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I. WST P

Proces odnowy wsi ł czy si z przygotowaniem planu odnowy miejscowo ci.
Podejmowanie

racjonalnych

decyzji

dotycz cych

planowania strategicznego ł cz cego problematyk
przestrzenn . Opracowana przez Rad

Sołeck

rozwoju

miejscowo ci

społeczn , ekologiczn

wymaga

gospodarcz

i

przy współpracy społeczno ci lokalnej i jej

akceptacji, a nast pnie przyj ta do realizacji przez rad gminy, strategia rozwoju jest podstawowym
dokumentem kierunkuj cym działalno

sołectwa w dłu szym okresie czasu. Strategia jest

fundamentem odnowy i oznacza spełnienie zasady programowania obowi zuj cej w polityce
strukturalnej Unii Europejskiej.
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie warsztatów odnowy wsi , których
uczestniczyli

przedstawiciele

społeczno ci

lokalnej

po wi conemu rozwojowi miejscowo ci Izbicko.
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sołectwa
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO CI IZBICKO Z CECHAMI
WYRÓ NIAJ CYMI
Krótka charakterystyka miejscowo ci
Gmina Izbicko le y w północnej cz ci powiatu strzeleckiego i graniczy z nast puj cymi
gminami: od zachodu z Tarnowem Opolskim, od północy z gmin Chrz stowice, od wschodu ze
Strzelcami Opolskimi, od południa z Gogolinem. Jest cz ci Powiatu Strzeleckiego i razem z nim
nale y do województwa opolskiego. Izbicko, jako jedno z sołectw Gminy Izbicko, poło ona jest w
rodkowej cz ci gminy, w powiecie strzeleckim, wie s siaduje z sołectwem Grabów, Kro nica,
Ligota Czamborowa i Otmice.

Ogólna informacja o IZBICKU
WIE – IZBICKO
GMINA - IZBICKO
POWIAT - STRZELECKI
WOJEWÓDZTWO - OPOLSKIE
LICZBA MIESZKA CÓW - 1105 (31.12.2007 r.)
POWIERZCHNIA IZBICKA – 1279,3 ha
Zadanie sołectwa IZBICKO
Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszka com
udziału w realizacji zada Gminy przez:
1) opiniowanie rozstrzygni

organów Gminy w sprawach dotycz cych :

a. studium uwarunkowa

oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

dotycz cych Sołectwa,
b. uchwalanych przez Rad programów gospodarczych dotycz cych Sołectwa,
2) zarz dzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym
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Warunki geograficzne
Sołectwo Izbicko administracyjnie nale y do gminy Izbicko, powiatu strzeleckiego,
województwa opolskiego. Wie poło ona jest w rodkowej cz ci gminy. Ogólna powierzchnia to
1279,3 ha.
Lokalizacja Izbicka na terenie Województwa Opolskiego.

Planowane kierunki rozwoju miejscowo ci Izbicko.
Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszka com
udziału w realizacji zada Gminy przez:
1/ inicjowanie działalno ci kulturalno – o wiatowej, sportowo – rekreacyjnej oraz podtrzymywanie
tradycji lokalnych,
2/ zarz dzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym podstaw poprawy warunków ycia
społeczno ci lokalnej.
5
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rodowisko przyrodnicze
Obszar miejscowo ci Izbicko poło ony jest na Płaskowy u Tarnowickim, stanowi kraniec
Niziny l skiej. Ukształtowanych przez czynniki geologiczne teren nachyla si od podnó a Masywu
Chełmu w kierunku północnym.
Du

cz

sołectwa stanowi lasy, zasobne w sosn , wierk, brzoz , d b. Znajduje si to

równie park przypałacowy, w którym pod koniec lat 80-tych wyró niono 36 gatunków drzew
li ciastych. Do ciekawszych okazów zalicza si miedzy innymi: klon srebrzysty, surmia sercolistna,
orzech czarny, d b szypułkowy, d b bezszypułkowy. Trzy drzewa 200 letnie zostały uznane za
pomniki przyrody: jesion wyniosły, d b szypułkowy, wi z.
Znaczn cze

obszaru sołectwa stanowi równie ł ki oraz grunty orne klas IV, V i VI. Ł ki

zajmuj ponad 140 ha, co wi e si z produkcja mleka i chowem zwierz t.

