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UCHWAŁA NR XI/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2011 - 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2011 – 2020 stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Gmina Drezdenko zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Radę Miejską 
w Drezdenku Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBIATÓW NA LATA 2011-2020

Zalacznik1.doc


PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI


LUBIATÓW 


NA LATA


  2011  -  2020


PROGRAM „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”


     LUBIATÓW, 2011 r.

   PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBIATÓW 


             WPROWADZENIE.................................................................................3


    1. CZARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI................................................4


   1. Położenie administracyjno-geograficzne.............................................................4


    2. Powierzchnia.......................................................................................................4


    3. Ludność...............................................................................................................5


    4. Historia................................................................................................................6


    5. Podania i Legendy.............................................................................................13


   2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE
       MIEJSCOWOŚCI.......................................................................................16


                  1. Środowisko przyrodnicze................................................................................16


 2. Dziedzictwo kulturowe....................................................................................25


 3. Infrastruktura społeczna...................................................................................32


 4. Infrastruktura techniczna.................................................................................32


 5. Gospodarka i rolnictwo....................................................................................33

 6. Kapitał społeczny i ludzki................................................................................35


 7. Obiekty i tereny................................................................................................36


 3. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM
       ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW.....38


 4. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI.............39


                  Analiza SWOT................................................................................................39

 5. WIZJA ROZWOJU SOLECTWA, OPIS PLANOWANYCH DO


    REALIZACJI ZADAN INWESTYCYJNYCH.........................................42


     6.OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W PODZIALE


      NA PRIORYTETY,CELE, ZADANIA NA LATA 2011 – 2020..................46


     7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ -


       PROJEKTÓW NA LATA 2011 – 2020.......................................................47


 PODSUMOWANIE.............................................................................47


 ZAŁĄCZNIKI


               WPROWADZENIE.


Plan Odnowy Miejscowości Lubiatów  na lata 2011 -2020 ma na celu 


poprawę rozwoju wsi w sferze społeczno – kulturowej i gospodarczej.


Działania podjęte w planie umożliwią rozwój wsi oraz poprawę życia


mieszkańców i przyjezdnych gości zamieszkałych na działkach letniskowych.


Celem Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów , który został opracowany przez


mieszkańców Lubiatowa jest stworzenie wizji rozwoju miejscowości.


Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym.


Zadania w nim zawarte będą wykonywane i aktualizowane stosownie do


zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych.


Plan Odnowy Miejscowości określa kierunek rozwoju wsi oraz pokazuje 


metody i narzędzia jego wykonania.


Poprzez wykonanie Planu Odnowy Miejscowości wieś Lubiatów zyska na 


atrakcyjności, a mieszkańcom i przyjezdnym gościom polepszą się znacznie 


standardy życiowe.
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI


                 LUBIATÓW.


           1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNO-GEOGRAFICZNE


Wieś Lubiatów położona jest w Województwie Lubuskim,w powiecie


Strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko.


W latach 1975-1998 administracyjnie należała do Województwa Gorzowskiego.


Od 1999 r. należy do Województwa Lubuskiego.


Położenie geograficzne Lubiatowa: 52 stopnie i 72 minuty szerokości 


geograficznej północnej i 15 stopni i 8 minut szerokości geograficznej wschodniej.


Lubiatów usytuowany jest 13 km. na południe od Drezdenka przy szosie


powiatowe nr.1362 F;pomiędzy Sowią Górą (4 km.) a Gościmiem ( 8km.).


Lubiatów  leży w Kotlinie Gorzowskiej - wyżłobionej wodami polodowcowymi


części Pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej, w wielkim kompleksie leśnym


zwanym Puszczą Notecką., zajmującym około 137 tys. ha. porastający wydmowy


obszar międzyrzecza Warciańsko-noteckiego.


Sołectwo Lubiatów jest jedną z największych osad wewnątrz lasów Puszczy


Noteckiej.   


