2007/2008.

Szkoła
Liczba
oddziałów

Liczba uczniów
ogółem

Liczba uczniów w klasach

I II III

Gimnazjum Wężyska 6 106 32 41 33

Gimnazjum Krosno Odrzańskie 23 584 204 175 205

Razem 29 690 236 216 238

c) Istniejąca baza oświatowa

Gmina Krosno Odrzańskie zarządza czternastoma placówkami oświatowymi, położonymi w mieście

Krosno Odrzańskie i pięciu wsiach, tj. Osiecznicy, Radnicy, Wężyskach, Starym Raduszcu i Czarnowie.

Prowadzone przez Gminę placówki mieszczą się w dwunastu obiektach, jako placówki samodzielne bądź jako

infrastrukturalnie zespolone. Do instytucjonalnych zespołów placówek na bazie tego samego obiektu należą:

Zespół Szkół w Wężyskach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy (Przedszkole i Szkoła Podstawowa).

Budynki szkolne i przedszkolne mają zróżnicowaną historię. Część z nich wybudowano na

początku XX wieku lub w okresie przed II wojną światową (zasadniczy budynek Szkoły Podstawowej Nr 1,

starszy segment Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy, starszy segment Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 4,

Przedszkole w Starym Raduszcu). Wszystkie pozostałe placówki zajmują obiekty tzw. powojenne, wzniesione

w latach 1963 – 1996. W przypadku Szkoły Podstawowej w Radnicy, na bazie starej przedwojennej zabudowy

dokonano istotnej rozbudowy placówki oraz jej gruntownej modernizacji. Oddana do użytku w 1999 roku szkoła

w Radnicy jest placówką nowoczesną i funkcjonalną. Kilka placówek doczekało się rozwinięcia swojej

macierzystej bazy, w ramach przeprowadzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego

wieku inwestycji budowlanych. W tym okresie powstała nowa część Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Nr

1 w Krośnie Odrzańskim, Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, po formalno – prawnym przejęciu przedszkoli i szkół

przez Gminę, wybudowano Przedszkole Nr 2 (1993r.) typu pawilonowego, a także nowoczesny obiekt szkolny

w Wężyskach (1996r.), w którym mieści się obecny Zespół Szkół. Początek XXI wieku to okres realizacji dwóch

inwestycji o charakterze szkolno – sportowym. W 2002 roku oddano do użytku halę widowiskowo – sportową

przy ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim, fizycznie połączoną z budynkami szkół: Gimnazjum i Szkoły

Podstawowej Nr 3, z której korzystają uczniowie obu placówek. Na przełomie lat 2006/2007 uruchomiono,

wybudowaną w obrębie kompleksu szkolnego, salę gimnastyczną Zespołu Szkół w Wężyskach.

W okresie minionych kilku lat gminne obiekty oświatowe były poddawane gruntownym remontom

zarówno w zakresie poprawy ich stanu technicznego, jak i w kierunku podniesienia na wyższy poziom

funkcjonalności placówek oraz osiągania korzystnych warunków ekonomicznych. Na uwagę zasługuje fakt, że
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niemal wszystkie zaplanowane do realizacji w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata

2004 – 2006” zadania inwestycyjne w obszarze oświaty zostały wykonane. Jednak perspektywa ciągłego

unowocześniania i usprawniania pracy szkół i przedszkoli, w tym troska o odpowiedni stan bhp i p.poż w

placówkach powoduje, iż koniecznością staje się przeprowadzenie w następnych latach dalszych inwestycji

oraz przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych o charakterze inwestycyjnym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim:

· wymiana pokrycia dachowego w starej części budynku,

· wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na wszystkich kondygnacjach (z wyjątkiem części

piwnicznej),

· wymiana stolarki okiennej w 6 gabinetach (łącznie 32 okien),

· całkowity remont posadzki korytarza szkolnego w części piwnicznej oraz podłóg w gabinetach parteru,

· zainstalowanie hydrantów przeciwpożarowych wewnątrz budynku

· odwilgocenie ścian piwnic; wykonanie systemu wentylacyjnego,

·  budowa sali gimnastycznej przy szkole.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim:

· wymiana podłóg (wykładzina PCV) w pomieszczeniach lekcyjnych i zapleczach na parterze, I i II

piętrze,

· wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w izbach lekcyjnych i innych pomieszczeniach

oraz korytarzach szkolnych, po czym gładzenie i malowanie ścian,

· wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach na parterze, I i II piętrze,

· budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim:

· wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach dydaktycznych – 20 sztuk drzwi,

· wymiana podłóg w 14 izbach i sali gimnastycznej,

· remont sanitariatów w nowym skrzydle szkoły,

· wymiana nawierzchni na placach przed szkołą oraz na placu wewnętrznym,

· wymiana instalacji oświetleniowej w 8 izbach lekcyjnych i w pomieszczeniach kuchennych,

· wymiana ogrodzenia szkoły,

· zabudowa rur centralnego ogrzewania w korytarzu.

Szkoła Podstawowa w Radnicy:

· przełożenie dachu w segmencie budynku zajmowanym przez oddział przedszkolny,

· remont oczek szambowych – uszczelnienie i zabezpieczenie przed przesiąkami gruntowymi,

· zagospodarowanie miejsca przy szkole na plac zabaw,
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· wymiana drzwi do pomieszczeń kotłowni,

· budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

·  budowa sali gimnastycznej przy szkole.

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy:

· generalny remont sanitariatów szkolnych,

· wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,

· budowa boisk do piłki siatkowej i koszykowej, bieżni z „Miasteczkiem ruchu drogowego”,

· wymiana instalacji elektrycznej w szkole,

· zagospodarowanie terenów zielonych, placu zabaw,

· wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu szkolnego oraz zainstalowanie systemu monitoringu

wizualnego.

Zespół Szkół w Wężyskach:

· budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z „Miasteczkiem ruchu drogowego”,

· odnowienie elewacji budynku szkoły,

· wymiana wykładzin podłogowych w izbach lekcyjnych,

· wymiana drzwi w toaletach uczniowskich oraz drzwi wejściowych do szkoły,

· ogrodzenie terenu szkoły – części pozyskanej w ostatnim czasie.

Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim:

· wymiana instalacji elektrycznej i punktów oświetleniowych w izbach lekcyjnych, korytarzach, ciągach

komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych,

· wymiana instalacji wodociągowej usytuowanej w  piwnicach szkolnych,

· kapitalny remont korytarzy i ciągów komunikacyjnych,

· wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,

· całkowity remont szatni uczniowskich oraz boksów gospodarczych usytuowanych w piwnicy.

Przedszkole Nr 1 w Krośnie Odrzańskim

· wymiana dachu na części tzw. łącznika oraz starym segmencie budynku

· wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

· wykonanie termoizolacji budynku,

· wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV,

· naprawa nawierzchni chodnikowej na terenie placówki (150 m2).

Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim:

· wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
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· zagospodarowanie placu zabaw i doposażenie w sprzęt ogrodowy,

· wyłożenie placu gospodarczego, chodników i ciągów spacerowych kostką brukową typu „polbruk”,

· wymiana stolarki okiennej; remont elewacji budynku i tarasów,

· remont drogi dojazdowej na terenie przedszkola (poszerzenie i położenie nawierzchni asfaltowej) albo

wybudowanie wzdłuż przedszkolnego ogrodzenia parkingu

· remont pomieszczeń w dolnej części budynku (zwolnionych po Warsztatach Terapii Zajęciowych).

· dobudowa klatki schodowej .

Przedszkole nr 3 w Krośnie Odrzańskim:

· wymiana na przedszkolnych placach zniszczonej powierzchni betonowej i asfaltowej na kostkę brukową

typu „polbruk”,

· remont łazienek dla dzieci i personelu (nowa glazura, wymiana armatury sanitarnej, instalacji

elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej),

· oświetlenie terenu przedszkolnego, założenie systemu monitorującego,

· likwidacja zawilgocenia części piwnicznej, wykonanie systemu wentylacyjnego.

Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim:

· wymiana pokrycia dachu,

· modernizacja systemu grzewczego – wymiana instalacji c.o.,

· wykonanie termoizolacji budynku,

· cyklinowanie parkietów w salach na parterze i odnowienie sal dydaktycznych na I piętrze,

· remont bocznego wejścia do budynku,

· modernizacja i remont drogi dojazdowej do placówki oraz schodów od ul. Chrobrego,

· wymiana sprzętu ogrodowego na placu zabaw.

Przedszkole w Starym Raduszcu:

· generalny remont dachu oraz ścian zewnętrznych budynku wraz z termoizolacją,

· modernizacja kuchni przedszkolnej,

· kompleksowy remont zabudowań gospodarczych,

· modernizacja placu zabaw, zakup sprzętu ogrodowego.
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8. Baza sportowa

Gminną bazę sportową stanowią obiekty zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także szkolne

boiska sportowe i sale gimnastyczne oraz obiekty klubów sportowych.

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, upowszechniając kulturę fizyczną, sport i rekreację

dysponuje następującymi obiektami sportowymi:

· stadionem  przy ul. Pocztowej 27, w skład którego wchodzi boisko piłkarskie z trybunami na 800 miejsc,

4-torowa bieżnia lekkoatletyczna, dwa korty tenisowe, tor- rolkodrom, boisko do koszykówki i siatkówki

plażowej, trzy boiska treningowe,

· salą sportową OSiR przy ul. Pocztowej 27,

· halą sportowo- widowiskową  przy ul. Pułaskiego 3 z widownią na 600 miejsc, w strukturze której jest

boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego, a ponadto siłownia, sala taneczna i

fitness, sauna, sala konferencyjna, kawiarnia i hotel (24 miejsca noclegowe),

· zewnętrznymi boiskami (przy hali widowiskowo-sportowej) do siatkówki, koszykówki o nawierzchni

bitumicznej oraz kortem tenisowym,

· kąpieliskiem w Łochowicach,

· przystanią rzeczną w Krośnie Odrzańskim.

Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji są w dobrym stanie technicznym i są w należytym stopniu

wykorzystywane. Do planowanych w przyszłości inwestycji sportowych na terenie Miasta zaliczono:

· wykonanie zadaszenia trybun, oświetlenia, podziemnego systemu nawadniania głównej murawy

boiska, nagłośnienia i ogrodzenia stadionu OSiR,

· wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej przy hali widowiskowo-sportowej, 2-3

torowej bieżni lekkoatletycznej (80 metrowej) i skoczni w dal,

· budowa kompleksu sportowego przy ul. Metalowców

     Szkoły podstawowe i gimnazja posiadają na swoim terenie boiska sportowe, mniej lub bardziej

profesjonalnie urządzone, które służą do realizacji zajęć wychowania fizycznego i rozgrywania szkolnych

zawodów sportowych. Wśród siedmiu gminnych szkół, cztery posiadają także własną salę gimnastyczną,

natomiast Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3 i krośnieńskie Gimnazjum korzystają w tej mierze

z bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szkoła Podstawowa w Radnicy nie ma sali gimnastycznej i dzieci korzystają

z pomieszczenia szkolnego, zaadaptowanego na potrzeby zajęć gimnastycznych i rekreacyjnych. Docelowym

rozwiązaniem tego problemu jest planowana budowa przyszkolnej sali gimnastycznej.

     W ramach planowanych  inwestycji w latach 2007-2013 istniejące boiska przyszkolne w miejscowościach

Radnica, Osiecznica i Wężyska oraz w Krośnie Odrzańskim przy Szkole Podstawowej nr 2 zostaną

zmodernizowane. Powstaną nowoczesne, bezpieczne w użytkowaniu boiska wielofunkcyjne wraz z

infrastrukturą towarzyszącą (place zabaw, mini amfiteatr, miasteczka ruchu drogowego) wyposażone w

niezbędny sprzęt sportowy.
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      W miejscowościach Czarnowo, Osiecznica, Radnica, Stary Raduszec, Wężyska funkcjonują jednosekcyjne

piłkarskie kluby sportowe, których zapleczem są lokalne boiska do piłki nożnej. Unowocześnienie bazy

sportowej  pozwoli wielu młodym zawodnikom podnieść swoje umiejętności i dotrzymać kroku zawodnikom

trenującym na profesjonalnych boiskach sportowych.

9. Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem społeczeństwa demokratycznego. Obok sektora

gospodarczego i sektora władzy publicznej, jako trzeci sektor tworzą  fundament nowoczesnego państwa.

Działalność organizacji pozarządowych stanowi bazę dla rozwoju społeczności lokalnych. Poprzez ogromną

aktywność, rozeznanie istniejących problemów i elastyczność w działaniu przyczyniają się przede wszystkim do

wzmacniania procesu odbudowy społeczeństwa obywatelskiego.

Wyrazem otwartej polityki samorządu lokalnego wobec organizacji pozarządowych jest udzielenie

lokalnym organizatorom wsparcia finansowego i rzeczowego oraz bieżąca współpraca przy realizacji ich zadań

statutowych. Zakres działalności istniejących stowarzyszeń jest bardzo rozległy. Począwszy od szeroko

pojmowanej pracy na rzecz dzieci i młodzieży, upowszechniania turystyki, kultury i sportu poprzez działalność

prozdrowotną, artystyczno – historyczną,  po aktywność na rzecz środowisk emerytów, inwalidów,

kombatantów i byłych żołnierzy. W wyniku swojej różnorodności oraz szeroko zakrojonym funkcjonowaniu mają

istotny wpływ na rozwiązywanie istniejących w społeczeństwie problemów. Dzięki temu, że działają lokalnie i

tworzone są przez ludzi autentycznie zainteresowanych rozwiązaniem danej kwestii dysponują większym

potencjałem  oraz dynamiką i skutecznością  działania.

Na koniec 2007 roku na terenie gminy Krosno Odrzańskie istniało 38 organizacji pozarządowych,

zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak też lokalnym. Do nich należą:

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

2. Krośnieńskie Stowarzyszenie HOMO ARTIFEX

3. Miejski Klub Sportowy TĘCZA

4. Klub Sportowy ODRA

5. Klub Sportowy TRAMP

6. Klub Sportowy KRUSZYWO

7. Klub Sportowy POGOŃ

8. Klub Sportowy CZARNI

9. Stowarzyszenie Krośnieńskich Działaczy Kultury na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski

10. Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Gminny

12. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrz.

13. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

14. Wojskowy Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Garnizonowym
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15. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

16. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

17. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Rejonowe

18. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego - Koło Nr 9

19. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego - Koło Nr 6

20. Związek Inwalidów Wojennych RP

21. Związek Sybiraków

22. Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Sekcja Miłośników

Winorośli w Krośnie Odrzańskim

23. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Krośnie Odrzańskim

24. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Sekcja Kolarska

25. Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Trzeźwość Oddział Krosno Odrzańskie

26. Polski Związek Działkowców Pracownicze Ogrody Działkowe im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego

27. Polski Czerwony Krzyż Placówka Terenowa w Krośnie Odrzańskim

28. Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła w Krośnie Odrzańskim

29. Środowisko Drużyn TROP – PORT im. Olgi i Andrzeja Małkowiskich w Krośnie Odrzańskim

30. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Miejsko – Gminny w Krośnie Odrz., Ochotnicze

Straże Pożarne: Radnica, Gostchorze,  Osiecznica, Czarnowo, Wężyska.

31. Polski Związek Wędkarski w Zielonej Górze, Rejon IV Krosno Odrzańskie

32. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA

33. Parafialny Zespół CARITAS

34. Kub Łuczniczy “SAGITTARIUS”

35. Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"

36. Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Kominiarz”

37. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „ Szansa”

38. Uniwersytet Trzeciego Wieku

39. Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Krośnieńskiego

10. Kultura

a) Biblioteka

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim – posiada trzy filie i cztery punkty

biblioteczne. Od 2008r. biblioteka realizować będzie zadania biblioteki powiatowej. Należy do Centrum

Przetwarzania Danych Bibliotecznych, księgozbiór opracowany jest komputerowo, pobiera i dodaje swoje opisy

bibliograficzne. Posiada 58 tys. woluminów. W filiach znajduje się 18 tys. wol. a w mieście 40 tys. wol.

Średnio na jednego mieszkańca przypada 3,1 wol. Ze zbiorów biblioteki w 2007 r. korzystało

4.131 czytelników, w tym 1. 467 dzieci. Zanotowano 41.638 odwiedzin i 69.443 wypożyczeń. W czytelniach

udostępnionych jest 27.988 książek i czasopism. Z usług internetowych skorzystało 1.209 czytelników.
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Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową. Organizuje stałe imprezy – Wieczór na

Parkowej (spotkania literacko – teatralno -muzyczne), Konkurs poetycki im Witolda Ciecińskiego, Mistrza

Pięknego Czytania, Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika, Rejonowe Eliminacje do Lubuskiego i

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Prowadzi warsztaty recytatorskie i poranki z bajką dla

najmłodszych. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami, świetlicami socjoterapeutycznymi, Warsztatami

Terapii Zajęciowej, Domem Pomocy Społecznej w Szczawnie.

b) Media

„Most” – miesięcznik Krosna Odrzańskiego i okolic

„Most” jest bezpłatnym miesięcznikiem, wydawanym przez Gminę Krosno Odrzańskie w nakładzie 1500

egzemplarzy. Pismo ma przede wszystkim charakter informacyjny - jest kroniką tego, co każdego miesiąca

dzieje się w gminie. Począwszy od spraw dotyczących działalności Urzędu Miasta, Rady Miejskiej, poprzez

sprawy gospodarcze, społeczne i kulturalne, kończąc na tym, co wydarzyło się w sporcie i turystyce. W

miesięczniku zamieszczane są ważne dla mieszkańców urzędowe komunikaty i zapowiedzi. Nie brakuje

wywiadów, a na czterech stronach kolorowych są zdjęcia obrazujące najważniejsze wydarzenia.

Lokalny program telewizyjny „Krośnieńskie Wydarzenia”

Koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji program otrzymał w 2000 r. Koncesjonariuszem jest

Gmina Krosno Odrzańskie. Program nadawany jest w każdy piątek o godz. 20.15., a jego powtórki - w każdy

poniedziałek i środę o tej samej porze. Zgodnie z nazwą programu, ma on informować o tym, co wydarzyło się

w gminie. Jego podstawowym elementem jest serwis informacyjny, zawierający wiadomości z każdej dziedziny

życia gminy. Po wiadomościach nadawane są – już bez komentarza – relacje z sesji Rady Miejskiej, imprez

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Zgodnie z wymogami koncesji, co pewien czas po serwisie emitowane

są filmy dotyczący walki z patologiami (narkomania itd.), a także programy prezentujące sąsiednie gminy (cykl:

„Nasi sąsiedzi). Przez całą dobę emitowany jest natomiast przekaz planszowy, zawierający  komunikaty,

zapowiedzi imprez oraz reklamy.

c) Klub Garnizonowy

Ośrodkiem kultury w Krośnie Odrzańskim jest Klub Garnizonowy, w którym funkcjonuje 16 kół i sekcji

zainteresowań: zespoły muzyczne i wokalne, koło gitarowe, brydżowe, turystyczne, łucznicze, biegów na

orientację, miłośników modeli latających i militarnych, grupy teatralne, sekcja tenisa stołowego. Ponadto w

Klubie funkcjonuje biblioteka, której księgozbiór obejmuje 25 tys. woluminów. Klub udostępnia salę na cykliczne

projekcje filmowe organizowane przez Gminę.
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11.Turystyka

Gmina Krosno Odrzańskie jest atrakcyjna pod względem turystycznym, wpływ na to ma zarówno

bogactwo przyrodnicze, jak i korzystna, przygraniczna lokalizacja. Wśród walorów turystycznych należy

wymienić:

· jeziora - Glibiel w Łochowicach, Jelito i Cisek w Szklarce Radnickiej, Młyńskie i Staw Wielki w

Czetowicach, Moczydło w Osiecznicy,

· liczne stawy hodowlane,

· lasy – bogate w grzyby i owoce runa oraz zwierzynę łowną,

· ciekawą rzeźbę terenu,

· czyste powietrze.