Historia i zabytki
Wykopaliska archeologiczne pozwalaj wnioskowa , e ju w okresie wpływów rzymskich w IV w.
n.e. istniała na tym terenie osada. Ci gło

tego osadnictwa potwierdziły badania archeologiczne

prowadzone zarówno przed, jak i po II wojnie wiatowej.
Na przełomie XIII i XIV wieku, w odległo ci 3 kilometrów na południowy - wschód od dzisiejszego
ko cioła, istniało grodzisko. Grodzisko to zało ono na planie zbli onym do koła, wykorzystuj c
naturaln rze b terenu (niewielkie wzniesienie). Powierzchnia tej góry sto kowej wynosi ok. 200
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m2. Po zewn trznej stronie zachowanej cz ciowo fosy widoczny jest wał, a za nim rów. Dzisiaj to
miejsce nazywane jest przez mieszka ców - kopcem.
Pierwsza urz dowa wzmianka dotycz ca osady pochodzi z roku 1295 i mo na j odnale

w

dokumencie biskupa wrocławskiego Jana III, informuje ona o istnieniu parafii Istbisco lub
Yczbczko. Dokument Thainera zamieszczony w "Vetera Monumenta Poloniae et Lituanie"
pochodz cy z roku 1318 potwierdza t
prawdopodobnie cz

folwarku ksi

informacj . W

redniowieczu Izbicko stanowiło

t opolskich i nale ało do Zarz du Rejonu Strzeleckiego. W

roku 1556 wie przeszła w r ce prywatne zmieniaj c w przeci gu 400 lat wła cicieli kilkana cie
razy. Tylko dwóm rodom udaje si

utrzyma

dziedzictwo dłu ej ni

wiek. W kolejno ci

chronologicznej wła cicielami byli: 1556-1575 hrabia von Manowski, 1575-1729 hrabiowie
Frankenberg, 1729-1772 hrabiowie von Larisch, 1772-1792 hrabia von Stuuer, w roku 1799
ogłoszono upadło

maj tku, 1800-1811 wła cicielami staj

si

hrabiowie von Seilitz i von

Erichson, a w 1811 hrabiowie von Strachwitz, którzy zarz dzaj maj tkiem do 1945 roku. Dwór
dawnych wła cicieli został spalony podczas III powstania l skiego w 1921 roku. Odbudowano go
w stylu neo-klasycystycznym. Przez długie lata był siedzib Technikum Rolniczego.
Powstania l skie zachwiały kilkusetletni równowag społeczn i narodowo ciow . Mieszka cy
wsi brali udział w walkach po obu stronach barykady, co doprowadziło do wielu konfliktów
wewn trz samej wsi. 20 pa dziernika 1922 roku na mocy decyzji Rady Ambasadorów cały powiat
strzelecki pozostawiono w granicach pa stwa niemieckiego. Na 662 osoby uprawnione do udziału w
plebiscycie, do głosowania przyst piło 626 osób, za przynale no ci do Rzeczypospolitej oddano
194 głosy, za przynale no ci do Niemiec 439 głosów.
Mimo kryzysu ekonomicznego lat 30 i 40-tych XX wieku, który spowodował odpływ cz ci
ludno ci ze wsi do hut Górnego

l ska w celach zarobkowych, wioska zacz ła si rozwija

kulturalnie i gospodarczo. Poprawił si ich poziom ycia, co miało odbicie w wielu budowach,
remontach i odbudowach budynków u yteczno ci publicznej i prywatnej. W 1939 roku Izbicko
liczyło 1100 mieszka ców.
Lata II wojny wiatowej, co jest oczywiste, nie były pomy lne dla mieszka ców. W marcu 1945
roku powiat strzelecki wraz z Izbickiem został przekazany władzom polskim. W 1947 roku zgodnie
z zarz dzeniem wojewody l sko - d browskiego Izbicko stało si siedzib gminy. W roku 1950
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gmina liczyła 5135 mieszka ców. Dzi gmina tak e ma tutaj swoj siedzib ale w granicach
województwa opolskiego, z którym mieszka cy s mocno zwi zani.