            2. POWIERZCHNIA


Powierzchnia sołectwa Lubiatów wynosi 2.239,99 ha. Ogólna powierzchnia


użytków rolnych wynosi 221,08 ha, na którą składają się:


-grunty orne:  84,87 ha;


-sady:  0,48 ha;


-łąki trwałe:  84,21 ha;


-pastwiska trwałe:  39,16 ha;


-grunty rolne zabudowane;  6,91 ha;


-grunty pod stawami;  1,67 ha;


-rowy;  3,78 ha;


Powierzchnia gruntów leśnych zadrzewionych i zakrzewionych to: 1.893,81 ha.


Grunty zabudowane i zurbanizowane: 25,16 ha.


Grunty pod wodami: 85,57 ha.


Inne (nieużytki i tereny różne): 14,37 ha..


W Lubiatowie przeważają gleby klasy IV, V, VI.


4




            Panorama Lubiatowa z lotu ptaka


               3. LUDNOŚĆ


Odzyskanie przez Polskę niepodległości sprawiło,że Lubiatów ponownie stał się


wioską nadgraniczną .W 1925 roku Lubiatów zamieszkiwało 548 mieszkańców, 


w tym 270 ( 49,3 % ) mężczyzn i 278 ( 50,7 % ) kobiet. Zamieszkiwali w 146

 gospodarstwach. 541 mieszkańców było protestantami, dla pozostałych 7 osób 


brak informacji o wyznaniu. W 1925 roku w Lubiatowie nie było Katolików


 i Żydów. W 1938 roku w Lubiatowie zamieszkiwało 403 osoby.


 W 1939 roku mieszka w niej 475 mieszkańców, a wśród nich


rolnicy,leśnicy i robotnicy leśni, murarze, pracownicy służb celnych oraz piekarz,


rzeźnicy, szewc, garncarz i dwóch żandarmów. Były w Lubiatowie również


pielęgniarka i ekonomistka, a także nauczyciel. W śród wymienionych w tym


spisie nazwisk powtarza się kilka ze spisu z 1715 roku, co świadczy o zasiedleniu


wsi  przez wiele pokoleń. W 1938 roku mieszka tu również jedna polska rodzina


robotnicza, nieznana z nazwiska.


W latach 1908-1918 Sołtysem Lubiatowa był Friedrich Bartel ( urodzony w 1986 r )


oraz 19??- 1933 był  burmistrzem wsi ( wybierany na 6 -letnią kadencję). 


W czasie ucieczki przed wojskiem Rosyjskim zaginął w styczniu 1945 roku.


           Ostatni spis z 1942 roku  wykazuje ponad 300 mieszkańców.


Obecnie w 2011 roku w  Lubiatowie  zamieszkuje 142 osoby, w tym 12 osób  


zameldowanych na czas określony.
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Od lat 90-tych rozwija się budownictwo letniskowe, co powoduje zwiększenie


ilości mieszkańców przyjezdnych w okresie letnim. Z każdym rokiem przybywa


też mieszkańców, którzy chcą zamieszkiwać tutaj na stałe.


4. HISTORIA    


Pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Lubiatowa datowane są na okres paleolitu


schyłkowego (12-10 000 lat temu) i mezolitu (10-6 000 lat temu). Jest to okres 


postglacjalnego ocieplenia- holocenu, który trwa do dzisiaj. Tereny dzisiejszej 


Puszczy Noteckiej penetrowały społeczności myśliwsko – zbierackie, często


zmieniające miejsce pobytu i zakładające krótkotrwałe obozowiska. Ślady takich


obozowisk odkryto nad jeziorami  Źródlanym i Podgórnym, a pojedyncze 


znaleziska wyrobów krzemiennych znane są z terenu dzisiejszego Lubiatowa.


           Liczne jeziora otoczone bagnistymi obszarami, nieprzebyte lasy i brak


obszarów nadających się pod uprawę i do zasiedlenia sprawiły, że do wczesnego


średniowiecza obszar dzisiejszej Puszczy Noteckiej był bardzo słabo zaludniony.