Produktem turystycznym Krosna Odrzańskiego jest kompleks portowo – zamkowy, który stanowią port

na rzece Odrze i Zamek Piastowski, zbudowany w pierwszej poł. XIII wieku, w późniejszych latach wielokrotnie

przebudowywany. W odrestaurowanej części bramnej Zamku mieści się izba muzealna oraz galerie

wystawiennicze. Pod nazwą "Rewitalizacja Zamku Piastowskiego", realizowany jest projekt mający przywrócić

dawną świetność tego obiektu. Nadodrzański bulwar Jana Pawła II i zlokalizowany przy nim port stanowią nie

tylko miejsce spotkań mieszkańców oraz turystów, ale także miejsce imprez, np.:

· Złota Rybka – międzynarodowe zawody wędkarskie,

· Dni Krosna Odrzańskiego,

· Flis Odrzański.

          Wśród innych atrakcji turystycznych miasta i gminy na uwagę zasługują m.in.:

· kościoły (w Krośnie Odrzańskim: pw. św. Jadwigi Śląskiej – dawna Fara Maryjna, której powstanie

datowane jest na XIII / XIV w., pw. św. Andrzeja zbudowany w latach 1825 – 1827, późnogotycki

kościół z XV w. we wsi Czetowice),

· most żelazny na rzece Odrze wybudowany w 1905r.,

· pałacyk, zbudowany w połowie XIX w. w stylu neoklasycystycznym położony w zabytkowym parku w

miejscowości Osiecznica,

· młyn wodno-elektryczny (funkcjonujący do dnia dzisiejszego) z początku XX wieku w Czetowicach,

· barokowe kamieniczki w Krośnie Odrzańskim,

· domy mieszkalne przy ul. Chrobrego, Grobla, Walki Młodych, ZBOWiD, Żymierskiego, Szkolnej i przy

Pl. Prusa i Pl. Wolności),

· fragment miejskich murów obronnych.

Na terenie gminy zlokalizowano wiele stanowisk archeologicznych (11 stanowisk w Krośnie

Odrzańskim). Ciekawostką jest miejsce po średniowiecznym grodzisku w miejscowości Gostchorze.
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Część gminy Krosno Odrzańskie (275 ha) znajduje się w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym,

utworzonym w 1996 roku. Jest on swoistym „skansenem” rzeźby polodowcowej. Najciekawszym jest wąwóz na

trasie ścieżki przyrodniczej, chroniony w formie użytku ekologicznego pn. „Gryżyński Wąwóz”. Świat roślinny

Parku stanowią zespoły wodne, bagienne, torfowiskowe, łąkowe, leśne i zaroślowe. W borach znajdują się

stanowiska rzadkich i chronionych roślin. Świat zwierzęcy Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego jest równie

bogaty.

Krośnieński region turystyczny to także wyznaczone przez PTTK szlaki turystyczne: rowerowe, piesze,

kajakowe. W ostatnich latach powstały ścieżki rowerowe z Krosna Odrzańskiego do Łochowic i Osiecznicy

stanowiące bazę wypoczynkową dla krośnian i turystów. Istnieje także ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w

Osiecznicy.

Szlaki turystyki wytyczone przez PTTK :
Ø czerwony: Krosno Odrzańskie - Łochowice – Czetowice – Skórzyn – Radomicko – Rzeczyca –

Drzeniów – Sądów - Rzepin  (60 km),

Ø niebieski: Krosno Odrzańskie – Bielów – Struga – Bytnica - jezioro Głębokie - Radnica – skrzyżowanie

dróg: Szklarka Radnicka – Nietkowice i Radnica – Sycowice  (30 km),

Ø żółty: Krosno Odrzańskie – Połupin – Ciemnice – Nietków – Czerwieńsk – Stożne –Zabór - Nowa Sól –

Siedlisko - Bytom Odrzański  (90 km),

Ø zielony: Krosno Odrzańskie  - Dychów - Nowogród Bobrzański - Żagań (67 km)

Trasy wycieczkowe piesze :

Ø Krosno Odrzańskie  - Osiecznica – Łochowice - Krosno Odrzańskie  (18 km),

Ø Krosno Odrzańskie – Gostchorze - Krosno Odrzańskie  (14 km),

Ø Krosno Odrzańskie – Dąbie – Dychów - Krosno Odrzańskie  (35 km),

Ø wokół stawów hodowlanych Struga – Czetowice – Bielów – Łochowice - Struga (12 km)

Trasy rowerowe :

Ø Krosno Odrzańskie – Bytnica – Gryżyna – Grabin – Radnica - Krosno Odrzańskie  (65 km),

Ø Krosno Odrzańskie – Bytnica – Pliszka – Trzebiechów – Osiecznica - Krosno Odrzańskie  (70 km),

Ø Krosno Odrzańskie – Łagów – Trzebule – Lubiaków – Kosierz – Tarnawa – Bobrowice - Krosno

Odrzańskie  (80 km),

Ø Krosno Odrzańskie – Łochowice - Krosno Odrzańskie (8 km),

Ø Krosno Odrzańskie – Osiecznica - Krosno Odrzańskie (14 km),

Trasa rowerowo-piesza w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym, czarny szlak :

Ø Szklarka Radnicka (stacja PKP) - jezioro Jelito - jezioro Jatnik - stawy rybne - jezioro Kałek - aleja

dębów  szypułkowych – Gryżyna  (15 km),

Ø piesza ścieżka przyrodnicza (oznaczona bukowym zielonym liściem).
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Szlaki kajakowe - rzeka Odra:

Ø Nietkowice – Radnica - Krosno Odrzańskie – Osiecznica – Połocko - Szydłowo (60 km).

Pomniki, obeliski, miejsca pamięci w gminie Krosno Odrzańskie :

Ø Pomnik Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy z napisem „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” przy

Placu św. Jadwigi Śląskiej (1969),

Ø Obelisk przy ul. Ariańskiej upamiętniający 850 rocznicę walk Bolesława Krzywoustego w obronie Ziemi

Lubuskiej (1959),

Ø Obelisk zlokalizowany na Skwerze 4 Dywizji Zmechanizowanej  upamiętniający frontowe walki żołnierzy

4 Dywizji Piechoty im. płk Jana Kilińskiego (1979),

Ø Obelisk na cmentarzu komunalnym upamiętniający Zesłańców na Sybir (1999),

Ø Obelisk ku czci żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej na cmentarzu komunalnym (2005),

Ø Obelisk przy promenadzie w Parku 1000-lecia upamiętniający 80-lecie Lasów Państwowych (2004),

Ø Obelisk dokumentujący istnienie grodu kasztelani krośnieńskiej w Gostchorzu (2004),

Ø Obelisk dokumentujący istnienie grodu krośnieńskiego przy Placu Prusa (2005),

Ø Obelisk przy ul. Słonecznej dokumentujący powodzie w mieście (1999),

Ø Obelisk w miejscowości Brzózka oznaczający 15 południk przebiegający przez Ziemię Krośnieńską,

Ø Obelisk przy bulwarze Jana Pawła II upamiętniający 25-lecie pontyfikatu papieża (2004),

Ø Obelisk upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II w miejscowości Marcinowice,

Ø Teren obozu jenieckiego z lat 1914-1920 przy drodze Krosno Odrz. – Łochowice z pamiątkowym

obeliskiem,

Ø Cmentarz wojenny poległych żołnierzy radzieckich w latach 1944 - 1945 przy Szosie Poznańskiej,

pomnik z napisem „Wieczna cześć i chwała poległym bohaterom o wyzwolenie ziemi krośnieńskiej

latach 1944-1945”,

Ø Słup pocztowy przy ul. Chrobrego,

Ø Słup pocztowy w Osiecznicy,

Ø Figurka św. Floriana w Osiecznicy

Ø Pomnik Jana Pawła II w Gostchorzu.

Do najbardziej okazałych pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Krosno Odrzańskie

zaliczyć można trzy dęby w Parku Gospodarstwa Rybackiego KARP w Osiecznicy (dąb obw. 420 cm wys.20 m

wiek 200 lat, dąb obw. 505 cm wys.25 m wiek 250 lat, dąb obw. 565 cm wys. 24 m wiek 350 lat) oraz trzy dęby

w Krośnie Odrzańskim - dąb bezszypułkowy obw. 430 cm wys.30 m wiek 200 lat rosnący nad Odrą przy

magazynie GS, dąb bezszypułkowy obw. 430 cm wiek 200 lat – ul.  Bohaterów WP koło mostu przy kanale i

dąb bezszypułkowy w Parku 1000 – lecia.

 Baza noclegowa gminy Krosno Odrzańskie to w sezonie ponad 340 miejsc noclegowych. Składa się ona z :

· hoteli ( "Malena", "Odra", "Noclegi u Władka", "Stary Młyn"),
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· gospodarstw agroturystycznych ( "Jurewiczówka", "Gospodarstwo Rybackie KARP", "Pod Lipką"),

· ośrodków wypoczynkowych ( "Wojskowy Dom Wypoczynkowy -ŁOCHOWICE").

 Bazę gastronomiczną gminy stanowią:

· kawiarnia - restauracja przy hotelu "Odra" i przy hotelu „MALENA” oraz restauracja „WODNIK”

· obiady domowe „U WŁADKA”

· bary : „U ARKA”, „COUNTRY”, „U BOBRA”, „BAJKA”, „U Ciecha”, „Royel”- ul.Pocztowa,

· pub „Czartus”

· kawiarenki : „STENIA”, „Nowa”

· pizzerie: „TOMI” i „VERONA” , TAXI PIZZA.

12.Gospodarka

a) Podmioty gospodarcze

 Gospodarka Gminy Krosno Odrzańskie ma charakter rolniczo - przemysłowy z dodatkiem funkcji handlowej

i usługowej. Wśród krośnieńskich jednostek gospodarczych dominują firmy prywatne. Na koniec 2007 roku w

ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych było 1.103 przedsiębiorców. Najwięcej jednostek

funkcjonuje w handlu – 424, w działalności usługowej – 368, w budownictwie zarejestrowanych jest 101

podmiotów. Wśród zarejestrowanych przedsiębiorstw zdecydowaną większość stanowią mikroprzedsiębirstwa

– zatrudniające do 9 osób. Świadczy to o dużej przedsiębiorczości lokalnej społeczności, ale jednocześnie

wskazuje na ich słabość finansową oraz mniejszą skłonność do innowacji, co znacznie obniża możliwości

rozwojowe.

     Podstawową dziedziną działalności przedsiębiorstw na terenie Gminy Krosno Odrzańskie jest handel.

Konkurencja w tej branży spowodowała dużą różnorodność funkcjonujących placówek od sklepów

specjalistycznych po wielobranżowe markety.

 Dodatkowo funkcjonuje targowisko miejskie o łącznej powierzchni 2.640 m2 w tym sprzedażowej 1.450 m2.

Tabela nr 10  - Działalność handlowa i usługowa z wyszczególnieniem na rodzaje podmiotów zarejestrowanych

w ewidencji działalności gospodarczej na koniec roku 2007r.

Lp. Wyszczególnienie
Liczba podmiotów
na dn. 31.12. 2007r.

1. Usługi rolnicze i agroturystyczne 8

2. Leśnictwo /z wył. nadleśnictw/ 16

3. Łowiectwo 1
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4. Zakłady produkcyjne 28

5. Działalność handlowa 424

6. Działalność gastronomiczna 19

7. Budownictwo, remonty, usługi 101

8. Usługi w zakresie projektowania 4

9.

Działalność usługowa w tym:

- usługi elektryczne

- usługi szewskie

- usługi fryzjersko-kosmetyczne, solaria

- usługi komputerowe

- usługi krawieckie

- usługi tapicerskie

- usługi fotograficzne

- usługi weterynaryjne

- usługi lekarskie, pielęgniarskie, stomatologiczne, apteki

- usługi geodezyjno-kartograficzne

- usługi mechaniki pojazdowej

- usługi pozostałe różne

368

8

2

21

4

5

2

2

7

67

8

20

222

10.

Usługi transportowe ogółem

W tym:

- transport ciężarowy

- transport osobowy taxi

- transport osób regulowany

67

58

8

1

11. Szkoła nauki jazdy 7

12. Pośrednictwo finansowo-rachunkowe 16

13. Pośrednictwo ubezpieczeniowe 17

14. Edukacja, nauka jęz. Obcych 21

15. Usługi prawnicze, adwokackie 6

OGÓŁEM 1103

   Krajobraz gospodarczy gminy tworzy kilka dużych i średnich  firm specjalizujących się w produkcji m.in. :

- maszyn i urządzeń dla gastronomii:

· Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „KROMET” Sp. z o.o.,
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· KROSNO METAL Sp. z o.o.,

- produkcji i sprzedaży mebli:

· „MEBLOSTYL” Szymczak Spółka Jawna,

·  „POLSET” Sp. z o.o.,

· „ISTE” Sp. z o.o.

  - produkcji arkuszy fornirowych:

·  HARDEX S.A.,

  - produkcji palet :

· „Tech – Pol- Meteo” sp. z o.o.

  - wytwarzaniem energii elektrycznej z wody, modernizacją i budową elektrowni wodnych i innych
obiektów hydrotechnicznych :

· Zespół Elektrowni Wodnych Dychów.

- produkcja odzieży roboczej i ochronnej:

· Intermoda D.J. w miejscowości Osiecznica.

   Istotne znaczenie dla gospodarki gminy ma również  prężnie rozwijająca się branża piekarska i cukiernicza.

Od 1997 roku istnieje Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „STENIA” oraz nowo powstała firma Cukierniczo -

Piekarnicza „NOWA”.

   Główni inwestorzy zagraniczni gminy  : Immo Sp z o.o. w miejscowości Kamień; MOW Sp. z o.o. w Krośnie

Odrzańskim.

        Gmina Krosno Odrzańskie, jako jednostka samorządu terytorialnego kładzie duży nacisk na rozwój

gospodarczy. W swoich działaniach zmierza do wykorzystania potencjału gminy, aby przyniósł on jak najwięcej

korzyści dla tworzenia dogodnych warunków do inwestowania np. ulgi podatkowe dla nowych inwestorów.

b) Instytucje otoczenia biznesu i wspierające rozwój gospodarczy

  Instytucje otoczenia biznesu to podmioty wspierające przedsiębiorczość oraz organizacje działające na rzecz

rozwoju lokalnego. Zaliczamy do nich m.in. instytucje finansowe, agencje, fundacje, stowarzyszenia rozwoju

lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, inkubatory przedsiębiorczości oraz organizacje gospodarcze.

     Ilość i struktura instytucji otoczenia biznesu znacząco wpływa na konkurencyjność lokalnej gospodarki i

poziom jej rozwoju.

    Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonuje dość dobrze rozwinięta sieć instytucji finansowych.

Działają tutaj między innymi :

· Bank Zachodni WBK S.A Oddział w Krośnie Odrzańskim,

· Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie Odrzańskim,

· PKO Bank Polski S.A.. Oddział w Krośnie  Odrzańskim,

Banki posiadają bogatą ofertę usług w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz klientów

indywidualnych.

W zakresie ubezpieczeń usługi oferują m.in. instytucje :
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· PZU S.A.,

· PZU Życie,

· ZUS ( ubezpieczenia społeczne),

· KRUS,

· WARTA S.A TUiR. Przedstawicielstwo,

· Ergo Hestia S.A. Agencja generalna,

· HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Filia.

W Gminie Krosno Odrzańskim aktywnie działają stowarzyszenia na rzecz rozwoju lokalnego, które poprzez

podejmowanie różnego rodzaju akcji, promują gminę i region.

    Na terenie gminy brakuje jednak instytucji wspierających przedsiębiorców ( instytucji  poręczeń kredytowych,

instytucji doradczych , inkubatorów przedsiębiorczości ). Najbliższe tego typu instytucje znajdują się w Zielonej

Górze .

c) Rolnictwo i gospodarka gruntami

Obszar gminy Krosno Odrzańskie obejmuje 21.240 ha, z czego 815 ha to grunty należące do miasta.

Gmina Krosno Odrzańskie jest właścicielem 936 ha gruntów położonych na jej terenie, co stanowi około 4,41%

łącznej powierzchni. Klasyfikację i powierzchnię poszczególnych terenów przedstawia Tabela nr 11 – Struktura

gruntów mienia komunalnego. Grunty osób fizycznych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych, to 2.742 ha.

Są to grunty własne, bez dzierżaw (tereny te zlokalizowane są na obszarze wiejskim ).

Tabela nr 11 – Struktura gruntów mienia komunalnego stan z  2007roku.

Rodzaje gruntów Grunty gminne [ha]
Grunty gminne w
użytkowaniu
wieczystym [ha]

Razem [ha]

grunty rolne

grunty orne 174 40 214

łąki 73 73

pastwiska 60 60

sady 2 2

lasy i tereny zakrzaczone 39 39

tereny zabudowane 103 34 137

tereny zurbanizowane niezabudowane 46 6 52
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Rodzaje gruntów Grunty gminne [ha]
Grunty gminne w
użytkowaniu
wieczystym [ha]

Razem [ha]

drogi 182 182

użytki kopalne 6 6

wody 10 10

tereny różne i nieużytki 161 161

Razem: 856 80 936

Grunty orne stanowią 20,08 % ogólnej powierzchni gminy i stanowią własność bądź indywidualnych

rolników, bądź działających na terenie gminy czterech spółek rolniczych:

· Lerca Spółka z o.o. Trzebiechów,

· Altena Pol spółka z o.o. Wężyska,

· Gospodarstwo Rybackie „Karp” Osiecznica,

· „WOOD-HOL” Krosno Odrzańskie.

Tabela nr 12 – Struktura gruntów w gminie Krosno Odrzańskie stan z 2007roku.