Zabytki
Na terenie miejscowo ci istniej obiekty i tereny prawnie chronione i wpisane do rejestru zabytków:
- Pałac neobarokowy
- Park krajobrazowy przy pałacu, połowa XIX w
- Rze ba w. Trójcy, kamienna barok XVIII w.
- Mogiła ołnierzy na cmentarzu – ul. Powsta ców l. oraz obiekty
uj te w ewidencji zabytków:
- Ko ciół parafialny pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela
- Kapliczka – ul. Powsta ców l. 36a – połowa XIX w
- Kapliczka – ul. Powsta ców l. – 2 w. XX w.

Ludno
Porównanie liczby mieszka ców sołectwa Izbicko z pozostałymi sołectwami Gminy Izbicko
przedstawia tabela:
8
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Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sołectwo

Liczba ludno ci

Borycz
Kro nica
Izbicko
Ligota Czamborowa
Suchodaniec
Otmice
Grabów
Siedlec
Sprz cice
Poznowice

390
876
1105
433
478
1107
78
425
113
346

Razem:

5349

Liczb mieszka ców wg stanu na dzie

31.12.2007 r. oraz redni g sto

zaludnienia

przedstawia poni sze zestawienie:
Sołectwo
Izbicko

Ilo

Powierzchnia w km2 Ilo

mieszka ców
1105

mieszka ców na
1 km2

10,79

102,4

Izbicko jest jedn z najwi kszych miejscowo ci gminy, istniej w obr bie sołectwa:
Ochotnicza Stra Po arna, która posiada swoj siedzib – stra nic OSP wraz z sala, biblioteka,
o rodek zdrowia, bank, szkoły i przedszkole, sklepy meblowe, salony fryzjerskie, itp.

O wiata i kultura
Dzieci chodz do Publicznego Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, a
młodzie w wieku gimnazjalnym do jedynego na terenie gminy Gimnazjum równie znajduj cego
si w Izbicku.

9

Plan Odnowy Miejscowo ci Izbicko

Stan organizacyjny o wiaty na szczeblu podstawowym na dzie 31.12.2007 r.
Tab. 3

Nazwa i siedziba szkoły

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
nauczycieli (w
przeliczeniu na
etaty)

Liczba
pracowników
obsługi

Publiczne Przedszkole w
Izbicku

3

62

4 (pełny etat)
1 (niepełny etat)

4

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Izbicku

9

167

14 (pełny etat)
3 (niepełny etat)

11

Publiczne Gimnazjum w
Izbicku

8

179

17 (pełny etat)
3 (niepełny etat)

9

W Publicznej Szkole Podstawowej znajduj si Izba l ska, gdzie eksponaty zajmuj dwa pokoje.
W pierwszym znajduj si sprz ty gospodarstwa domowego, stroje od wi tne, hafty, elementy
wyposa enia kuchni. W drugim pomieszczeniu zgromadzono dokumentacje dotycz ce historii
miejscowo ci (fotografie, ksi ki, wiadectwa), przedmioty codziennego u ytku, ułatwiaj ce prace
wiejskiej gospodyni.
Uroczyste otwarcie izby miało miejsce 31 maja 2003r. podczas Festiwalu Nauki. W uroczysto ci tej
uczestniczyli zaproszeni go cie: P. prof. Smoli ska, M. Strachwitz – ostatnia z yj cych wła cicieli
rodu Strachwitz, Brygida Pytel – Wójt Gminy, Irena Pordzik - przewodnicz ca Rady Rodziców,
Beata Lipok – dyrektor szkoły oraz nauczyciele i uczniowie.
Izba regionalna w czasie imprez szkolnych otwiera swoje podwoje dla zwiedzaj cych. Uczniowie
naszej szkoły korzystaj ze zgromadzonych zbiorów w czasie zaj