Był wówczas częścią naturalnej granicy między plemionami na południu, 


formującymi się w pierwsze organizmy państwowe, a plemionami  na północy


żyjącymi jeszcze w tradycyjnych wspólnotach rodowych i plemiennych.


Ich gospodarka polegała na wszechstronnym wykorzystaniu zasobów wód


i lasów, z niewielkim udziałem rolnictwa i hodowli.


          Możemy przypuszczać, że dopiero wraz z budową pierwszych grodów, w tym


tak ważnych dla młodego państwa Polan Santoka i Drezdenka, zaczęły powstawać


pierwsze śródleśne osady, których mieszkańcy zajmowały się myślistwem, 


rybołówstwem i zbieractwem. Świadczyć o tym mogą coraz liczniejsze 


          znaleziska ceramiki z tego okresu. Być może w tym czasie powstała pierwsza 


osada na terenie Lubiatowa. Jest to o tyle prawdopodobne, że już wówczas


zanikało wielkie jezioro na miejscu dzisiejszej polany znanej jako Huby.


           Kształt pierwotnego rozplanowania pozwala na określenie jej


średniowiecznego rodowodu. Z XV w. pochodzą krótkie informacje na temat


powiązania systemem obronnym wsi  regionu w tym Lubiatowa z Drezdenkiem.


Na jego brzegu były wówczas warunki do założenia osiedla rybaków


i myśliwych..


Jeszcze w XIV wieku Lubiatów leżał w granicach Królestwa Polskiego, na 


pograniczu z Nową Marchią. Brak zainteresowania następców Kazimierza


Wielkiego zachodnim pograniczem sprawił, że obszary te coraz silniej 


wiązały się gospodarczo i kulturowo z sąsiadami zza pobliskiej granicy,


rozluźniając związki z ziemiami Królestwa Polskiego.
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W wyniku ekspansji Prus, zapoczątkowanej w 1648 roku tuż po wojnie


trzydziestoletniej, Lubiatów ( dawna nazwa Lubiath ) znalazł się w tzw.


Okręgu Nadnoteckim, który wszedł w skład Prus w 1657 roku.


W początkach XVIII wieku Lubiatów był wsią królewską, podległą zarządowi 


dóbr królewskich w Drezdenku i leżał w obrębie powiatu Friedeberg


( Strzelce Krajeńskie ),należącego do prowincji Nowa Marchia. W pewnych 


okresach dziejów powiat należał do Brandenburgii w innych do Pomorza.


W sporządzonym w 1715 roku spisie mieszkańców figuruje 10 gospodarzy


rolnych posiadających własną ziemię uprawną oraz 10 chłopów pańszczyźnianych


          oraz pasterz. Jeden z gospodarzy pełnił również funkcję sołtysa, co dawało mu


           dodatkowy dochód. W spisie podaje się tylko imiona i nazwiska tzw. „głów „


rodziny czyli facetów ( określenie znane z Biblii ), jedyną kobietą była żona 


po chłopie pańszczyźnianym – bezimienna wdowa po Andrzeju.


          W spisie nie uwzględniono rodzin wymienionych, ale można przypuszczać,


że z kobietami i dziećmi osadę zamieszkiwało wówczas ok.100 osób.


Wszyscy byli wyznania luterańskiego, nic dziwnego zatem, że w XVIII wieku,


w centralnej części ówczesnej wsi wzniesiono w powszechnej wówczas technice


szachulcowej halowy kościół. W kościele, dzisiaj katolickim, zachował się 


XVIII-wieczny ołtarz. W XIX wieku powstał prospekt organowy, a obok


kościoła postawiono kozłową dzwonnicę. W XX wieku dobudowano przedsionek


i zakrystie. Podjęcie przez mieszkańców budowy kościoła pośrednio świadczy 


          o rozwoju wsi. W 1925 roku ewangeliccy mieszkańcy Lubiatowa należeli do


okręgu Kościelnego w Gościmiu ( odpowiednik katolickiej parafii ).