Rodzaje gruntów Powierzchnia [ha]

grunty rolne

grunty orne 4.265

łąki 1.745

pastwiska 773

sady 45

lasy i tereny zakrzaczone 10.815

tereny zabudowane 571

tereny zurbanizowane niezabudowane 102

drogi 583

użytki kopalne 6

wody 1.518

tereny różne i nieużytki 817

Razem: 21.240 (powierzchnia geodezyjna)
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Gleby gminy to w przewadze gleby o niskiej bonitacji, dominują klasy V i VI. W związku z tym rolnicy w

celu zwiększenia plonów muszą stosować zabiegi mające na celu poprawę jakości i struktury gleby. Średnie

plony, jakie uzyskano na przestrzeni lat 2003 – 2007 dla poszczególnych upraw, obrazuje tabela – Średnie

plony [q/ha], natomiast powierzchnie jakie zajmują te uprawy obrazuje Tabela nr 14 – Powierzchnie upraw [ha].

Tabela nr 13 – Średnie plony [q/ha]

Uprawy 2005r. 2006r. 2007r.

Pszenica ozima 40,0 15,0 25,0

Pszenica jara 30,0 10,0 20,0

Żyto 30,0 10,0 20,0

Jęczmień ozimy 30,0 10,0 20,0

Jęczmień jary 25,0 10,0 20,0

Owies 20,0 10,0 20,0

Pszenżyto ozime 35,0 15,0 25,0

Pszenżyto jare 25,0 10,0 20,0

Mieszanka zboż. ozima 30,0 10,0 25,0

Mieszanka zboż. jara 20,0 10,0 20,0

Gryka 8,0 3,0 6,0

Proso - - -

Pozostałe zbożowe 15,0 10,0 15,0

Mieszanki zboż. - strączk. na ziarno 15,0 10,0 -

Kukurydza na ziarno 70,0 40,0 60,0

Groch - - -

Fasola - - -

Inne strączkowe jadalne - - 15,0

Ziemniaki 180,0 100,0 205,0

Rzepak i rzepik ozimy 25,0 10,0 20,0

Rzepak i rzepik jary - - -

Mak, gorczyca 10,0 2,0 10,0

Soja - - -
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Uprawy 2005r. 2006r. 2007r.

Okopowe pastewne (buraki) - - 300,0

Tabela nr 14 – Powierzchnie upraw [ha]

Uprawy 2005r. 2006r. 2007r.

Pszenica ozima 300 265 300

Pszenica jara 50 50 80

Żyto 400 380 450

Jęczmień ozimy 20 20 30

Jęczmień jary 30 30 50

Owies 50 50 80

Pszenżyto ozime 450 500 520

Pszenżyto jare 10 10 10

Mieszanka zboż. ozima 10 10 10

Mieszanka zboż. jara 150 10 150

Gryka 2 2 30

Proso -

Pozostałe zbożowe 2 2 1

Mieszanki zboż. - strączk. na

ziarno
2 1 -

Kukurydza na ziarno 100 70 80

Groch - - -

Fasola - - -

Inne strączkowe jadalne - - 2

Ziemniaki 260 300 150

Rzepak i rzepik ozimy 30 30 30

Rzepak i rzepik jary - - -

Mak, gorczyca 15 10 10

Soja - - -

Okopowe pastewne (buraki) - - 15
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Uprawy 2005r. 2006r. 2007r.

Inne 209 - 204

Ogółem 2090 2088 2202

d) Tereny inwestycyjne

        Gmina Krosno Odrzańskie dąży do zabezpieczenia terenów  własnych rezerw rozwojowych.

Wyodrębniono część obszarów z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. Zamierzeniem jest stworzenie

warunków do rozwijania nowych miejsc pracy opartych na korzyściach wynikających z geograficznego

(przygranicznego ) usytuowanie gminy.

O atrakcyjności inwestycyjnej gminy Krosno Odrzańskie decydują takie czynniki, jak:

· wysoki poziom infrastruktury technicznej,

· wykształcenie kadr,

· bliskie położenie granicy polsko – niemieckiej - około 35 km,

· korzystny przebieg tras komunikacyjnych,

· możliwość wykorzystania transportu rzecznego – towarowy port rzeczny oraz przystań dla statków

pasażerskich na Odrze,

· ulgi i preferencje dla inwestorów,

· aktywność marketingowa władz lokalnych,

· atrakcyjne tereny inwestycyjne

· tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
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Tabela nr 16 - Tereny inwestycyjne gminy Krosno Odrzańskie

Lokalizacja terenu Atrakcyjność lokalizacyjna Powierzchnia Infrastruktura techniczna

Krosno Odrzańskiego

przy ul. Metalowców

Numer działki: 26, 27, 31, 33/2,

34/5, 38

Strefa: usługowo - mieszkalna

Teren zlokalizowany jest w górnej części miasta, w odległości 0,6 km od

drogi krajowej nr 29 relacji Krosno Odrz. - Słubice w pobliżu ulic miejskich:

Kościuszki i Działkowców. Atrakcyjne położenie sprawia, że nieruchomość

gruntowa nadaje się szczególnie pod działalność usługowo – mieszkalną

lub handlową.

36.782m2

Możliwość wykonania

przyłączy: energia

elektryczna, woda,

kanalizacja, telefon, gaz

ziemny.

Krosno Odrzańskie

przy ul. Słowackiego

Numer działki: 228, 225, 220,

211/2, 214/2, 229, 213/1

Strefa: usługowo - mieszkalna

Teren zlokalizowany jest w górnej części miasta, w odległości 0,3 km od

drogi krajowej nr 29 relacji Krosno Odrz. - Słubice w pobliżu ulic miejskich:

Kościuszki i Działkowców. Atrakcyjne położenie sprawia, że nieruchomość

gruntowa nadaje się szczególnie pod działalność usługowo – mieszkalną

lub handlową.

37.957m2

Możliwość wykonania

przyłączy: energia

elektryczna, woda,

kanalizacja, telefon, gaz

ziemny.

Krosno Odrzańskie

przy ul. Kościuszki

Numer działki: 335, 337, 338,

339, 340, 341, 328

Strefa przemysłowo - składowa

Teren zlokalizowany jest w górnej części miasta, w odległości 0,6 km od

drogi krajowej nr 29 relacji Krosno Odrz. - Słubice w pobliżu ulic miejskich:

Metalowców i Działkowców. Atrakcyjne położenie sprawia, że

nieruchomość gruntowa nadaje się szczególnie pod działalność

przemysłowo – składową.

18.853m2

Możliwość wykonania

przyłączy: energia

elektryczna, woda,

kanalizacja, telefon, gaz

ziemny.

Krosno Odrzańskie

przy ul. Dąbrowskiego

Numer działki: 372/41

Strefa przemysłowo - składowa

Działka nierolnicza położona na terenie dawnego poligonu wojskowego,

0,5 km od drogi krajowej  nr 29 relacji Krosno Odrz. - Słubice. Atrakcyjne

położenie sprawia, że nieruchomość gruntowa nadaje się szczególnie pod

działalność przemysłową.

90.522m2

Możliwość wykonania

przyłączy: energia

elektryczna, woda, telefon,

gaz ziemny.

Kamień

3 km od Krosna Odrzańskiego

Numer działki: 66/7

Strefa przemysłowo – składowa

Działka położona przy drodze nr 276 relacji Krosno Odrzańskie –

Świebodzin – Poznań. Atrakcyjna lokalizacja sprawia, że proponowana

nieruchomość gruntowa nadaje się szczególnie pod działalność

przemysłową.

52.400m2

Częściowe uzbrojenie

techniczne.

Możliwość wykonania

przyłączy: energia
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Lokalizacja terenu Atrakcyjność lokalizacyjna Powierzchnia Infrastruktura techniczna

elektryczna, woda,

kanalizacja, telefon, gaz

ziemny.

Krosno Odrzańskie

przy ul. Marksa

Numer działki: 446/1, 447, 448

Strefa usługowo – mieszkalna lub

handlowa

Teren zlokalizowany jest w dolnej części miasta przy drodze krajowej nr 29

relacji Krosno Odrzańskie – Słubice, w pobliżu usytuowana jest przystań

dla statków pasażerskich i łodzi z silnikiem. Atrakcyjne położenie sprawia,

że nieruchomość gruntowa nadaje się szczególnie pod działalność

usługowo – mieszkalną lub handlową.

612m2

Teren przyległy wyposażony

jest w wodę i kanalizację.

Możliwość wykonania

przyłączy: energia

elektryczna, telefon, gaz

ziemny.

Krosno Odrzańskie

przy ul. Żymierskiego

Numer działki: 123, 124, 176/17

Strefa usługowo - mieszkalna

Teren zlokalizowany jest w dolnej części miasta przy drodze krajowej nr 29

relacji Krosno Odrzańskie – Słubice, w pobliżu usytuowana jest przystań

dla statków pasażerskich i łodzi z silnikiem. Atrakcyjne położenie sprawia,

że nieruchomość gruntowa nadaje się szczególnie pod działalność

usługowo – mieszkalną lub handlową.

18.500 m2

Możliwość wykonania

przyłączy: energia

elektryczna, woda,

kanalizacja, telefon, gaz

ziemny.

Krosno Odrzańskie

przy ul. Gubińskiej

Numer działki: 383

Strefa przemysłowo - składowa

W odległości 3 km od działki przebiega droga krajowa nr 32 relacji Zielona

Góra – Gubinek. Atrakcyjna loklaizacja sprawia, że nieruchomość

gruntowa nadaje się szczególnie pod działalność przemysłową.

65.874 m2

Teren przyległy wyposażony

jest w energię elektryczną,

wodę pitną i przemysłową,

system kanalizacji.

Możliwość wykonania

przyłączy: telefon, gaz

ziemny.

Radnica

ok. 10 km od Krosna Odrz.

Działka położona jest przy drodze nr 276 km relacji Krosno Odrzańskie –

Świebodzin – Poznań. Atrakcyjna lokalizacja sprawia, że nieruchomość
70.300m2 Teren przyległy wyposażony

jest w wodę.
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Lokalizacja terenu Atrakcyjność lokalizacyjna Powierzchnia Infrastruktura techniczna

Numer działki: 339/6, 339/8,

347/2

Strefa przemysłowo - składowa

gruntowa nadaje się szczególnie pod działalność przemysłową. Możliwość wykonania

przyłączy: energia

elektryczna, kanalizacja,

telefon, gaz ziemny.

Szklarka Radnicka

ok. 12 km od Krosna

Odrzańskiego

Numer działki: 26

Strefa turystyczno - rekreacyjna

Teren położony jest przy drodze nr 276 relacji Krosno Odrzańskie –

Świebodzin – Poznań. Około 1 km od działki zlokalizowana jest pętla

kolejowa oraz dworzec PKP. Działka położona jest malowniczo w pobliżu

Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, w otoczeniu pól i jezior.
10.402m2

Uzbrojenie techniczne:

woda, kanalizacja.

Możliwość wykonania

przyłączy: telefon, energia

elektryczna.

Możliwość wykonania drogi.
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13. Rewitalizacja

             Zgodnie z jedną z definicji rewitalizacja to „kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i

przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w

powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych - jak np.

remonty - z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych,

występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym

jest, więc mówić o „rewitalizacji” jednego budynku, czy „rewitalizacji” placu miejskiego, jeśli te działania dotyczą

jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków”.

         Oznacza to, iż projekty dotyczące pojedynczych zabytkowych budynków powinny być realizowane w

ramach działań z zakresu kultury, czy turystyki. Należy także zwrócić uwagę podczas realizacji programu

rewitalizacji nie tylko na zapewnienie spójności społecznej i gospodarczej, ale również i terytorialnej. Dlatego

też tak ważnym jest włączenie w proces przygotowania programu rewitalizacji i rozwoju miasta nie tylko

lokalnych parterów społeczno-gospodarczych, ale i sąsiadujące samorządy terytorialne (wspólne planowanie

rozwoju przestrzennego). Oznacza to, iż rewitalizacja to kompleksowy program, który odnosi się do wybranych

przez samorząd terytorialny obszarów w dawnych, często zabytkowych, lecz podupadłych dzielnicach

mieszkaniowych, po-przemysłowych, czy po-wojskowych w miastach, a także poza nimi.

Działania, jakie Gmina Krosno Odrzańskie zamierza podjąć w ramach rewitalizacji ujęto w Lokalnym

Programie Rewitalizacji, który obejmuje działania planowane do realizacji na lata 2007-2013.

Realizacja Programu Rewitalizacji umożliwi utworzenie obszarów kompleksowej działalności. Gmina

przejmuje na siebie obowiązek skoordynowania ze sobą następujących poczynań, prowadzących do

zagospodarowania określonego obszaru:

· stworzenie zasobów gruntów przeznaczonych do zagospodarowania na zasadach komercyjnych,

uregulowania statusu prawnego gruntów, negocjacje i umowy z podmiotami nie komunalnymi

władającymi gruntami,

· poszukiwanie inwestorów i negocjacje z nimi,

· sporządzenie opracowań marketingowych, mających zachęcić potencjalnych inwestorów do

inwestowania w obszarach wskazanych przez gminę;

· kontynuację urbanistyczno-architektonicznego oraz społecznego procesu rewitalizacji zdegradowanych

przestrzeni miejskich głównie lewobrzeżnej części miasta Krosno Odrzańskie (Stare Miasto), jak też

prawobrzeżnej (tereny powojskowe, tereny blokowe-międzyosiedlowe, centrum),

· wypracowanie nowych produktów turystycznych i inwestycyjnych we współpracy z właściwymi

wydziałami i działań rewitalizacyjnych niezbędnych do wykreowania wizerunku i realizacji

zamierzonego produktu turystycznego lub inwestycyjnego,

· opracowanie programu rewitalizacji lewobrzeżnej części Krosna Odrzańskiego,

· dysponowanie budżetem ds. rewitalizacji,

· poszukiwanie środków na finansowanie inwestycji,
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· stworzenie mechanizmów współuczestniczenia w finansowaniu kolejnych etapów rewitalizacji, w tym

partnerstwa publiczno - prywatnego.

 Obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji są:

· obszar starego miasta, w ramach nawiązania do wizerunku dawnego miasta,

· obszar nowego centrum, w obrębie którego nadrzędnym celem jest maksymalne nasycenie usługami,

stworzenie współczesnego wizerunku miasta,

· obszar istniejących i projektowanych ciągów ekologicznych, w tym doliny rzeki Odry i na obszarze

historycznej promenady wschodniej i zachodniej,

· obszary popegeerowskie,

· obszary powojskowe.

Dotychczasowe działania z zakresu rewitalizacji obejmowały realizację projektu pn. „Kompleks portowo

– zamkowy”, w ramach którego wykonano remont i modernizację części bramnej Zamku Piastowskiego oraz

wybudowano port dla statków pasażerskich i łodzi sportowych. W ramach rewitalizacji realizowany jest projekt

pn. „Rewitalizacja Zamku Piastowskiego”.

Inspiracją do stworzenia Kompleksu portowo - zamkowego w Krośnie Odrzańskim wraz z propozycją

produktów turystycznych stały się niewątpliwie walory naturalne obszaru, rzeki i jeziora oraz duże kompleksy

leśne.

W ramach rewitalizacji gmina zagospodarowała powojskowe tereny przy ulicy Piastów. W czwartym

kwartale 2006r. został oddany do użytku budynek Centrum Opieki Społecznej, a w drugiej połowie 2007r. -

budynek wielorodzinny z mieszkaniami zarówno socjalnymi, jak i komercyjnymi oraz w efekcie realizacji

projektu pn. "Przebudowa placu ćwiczeń na plac miejski o funkcji reprezentacyjnej, parkingowej i turystycznej"

powstał plac, który stanowi atrakcyjne miejsce spotkań mieszkańców i turystów.

Aktualnie trwają prace związane z rewitalizacją kolejnego budynku przy placu pokoszarowym oraz

budynku przy ul. Chrobry. Mają tam powstać budynki mieszkalne. Budynki te wymagają remontu adaptacyjnego

wraz z wymianą armatury sanitarnej i instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej i okiennej

14. Zasoby mieszkaniowe

Informacja o zasobach mieszkaniowych gminy Krosno Odrzańskie sporządzona została w roku 2007 i

dotyczy budynków administrowanych przez Administrację Budynków Mieszkalnych  oraz innych zarządców.

Budynki z mieszkaniami komunalnymi ogółem 197

w tym:

- z mieszkaniami komunalnymi we wspólnotach administrowanych przez ABM 138

- z mieszkaniami komunalnymi we wspólnotach administrowanych przez obcych zarządców 8

- budynki wyłącznie z mieszkaniami komunalnymi 51

Mieszkania komunalne administrowane przez ABM ogółem 676
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o łącznej powierzchni 31.267,95 m2

w tym:

(z tego 68 mieszkań socjalnych o powierzchni 2.847,36 m2)

- komunalne we wspólnotach administrowanych przez ABM 445

o łącznej powierzchni 20.379,38 m2

- komunalne we wspólnotach administrowanych przez obcych zarządców 44

o łącznej powierzchni 1.843,35 m2

- w budynkach komunalnych 187

o łącznej powierzchni 9.044,72 m2

Mieszkania prywatne we wspólnotach administrowanych przez ABM ogółem 783

o łącznej powierzchni 38.050,98 m2

Lokale użytkowe ogółem 54

o łącznej powierzchni 2.671,79 m2

w tym garaże 28

o łącznej powierzchni 694,55 m2

Mieszkania wynajęte przez gminę Krosno Odrzańskie od WAM ogółem 22

o łącznej powierzchni 1.042, 42 m2

16. Infrastruktura gminna

a) System zaopatrzenia w wodę

System zaopatrzenia w wodę znajduje się w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. W 2008r. rozpoczęto procedurę przekształcenia ZGKiM  w  Krośnieńskie

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne sp. z o .o  w Krośnie Odrzańskim. System zaopatrzenia w

wodę  obejmuje  swoim zasięgiem największy obszar i obsługuje jednocześnie największą liczbę podmiotów

gospodarczych i mieszkańców gminy. Biorąc pod uwagę kryterium zasięgu terytorialnego możemy wyróżnić

następujące systemy zaopatrzenia w wodę:

· system centralny - obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Krosno Odrzańskie, Łochowice,

Marcinowice, Osiecznica, Chyże, Kamień, Stary Raduszec,

· system lokalny - znajduje się w miejscowościach Wężyska, Czarnowo, Retno, Szklarka Radnicka,

· system grupowy - znajduje się w miejscowościach: Gostchorze – Radnica – Morsko,

      Czetowice – Bielów, Czarnowo – Sarbia, Retno – Strumienno.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje siecią wodociągową, która zaopatruje w

wodę mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie, z wyjątkiem miejscowości Nowy Raduszec, Brzózka i Chojna.
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W celu zaopatrzenia w wodę eksploatowanych jest 7 ujęć wody wraz ze Stacjami Uzdatniania Wody w

następujących miejscowościach:

· SUW w Krośnie Odrzańskim,

· SUW w Czetowicach,

· SUW w Gostchorzu,

· SUW w Szklarce Radnickiej,

· SUW w Retnie,

· SUW w Czarnowie,

· SUW w Wężyskach

oraz dwie hydrofornie zlokalizowane:

· przy ul. Parkowej,

· przy ul. Szosa Poznańska.