lekcyjnych. Izba regionalna

b dzie pełniła wa n funkcj w procesie edukacyjnym, dzi ki niej uczniowie lepiej poznaj swoj
histori i kultur narodu.
Na terenie sołectwa działa równie biblioteka publiczna, która ma swoje filie w Boryczy i Siedlcu.
Biblioteki prowadza swoja działalno

w oparciu o posiadane ksi gozbiory. Gromadzenie,

opracowanie, wypo yczanie, działalno

informacyjno-bibliograficzna. Zajmuj si one równie

działalno ci promuj c ksi ki oraz twórczo

literack pisarzy organizuj c np. spotkania autorskie
10
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Ochotnicza Stra Po arna
W zakresie ochrony przeciw po arowej na terenie sołectwa działa jednostka Ochotniczej
Stra y Po arnej. Tutejsza jednostka dysponuje własn stra nic , dwoma samochodami stra ackimi,
dwiema motopompami, piła do stali i betonu, urz dzeniem ratowniczym, pilark spalinow oraz
innym sprz tem niezb dnym do prowadzenia akcji ga niczych. OSP Izbicko jest równie wpisana
do Krajowego Systemu Ratownictwa Ga niczego.

Infrastruktura Techniczna
Zaopatrzenie w wod
Miejscowo

Izbicko jest zwodoci gowana. Z sieci zbiorowej korzysta 100% gospodarstw

domowych. Izbicko zaopatrywane jest w wod za pomoc komunalnego systemu wodoci gowego z
uj cia wody poło onego w Kro nicy. Wi ksza cz

sieci wodoci gowej wykonana została w latach

60-tych i wymaga modernizacji.

Kanalizacja i oczyszczanie cieków
99% gospodarstw domowych podł czona jest do kanalizacji sanitarnej. cieki odprowadzane
s do wybudowanej wspólnie z gmina Tarnów Opolski oczyszczalni poło onej w Kosorowicach.
11
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Funkcjonuj ca od 2000 r kanalizacja sanitarna ograniczyła znacznie zanieczyszczenie rodowiska
oraz podwy szyła znacznie standard ycia mieszka ców.

Kanalizacja deszczowa
W miejscowo ci istniej lokalne odcinki zarurowania rowów. Stare kanały deszczowe i
zarurowania s cz ciowo wyeksploatowane i cz sto w złym stanie technicznym. Ta cz

wód

opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych odprowadzana jest do
odbiorników bezpo rednio bez podczyszczania.

Utylizacja odpadów stałych
W poszczególnych gospodarstwach domowych odpady stałe gromadzone s w pojemnikach
110l oraz segregowane w workach PCV. Na podstawie umów zawartych z mieszka cami i
jednostkami gospodarczymi odpady wywo one SA na składowisko odpadów komunalnych.

Energetyka
Cało

sołectwa jest zelektryfikowana. Obsługa u ytkowników realizowana jest poprzez

linie niskiego napi cia podł czone do trafostacji słupowych i murowanych. Eksploatatorem tych
linii jest Energetyka Opolska S.A. w Opolu Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie. Zaopatrzenie w
energi elektryczn prowadzone jest liniami napowietrznymi rednich napi

20 kV, wyposa onej w

lokalne stacje transformatorowe 20/0,4 kV. Ze stacji tych energia doprowadzana jest do
indywidualnych odbiorców za po rednictwem miejscowych linii niskiego napi cia 0,4 kV
napowietrznych b d kablowych.

Telefonizacja
Teren sołectwa Izbicko wyposa ony jest w sie telefoniczn

obsługiwan przez T.P. S.A. -

Rejon Telekomunikacji w Opolu. Ł cznie na obszarze sołectwa aktualnie jest ok. 150 abonentów.
Obok sieci telefonii stacjonarnej na terenie Izbicka wyst puje tzw. ł czno

12

komórkowa oraz dost p

Plan Odnowy Miejscowo ci Izbicko

do internetu. Czyni si

starania w celu dalszego rozwoju sieci teleinformatycznej na terenie

miejscowo ci.