          Według listy mieszkańców z 1926 roku Lubiatów zamieszkiwało


najwięcej rolników  oraz osób żyjących na dożywociu ( osoby żyjące na rencie,


emeryturze lub na łasce i niełasce dzieci ).Wyróżniamy też takie zawody jak:


          urzędnik celny, restaurator żyjący na dożywociu, kobieta żyjąca na dożywociu,


          murarz, robotnik, robotnica, nauczyciel, rzeźnik, strażnik myśliwski, garbarz,


          garncarz, policjant, pułkownik, urzędnik, stróż nocny.


Wieś Lubiatów była na początku lat 1930 w powiecie Strzeleckim w prowincji


Pomorze. Jest wsią sołecką, miała powierzchnię 21,6 km2. Składała się z 7 części:


          1 -  Eichfuhr – majątek ziemski bez polskiej nazwy ( po raz ostatni oficjalne 


          statystyki podają liczbę mieszkańców i budynków mieszkalnych z 1905/08 roku.


          Dopiero po 1945 roku została nadana Polska nazwa – GROMADCZYN.


          Według spisu ludności z 1938 roku w majątku zamieszkiwał Major ( rolnik ) z żoną 


          i dwiema córkami oraz leśniczy i trzy rodziny robotników rolnych.
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      Ruiny majątku ziemskiego Eichfuhr.


          2 -  Krancinbruch -leśnictwo Krzęcinek, do 1945 roku część Lubiatowa.


       Zamieszkiwali tu: gospodarz z rodziną, zawodowy żołnierz, robotnik leśny 


z rodziną, robotnik z żoną ( Mazurek ), leśniczy Lasów Państwowych oraz rolnicy z rodzinami.


 3 -  Lubiatówek – zagrody leśne Lubiatówek


 4 -  Krzęcinek


 5 -  Lubiatów  - wieś Lubiatów dała nazwę całej miejscowości, było tu 96


 zamieszkałych domów mieszkalnych, mieścił się tu Urząd Nadleśnictwa 


 Lubiatówek ( co 6 lat wybierany był naczelnik ) oraz Urząd Stanu Cywilnego,


 zatrudniający jednego pracownika. Urzędy Stanu Cywilnego istniały na 


 Pomorzu od 1.10.1874 roku i prowadziły dokumenty dotyczące narodzin,


 ślubów i zgonów ( tzw. Personenstandsbuchern czyli w Księgach Stanu 


 Cywilnego ).
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Urząd Stanu Cywilnego w Lubiatowie powstał w 1874 roku i istniał


 do 1899 roku, potem został  włączony do zespołu nr 510 Urzędu Stanu Cywilnego


 w Rąpinie. Lubiatów był częścią „urzędu policyjnego” z siedzibą w nadleśnictwie 


Lubiatówek.


          Urząd kastralny ( geodezyjny plus podatkowy ) oraz urząd


 podatkowy i finansowy znajdował się w Strzelcach Krajeńskich. W Drezdenku był


 sąd, natomiast sąd pracy był w Dobiegniewie.


Według spisu ludności z 1938 roku Lubiatów zamieszkiwali: Nauczyciel, 


Asystent Urzędu Celnego, Sołtys z rodziną, Karczmarka z Rodziną, liczni 


właściciele gospodarstw rolnych z rodzinami oraz robotnicy rolni z Rodzinami,


zamieszkiwał także szewc, garncarz, murarz, rzeźnik, robotnik leśny, kupiec, 


inwalida oraz renciści. Według spisu z 1942 roku Lubiatów  zamieszkiwali:


Sołtys, Rolnik, Restaurator, Kupiec, Kierownik Urzędu, Piekarz, Szewc,


Przedsiębiorca Budowlany.


 6 -  Lubiatowski Młyn –były tu 3 młyny, ostatnie pełne dane o liczbie mieszkańców


 pochodzą z lat 1905/08 roku. Według listy mieszkańców z 1938  zamieszkiwali


 tu młynarz i rolnik z żoną i córką, rencista oraz robotnik z małżonką i


 dzieckiem. Osada Lubiatowski Młyn związana jest administracyjnie 


z  Nadleśnictwem  zwanym Lubiatówek. Protestanci z Lubiatowskiego Młyna


 należeli do Kościoła Ewangelickiego w Gościmiu.