Pobór wody dla miasta odbywa się ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Gubińskiej w

Krośnie Odrzańskim, która została oddana do użytku na początku 2007r. Stacja uzdatniania wody

charakteryzuje się wydajnością linii technologicznej uzdatnionej wody o wielkości 160m3/h, natomiast jakość

uzdatnionej wody przeznaczonej do spożycia uległa znacznej poprawie i odpowiada kryteriom technicznym

wynikającym z przepisów Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D.U.UE L z dnia 5 grudnia 1998r.).

Miasto podzielone jest na dwie strefy zasilania w wodę. Pierwsza strefa zasilania obejmuje dolną część

miasta oraz wsie: Chyże, Kamień, Stary Raduszec. Druga strefa zasilania z hydroforni przy ul. Parkowej

dostarcza wodę do górnej części miasta oraz do wsi: Marcinowice, Osiecznica i Łochowice. Druga strefa

zasilania posiada dodatkowy stopień zasilający pozwalający na dostarczenie wody w rejon Szosy Poznańskiej i

górnej części wsi Kamień. Strefa ta wymaga modernizacji.

Poniższa tabela przedstawia długość sieci wodociągowej o średnicach Ø 25 mm do 400 mm.

Tabela nr 17 - Długość sieci wodociągowej na terenie gminy stan na 2007rok.

Sieć całkowita [km]

170,6

Sieć magistralna [km] Sieć rozdzielcza [km] Sieć przyłączy domowych [km]

10,4 109,1 51,1

Tabela nr 18 – Urządzenia zaopatrzenia wsi w wodę stan na 2007rok.

Miejscowość
Sieć wodociągowa

[m]
Przyłącza

wodociągowe [m]
Ilość gospodarstw

[szt.]
SUW

Bielów 2641 540 27 -
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Miejscowość
Sieć wodociągowa

[m]
Przyłącza

wodociągowe [m]
Ilość gospodarstw

[szt.]
SUW

Czetowice 3440 145 41 1

Osiecznica 9220 9210 245 -

Szklarka Radnicka 1734 27 127 1

Radnica 8398 4490 163 -

Gostchorze 5791 1700 77 1

Morsko 2270 170 8 -

Strumienno 2950 1290 55 -

Czarnowo 5442 1250 125 1

Retno 2300 145 27 1

Sarbia 4614 624 40 -

Wężyska 7124 2457 210 1

Razem: 55.924,00 23.033,00 1145 6

Większość istniejących urządzeń wodociągowych została wybudowana w początkach lat 70, natomiast

od 1996 roku zostały wybudowane następujące wodociągi wiejskie:

· wodociąg Bielów ,wykonano w 1996 r.

· wodociąg Kamień, wykonano w 1997 r.

· wodociąg Radnica, wykonano w 1998 r.

· rurociąg tłoczny Czetowice, wybudowano w 1999 r.

· wodociąg wiejski Gostchorze, wykonano w 1999 r.

· wodociąg wiejski Morsko, wykonano w 2000 r.

· wodociąg wiejski Strumienno, wykonano w 2001 r.

· wodociąg wiejski Sarbia, wykonano w 2002 r

· wodociąg Szklarka Radnicka, wykonano w 2003 r.

· wodociąg Marcinowice – Osiecznica, wykonano w 2005r.

· odcinek wodociągu w Czetowicach – 2006r.

Orientacyjne całkowite okresy użytkowania rurociągów wykonanych z przeciętnych materiałów i

użytkowanych w przeciętnych warunkach wynoszą:

· rurociągi stalowe - 40 lat

· rurociągi azb. - cem. - 45 lat

· rurociągi żeliwne - 70 lat

· rurociągi pcv. i pe. - 70 lat.
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W zależności od ilości występujących awarii oraz od stanu technicznego, poszczególne odcinki sieci

sukcesywnie kwalifikowane są do modernizacji i wymiany.

b) Kanalizacja

Miasto Krosno Odrzańskie posiada w większości sieć kanalizacji sanitarnej, a tylko w nielicznych

przypadkach sieć rozdzielczą. W całej gminie aktualnie w eksploatacji znajduje się 70,9 km sieci kanalizacji

ogólnospławnej oraz 23 przepompownie ścieków, w tym:

· 51,2 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,

· 7 km sieci kanalizacji deszczowej,

· 12,7 km sieci przyłączy prowadzących do budynków.

Sposób odprowadzania ścieków komunalnych z  budynków  podzielić na:

· szamba przepływowe na terenie należącym do gminy, z odpływem do oczyszczalni ścieków,

obsługujące budynki komunalne i budynki wspólnot mieszkaniowych,

· zbiorniki ,,Imhoffa" na terenie należącym do gminy, z odpływem do oczyszczalni ścieków, obsługujące

budynki komunalne i budynki wspólnot mieszkaniowych,

· szamba bezodpływowe,

· szambo przepływowe na terenie wspólnoty mieszkaniowej, z odpływem do oczyszczalni ścieków.

Pozostałe budynki podłączone są do kanalizacji miejskiej przyłączami. Przejęte w styczniu 2006r.

budynki "wiejskie" nie korzystają z pośrednictwa Administracji Budynków Mieszkalnych  w obsłudze odbioru

ścieków.

W miejscowości Szklarka Radnicka istnieje 1,5 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączone są 122

gospodarstwa domowe. Jest to zniszczona, poprzerastana korzeniami, stara (sprzed 1945r.)  sieć kanalizacji z

podczyszczeniem ścieków, z której ścieki odprowadzane są do pobliskiego jeziora i rzeki Gryżynki. Sieć ta

wymaga natychmiastowej wymiany ze względu na zły stan techniczny.

Sieć kanalizacyjną posiadają miejscowości: Krosno Odrzańskie, Marcinowice, Łochowice, Chyże i Stary

Raduszec, natomiast pozostałe miejscowości gminy wymagają skanalizowania.

Wojewoda Lubuski Rozporządzeniem Nr 64 z dnia 26.10.2005r. wyznaczył aglomerację Krosno

Odrzańskie z oczyszczalniami ścieków w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach i Dychowie obejmującą następujące

gminy:

· gmina Krosno Odrzańskie,

· gmina Bytnica,

· gmina Maszewo,

· gmina Dąbie,
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· gmina Bobrowice.

Gospodarka ściekowa wymaga wielu działań mających na celu jej rozwój. Budowa sieci kanalizacyjnej i

oczyszczalni ścieków w gminie okazała się celem koniecznym do poprawy życia mieszkańców i ochrony

środowiska wodnego. Dlatego też jednym z podstawowych działań inwestycyjnych gminy jest ograniczenie

zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód oraz budowa systemów oczyszczania ścieków.

c) Oczyszczalnia ścieków

Gmina Krosno Odrzańskie posiada w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej oczyszczalnię ścieków.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 4.000 m3/d. Jej działanie oparte jest na

technologii osadu czynnego (Odmiana Technologii SBR). Do oczyszczalni ścieków doprowadzane są ścieki z

Krosna Odrzańskiego oraz czterech miejscowości wiejskich: Łochowice, Marcinowice, Chyże, Stary Raduszec.

Ponadto dostawa i odbiór ścieków odbywa się pojazdami specjalistycznymi. Długość czynnej sieci

kanalizacyjnej wynosi 70,9 km (średnica od Ø 150 do Ø 1000 mm). Na istniejących sieciach kanalizacyjnych

wybudowane są 23 przepompownie ścieków.

Największy problem stanowi eksploatacja sieci kanalizacyjnych ogólnospławnych na terenie miasta,

ponieważ sieć kanalizacyjna posiada zbyt małe przekroje i w czasie większych opadów atmosferycznych sieć

kanalizacyjna nie jest w stanie odprowadzić wszystkich wód opadowych.

Na terenie gminy znajdują się jeszcze 3 obiekty służące do zbiorowego oczyszczania ścieków, tj.:

oczyszczalnia zakładu „HARDEX”, oczyszczalnia ścieków komunalnych w Wężyskach o przepustowości 100

m3/d, należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia w miejscowości

Brzózka o przepustowości 15 m3/d, której właścicielem jest Nadleśnictwo Brzózka.

d) Gospodarka odpadami komunalnymi

Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się w ostatnich latach coraz bardziej uciążliwym problemem

w dziedzinie ochrony środowiska również w gminie Krosno Odrzańskie. Zwiększająca się masa

nagromadzonych odpadów zarówno przemysłowych jak i komunalnych, a także ich nielegalne lub niewłaściwe

składowanie stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Składowisko odpadów dla gminy Krosno Odrzańskie o powierzchni 3,9 ha zlokalizowane w

miejscowości Łochowice w odległości około 3 km od Krosna Odrzańskiego zostało z dniem 31 października

2007r. zamknięte, ponieważ nie spełniało wymogów dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowisk odpadów.

Dyrektywa ta określa szczegółowe wymagania techniczne jakie muszą spełnić składowiska, co ma zapobiec

zanieczyszczaniu wód powierzchniowych i podziemnych, gruntu i powietrza lub zapewnić redukcję tych

zanieczyszczeń w możliwym do osiągnięcia stopniu. Standardy dotyczące warunków technicznych dotyczą

m.in. lokalizacji, uszczelnienia podstawy, kontrolowanego odprowadzania odcieków i gazów wysypiskowych.
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Aktualnie, tj. od 1 listopada 2007r. odpady komunalne z terenu gminy Krosno Odrzańskie są wywożone

na składowiska odpadów zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2004

- 2011" oraz "Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2003 – 2010".

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy ustawy o odpadach oraz Dyrektywy Rady nr

75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. gmina  posiada "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Krosno Odrzańskie"

przyjęty uchwałą nr XX/123/04 z dnia 30 września 2004r. Przedstawia on  zagadnienia i rozwiązania

prawidłowego gospodarowania odpadami oraz określa koszty i możliwości wdrożenia wybranych rozwiązań, a

także posiada techniczno-ekonomiczną analizę wykonalności ze wskazaniem możliwości i sposobu

finansowania.

Obecnie gmina Krosno Odrzańskie rozwija system selektywnej zbiórki odpadów.

17. Komunikacja

Krosno Odrzańskie jest miastem strategicznie położonym, przez które odbywa się ruch w kierunku

granicy, jak i wzdłuż niej, z powodu posiadania jedynego mostu przez Odrę na 100 kilometrowym odcinku od

Słubic do Cigacic.

Na terenie gminy Krosno Odrzańskie znajduje się 56,1 km dróg zaliczonych do kategorii dróg

gminnych. Z tego o nawierzchni twardej (bitumiczna, betonowa, kostka, bruk) – 35,2 km i gruntowej 20,9 km.

Jednak pewna część nawierzchni twardych znajduje się w stanie wymagającym natychmiastowego remontu

(drogi: we wsi Łochowice, Kamień – Morsko, Chyże – Gostchorze, Stary Raduszec – Nowy Raduszec). Wynika

to przede wszystkim z ich wieku oraz konstrukcji, która nie jest przystosowana do przenoszenia dużych

obciążeń.

Ponadto na terenie gminy znajdują się: 23 km dróg krajowych, 13,5 km dróg wojewódzkich oraz 51,3

km dróg powiatowych.

W najbliższych latach planuje się budowę ciągów pieszo – rowerowych, budowę dróg gminnych we

wsiach Wężyska i Osiecznica (po uprzednim skanalizowaniu wiosek) oraz budowę dróg na osiedlu Chrobry II w

Krośnie Odrzańskim.

Ważniejsze połączenia drogowe:
Ø droga nr 29 (Granica Państwa - Słubice - do dr. kraj. Nr 32),

Ø droga nr 32 (Granica Państwa – Gubinek - Zielona Góra).

Połączenia kolejowe:

Ø Gubin, Guben,

Ø Zielona Góra,

Ø Szczecin,

Ø Wrocław, Kraków.
Najbliższe lotniska:

Ø Port lotniczy Zielona Góra – Babimost (50 km)

Ø Poznań (160 km),
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Ø Berlin (130 km).

Najbliższe przejścia graniczne:

Ø Gubin,

Ø Gubinek,

Ø Świecko,

Ø Słubice.

Szlaki wodne:

Ø rzeka Odra (port pasażerski w Krośnie Odrzańskim),

Ø Szczecin,

Ø Wrocław,

Ø  Opole.

Ponadto planuje się rozpoczęcie budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego, która wyeliminuje ze

śródmieścia ruch tranzytowy (obecnie ok. 10.000 poj/dobę).

Komunikacja autobusowa z Krosna Odrzańskiego dociera między innymi do Gubina, Słubic, Zielonej

Góry, Gorzowa Wlkp., Poznania, Leszna, Wrocławia.

II. Uwarunkowania sprzyjające rozwojowi gminy. Analiza SWOT

Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej jest zestawienie mocnych i

słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie jej szans i zagrożeń

rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony), W –

Weaknesses (słabości), O - Opportunities(możliwości), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na

zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca

jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.

W gminie Krosno Odrzańskie  skoncentrowano się na ocenie  wewnętrznych zasobów, atutów i

problemów, przyjmując z definicji zewnętrzne ograniczenia związane z położeniem geograficznym,

obowiązującym w Polsce systemem legislacyjnym, poziomem rozwoju gospodarczego, czy też stanem

finansów publicznych.
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Silne strony gminy
- uwarunkowania sprzyjające rozwojowi

(szanse)

Słabe strony gminy
- uwarunkowania ograniczające rozwój

(zagrożenia)

- transgraniczne położenie miasta w odległości 30 km od

granicy w Gubinie i 50 km od granicy w Świecku,

- transgraniczne funkcje dróg krajowych

- możliwości turystycznego i gospodarczego

wykorzystania rzeki Odry,

- zlokalizowany na obszarze miasta rzeczny port

pasażerski,

- znaczna poprawa nawierzchni oraz dobre

oznakowanie dróg gminnych, powiatowych i krajowych

przebiegających przez gminę,

- bliska odległość od centrów akademickich -  Zielonej

Góry, Sulechowa i Słubic,

- utrwalone więzi gospodarcze i społeczne z sąsiednimi

gminami,

- położenie gminy na obszarze o wielkim zalesieniu (48

%) i zasobnym w wody płynące i stojące (7 %), czystym

ekologicznie, na obrzeżach Gryżyńskiego Parku

Krajobrazowego w dolinie Odry i Bobru,

- wspaniałe warunki przyrodnicze ( liczne jeziora,  lasy,

łąki, obszary krajobrazu chronionego, Gryżyński Park

Krajobrazowy,

- brak przemysłu silnie zanieczyszczającego

środowisko,

- aktywna polityka gminy wspierająca

przedsiębiorczość,

- wydzielenie terenów pod aktywizację gospodarczą

- promocja gospodarcza producentów i ich wyrobów,

- dobrze rozwinięte usługi i handel

- korzystne warunki naturalne do produkcji rolniczej,

- wysoki poziom zabezpieczenia wsi w system dostawy

wody do gospodarstw domowych,

- udział gminy w promocji usług prowadzonych przez

mieszkańców wsi (agroturystyka),

- dobrze ukształtowana terytorialnie i komunikacyjne

sieć placówek szkół podstawowych, gimnazjów i

- rosnące koszty inwestycji w zakresie infrastruktury

technicznej,

- wzrost kosztów materiałów budowlanych,

- intensywny ruch po drodze krajowej nr 29

(zanieczyszczenie, hałas),

- brak obwodnicy dla miasta wraz z przeprawą

mostową,

- brak własnych zasobów finansowych ludności na

uruchomienie działalności gospodarczej,

- ograniczone możliwości gminy dla realizacji drogiej

infrastruktury technicznej na obszarze wsi: drogi,

kanalizacje, sieci wodociągowe, gazyfikacja ze

środków własnych,

- braki kadrowe w zakresie nauczania języków

obcych,

- niezadawalający standart obiektów sportowych na

terenie gminy

- słabo rozwinięta baza turystyczno-wypoczynkowa

wokół jezior,

- niedostateczny poziom zabezpieczenia potrzeb

finansowych na aktywne formy zwalczania

bezrobocia,

- zmniejszanie się możliwości finansowych pomocy

społecznej w związku z przejęciem przez samorządy

dalszych zadań bez zabezpieczenia finansowego,

- zły stan techniczny obiektów zabytkowych,

- zależności prawno – organizacyjne w zakresie

zarządzania drogami wodnymi i terenami

przyportowymi,

- brak tanich mieszkań komunalnych dla mniej

zamożnej części społeczeństwa gminy,
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Silne strony gminy
- uwarunkowania sprzyjające rozwojowi

(szanse)

Słabe strony gminy
- uwarunkowania ograniczające rozwój

(zagrożenia)

przedszkoli,

- dobre wyposażenie techniczne jednostek oświatowych

( internet, multimedia)

- dobry stan techniczny szkół podstawowych i

gimnazjów,

- sprawny dowóz dzieci do szkół,

- aktywna działalność klubów sportowych,

- hala sportowo – widowiskowa w Krośnie Odrzańskim,

- dobrze rozwinięta sieć lokalnych środków

komunikowania ( Miesięcznik Krosna Odrzańskiego i

Okolic “MOST”, Krośnieńskie Wydarzenia - telewizja

kablowa, Tygodnik Powiatowy),

- organizacja imprez o charakterze ponad lokalnym

(wystawy, plenery, zawody, przeglądy, festiwale),

- promocja twórczych działalności dzieci,  młodzieży i

dorosłych,

- prowadzenie aktywnej polityki zatrudnienia na czas

określony przy pracach publicznych i interwencyjnych,

- centralnie położona baza lecznictwa szpitalnego,

- duża ilość zabytków architektury:

· Kościół pod wezwaniem Świętej Jadwigii,

· Kościół pw. Św. Andrzeja,

· Zamek Piastowski,

· Zabudowa mieszkalna dolnej części miasta,

· Kościoły w Osiecznicy i Czetowicach,

· Kościół w miejscowości Łochowice,

- posiadanie studium i kierunków zagospodarowania

gminy,

- bieżąca promocja oferty inwestycyjnej w katalogach,

wydawnictwach własnych i sponsorowanych oraz w

internecie,

- bezpośredni udział w przedsięwzięciach promocyjnych

( targi,wystawy).
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Możliwości Ograniczenia

- rozpoczęcie procesów inwestycyjnych

sprzyjających rozwojowi gospodarczemu,

- wzrost dochodów gminy poprzez zwiększoną

działalność gopodarczą na terenie gminy,

- skuteczność w wykorzystywaniu środków

pomocowych z Unii Europejskiej,

- współpraca zagraniczna,

- bliskość ośrodków akademickich (Zielona Góra,

Sulechów, Słubice),

- ukształtowana sieć szkolnictwa zawodowego i

średniego na obszarze miasta i w miastach

sąsiednich,

- dobra współpraca międzygminna w zakresie

rozwiązywania problemów inwestycyjnych o

charakterze ponadlokalnym,

- zaangażowanie przedsiębiorców w promocję

gospodarczą i turystyczną,

- restrukturyzacje przemysłu i usług,

- wysoki udział podmiotów prywatnych w działalności

gospodarczej,

- rozwijająca się strefa usług turystycznych i

agroturystycznych

- tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa

jednorodzinnego i komunalnego,

- dbałość ogółu mieszkańców gminy o środowisko i

estetykę.