Komunikacja
Drogi
System komunikacji drogowej Izbicka tworz drogi powiatowe i gminne o długo ci jak
podano w tabeli:
Nr drogi
1

Opis odcinka
Długo

[km]

Nazwa
3

2
Drogi krajowe

DK 94

1,000

Razem: 1,000 km
Drogi wojewódzkie

1819 O

2,600

- nie ma

Drogi powiatowe
Izbicko – Grodzisko

1809 O

Izbicko - Ligota Dolna

1825 O

Izbicko - Ligota Czamborowa - DK 94
Drogi gminne
ul. 15 Grudnia

105109 O

0,646

105110 O

0,590

ul. Polna

105111 O

0,522

ul. Wyzwolenia

105117 O

0,398

ul. Kwiatowa

105120 O

0,358

ul. Sosnowa

105118 O

0,248

ul. B.Kani

105119 O

0,075

ul. Le na

Razem: 3,700 km

Razem: 2,837 km

ródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy Zarz d Dróg w Strzelcach Opolskich,
Urz d Gminy w Izbicku.

Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełn obsług wsi. Drogi gminne poło one w obr bie
zabudowy mieszkaniowej posiadaj

nawierzchni
13
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dojazdowe do gruntów rolnych posiadaj

nawierzchni

tłuczniow , wymagaj c

cz stych

remontów.

Sfera gospodarcza
Przemysł
Gmina Izbicko jest gmin rolnicz z rozwijaj cym si rzemiosłem i drobn wytwórczo ci .
W sołectwie znajduje si kilka małych firm:
- usługi handlowe
- usługi budowlano – remontowe
- usługi reklamowe
- usługi mechaniczne
- zakłady fryzjerskie
- zakład kosmetyczny oraz solarium,
- gastronomia

Rolnictwo
Na ogóln powierzchnie 1279,3ha składaj si nast puj ce grunty: 685ha u ytków rolnych,
349,3ha lasów(+ stawy), 245ha stanowi grunty pozostałe.
14
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Struktura u ytków rolnych
u ytki
rolne
ogółem
(ha)

Sołectwo
Izbicko

685

W tym:
grunty orne

sady

ł ki

pastwiska

Ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

540,3

78,9

3,5

0,5

90,1

13,2

51,1

7,4

rednia powierzchnia gospodarstw w sołectwie
Sołectwo
Izbicko

Liczba
mieszka ców
1105

Ilo
gospodarstw
55

Powierzchnia
ogólna w ha
1279,3

rednia pow.
gospodarstwa w ha.
23,3

Planowane kierunki rozwoju miejscowo ci Izbicko.
Izbicko jak to opisano wy ej jest obszarem typowo rolniczym, przy czym ponad połowa
gospodarstw posiada powy ej 10 ha u ytków rolnych. Z pracy w rolnictwie utrzymuje si wi kszo
ludno ci, cz

osób dodatkowo doje d a do pracy. Dlatego rolnictwo jest podstaw rozwoju tej

miejscowo ci. W ostatnich latach w ród gospodarstw rolnych w Izbicku zaszły do

du e zmiany.

Przede wszystkim zmniejszyła si liczba gospodarstw rolnych, a w zamian zwi kszyła si ich
powierzchnia. Rolnicy otwieraj si na istniej ce mo liwo ci uzyskania dochodów z działalno ci
pozarolniczej przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Tworz

si

organizacje integruj ce

producentów rolnych. Rozwija si produkcja zwierz ca, dostosowywana do nowych wymogów.
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III. ALIZA SWOT, OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON
MIEJSCOWO CI IZBICKO

Edukacja i
kultura,
turystyka

Infrastruktura
komunalna

rodowisko i
zasoby naturalne

Społecze stwo wsi

OBSZAR

MOCNE STRONY
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

SŁABE STRONY

Wielokulturowe i wielonarodowo ciowe
społecze stwo
Gospodarka społeczna
Bezpiecze stwo
Silne wi zi z zagranic
redni standard ycia
Poszanowanie własno ci społecznej
Du y % ludzi wykształconych