 7 -  Urząd Celny Niemiecka Sowia Góra należał administracyjnie do Lubiatowa.


 Zamieszkiwali tu licznie urzędnicy z rodzinami, których nazwiska nie są znane.


W początkach XIX wieku w Lubiatowie była kuźnia, karczma i 3 młyny pracujące


 na potrzeby mieszkańców Lubiatowa i małych osad śródleśnych, zbudowanych na


sąsiednich polanach. Również na XIX wiek datowane są początki cmentarza,


którego pozostałości z zabytkowym starodrzewem zachowane są do dzisiaj.


Ciekawostką tego cmentarza jest pozostałość grobu muszkietera.


W odległości 4,5 kilometra na południowy zachód od Lubiatowa znajdowała się


dawniej osada olęderska KOZA ( w potocznej nazwie KAZA ). Pamiątką po niej


są nikle ślady zabudowań, rosnące wśród sosen drzewa liściaste o niskich 


koronach, a także suchy dąb o obwodzie 390 cm. Inne dęby i lipy dorastające


pomnikowych rozmiarów oraz lipa drobnolistna ze zwyrodniałym pniem 


o obwodzie 490 cm.


          Tutejsze jezioro, zajmujące dawniej powierzchnię 11hektarów, znajduje się 


w ostatniej fazie zarastania. Nazwa tej osady pochodzi prawdopodobnie 


od bagna CZEGEN ( po niemiecku KOZA ) odnotowanego w dokumentach z 1402


 roku, określającym granicę Wielkopolski i Nowej Marchii. W latach 1935-1945


nazywała się WALDUCH i  leżała w powiecie Skwierzyńskim.
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Stare i nowe zdjęcia Szkoły i Kościoła w Lubiatowie
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Stare i nowe zdjęcie jeziora Źródlanego, budynku mieszkalnego oraz Kościoła.
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Stare i nowe zdjęcie ulicy i Kościoła.
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          Stare i nowe zdjęcie ulicy i jeziora Źródlanego.


         5. PODANIA  I  LEGENDY


O DIABLE Z SOWIEJ GÓRY.


Jak głosi jedno z podań, w okolicach Sowiej Góry nad jeziorem Sołeckim 


można spotkać diabła. W dawnych czasach nad jeziorem mieszkało małżeństwo.


Pomiędzy małżonkami dochodziło wciąż do swarów. Mężczyznę pociągała 


gorzałka i rozpusta,natomiast jego żona była dobra i łagodna, wychowywała 


dzieci i zajmowała się skromnym dobytkiem. Prosiła go by zadbał o dom 


i głodujące dzieci, ale on wolał karczmę. Pewnej nocy wracając do domu 
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spotkał nieznajomego w kapeluszu, który powiedział, że dobrze go zna i wie 


kto jest przyczyną jego kłopotów. Zaprowadził go na pobliską górę i powiedział,


że jak zepchnie stąd żonę to będzie do końca życia szczęśliwy i bogaty.


          Mężczyzna bez wahania podpisał cyrograf, w zamian za pomoc w zgładzeniu żony.


Obiecał, że w ciągu trzech dni przyprowadzi żonę nad jezioro za co dostał kilka 


dukatów. Rankiem następnego dnia, pracowita zona zabrała się za pranie jego


odzieży. Zaskoczył ją odór siarki, którym przesiąknięte było ubranie. 


W jednej z kieszeni znalazła kilka dukatów, ucieszona zabrała dzieci i pojechała


do Międzychodu na zakupy, co później rozsierdziło jej męża. Pijanica umyślił


sobie, że wszystko roztrwoni. Postanowił wypełnić obietnicę diabła podpisaną 


krwią z serdecznego palca. Następnej nocy widziano, jak dwóch mężczyzn


zrzucało niewiastę ze skarpy. Kobieta wpadła do wody, ale diabeł pochwycił ja


 w swoje szpony i uniósł w przestworza.. Ponoć niekiedy nad jeziorem unosi


się przejmujący lament błagającej męża o litość i wołającej swe dziatki.