- marginalizacja obszarów wiejskich i obszaru

miejskiego przy decyzjach inwestycyjnych o

charakterze infrastrukturalnym (drogi, obwodnice o

charakterze krajowym i wojewódzkim, chodniki),

- brak ekologicznych źródeł ciepła,

- brak wystarczających środków finansowych na

aktywną ochronę środowiska,

- słabe bonitacyjnie zasoby użytków rolnych,

- ograniczenie możliwości wykorzystania zasobów

naturalnych lasów na cele przemysłowe,

- procesy starzenia się ludności,

- emigracja młodych ludzi i fachowców za granicę,

- skomplikowane procedury pozyskiwania i

rozliczania środków pomocowych ,

- brak zgodności kierunków kształcenia z

zapotrzebowaniem rynku pracy.

III. Powiązanie projektów z celami strategicznymi dokumentów rozwoju
Gminy Krosno Odrzańskie

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem programowym, który integruje potrzeby społeczności

lokalnej w zakresie ładu społecznego, gospodarczego, infrastrukturalnego i kulturowego. W swoich ustaleniach

bazuje na dokumentach i programach  planistycznych, ale również na wszelkich uwarunkowaniach

zewnętrznych – w ogólnym kontekście rozwoju regionu i kraju.
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Programy te oprócz swojej metodologii, czyli wytyczenia ścieżek postępowania na skalę regionalną czy

krajową, warunkują również możliwości ubiegania się o środki pomocowe ( krajowe i zagraniczne) na realizację

poszczególnych zadań.

         Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013 ze swoimi celami strategicznymi

oraz celami operacyjnymi wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krosno Odrzańskie na lata 2000-

2015.

Nadrzędnymi celami strategii rozwoju gminy są :

1. Aktywizowanie rozwoju gospodarczego poprzez kształtowanie wewnętrznych więzi gospodarczych i
instytucjonalnych

1.1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i funkcjonalnej w mieście

1.2. Poprawa obsługi jednostek biznesu lokalnego i ponadlokalnego

1.3. Współpraca zagraniczna i transgraniczna

2.Przedsiębiorczość – cel środowisk lokalnych

2.1. Stworzenie systemu wsparcia dla inwestorów

2.2. Promocja gospodarcza dla pozyskania inwestorów

2.3. Rozwój instytucji wsparcia biznesowego

3. Gmina i Miasto z nowoczesną infrastrukturą komunalną

3.1. Udoskonalić i przebudować układ komunikacyjny

3.2. Projektowanie, budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej i turystycznej

3.3. Przebudowa systemu zarządzania działalnością komunalną oraz majątkiem gminy

4. Gmina i Miasto nowoczesną jednostką ze względu na poziom wykształcenia mieszkańców i
innowacyjny charakter podmiotów

4.1. Wykorzystanie warunku położenia dla transferu technologii w obszarze przygranicznym

4.2. Pozarolniczy rozwój terenów wiejskich, restrukturyzacja i reorientacja gospodarstw rolnych

4.3. Rozwój bazy oświatowej i sportowej oraz poziomu wykształcenia

5. Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, bogactwa zasobów kulturalnych dla
dywersyfikacji działalności i tworzenie alternatywnych źródeł dochodu

5.1. Rozwijanie świadomości proekologicznej i promocji usług sportowych i turystycznych

5.2. Promocja obszarów inwestycyjnych i rozwój systemu komunikacji społecznej.

Założenia dokumentów  Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krosno Odrzańskiego na lata 2000-2015 oraz

Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 są odpowiedzią jednostki samorządu terytorialnego na cele

zawarte w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. Głównym celem Lubuskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa

poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji

zagrożonych obszarów, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej

spójności województwa. Cel strategiczny LRPO stanowi odzwierciedlenie ram Strategii Rozwoju Województwa

Lubuskiego do roku 2020. Strategia skupia się na poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

lubuskiego.
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IV. Wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-
2013

       Wieloletnie zadania  inwestycyjne na lata 2007-2013  zostały szczegółowo  przedstawione w kartach
zadań zawartych w Załączniku do  Planu Rozwoju Lokalnego.

2. Plany finansowe  na lata 2007-2013

          W trakcie prac nad planem, wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w

nadchodzących latach. Założenia te zostały skalkulowane w ramach prac nad planem. Pozwalają one na

symulację wpływu realizowanych inwestycji na budżet gminy. Głównym celem wykonania prognozy finansowej

jest określenie możliwości realizacji inwestycji gminnych, a zatem identyfikacja potencjału finansowego gminy.

O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a

wydatkami.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są środki dostępne na inwestycje. Spłata zadłużenia

ma charakter płatności stąd celowa jest analiza możliwości finansowych gminy po uwzględnieniu wydatków (i

rozchodów) z tego tytułu. Środki dostępne na inwestycje są więc różnicą nadwyżki operacyjnej i kosztów

obsługi zadłużenia. Podstawą do wyliczenia obydwu wymienionych kategorii dostępnych środków jest

wykonana prognoza finansowa, oparta na szczegółowej prognozie poszczególnych grup dochodów i kategorii

wydatków. Na podstawie tych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków Gminy Krosno Odrzańskie na

lata 2007 – 2018, która została przedstawiona poniżej.
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Prognoza długu Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 17 343 802,00 16 864 402,00 16 305 402,00 14 279 734,00 12 256 066,00 10 434 398,00 8 345 730,00 6 557 062,00 4 818 402,00 3 496 402,00 2 174 402,00 852 000,00

A1 Zaciągnięte zobowiązania ( bez prefinansowania) 7 837 600,00 14 364 402,00 13 805 402,00 12 196 402,00 10 589 402,00 9 184 402,00 7 512 402,00 6 140 402,00 4 818 402,00 3 496 402,00 2 174 402,00 852 000,00

A1a kredyty i pożyczki 4 837 600,00 11 364 402,00 10 805 402,00 9 196 402,00 7 589 402,00 6 184 402,00 5 512 402,00 5 140 402,00 4 318 402,00 3 496 402,00 2 174 402,00 852 000,00

A1b emisje obligacji 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 - - -

A2 Planowane w roku budżetowym ( bez prefinansowania) 9 506 202,00 - - - - - - - - - - -

A2a kredyty i pożyczki 9 506 202,00 - - - - - - - - - - -

A2b emisje obligacji - - - - - - - - - - - -

A3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie: - - - - - - - - - - - -

A3a zaciągnięte zobowiązania - - - - - - - - - - - -

A3b planowane zobowiązania - - - - - - - - - - - -

B Obsługa długu: 712 516,00 876 713,00 2 362 339,00 2 351 296,00 2 116 851,00 2 373 814,00 2 018 814,00 1 923 757,00 1 443 049,00 1 414 024,00 1 391 402,00 912 000,00

B1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 479 400,00 559 000,00 2 025 668,00 2 023 668,00 1 821 668,00 2 088 668,00 1 788 668,00 1 738 660,00 1 322 000,00 1 322 000,00 1 322 402,00 852 000,00

B1a kredytów i pożyczek, obligacji 479 400,00 559 000,00 2 025 668,00 2 023 668,00 1 821 668,00 2 088 668,00 1 788 668,00 1 738 660,00 1 322 000,00 1 322 000,00 1 322 402,00 852 000,00

B1c wykup obligacji - - - - - - - - - - - -

B1d zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń - - - - - - - - - - - -

B2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania - - - - - - - - - - - -

B3 Spłata odsetek i dyskonta 233 116,00 317 713,00 336 671,00 327 628,00 295 183,00 285 146,00 230 146,00 185 097,00 121 049,00 92 024,00 69 000,00 60 000,00

C Dochody budżetowe 45 771 282,82 40 549 516,00 34 998 700,00 35 648 600,00 35 221 000,00 35 860 000,00 36 400 000,00 36 950 000,00 37 500 000,00 38 000 000,00 38 600 000,00 39 200 000,00

D Wydatki budżetowe 54 798 084,82 42 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00 37 000 000,00 38 000 000,00 38 400 000,00 39 000 000,00 39 000 000,00 39 500 000,00 39 500 000,00 40 000 000,00

E Wynik finansowy 9 026 802,00- 1 450 484,00- 5 001 300,00- 648 600,00 1 779 000,00- 2 140 000,00- 2 000 000,00- 2 050 000,00- 1 500 000,00- 1 500 000,00- 900 000,00- 800 000,00-

F1 długu ( art. 170 ust. 1 uofp*) 37,89% 41,59% 46,59% 40,06% 34,80% 29,10% 22,93% 17,75% 12,85% 9,20% 5,63% 2,17%

F2 długu po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 170 ust. 3 uofp) 37,89% 41,59% 46,59% 40,06% 34,80% 29,10% 22,93% 17,75% 12,85% 9,20% 5,63% 2,17%

F3 spłaty zadłużenia ( art.. 169 ust.1) 1,56% 2,16% 6,75% 6,60% 6,01% 6,62% 5,55% 5,21% 3,85% 3,72% 3,60% 2,33%

F4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń
( art. 169 ust. 3 uofp) 1,56% 2,16% 6,75% 6,60% 6,01% 6,62% 5,55% 5,21% 3,85% 3,72% 3,60% 2,33%

G Stan zadłużenia na 31.12 16 864 402,00 16 305 402,00 14 279 734,00 12 256 066,00 10 434 398,00 8 345 730,00 6 557 062,00 4 818 402,00 3 496 402,00 2 174 402,00 852 000,00 -
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            Z danych powyżej wynika, iż nakłady inwestycyjne stanowią poważną pozycję budżetu . Analiza

finansowa wykazuje dużą gospodarność gminy. Planowane projekty i zadania inwestycyjne będą realizowane w

poszczególnych latach na podstawie przygotowanych projektów i wniosków z pomocą i wsparciem zarówno

władz wojewódzkich, jak i instytucji zarządzających funduszami Unii Europejskiej. W realizacji Planu Rozwoju

Lokalnego przyjęto model finansowania inwestycji, zakładający pokrycie wydatków inwestycyjnych ze środków

własnych, pozostawiając kredyty i pożyczki jako ewentualne zabezpieczenie na wypadek zachwiania budżetu.

Na realizację zadań inwestycyjnych znacząco wpływających na rozwój gminy, których wartość przekracza

możliwości finansowe budżetu przyjęto zasadę ubiegania się o dotacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych w

szczególności funduszy strukturalnych. W budżecie zostanie zagwarantowany wkład własny na

przeprowadzane inwestycje. Przy realizacji zadań, priorytetowo powinny być potraktowane działania

przynoszące zwiększenie wpływów do budżetu, przy zachowaniu dyscypliny budżetu w stosunku do wydatków.

Realizacja inwestycji zapewni rozwój Gminy Krosno Odrzańskie w wielu kierunkach.

V. Oczekiwane wskaźniki osiągnięcia Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego, będzie poddawany  ocenie  na poszczególnych etapach i na bieżąco

aktualizowany. Kontrolą  objęty będzie stopień realizacji poszczególnych działań określonych w kartach zadań,

a  w  szczególności  kwestia przygotowania dokumentacji technicznej.

Wdrożenie działań zaplanowanych do realizacji w Planie Rozwoju Lokalnego przewiduje osiągnięcie

następujących wskaźników :

· wzrost długości sieci wodociągowej,

· poprawa jakości wody pitnej,

· wzrost długości sieci kanalizacyjnej,

· polepszenie stanu dróg gminnych,

· zwiększenie długości dróg o nawierzchni ulepszonej,

· rozszerzenie oferty w zakresie kultury, sportu poprzez modernizację i remonty obiektów  kultury na

terenie gminy,

· poprawa bazy edukacyjnej dla młodzieży w związku z remontem i modernizacją obiektów szkolnych,

· zwiększenie dostępności do bazy turystyczno-rekreacyjnej,

· tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości,

· zwiększenia ilości nowych miejsc pracy.

Stopień realizacji poszczególnych zadań zostanie określony przy pomocy:

wskaźnika produktu – opisuje wszystkie produkty materialne i usługi powstałe bezpośrednio w ramach

projektu,

wskaźnik rezultatu – jest związany z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami projektu  odczuwalnymi

przez beneficjenta.
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Wskaźniki te są istotnym elementem oceny wniosków składanych o dofinansowanie w ramach

Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jak i  innych programów pomocowych.

VI. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Krosno Odrzańskie  jest realizowany w oparciu o

system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gminy korzystające ze środków finansowych

funduszy strukturalnych UE są zobowiązane przestrzegać zasady i procedur wspólnotowych, które zostały

określone w rozporządzeniu  Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 r. Nr 1083/2006 wprowadzającym ogólne

przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych

funduszy strukturalnych.  Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg

źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może oznaczać, że podmiot korzystający z różnych źródeł

finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych

zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł

unijnych.

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego

będzie Urząd Miasta Krosno Odrzańskie pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej.

System wdrażania będzie obejmował:

·  komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych;

·  przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji ujętych w kartach zadań;

·  składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania do odpowiedniej instytucji;

·  realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami formalnymi;

·  monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów rzeczowych projektu.

Dla właściwej oceny  Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii

niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

VII. SPOSÓB MONITOROWANIA, OCENY i KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
PRL

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem długofalowym, cechującym się zmiennością i dynamizmem..

Dlatego też dokument ten będzie musiał podlegać monitoringowi i zmianom  w zależności aktualnej sytuacji

społeczno – gospodarczej. Celem monitoringu jest zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej

zatwierdzonymi założeniami i celami. Sprawowany będzie przez Burmistrza Krosno Odrzańskiego, którego

zadaniem będzie monitoring projektów, wskaźników realizacji zadań cząstkowych oraz ocena rezultatów

wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z rekomendowaniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
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Planuje się wprowadzenie współpracy pomiędzy sektorem publiczno-prywatnym a organizacjami

pozarządowymi  w postaci Planu Informacyjnego, którego zadaniem będzie:

· zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach

funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie gminy Krosno Odrzańskie,

· zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym

zakresie procedurach,

·  zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla

poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie gminy,

· zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu

Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji,

· inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym  wykorzystanie nowoczesnych

technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu

usprawnienia komunikacji pomiędzy  podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju

Lokalnego.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wdrożenie założeń Planu Rozwoju Lokalnego niemożliwe będzie bez aktywności i zaangażowania

społeczności lokalnej. W tym celu konieczne jest  realizowanie działań na rzecz informowania społeczności o

założeniach planu oraz o postępach w jego realizacji i wdrażania.

Przyjęty plan rozwoju opublikowany będzie i udostępniony na oficjalnych stronach internetowych

urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej a także na sesjach  Rady Miejskiej oraz na zebraniach wiejskich.

Grupy docelowe odbiorców

Działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie będą

uwzględniały potrzeby wymienionych grup docelowych, jeśli chodzi o zakres informacji oraz użyte instrumenty

w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.

Opinia publiczna – podmiot ogólnego zainteresowania na temat działań związanych z wdrażaniem oraz

wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w

proces wdrażania pomocy, jak również przyczyni się do poparcia dla inwestycji, których bezpośrednim

beneficjentem będzie społeczność lokalna gminy.

Beneficjenci –  to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy.

Będą to:

·  jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy

·  podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki

samorządu gminnego

· podmioty gospodarcze

· organizacje zrzeszające przedsiębiorców



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013

63

· jednostki edukacyjne

· organizacje pozarządowe i organizacje społeczne

· związki wyznaniowe

VIII. Podsumowanie

           Cele i zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Krosno Odrzańskie  na lata 2007 - 2013 zostały

sformułowane z uwzględnieniem kierunków wytyczonych w:

· Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia

· Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

· Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym.

Plan Rozwoju Lokalnego precyzuje zadania dla władz gminy Krosno Odrzańskie  na najbliższe 7 lat.

Członkostwo w Unii Europejskiej, to niewątpliwie szansa na pozyskanie środków z funduszy strukturalnych.

Stwarzają one możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego dla projektów realizowanych przez

samorządy.

           Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krosno Odrzańskie.

Należy jednak traktować go jako dokument, który będzie wymagał częstego uszczegóławiania i precyzowania.

Rozwój gminy ma nastąpić między innymi w oparciu o rozwój gospodarczy (przy poszanowaniu

środowiska naturalnego) i turystyczny, przy zapewnieniu odpowiedniego spektrum usług oferowanych

mieszkańcom.

Rozwój gospodarczy niewątpliwie spowoduje zarówno większe możliwości rozwoju infrastruktury i

świadczenia usług na rzecz ludności (dzięki większym dochodom budżetu gminy), jak i przyczyni się do

zwiększenia dochodów indywidualnych gospodarstw domowych, co bezpośrednio przełoży się na poziom życia

mieszkańców.

            Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013 wynika z

konieczności dostosowania dokumentów i podejmowanych kierunków działań do wymagań stawianych

potencjalnym beneficjentom pomocy unijnej.
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ZADANIE 1

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa remizy i szatni dla sportowców w Radnicy

Zgłaszający
Inny zaangażowany

podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Budowa remizy w miejscowości Radnica wraz z zagospodarowaniem otoczenia jest
przedsięwzięciem, które w sposób zdecydowany przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa p.poż.w gminie oraz walką z klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrożeniami jak również będzie miejscem spotkań społeczności
lokalnej. W ramach projektu w celu zagospodarowania wolnej przestrzeni budynku
remizy zostanie wyznaczone miejsce na szatnie dla sportowców.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Został opracowany projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę obiektu 2-
kondygnacyjnego o pow. całkowitej 738 m2 i kubaturze 3 192,5 m2. Obiekt będzie
wybudowany w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi – ściany
murowane z betonu komórkowego, stropy i schody żelbetowe z wykorzystaniem
prefabrykatów, dach o konstrukcji stalowej nad częścią budynku o rozpiętości ścian
nośnych 12 m i drewnianej nad pozostałą częścią o rozpiętości 6 m.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 500,0 250,0 250,0
2009 960,0 250,0 710,0
2010 90,0 90,0
2011
2012
2013

Razem 1 550,0 500,0 1 050,0
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ZADANIE 2

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim

Zgłaszający
Inny zaangażowany

podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Obecny zły stan murów ruin Zamku Piastowskiego może doprowadzić do
zniszczenia części obiektu zabytkowego. Zamek jest jednym z ważniejszych
zabytków na terenie gminy. Kontynuacja rewitalizacji Zamku Piastowskiego w
znacznym stopniu przyczyni się do poprawy stanu zabytku jak również  pozwoli
uatrakcyjnić ofertę turystyczną gminy.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Kontynuacja  rewitalizacji  Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim w
zakresie:
1/ wzmocnienie  i zabezpieczenie  murów ruin skrzydeł wschodniego i
południowego Zamku o powierzchni zabudowy ok. 1003 m2;
2/ zagospodarowanie terenu podzamcza przy ul. Szkolnej na funkcję placu pod
organizacje imprez kulturalno-turystycznych, o powierzchni ok. 2300 m2, w tym
powierzchnia utwardzona  ok. 1700 m2;
 3/ zagospodarowanie  terenu  ogrodu przyzamkowego o powierzchni 1000 m2.
 W tym  ogród typu renesansowego o powierzchni ok. 800 m2, usytuowany  na
górnym tarasie szańca.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007 2395,0 938,0 144,0 679,0 634,0
2008 1000,0 262,0 79,0 575,0 84,0
2009 630,0 95,0 535,0
2010 1800,0 1350,0 250,0 200,0
2011
2012
2013

Razem 5825,0 2550,0 223,0 1599,0 1453,0
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ZADANIE 3

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Adaptacja budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny (ul. Piastów dz. Nr

628/17)

Zgłaszający
Inny zaangażowany

podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Budynek pokoszarowy zlokalizowany jest przy placu powojskowym w bliskim
sąsiedztwie podobnych obiektów, które zostały przebudowane ze zmianą sposobu
użytkowania na Centrum Opieki Społecznej, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy
oraz obiekt mieszkalny. Budynek jest nieużytkowany od ok. 5 lat, w wyniku czego
następuje jego zużycie techniczne. Procesowi destrukcji obiektu można zapobiec
przystępując jak najszybciej do robót budowlanych. Projekt budowlany przewiduje
pozyskanie w wyniku przebudowy 45 mieszkań.  Realizacja obiektu pozwoli
zaspokoić potrzeby mieszkaniowe 45 rodzin oraz spowoduje dalszą rewitalizację
obszaru powojskowego.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy istniejącego obiektu pokoszarowego na
budynek mieszkalny. W zakresie robót budowlanych do wykonania jest: budowa
nowych ścian i ścianek, wzmocnienie stropów ceramicznych, przebudowa poddasza
nieużytkowego na mieszkania, budowa balkonów i kominów wentylacyjnych,
wymiana pokrycia dachowego, montaż instalacji wod.-kan., co i elektr., budowa
kotłowni gazowej (w piwnicy) oraz wymiana podłóg, tynków, stolarki okiennej i
drzwiowej a także wyposażenie łazienek i kuchni w tzw. "biały montaż". Ściany
zewnętrzne budynku będą ocieplone oraz otynkowane. Obiekt zostanie wykończony
"pod klucz" wraz z zagospodarowaniem terenu. Dane o budynku:
1) powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 111,64 m2,
2) kubatura budynku 15 140,0 m3,
3) ilość kondygnacji mieszkalnych: 4,
4) liczba mieszkańców ok. 130

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 2000,0 1500,0 500,0
2009 3000,0 2250,0 750,0
2010 1700,0 1275,0 425,0
2011
2012
2013

Razem 6700,0 5025,0 1675,0
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ZADANIE 4

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na
mieszkania

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Budynek po dawnym hotelu, przejęty przez gminę  jest obecnie nieużytkowany.
Został zakwalifikowany do przebudowy na mieszkania socjalne. Projekt budowlany
przewiduje pozyskanie w wyniku przebudowy 12 mieszkań socjalnych o pow.
użytkowej od 28 - 40 m2. Realizacja tego przedsięwzięcia jest konieczna ze
względu na niskie zasoby mieszkalnictwa socjalnego na terenie gminy.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje przebudowę istniejącego obiektu hotelowego na budynek
mieszkalny. Należy wykonać nowe ściany i ścianki ,  klatkę schodową żelbetową,
kominy wentylacyjne, przebudować stropodach niewentylowany na wentylowany,
wymienić instalację wod.-kan., co i elektr. oraz  podłogi, tynki, stolarkę okienną i
drzwiową a także wyposażyć łazienki i kuchnie w tzw. "biały montaż". W każdym
mieszkaniu będzie zainstalowany kocioł gazowy 2-funkcyjny, który zapewni ciepło
oraz ciepłą wodę. Ściany zewnętrzne budynku będą ocieplone oraz otynkowane.
Obiekt zostanie wykończony "pod klucz" wraz z zagospodarowaniem terenu. Dane
o budynku: 1) powierzchnia użytkowa mieszkań: 377,73 m2, 2) kubatura budynku 2
640,0 m3, 3) ilość kondygnacji mieszkalnych: 3,

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007 32,0 32,0
2008 650,0 487,5 162,5
2009 500,0 375,0 125,0
2010 50,0 37,5 12,5
2011
2012
2013

Razem 1 232,0 900,0 332,0
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ZADANIE 5

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno

Odrzańskie

Zgłaszający
Inny zaangażowany

podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Celem inwestycji jest uporządkowanie wiejskiej sieci wodociągowej polegającej na
wymianie istniejących przewodów oraz rozbudowy sieci wodociągowej do obiektów
obecnie nie podłączonych. Przedsięwzięcie ma na celu rozwiązanie istniejących
problemów ze skutecznym odbiorem ścieków z gospodarstw domowych i likwidację
szamb przydomowych.  Całość ścieków z terenów gminy będzie odprowadzane do
oczyszczalni miejskiej w Krośnie Odrzańskim, i zmodernizowanej oczyszczalni
ścieków  we wsi Wężyska, co przyczyni się do znacznej poprawy życia
mieszkańców i ochrony środowiska wodnego. Dlatego też jednym z podstawowych
działań inwestycji gminy jest ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do
gruntu i wód.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Krosno Odrzańskie" zakłada uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie aglomeracji ( Rozporządzenie Nr 64 z dnia 26.10.2005r. Wojewody
Lubuskiego określające obszar aglomeracji obejmujący gminy: Krosno Odrzańskie,
Bytnica,  Maszewo,  Dąbie,  Bobrowice. Inwestycja pod w/w nazwą dotyczy gminy
Krosno Odrzańskie i będzie realizowana  w kilku etapach poprzez stworzenie
systemu kanalizacyjnego obejmującego miejscowości : Osiecznica, Gostchorze,
Morsko, Kamień, Krosno Odrzańskie, Radnica, Radnica Szklarka, Czetowice,
Bielów. Przyjęta koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej o system grawitacyjno-
tłoczny powiązanym z dwiema oczyszczalniami ścieków  zlokalizowanymi na
terenie gminy Krosno Odrzańskie. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na
wykorzystanie istniejącego potencjału oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim
oraz wiąże się z koniecznością rozbudowy istniejącej oczyszczalni w Wężyskach.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Gmina

2007 716,0 716,0
2008 3 000,0 2 400,0 600,0
2009 31 500,0 23 625,0 7 875,0
2010 28 000,0 21 000,0 7 000,0
2011
2012
2013

Razem 63 216,0 47 025,0 16 191,0
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ZADANIE 5.1

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uporządkowanie gospodarki wodno  - ściekowej na terenie aglomeracji Krosno
Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej dla  wsi Bielów i Czetowice

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot
Jednostka realizująca

zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Inwestycja ta ma na celu  rozwiązanie istniejących problemów związanych ze
skutecznym  odbiorem ścieków z gospodarstw domowych we wsiach Bielów,
Czetowice i likwidacją  istniejących szamb przydomowych. Całość ścieków z
terenów w/w wsi  będzie odprowadzana do oczyszczalni miejskiej w Krośnie
Odrzańskim. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców
oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej  z umożliwieniem podłączenia
poszczególnych posesji we wsiach Bielów i Czetowice.  W każdej wsi  przewidziano
układ grawitacyjno - tłoczny z podziałem na strefy  poszczególnych przepompowni.
Ścieki  dopływać będą grawitacyjnie  do danej przepompowni i dalej tłoczone do
strefy innej przepompowni. Ostatecznie z przepompowni głównej w Czetowicach
ścieki tłoczone będą do kanalizacji  w Bielowie, a dalej  z przepompowni głównej  w
Bielowie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Krośnie Odrzańskim - do
oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim . Długość zrealizowanej kanalizacji
sanitarnej w poszczególnych wsiach:  wieś Czetowice -  3.096 m;  wieś Bielów  -
2.643 m. Długość  kanalizacja tłocznej przesyłowej pomiędzy miejscowościami
Czetowice - Bielów - ul. Działkowców w Krośnie Odrzańskim wynosi 4.414 m.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 466,0 349,5 116,5
2009 3 000,0 2 250,0 750,0
2010 1 000,0 750,0 250,0
2011
2012
2013

Razem 4 466,0 3 349,5 1 116,5
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ZADANIE 5.2

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uporządkowanie gospodarki wodno  - ściekowej na terenie aglomeracji Krosno
Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej dla  miejscowości Osiecznica

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Inwestycja ma na celu rozwiązanie istniejących problemów związanych ze skutecznym
odbiorem ścieków z gospodarstw domowych w miejscowości Osiecznica i likwidacją
istniejących szamb przydomowych. Całość ścieków z terenów w/w miejscowości
będzie odprowadzana do oczyszczalni miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Projekt
przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz do poprawy stanu
środowiska naturalnego.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z umożliwieniem podłączenia
poszczególnych posesji w m. Osiecznica. Przewidziano układ grawitacyjno - tłoczny z
podziałem na strefy poszczególnych przepompowni. Ścieki dopływać będą
grawitacyjnie do danej przepompowni i dalej tłoczone do strefy innej przepompowni.
Ostatecznie z przepompowni głównej w Osiecznicy ścieki tłoczone będą do kanalizacji
w m. Marcinowice, a dalej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Krośnie Odrzańskim -
do oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. Długość całkowita projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica wynosi - 9.397,00 m.
W tym długość kanalizacji tłocznej przesyłowej pomiędzy miejscowościami Osiecznica
- Marcinowice wynosi 2.410,00 m.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007 54,5 54,5
2008 412,3 412,3
2009 7 700,0 6 160,0 1540,0
2010 584,7 465,7 119,0
2011
2012
2013

Razem 8 751,5 6 625,7 2125,8
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ZADANIE 5.3

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Uporządkowanie gospodarki wodno  - ściekowej na terenie aglomeracji Krosno

Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej dla  miejscowości Radnica, Szklarka
Radnicka

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Inwestycja ta ma na celu rozwiązanie problemów związanych ze skutecznym
odbiorem ścieków z gospodarstw domowych we wsiach Radnica i Szklarka Radnicka i
likwidacją  istniejących szamb. Całość  ścieków z terenów w/w wsi będzie
odprowadzana do oczyszczalni miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Projekt przyczyni się
do podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz do poprawy stanu środowiska
naturalnego.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z umożliwieniem podłączenia
poszczególnych posesji w miejscowościach Radnica, Szklarka Radnicka. W każdej
miejscowości  przewidziano układ grawitacyjno - tłoczny z podziałem na strefy
poszczególnych przepompowni. Ścieki dopływać będą grawitacyjnie do danej
przepompowni i dalej tłoczone do strefy innej przepompowni. Ostatecznie z
przepompowni głównej w m. Szklarka Radnicka ścieki tłoczone będą do kanalizacji w
Radnicy, a dalej z przepompowni głównej w m. Radnica do przepompowni głównej w
m. Gostchorze i dalej do oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007 171,9 171,9
2008 178,0 178,0
2009 9 000,0 7 200,0 1800,0
2010 4 150,1 476,0 830,1
2011 3 320,0
2012
2013

Razem 13 500,0 10 996,0 2980,0
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ZADANIE 5.4

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uporządkowanie gospodarki wodno  - ściekowej na terenie aglomeracji Krosno
Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej dla  miejscowości Gostchorze, Morsko  i

ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Inwestycja ta ma na celu rozwiązanie istniejących problemów  związanych ze
skutecznym odbiorem ścieków z gospodarstw domowych we wsiach Gostchorze,
Morsko, Kamień i ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim i likwidacją  istniejących
szamb. Całość ścieków z w/w terenów będzie odprowadzana do oczyszczalni miejskiej
w Krośnie Odrzańskim. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu życia
mieszkańców oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej  z umożliwieniem podłączenia
poszczególnych posesji w miejscowościach Gostchorze, Morsko, Kamień i ul. Armii
Czerwonej w Krośnie Odrzańskim. W każdej miejscowości przewidziano układ
grawitacyjno - tłoczny z podziałem na strefy  poszczególnych przepompowni. Ścieki
dopływać będą grawitacyjnie do danej przepompowni i dalej tłoczone do strefy innej
przepompowni. Ostatecznie z przepompowni głównej w m. Gostchorze [wraz z
ściekami z miejscowości Radnica, Szklarka Radnicka] ścieki tłoczone będą do
kanalizacji tłocznej do m. Morsko, m. Kamień a dalej  wzdłuż ul. Armii Czerwonej w
Krośnie Odrzańskim do istniejącej przepompowni głównej w m. Radnica do
przepompowni głównej w m. Gostchorze i dalej do miejskiej kanalizacji sanitarnej - do
oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007 486,4 486,4
2008 180,0 180,0
2009 11 500,0 9200,0 2300,0
2010 1 533,6 1226,8 306,8
2011
2012
2013

Razem 13 700,0 10426,8 3273,2
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ZADANIE 5.5

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uporządkowanie gospodarki wodno  - ściekowej na terenie aglomeracji Krosno
Odrzańskie - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie  w ulicach:
Dąbrowskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, Armii Ludowej i Armii Czerwonej

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Inwestycja ta ma na celu rozwiązanie problemów związanych ze skutecznym
odbiorem ścieków z gospodarstw domowych, posesji zlokalizowanych przy ulicach:
Dąbrowskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim oraz
likwidacją  istniejących szamb  odprowadzających ścieki bezpośrednio do rowu.
Całość  ścieków z w/w  terenów  będzie odprowadzana do oczyszczalni miejskiej w
Krośnie Odrzańskim.  Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu życia
mieszkańców oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z umożliwieniem podłączenia do
kanalizacji tłocznej poszczególne posesje przy ulicach: Dąbrowskiego, Konopnickiej,
Kilińskiego, Armii Ludowej i Armii Czerwonej

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 105,0 105,0
2009 700,0 560,0 140,0
2010 595,0 476,0 119,0
2011
2012
2013

Razem 1 400,0 1 036,0 364,0
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ZADANIE 5.6

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Uporządkowanie gospodarki wodno  - ściekowej na terenie aglomeracji Krosno

Odrzańskie - rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach i sieć wodociągowa
z przyłączami w miejscowościach: Chojna, Nowy Raduszec, Brzózka

Zgłaszający
Inny zaangażowany

podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Woda dostarczana do wodociągu wiejskiego w Wężyskach z istniejącej Stacji Uzdatniania
Wody w Wężyskach nie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie najwyższych
dopuszczalnych związków manganu i żelaza. Zła jakość wody  przeznaczonej do
spożycia w istniejących indywidualnych studniach gospodarstw domowych występuje
także miejscowościach Chojna, Brzózka, Nowy Raduszec, itd. Celem inwestycji jest
uzyskanie wody dobrej jakości, zdatnej do spożycia przez unowocześnienie technologii jej
uzdatniania na stacji SUW i dostarczenie jej siecią wodociągową do poszczególnych
gospodarstw domowych.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt obejmuje rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach, polegająca na:
- remoncie i adaptacji istniejącego budynku SUW dla potrzeb nowej instalacji
technologicznej o wydajności 46,3 m3/h,
- remoncie istniejących zbiorników wyrównawczych,
- przebudowie istniejącej studni głębinowej,
- montażu nowej instalacji technologicznej SUW,
- budowie zbiornika popłuczyn i bezodpływowego zbiornika na ścieki,
- budowie rurociągów między obiektowych i elementów zagospodarowania terenu;
- budowie zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach
Chojna, Nowy Raduszec, Brzózka wraz z niezbędnymi tranzytowymi rurociągami
przesyłowymi. Długość sieci wodociągowej L = 18.470,80 m, przyłączy posesji do sieci o
długości L= 2.638,50 m.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie  Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 1427,0 1427,0
2009 500,0 375,0 125,0
2010 1500,0 1125,0 375,0
2011 1000,0 750,0 250,0
2012
2013

Razem 4427,0 2250,0 2177,0
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ZADANIE 6

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uzbrojenie terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Celem projektu jest stworzenie nowych form aktywności gospodarczej generujących
nowe miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności
dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu
środowiska naturalnego . Zasadniczym  celem inwestycji jest ożywienie gospodarczo-
społeczne. Na dzień dzisiejszy gmina ma problem z niskim poziomem wyposażenia
infrastruktury technicznej i społecznej. Inwestycja ta pomoże zagospodarować
zdegradowany teren popoligonowy.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Zakres rzeczowy inwestycji:
1) układ drogowy z jezdnią i chodnikiem, z oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji
deszczowej; drogi o nawierzchni asfaltowej – 10.634 m2; chodniki z płyt betonowych
35x35 cm – 1.328 m2; oświetlenie: długość linii kablowej NN - 1.200 m,
2) sieć kanalizacji rozdzielczej / sanitarnej i deszczowej/
kanalizacja sanitarna o długości łącznej – 2.311,60 m
punkt włączenia przy przepompowni ścieków ul. Kościuszki. Trasa sieci kanalizacji
sanitarnej: wzdłuż ulic Kościuszki, Polna, górny odcinek Dąbrowskiego, przez teren
jednostki wojskowej, teren Strefy Przemysłowej, ul. 20 Lutego do ul. Dąbrowskiego.
Punkt włączenia - do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego.
Kanalizacja deszczowa o długości łącznej – 2.404 m.
Studzienka początkowa w ul. Kościuszki. Trasa sieci kanalizacji deszczowej: wzdłuż ulic
Polnej, górny odcinek Dąbrowskiego, przez teren jednostki wojskowej, teren Strefy
Przemysłowej, ul. 20 Lutego do ul. Dąbrowskiego. Punkt włączenia - do istniejącej
kanalizacji ogólnospławnej, która w układzie docelowym będzie stanowiła kanalizację
deszczową.
3/ sieć wodociągowa o długości łącznej 1.744,00 m.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 1000,0 800,0 200,0
2009 5000,0 3 750,0 1 250,0
2010 3000,0 2 250,0 750,0
2011
2012
2013

Razem 9000,0 6 800,0 2 200,0
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ZADANIE 7

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Krosno Odrzańskie

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę i modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy
Krosno Odrzańskie. Realizacja przedsięwzięcia związana jest przede wszystkim z
brakiem takich miejsc na terenach wiejskich, oraz koniecznością wymiany
przestarzałych urządzeń znajdujących się na palcach zabaw na terenie Miasta. Celem
realizacji jest poprawa bezpieczeństwa bawiących się dzieci oraz urozmaicenie zabaw.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się kompleksowe przygotowanie terenów na
obszarach wiejskich w postaci utworzenia placów zabaw, wyposażenie w urządzenia
sprawnościowe, sportowe, huśtawki, karuzele,piaskowanice. Na terenie Miasta
działania związane z poprawą bezpieczeństwa będzie wiązała się z zakupem urządzeń
drewnianych spełniających wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia będą dostosowane do
wielkości placów zabaw oraz ilości osób korzystających z urządzeń zabawowych.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 100,0 100,0
2009 200,0 200,0
2010 75,0 75,0
2011
2012
2013

Razem 375,0 375,0
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ZADANIE 8

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa świetlicy w Wężyskach

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Istniejący budynek świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką, zapleczem mieszkalnym i
sklepem spożywczym  nie spełnia podstawowych wymagań: higieniczno-zdrowotnych i
bezpieczeństwa jego użytkowników.  W wyniku remontu zostaną spełnione wymagania
określone prawem budowlanym i przepisami szczególnymi. Obiekt zapewni dostęp
osobom niepełnosprawnych co przyczyni do integracji społecznej, wyrównania szans.
Budynek świetlicy wiejskiej  będzie stanowić centrum kulturalno-oświatowe
mieszkańców wsi Wężyska i Chojna.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Wężyska i  dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz przebudową sanitariatów na parterze i budowa części socjalno-sanitarnej na
piętrze: i tak : jest wymagane osuszenie budynku oraz przebudowa węzła sanitarnego,
zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym, przebudowa instalacji elektrycznej
węzła sanitarnego,  remont dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana
ogrzewania w budynku na ekologiczne - energooszczędne.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

0,0

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 300,0 150,0 150,0
2009 600,0 300,0 300,0
2010 10,0 5,0 5,0
2011
2012
2013

Razem 910,0 455,0 455,0
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ZADANIE 9

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa drogi gminnej we wsi Łochowice

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Droga nr F002503 jest obecnie w złym stanie technicznym (stara nawierzchnia
bitumiczna), co powoduje powiększenie się dysproporcji w rozwoju obszarów
wiejskich. Droga jest szlakiem komunikacyjnym łączącym Krosno Odrzańskie z
miejscowością Łochowice (w której znajduje się jezioro wokół którego zlokalizowane
są ośrodki wczasowo - turystyczne). Jej przebudowa znacznie poprawi warunki
przejazdu pomiędzy w/w miejscowościami. Wpłynie ona również na zwiększenie
bezpieczeństwa podróżnych, szczególnie w sezonie letnim. Brak odpowiedniej
infrastruktury drogowej sprawia mieszkańcom  wiele problemów związanych z
codziennym funkcjonowaniem i hamuje pozytywne bodźce społeczne i gospodarcze
rozwoju wsi. W/w droga stanowi połączenie drogi krajowej Krosno Odrzańskie –
Świecko z drogą powiatową Krosno Odrzańskie – Bytnica (dalej do Świebodzina).