•
•
•

Niski przyrost naturalny
Mała liczba zawieranych mał e stw
Migracje zarobkowe młodych
mieszka ców

Poło enie wsi:
a. blisko autostrady
b. trasa krajowa
Czyste powietrze

•
•
•

Ubogie zasoby naturalne
Niska wiadomo ekologiczna
Du a ilo kotłowni domowych
opalanych w glem

Wie skanalizowana
Dobra woda, pełne zwodoci gowanie
Wystarczaj ce o wietlenie uliczne
Uregulowana gospodarka odpadami stałymi i
płynnymi

•
•

Mała ilo mieszka komunalnych
Brak placówki o wiatowej i
kulturalnej
Nieodpowiednie warunki dla
zapewnienia pełnej opieki zdrowotnej
Drogi i chodniki nie odpowiadaj ce
standardom technicznym

Istniej ce cie ki rowerowe
Doskonale funkcjonuj ce przedszkole 9-cio
godzinne
Zespół szkół: podstawowa i gimnazjum
Wy cig kolarski (raz w roku)
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•
•

•

Mało ró norodna ofert klubów
sportowych
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SZANSE I ZAGRO ENIA
SZANSE
•

•

Ujemny przyrost naturalny

Nadle nictwo i zasoby
naturalne

Promocja sołectwa poza jego terenem prze
zasoby pracuj ce poza gmina lub za granic
Rosn ce zainteresowanie zdobywania
wykształcenia przez młodych

•
•
•
•

Zalesienie nieu ytków
•
Zmiana sposobu ogrzewania budynków
Korzystanie z funduszy unijnych
Rosn ca wiadomo ekologiczna mieszka ców
wsi

Infrastruktura
komunalna

•

ZAGRO ENIA

•

Rozbudowa infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej
Zagospodarowanie zbiorników i cieków
wodnych

•

Ograniczone mo liwo ci
finansowania ze rodków własnych
gminy

Edukacja i kultura,
turystyka

Społecze stwo
wsi

OBSZAR

•
•
•
•

Konkurs gaw dziarski „ l skie Beranie”
Dobrze wyposa one szkoły i przedszkola
Podnoszenie poziomu wykształcenia
Rozwój zainteresowa w oparciu o działalno
grup tematycznych, zrzesze , klubów
Poprawa stanu bazy sportowej, rozszerzenie
klubów sportowych

•

Stopniowe zanikanie zainteresowania
tradycjami i kultur odbiegaj ca od
standardów kultury masowej

•

•
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IV. WIZJA IZBICKA
„Izbicko - miejscem wypoczynku i atrakcj dla turystów”

V. PLAN ODNOWY IZBICKA NA LATA 2008 - 2015
Szacowany
koszt
[zł]

Przedsi wzi cie

Termin
realizacji

Uwagi Planowana
kwota
dofinansowania

Organizacja imprez:
1. Dzie kobiet
2. Wyjazd na basen do Tarnowskich Gór
3. Festyn rodzinny
4. Festyn uliczny
5. Wy cig rowerowy
6. Obchody w. Marcina
7. Mikołaj
8. Kiermasz Bo onarodzeniowy

300 zł
900 zł
1500 zł
Imprezy
cykliczne,
400 zł
13000 zł organizowane
corocznie
400 zł
300 zł
500 zł

Wymiana pokrycia dachowego w budynku ko cioła
wraz z wie i wykonanie izolacji poziomej wraz z
osuszeniem cian zewn trznych

538 786 zł

10.000 na
Wy cig
rowerowy

2008-2009

330.000

Naprawa ławek obok stawu, ogrodzenie na murku
wokół stawu.

2.000 zł

2009

-

Zagospodarowanie obiektu stawowo-rekreacyjnego

100.000 zł

2010

25.000

Budowa terenu sportowego w Izbicku – II etap

640.000 zł

2010 - 2011

120.000

Zagospodarowanie terenu obok szkoły (podest,
scena, ustawienie ławek i stołów)

25.000 zł

2011

15.000

Uporz dkowanie trasy Park – Złoty Ba ant;
wyrównanie trasy, o wietlenie

40.000 zł

2012

-

Remont dwóch pomieszcze w wietlicy z
przeznaczeniem dla młodzie y i podł cz do
internetu

20.000 zł

2013

-
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VII.

OPIS PRZEDSI WZI

PLANOWANYCH DO REALIZACJI W MIEJSCOWOSCI

IZBICKO W LATACH 2008-2009 PROJEKT
6.1 PROJEKT „Wymiana pokrycia dachowego w budynku ko cioła wraz z wie i wykonanie
izolacji poziomej wraz z osuszeniem cian zewn trznych" przewidziany do realizacji w latach
2008 z dofinansowaniem ze „PROW” działanie: „Odnowa i rozwój wsi” (w tym szacunkowe
koszty, harmonogram realizacji)
Opis projektu
Rewitalizacja obiektu zabytkowego ko cioła (b d cego w ewidencji zabytków) polegaj ca
na wymianie pokrycia dachowego budynku ko cioła i wie y i cz ciowe odnowienie elewacji
(gzymsy), wykonanie izolacji poziomek i osuszanie cian zewn trznych ko cioła.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 538 786 zł, w tym kwota dofinansowania to 330 000 zł.

6.2 PROJEKT „Izbicki Wy cig rowerowy”- impreza cykliczna przewidziana do realizacji co roku
w latach 2008-2015 z dofinansowaniem ze „PROW” działanie: „Wdra anie lokalnych strategii
rozwoju”
Opis projektu
Celem wy cigu jest popularyzacja sportu kolarskiego jako formy czynnego wypoczynku.
W wy cigu prawo startu maj zawodnicy:
a) amatorzy: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych oraz kategoria seniorów czyli niestowarzyszonych osób dorosłych.
Warunkiem dopuszczenia do wy cigu jest posiadanie roweru i sztywnego kasku a w przypadku osób
niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie lekarza na udział w zawodach i pisemna zgoda rodziców.
b) stowarzyszeni: młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, mastersi oraz juniorki młodsze, juniorki i
elita kobiet, którzy posiadaj wa ne licencje oraz aktualne badania lekarskie i s zgłoszeni przez
macierzyste kluby.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 13000 zł (na rok), w tym kwota dofinansowania to
10.000 w latach 2009-2015.

6.5 PROJEKT „Zagospodarowanie obiektu stawowo-rekreacyjnego” przewidziany do realizacji
w roku 2010 z dofinansowaniem ze „PROW” działanie: „Wdra anie lokalnych strategii rozwoju”
Opis projektu
Planuje si zrobienie kilku moli dla w dkarzy a tak e zrobienie altany.
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Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 100.000, w tym kwota dofinansowania to 25.000 zł

6.3 PROJEKT „Budowa terenu sportowego w Izbicku – II etap” - przewidziany do realizacji w
latach 2010-2011
z dofinansowaniem ze „PROW” działanie: „Odnowa i rozwój wsi”
Opis projektu
Planuje si doko czenie ogrodzenia całego obiektu. Planuje si trybuny dla widzów a tak e
parkingi, wraz z drog dojazdow do terenu sportowego.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 640.000 zł, w tym kwota dofinansowania to 120.000 zł.

6.4 PROJEKT „Zagospodarowanie terenu obok szkoły” – przewidziany do realizacji w roku
2011 z dofinansowaniem ze „PROW” działanie: „Wdra anie lokalnych strategii rozwoju”
Opis projektu
Planuje si zbudowanie drewnianej sceny oraz zrobienie podestu z kostki. Planuje si
zrobienie ławek i stołów, i ustawienie ich przed scen .
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 25.000 zł, w tym kwota dofinansowania to 15.000 zł
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