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej na długości 1600 m (szerokość 5m)
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz budowie w miejscowości Łochowie chodnika z
kostki betonowej.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 450,0 250,0 200,0
2009 450,0 250,0 200,0
2010
2011
2012
2013

Razem 900,0 500,0 400,0
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ZADANIE 10

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiana sposobu użytkowania poddasza świetlicy wiejskiej w Czarnowie

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Istniejący stary budynek przedszkolny stanowi zagrożenie w dalszym użytkowaniu,
konstrukcja uległa rozsztywnieniu, brak jakichkolwiek  izolacji z upływem lat przyczynił
się do całkowitej dekapitalizacji budynku. Projekt przewiduje zmianę sposobu
użytkowania strychu na oddział przedszkolny w  nowo przebudowanym budynku, który
został oddany do użytkowania w 2004 roku co zapewni wykonanie właściwej
wymaganej funkcji użytkowej i zapewni bezpieczeństwo w użytkowaniu.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania strychu ( poddasza w istniejącym
budynku świetlicy wiejskiej) na trwale wyodrębniony, samodzielnie funkcjonujący
oddział przedszkolny dla 20 dzieci i 4 osób personelu wychowawczego z obsługą.
Zmiany nie dotyczą elementów konstrukcyjnych budynku lecz nowej funkcji poddasza
użytkowego, i tak : przebudowa instalacji elektrycznej,  doprowadzenie wody z parteru
na poddasze z rozprowadzeniem do wydzielanych pomieszczeń kuchennego,
sanitariatów z umywalkami dla dzieci, WC, wykonanie nowych ścianek działowych,
wyposażenie wydzielonych sanitariatów w armaturę sanitarną, izolacja termiczna
stropodachu oraz wykonanie podłóg, posadzek, roboty malarskie wszystkich
pomieszczeń.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie
Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 400,0 250,0 150,0
2009
2010
2011
2012
2013

Razem 400,0 250,0 150,0
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ZADANIE 11

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Remont przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Istniejący stary budynek przedszkolny stanowi zagrożenie w dalszym użytkowaniu,
brak jakichkolwiek izolacji z upływem lat przyczynił się do całkowitej dekapitalizacji
budynku. Bezpośrednim celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci
przebywających na terenie placówki. Dzięki modernizacji zwiększona zostanie ilość sal
dydaktycznych oraz ich atrakcyjność, co pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników
edukacyjnych.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Remont generalny całego obiektu obejmujący : remont dachu wraz z adaptacją
poddasza na sale dydaktyczną, wymiana instalacji c.o, elektrycznej, wod-kan., remont
sal dydaktycznych, termomodernizacja wraz z elewacją, remont  sanitariatów.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 68,0 68,0
2009 1 000,0 850,0 150,0
2010 500,0 425,0 75,0
2011
2012
2013

Razem 1 568,0 1 275,0 293,0
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ZADANIE 12

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Projekt zakłada remont dachu z adaptacją poddasza na sale dydaktyczne i pracownię
komputerową oraz osuszenie ścian piwnic i fundamentów w pochodzącej z końca XIX
wieku części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim.
Zagospodarowanie powierzchni użytkowej poddasza zwiększy liczbę sal dydaktycznych
a tym samym poprawi komfort prowadzonych zajęć. Potrzeba realizacji projektu wynika
ze złego stanu technicznego części piwnicznej i dachowej  budynku w której znajdują
się szatnie, sala do ćwiczeń korekcyjnych oraz stołówka i zaplecze kuchenne szkoły.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt zakłada remont dachu wraz z adaptacją poddasza na sale dydaktyczne,
modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
oraz osuszenie ścian piwnic i fundamentów będące skutkiem powodzi z 1997 roku.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja  Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 70,0 70,0
2009 500,0 425,0 75,0
2010 10,0 10,0
2011
2012
2013

Razem 580,0 425,0 155,0
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ZADANIE 13

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Modernizacja budynku Gimnazjum w Krosnie Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Projekt  zakłada kompleksowy remont budynku Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim.
Powtarzające się awarie istniejących instalacji wskazują na konieczność
przeprowadzenia prac umożliwiających bezpieczne użytkowanie obiektu. Z wymianą
instalacji elektrycznej związane są dodatkowo prace remontowe ścian ciągów
komunikacyjnych, szatni oraz sal lekcyjnych.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych, remont
generalny piwnic oraz znajdujących się na ich poziomie szatni, prace remontowe ścian
ciągów komunikacyjnych oraz sal lekcyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej
wewnętrznej.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 1 240,0 1 054,0 186,0
2009 12,0 10,2 1,8
2010
2011
2012
2013

Razem 1 252,0 1 064,2 187,8
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ZADANIE 14

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa drogi gminnej Radnica – Głębokie - Bytnica

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Gmina Bytnica Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Droga nr F000815 jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym (droga gruntowa),
co powoduje powiększenie się dysproporcji w rozwoju obszarów wiejskich. Droga jest
szlakiem komunikacyjnym łączącym miejscowość Radnica w Gminie Krosno
Odrzańskie z miejscowościami Głębokie i Bytnica w Gminie Bytnica. Jej budowa skróci
przejazd pomiędzy w/w miejscowościami o ok. 20 km. Poprawi to znacznie warunki
dojazdu między innymi do jednostki wojskowej w Radnicy oferującej mieszkańcom
miejsca pracy. Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej sprawia mieszkańcom  wiele
problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem i hamuje pozytywne bodźce
społeczne i gospodarcze rozwoju wsi. Ponadto brak chodnika przy drodze powoduje
zmniejszenie bezpieczeństwa pieszych – szczególnie dzieci uczęszczających do
szkoły w Radnicy . W/w droga stanowi połączenie drogi wojewódzkiej Krosno
Odrzańskie – Świebodzin z drogą powiatową Krosno Odrzańskie – Bytnica (dalej do
Świebodzina).

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje wykonanie drogi gminnej o długości 8.676 m o nawierzchni z
betonu asfaltowego (pow. 46150 m2) oraz budowie w miejscowościach chodnika z
kostki betonowej.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 1 600,0 1 100,0 160,0 340,0
2010 1 600,0 1 100,0 160,0 340,0
2011
2012
2013

Razem 3 200,0 2 200,0 320,0 680,0



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013

84

ZADANIE 15

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Osiecznica – Jezioro Moczydło

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Konieczność realizacji projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego z miejscowości
Osiecznica do Jeziora Moczydło wynika zarówno z konieczności poprawy
bezpieczeństwa lokalnej społeczności, turystów  jak i korzyści społecznych.
Miejscowość Osiecznica jest bowiem atrakcyjnie położona nad jeziorem Moczydło i jest
licznie odwiedzana przez gości z całej gminy, okolicznych miast i sąsiadów z Niemiec.
Budowa systemu łączącego się z już istniejącą ścieżką rowerową z miejscowości
Marcinowice do Osiecznicy stworzy efektywny system bezpiecznej turystyki rowerowej.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości 1, 730 km i szerokości
2,5 m na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości   20 cm, dokładnie wypełniona
miałem o frakcji  0/5mm.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 1 000,0 750,0 250,0
2009
2010
2011
2012
2013

Razem 1 000,0 750,0 250,0
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ZADANIE 16

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

E- administracja szansą rozwoju województwa lubuskiego

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Projekt związany z utworzeniem e- administracji jest szansą na załatwienie wielu spraw
drogą elektroniczną mieszkańców  gminy Krosno Odrzańskie. Jest najtańszą i
najskuteczniejszą metodą realizacji prawa dostępu obywateli do informacji publicznych.
Wymusza modernizację administracji, przybliża realizację mobilności obywateli, ułatwia
dostęp osobom  niepełnosprawnym, wnosi także antykorupcyjny aspekt przejrzystości.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie polegało na stworzeniu  systemu obiegu dokumentów i danych,
utworzeniu platformy formularzy cyfrowych, systemu automatycznej weryfikacji  podpisu
elektronicznego oraz modernizacji infrastruktury informatycznej.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 100,0 100,0
2009 100,0 100,0
2010
2011
2012
2013

Razem 200,0 200,0
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ZADANIE 17

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa drogi dojazdowej do placu pokoszarowego, ulicy Prądzyńskiego, placu
za budynkiem nr 19 przy ul. Poznańskiej.

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do
zrewitalizowanego placu pokoszarowego. Ponadto przewiduję się wykonanie
przebudowy ul. Prądzyńskiego parkingu za budynkiem nr 19  parkingu. Obecnie ze
względu na bardzo małą szerokość drogi dojazdowej ruch odbywa się w złych
warunkach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej  drogi dojazdowej (poszerzenie) oraz
przebudowę parkingu. Ponadto docelowo w celu poprawy bezpieczeństwa planuje się
wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 250,0 250,0
2009 250,0 250,0
2010 500,0 500,0
2011
2012
2013

Razem 1 000,0 1 000,0
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ZADANIE 18

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Krosno Odrzańskie

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia miejsc z niezbędną infrastrukturą
sportowo -rekreacyjno-edukacyjną oraz poprawę jakości istniejących obiektów
wymagających renowacji. Nowoczesna infrastruktura sportowa zwiększy ofertę
sportową dla dzieci i młodzieży, jak również wskaże wychowawcze walory sportu,
umożliwi także na  wykształcenie odpowiednich postaw młodych ludzi do poruszania się
w ruchu drogowym.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę kompleksu sportowego w tym : -
boisko uniwersalne, -bieżnie sprinterską, - skocznie w dal, - miasteczko ruchu
drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach:  Osiecznica, Krosno
Odrzańskie, Wężyska, Czarnowo, Radnica.  Wszystkie projektowane obiekty
rekreacyjno - sportowe znajdują się na terenie przyszkolnym.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja  Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 1 811,25 565,25 580,0 666,0
2009 2 830,0 2 405,5 424,5
2010 15,0 12,75 2,25
2011
2012
2013

Razem 4 656,25 2 983,50 1 006,75 666,0
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ZADANIE 19

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ogrzewanie ekologiczne –  Zespół Szkół w Wężyskach

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Obecnie w Zespole Szkół w miejscowości Wężyska jedynym źródłem wytwarzania
energii cieplnej jest spalanie oleju opałowego,  który jest aktualnie najdroższym z
nośników energii. Teren pozbawiony jest też sieci gazowej, zachodzi więc konieczność
wykorzystania energii słonecznej lub podziemnych wód geotermalnych. W obecnych
czasach takie rozwiązanie staje się koniecznością ze względów czysto ekonomicznych
a również w aspekcie ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje montaż ogrzewania ekologicznego w postaci pomp ciepła lub
kolektorów słonecznych przy Zespole Szkół w miejscowości Wężyskach.  Pompy ciepła
- studnie, pozwalające na pozyskiwanie energii bezpośrednio z wód podziemnych.
Kolektory słoneczne za pomocą, których promieniowanie słoneczne zostaje
przekształcone w ciepło.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 250,0 187,5 62,5
2010 250,0 187,5 62,5
2011
2012
2013

Razem 500,0 375,0 125,0
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ZADANIE 20

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Remont w świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Remont świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia jest przedsięwzięciem, które w sposób znaczący przyczyni się do
podniesienia standardu życia mieszkańców miejscowości. Stanie się  miejscem
spotkań lokalnej społeczności.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont istniejącego budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Szklarka Radnicka.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie
Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 700,0 525,0 75,0
2010
2011
2012
2013

Razem 700,0 525,0 75,0
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ZADANIE 21

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Remont świetlicy wiejskiej w m. Chyże

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże wraz z
zagospodarowania otoczenia jest przedsięwzięciem, które w sposób zdecydowany
przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, jej atrakcyjności i pobudzi
aktywność społeczną.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się modernizację świetlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem otoczenia.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie
Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 500,0 375,0 125,0
2010
2011
2012
2013

Razem 500,0 375,0 125,0
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ZADANIE 22

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Remont schodów terenowych pomiędzy ul. Świerczewskiego, a ul. Winnica i
pomiędzy ul. Winnica i ul. Widok

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Schody wykonane były przed II wojną światową i wielokrotnie remontowane w
okresie powojennym. W wyniku upływu czasu konfiguracja schodów uległa wielu
deformacjom, szczególnie biegi schodowe uległy pokrzywieniu, utraciły optymalny
kształt stopni schodowych, mają zmienną wysokość, są pochylone w różnych
kierunkach. Stopnice posiadają liczne ubytki. Stopnie z bloków granitowych mają
śliskie powierzchnie, szczególnie w czasie opadów deszczu i śniegu. Podobnie płyty,
odcinki spoczników. Ich powierzchnie są zdeformowane, nierówne, o niejednolitej
strukturze materiału utwardzającego, wykorzystanego do warstw powierzchniowych.
Ogólnie oceniając schody są w złym stanie, wymagają całkowitej odbudowy i
wymiany materiału.
Remont schodów podyktowany jest zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Schody terenowe dla ruchu pieszego przeznaczone są do pokonania znacznej
różnicy wysokości między ul. Świerczewskiego i ul. Winnica – różnica poziomów
20,36 m oraz ul. Winnica i ul. Widok – różnica poziomów 16,48 m. Schody wykonane
jako terenowe o stopniach blokowych z kamienia lub betonu i odcinkach spocznika
utwardzanych płytami betonowymi, kostką, kamieniem. Schody wykonane na
naturalnych zboczach skarp pomiędzy poszczególnymi ulicami, prostopadle do tych
ulic.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 100,0 100,0
2009 150,0 150,0
2010 150,0 150,0
2011
2012
2013

Razem 400,0 400,0
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ZADANIE 23

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. WOP, Kościelna, Świerczewskiego w Krośnie
Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Obecnie w ulicach WOP, Kościelna istnieje stara sieć kanalizacyjna ogólnospławna o
niewielkiej przepustowości. W czasie ulewnych deszczy ścieki wypływają ze
studzienek i spustów spływając siecią kanalizacyjną do rzeki Odry. Powoduje to
uszkodzenie nawierzchni ulicy ułożonej z kostki polbrukowej.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt zakłada ułożenie nowego korektora sieci kanalizacji deszczowej o
odpowiedniej średnicy w ulicach WOP, Kościelna , co umożliwi rozdział ścieków
sanitarnych i deszczowych oraz zagwarantuje odpowiednie funkcjonowanie
podziemnej infrastruktury technicznej .

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja  Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 40,0 40,0
2009 1 000,0 750,0 250,0
2010
2011
2012
2013

Razem 1 040,0 750,0 290,0
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ZADANIE 24

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uzbrojenie os. Chrobry II

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Projekt zakłada uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne. Konieczność
realizacji przedsięwzięcia wynika z dużego zapotrzebowania na uzbrojone grunty pod
zabudowę mieszkalną na terenie gminy.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do granic działek oraz kanalizacji deszczowej. Uporządkowanie
infrastruktury drogowej - sieć ulic osiedlowych z obustronnym chodnikiem o łącznej
długości ok.. 550 m, ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości ok. 350 m, razem 900 m
wraz z oświetleniem ulicznym .

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 500,0 500,0
2009 700,0 700,0
2010 1 000,0 1 000,0
2011 1 500,0 1 500,0
2012
2013

Razem 3 700,0 3 700,0
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ZADANIE 25

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uzbrojenie terenów pomiędzy ul. Metalowców i Sienkiewicza

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Projekt zakłada uzbrojenie terenu pod budownictwo z funkcją mieszkalno-usługową.
Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z dużego zapotrzebowania na
uzbrojone grunty.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do granic działek, kanalizacji deszczowej i oświetlenie ulic.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008 40,0 40,0
2009 800,0 800,0
2010 1 100,0 1 100,0
2011 700,0 700,0
2012
2013

Razem 2 640,0 2 640,0
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ZADANIE 26

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa drogi dojazdowej do ulic Łukasiewicza i Kopernika wraz z budową
parkingu

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze przy wjeździe do gimnazjum
poprzez poszerzenie drogi do 5,50m z obecnej 4,40-4,50m, mała szerokość skutkuje
często niebezpiecznymi sytuacjami drogowymi. Ponadto przewiduję się
uporządkowanie parkingu z podniesieniem komfortu użytkowania. Obecnie pojazdy
parkują w sposób nieuporządkowany, często w błocie, na skarpie co rodzi
niebezpieczne sytuacje.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej ulicy o nawierzchni asfaltowej oraz budowę
parkingu i mini ronda obsługującego parking. Inwestycja zostanie zrealizowana
poprzez remont nawierzchni na początkowym  odcinku poprzez korektę profilu
podłużnego i poprzecznego z poszerzeniem do szerokości 5,50m. Końcowe odcinki
zostaną przebudowane w szerszym zakresie ze względu na dopasowanie do mini
ronda. Długość całego odcinka wynosi ok. 195m. Na placu wykorzystywanym obecnie
do nieuporządkowanego parkowania planuje się budowę parkingu o powierzchni
F=660 m2 na 60 samochodów osobowych.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 150,0 150,0
2010 700,0 700,0
2011
2012
2013

Razem 850,0 850,0
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ZADANIE 27

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa Remizy w Osiecznicy

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Istniejący budynek remizy OSP w miejscowości Osiecznica nie spełnia wymagań norm
europejskich. Bark odpowiedniego zaplecza dla personelu. Pomieszczenia  garażowe
remizy niespełniają wymagań dla nowoczesnych samochodów strażackich.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Budowa nowego budynku remizy na dwa stanowiska garażowe z wieżą alarmową
wraz z zapleczem sanitarnym i szatnią.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 25,0 25,0
2010 800,0 600,0 200,0
2011
2012
2013

Razem 825,0 600,0 225,0
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ZADANIE 28

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa ul. Świerczewskiego

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Obecnie droga z kostki brukowej jest w złym stanie technicznym, nierówności jakie
powstały wskutek wieloletniego eksploatowania stanowią niebezpieczeństwo w ruch
drogowym.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje rozebranie kostki brukowej i ponowne położenie na całej długości
drogi.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007 110,0 110,0
2008 100,0 100,0
2009 200,0 200,0
2010 300,0 300,0
2011 300,0 300,0
2012
2013

Razem 1 010,0 1 010,0
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ZADANIE 29

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa wąwozu i modernizacja drogi w Marcinowicach

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Obecnie droga gminna prowadząca przez wąwóz  w miejscowości Marcinowice jest w
złym stanie technicznym.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewiduje się rozebranie nawierzchni na całym odcinku wąwozu,
budowa nowej nawierzchni na podbudowie, umocnienie skarpy.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 60,0 60,0
2010 1 000,0 750,0 250,0
2011
2012
2013

Razem 1 060,0 750,0 310,0
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ZADANIE 30

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Krosno Odrzańskie

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z poprawy stanu oświetlenia
drogowego na terenie gminy Krosno Odrzańskie , obniżenie jego energochłonności i
uzyskanie efektów ekonomicznych dla budżetu gminy.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje remont oświetlenia wraz z dowieszeniem punktów świetlnych na
istniejącej linii oraz przebudowę oświetlenia w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 4 303,0 100,0 4 203,0
2010 2 000,0 2 000,0
2011
2012
2013

Razem 6 303,0 100,0 6 203,0
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ZADANIE 31

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa Targowiska

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Planowana modernizacja Targowiska Miejskiego ma na celu dostosowanie miejsca do
obowiązujących przepisów prawa budowlanego, p.poż oraz ogólnej poprawie estetyki
i funkcjonalności.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewidziane jest uzbrojenie terenu w media, doprowadzenie
energii elektrycznej, utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej o grubości
od  6-8 cm, zagospodarowanie terenu wokół nowego targowiska na funkcję
parkingową.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie
Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 500,0 400,0 100,0
2010
2011
2012
2013

Razem 500,0 400,0 100,0
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ZADANIE 32

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA
„Śladami historii” - remont zabytkowych uliczek dolnego Miasta wraz z

oznakowaniem turystycznym, iluminacją obiektów, przebudową terenu wokół
pomnika

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Obecnie ważne, ze względów historycznych, kulturowych czy turystycznych miejsca i
obiekty na terenie gminy nie posiadają żadnych oznaczeń umożliwiających ich
odnalezienie i identyfikację. Realizacja projektu umożliwi po pierwsze uatrakcyjnienie
turystyczne tereny Dolnego Miasta, a po drugie w znacznym stopniu przyczyni się do
propagowania dziedzictwa kulturowego gminy.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje przełożenie kostki, zmiana estetki, odtworzenie historycznego
układu urbanistycznego, utworzenie szlaków turystycznych ul. Pocztowa, ul. Walki
Młodych, ul. Grobla, ul. Żymierskiego , ul. Bobrowa , ul. Bankowa, ul. Prusa
powiązanie z bulwarem JP II, ciągi piesze, odtworzenie dolnej części miasta,
wymiana oświetlenia, oznakowanie obiektów , wytyczenie szlaków turystycznych ,
iluminacja obiektów o dużej wartości historycznej , zagospodarowanie terenu wokół
pomnika.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 1 000,0 750,0 250,0
2012 1 000,0 750,0 250,0
2013 300,0 225,0 75,0

Razem 2 300,0 1 725,0 575,0
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ZADANIE 33

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Geograficzny System Informacji Przestrzennej w Gminie Krosno Odrzańskie

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Realizacja projektu przyczyni się do przyspieszenia i ułatwienia pracy pracowników
wydziału architektury, budownictwa oraz innych osób zajmujących się planowaniem
przestrzennym. Dzięki zastosowaniu Geograficznego Systemu Informacji
Przestrzennej będzie można sprawnie i szybko wydawać odpowiednie dokumenty
(wypisy, wyrysy) na podstawie zintegrowanych w jednej bazie graficznych i opisowych
danych planu zagospodarowania przestrzennego.

Krótki opis
przedsięwzięcia

System Informacji Przestrzennej w Gminie Krosno Odrzańskie obejmować będzie
proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o
charakterze przestrzennym. Mapa cyfrowa. Do obiektów na mapie dołączone zostaną
różnorodne bazy danych opisowych, których jedno z pól rekordu zawierać będzie
informacje o położeniu jego w przestrzeni (adres, ulica, miasto, województwo, lub inny
obiekt geograficzny). Mapa składać się będzie z wielu warstw tematycznych
dotyczących różnych zagadnień.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie
Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 700,0 595,0 105,0
2010
2011
2012
2013

Razem 700,0 595,0 105,0
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ZADANIE 34

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Gostchorze – Chyże

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Droga gminna łącząca miejscowości Gostchorze i Chyże jest obecnie w bardzo złym
stanie technicznym. Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej, sprawia mieszkańcom
wsi wiele problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem i hamuje pozytywne
bodźce społeczne i gospodarcze rozwoju obu miejscowości.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje wykonanie od podstaw drogi asfaltowej wraz z ciągiem pieszo-
rowerowym.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010 3 000,0 2 250,0 750,0
2011 3 000,0 2 250,0 750,0
2012
2013

Razem 6 000,0 4 500,0 1 500,0
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ZADANIE 35

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Modernizacja hydroforni przy ul. Szosa Poznańska w Krośnie Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

W związku z intensywną rozbudową mieszkalnictwa jednorodzinnego, zachodzi
konieczność modernizacji hydroforni przy ul. Szosa Poznańska w celu zapewnienia
dostaw wody pitnej o odpowiednim ciśnieniu i wydajności.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewiduje się rozbudowę hydroforni umożliwiając uzyskanie
parametrów wydajności zgodnie z obowiązującymi normami, zmianę układu
wydajności ciśnieniowego.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010 150,0 150,0
2011 150,0 150,0
2012
2013

Razem 300,0 300,0
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ZADANIE 36

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. 1-go Maja, PCK, Piastów

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

W ulicach 1-go Maja, PCK i Piastów ogólnospławna sieć kanalizacyjna jest w złym
stanie technicznym o zbyt małej przepustowości. Konieczne jest doprowadzenie do
rozdziału ścieków sanitarnych od ścieków deszczowych.  Wpłynie to na poprawę
pracy oczyszczalni ścieków i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje wymianę istniejącej sieci i ułożenie dodatkowego kolektora
deszczowego istniejącego rurociągu ogólnospławnego. Po wykonaniu prac
związanych z modernizacją sieci uzasadnionym ekonomicznie jest wykonanie
nowej nawierzchni drogi w ulicach 1-go Maja i Piastów.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 1 000,0 1 000,0
2012 1 500,0 1 500,0
2013

Razem 2 500,0 2 500,0
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ZADANIE 37

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa sieci szerokopasmowej i umożliwienie darmowego dostępu do Internetu dla
mieszkańców

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Gmina Krosno Odrzańskie obejmuje swoim zasięgiem 20 wsi oraz miasto Krosno
Odrzańskie na obszarze 21. 240 ha. Obecnie dostęp do internetu mieszkańców gminy
jest znikomy, głównie ze względu na słabą infrastrukturę telekomunikacyjną.
Rozległość geograficzna poszczególnych miejscowości od siebie oraz do miasta
Krosno Odrzańskie powoduje brak zainteresowania ze strony firm
telekomunikacyjnych budowaniem sieci szerokopasmowej. Sytuacja ekonomiczna
mieszkańców uniemożliwia im podejmowanie własnych inicjatyw. W związku z
powyższym brak interwencji ze strony gminy spowodować może pogłębienie się
dysproporcji w rozwoju terenów wiejskich, a także zmniejszenie ich konkurencyjności.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Stworzenie Gminnej Sieci Szerokopasmowej powinno zostać oparte o technologie
radiowe, co wiąże się z budową systemu nadajników na terenie gminy połączonego z
siecią szkieletową. Umożliwi to dostęp do sieci szerokopasmowej mieszkańcom gminy
oraz podmiotom gospodarczym.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009 2 000,0 1 700,0 300,0
2010 500,0 425,0 75,0
2011 500,0 425,0 75,0
2012
2013

Razem 3 000,0 2 550,0 450,0
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ZADANIE 38

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa basenu w Krośnie Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Budowa basenu będzie uzupełnieniem rozbudowy infrastruktury sportowej na terenie
gminy Krosno Odrzańskie. Umożliwi to rozszerzenie oferty zajęć sportowych,
jednocześnie wzbogaci miejską ofertę spędzania wolnego czasu. Prowadzone
zajęcia nauki pływania umożliwią dzieciom i młodzieży nabycie nowych umiejętności
pływackich co pozwoli na bezpieczne korzystanie z otwartych zbiorników wodnych.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewiduje się budowę hali basenowej z zapleczem w tym basen
sportowy o wymiarach 25,00 x 12,50m i głębokości 1,10 - 1,80m dostosowany do
użytkowania przez osoby niepełnosprawne i basen rekreacyjny o wymiarach 7,4m x
9,4m i głębokości 1,10m wraz z zapleczem szatniowo-natryskowym i magazynem
sprzętu basenowego.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 2 500,0 1 000,0 1 500,0
2012 5 000,0 2 000,0 3 000,0
2013 2 500,0 1 000,0 1 500,0

Razem 10 000,0 4 000,0 6 000,0
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ZADANIE 39

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zagospodarowanie Bulwaru JPII etap II – od mostu do kanału

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Obecnie teren wzdłuż rzeki Odry wymaga odpowiedniego zagospodarowania
umożliwiającego swobodne korzystanie z ciągu pieszo-rowerowego.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewiduje się remont ciągu pieszo-rowerowego, modernizacja
oświetlenia,  ustawienie elementów dekoracyjnych ( ławki, koszy na śmieci)

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie
Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011
2012 600,0 450,0 150,0
2013

Razem 600,0 450,0 150,0
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ZADANIE 40

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa dróg gminnych na terenach wiejskich po zakończeniu realizacji sieci wod-
kan

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Projekt zakłada remont uszkodzonej nawierzchni dróg gminnych oraz budowę nowych
dróg dojazdowych po zakończeniu realizacji inwestycji sieci wod-kan.  Brak
odpowiedniej jakości infrastruktury drogowej, sprawia mieszkańcom gminy wiele
problemów  związanych z codziennym funkcjonowaniem i hamuje pozytywne bodźce
społeczne i gospodarcze.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewiduje się poprawę uszkodzonej nawierzchni oraz budowę
nowych dróg dojazdowej w miejscowościach Kamień, Morsko, Gostchorze, Radnica,
Szklarka Radnicka.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończanie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 1 000,0 1 000,0
2012 1 000,0 1 000,0
2013 1 000,0 1 000,0

Razem 3 000,0 3 000,0
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ZADANIE 41

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Mur oporowy przy ul. Piastów

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zakłada przywrócenie do stanu pierwotnego muru oporowego przy
ul. Piastów na terenie powojskowym, zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.
Obecnie mur jest w złym stanie technicznym : silne wypaczenia, pękanie spoin,
zmurszała cegła, ubytki.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewiduje się przywrócenie do stanu pierwotnego, udrożnienie
drenarki, poprawa estetyki muru.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 60,0 60,0
2012 200,0 200,0
2013

Razem 260,0 260,0
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ZADANIE 42

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa oczyszczalni ścieków w Wężyskach wraz z kanalizacją w m. Wężyska i
Czarnowo (Aglomeracja - etap II)

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby
realizacji

przedsięwzięcia

Obecnie w miejscowości Wężyska istnieje niewielka oczyszczalnia osiedlowa w
administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Wężyskach. W ramach projektu
aglomeracji Krosno Odrzańskie planowana jest jej rozbudowa i przejęcie ścieków
komunalnych z miejscowości : Wężyska, Czarnowo, Sarbia oraz z gminy
Maszewo.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu aglomeracji Krosno Odrzańskie  przewidziana jest rozbudowa
istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wężyska.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja  Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 200,0 120,0 80,0
2012 2 500,0 1 500,0 750,0 250,0
2013 2 500,0 1 500,0 750,0 250,0

Razem 5 200,0 3 120,0 1 580,0 500,0
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ZADANIE 43

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Odkrywamy ślady przeszłości

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Głównym celem przedsięwzięcia jest spięcie planowanych i już istniejących ścieżek
rowerowych na obszarze odkrytych śladów polskości na terenie gminy Krosno
Odrzańskie w połączeniu z gminami Dąbie, Bytnica. Połączenie turystyki rowerowej z
turystyką krajobrazową

Krótki opis
przedsięwzięcia

Stworzenie bazy kajakowej - 6 szt. w okolicach Portu w Krośnie Odrzańskim z
możliwością odbycia spływu kajakowego rzeką Odrą na odcinku Grodzisko –
Gostchorze - Krosno Odrzańskie - m. Połęcko. Wytyczenie ścieżki rowerowej po trasie :
Port w Krośnie Odrzańskim - Połupin  (przez łąki) - Stacja Kolejowa Krosno Odrz.- Stary
Raduszec - Strumienno. Utworzenie miejsc parkingowych z tablicami informacyjnymi
przy stanowiskach archeologicznych

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane nakłady
w tys. zł (brutto)

Nakłady
poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 70,0 70,0
2012 80,0 80,0
2013

Razem 150,0 150,0
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ZADANIE 44

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rekonstrukcja Grodziska w Gostchorzu

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Realizacja projektu rekonstrukcji Grodziska w miejscowości Gostchorze wynika z
potrzeby społecznej jak również poznania historii tego miejsca, w którym
zlokalizowane było pierwsze grodzisko w X wieku.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewiduje się plan odbudowy i zagospodarowania grodziska w
miejscowości Gostchorze w  tym prace konserwatorskie na podstawie dokonanych
odkrywek, wykopalisk.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie
Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011
2012 500,0 500,0
2013

Razem 500,0 500,0
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ZADANIE 45

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Koniecznością realizacji projektu jest brak hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 1. Młodzież uczęszczająca do placówki dowożona jest z pobliskich wsi. Obecnie
zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach budynku szkolnego,
wprowadza to duże utrudnienia w prowadzonych zajęciach zarówno sportowych jak i
dydaktycznych w sąsiednich gabinetach lekcyjnych.  Projekt przyczyni się do
wyrównywania szans w dostępie do odpowiedniej infrastruktury sportowo-
edukacyjnej pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich .

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewidziane jest wybudowanie sali sportowej wraz z zapleczem
socjalnym, magazynami na sprzęt sportowy wraz z zagospodarowaniem otoczenia
wokół szkoły.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
   Rozpoczęcie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 1600,0 1200,0 400,0

Razem 1600,0 1200,0 400,0
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ZADANIE 46

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radnicy

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Szkoła Podstawowa w Radnicy jest placówką oświatową, do której uczęszczają dzieci
z pobliskich miejscowości oddalonych od Krosno Odrzańskiego. Obecnie zajęcia
wychowania fizycznego odbywają się w małej salce, która nie jest przystosowana do
pełnienia funkcji sali gimnastycznej lub na korytarzu szkolnym. W związku z
koniecznością wyrównania szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury sportowej
pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich niezbędne jest wybudowanie hali
sportowej.

Krótki opis
przedsięwzięcia

W ramach projektu przewidziano wybudowanie hali gimnastycznej wraz z zapleczem
socjalnym, małą widownią, magazynem na sprzęt sportowy, oraz z
zagospodarowaniem otoczenia hali.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 1500,0 1275,0 225,0
2012 1500,0 1275,0 225,0
2013

Razem 3000,0 2550,0 450,0
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ZADANIE 47

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa ścieżek rowerowych Krosno Odrzańskie – Gostchorze – Szklarka
Radnicka i Krosno Odrzańskie – Bielów – Czetowice – Osiecznica

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Konieczność realizacji projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego z miejscowości
Krosno Odrzańskie - Gostchorze - Szklarka Radnicka i Krosno Odrzańskie - Bielów -
Czetowice - Osiecznica wynika zarówno z konieczności poprawy bezpieczeństwa
lokalnej społeczności, turystów  jak i korzyści społecznych. Budowa systemu
łączącego się z już istniejącą ścieżką rowerową stworzy efektywny system
bezpiecznej turystyki rowerowej.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych z miejscowości Krosno Odrzańskie -
Gostchorze - Szklarka Radnicka i Krosno Odrzańskie - Bielów - Czetowice -
Osiecznica. System ścieżek rowerowych w gminie Krosno Odrzańskie połączy się z
istniejącymi.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Realizacja Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w
latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 1 000,0 850,0 150,0
2012 250,0 212,5 37,5
2013 250,0 212,5 37,5

Razem 1 500,0 1 275,0 225,0
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ZADANIE 48

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przystosowanie i odnowienie wieży widokowej obok Przedszkola nr 4

Zgłaszający Inny zaangażowany podmiot Jednostka realizująca zadanie
Gmina Krosno Odrzańskie Brak Wydział IR

Charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie
potrzeby realizacji

przedsięwzięcia

Koniecznością wynikającą z realizacji projektu jest atrakcyjne położenie terenu obok
Przedszkola nr 4. Jest to miejsce widokowe które warto przywrócić miastu i
społeczności lokalnej.

Krótki opis
przedsięwzięcia

Projekt przewiduje budowę ogrodu botanicznego, remont baszty widokowej,
oczyszczenie skarpy z dzikiej roślinności, powiązanie ścieżki widokowej z
zagospodarowaniem terenu Przedszkola.

Harmonogram
realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rozpoczęcie Zakończenie

Przewidywane
nakłady w tys. zł

(brutto)
Nakłady

poniesione
do 2007 r.

Źródła finansowania w latach

UE Budżet
państwa Gmina Inne

2007
2008
2009
2010
2011 80,0 80,0
2012 700,0 525,0 175,0
2013

Razem 780,0 525,0 255,0