LUBIATKA.


Pewnego dnia rycerz Dobiesław wybrał się na polowanie, wpadł na trop łosia.


Chcąc go upolować podążał wyznaczonym sobie szlakiem. W pewnym momencie


stracił orientację w terenie. Postanowił odpocząć, a gdy chciał wstać nie przyszło


mu to z łatwością. Rycerz chciał jak najprędzej znaleźć się w domu, lecz nie było


mu to dane, gdyż nie mógł się wyplątać z leśnego labiryntu.


          W końcu tracąc przytomność, zsunął się z konia. Obudził się , ale nie miał siły 


wstać,obok zobaczył stojący posąg, który przedstawiał postać o czterech twarzach.


Dobiesław stwierdził, że jest to twarz Światowida-Boga Słowian.


Rycerz był tak osłabiony gorączką, że zamknął oczy, wtedy wyrósł przy nim


duży grzyb,większy niż drzewa. Dobiesław urwał kawałek grzyba i zjadł. 


Zmęczenie i gorączka minęły. Wziął więc ze sobą spory kawałek grzyba wracając 


do domu. Po powrocie podczas uczty poczęstował zebranych gości grzybem, ci


którzy spróbowali pożegnali się ze wszystkimi dolegliwościami. Ludzie 


postanowili wybrać się do lasu i sprawiedliwie podzielić grzybem. 


Wszyscy lubili tę smaczną potrawę, dlatego grzyb został nazwany lubiatką.


Wieści o cudownym grzybie rozniosły się na dalsze okręgi, ludzie zaczęli się


zjeżdżać, aż po pewnym czasie w pobliżu lubiatki utworzyła się osada.


Do dzisiaj zwana Lubiatowem. Grzyb został zjedzony do końca i już nie odrósł, 


lecz w lesie można znaleźć zawsze małe lubiatki, dziś zwane prawdziwkami.
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      Lubiatki rosnące w lesie.
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.


           Lubiatów położony jest 13 km. na południe od Drezdenka, jest jedną 


           z największych osad w Puszczy Noteckiej.


Cała Puszcza Notecka zajmuje teren około 137 tys, ha., porastający wydmowy


obszar międzyrzecza warciańsko -noteckiego, ciągnąc się na długości ponad


100 km. od Santoka i Skwierzyny na zachód ,po Oborniki i  Rogoźno na 


wschodzie przy średniej szerokości 20 km.


           Puszcza Notecka leży w Kotlinie Gorzowskiej – wyżłobionej wodami 


polodowcowymi części Pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej. Występują w niej wyższe i niższe tereny, rozległe pola sandrowe oraz liczne wały wydmowe.


 Pod koniec epoki lodowcowej, powstałe w wyniku topnienia lądolodu wielkie


 masy wody naniosły na ten teren olbrzymie ilości piasku.


 Krajobraz Puszczy urozmaicają potężne wały wydm, które tworzą labirynt


 dolin i pagórków. Wysokość wydm wynosi średnio 20 m. często jednak 


 przekracza 30 m. Centrum Puszczy to tereny ubogie w wodę, natomiast


 na pograniczu, nad Wartą i Notecią zgrupowały się jeziora rynnowe stanowiące


 urozmaicenie, tzw. akcent w „morzu piasków”.


  Część zachodnia Puszczy noteckiej, mniej więcej na linii Wiejce - Lubiatów


  to teren deflacyjny, z którego zostały wywiane piaski wydmowe.


  Charakteryzuje go płaski krajobraz ( wysokość do 8 metrów ), lekko ożywiony


  powtarzającymi się nieckami i grzbietami ostańcowymi o kierunku 


  zachód – wschód.
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Widok Puszczy Noteckiej z lotu ptaka.


          KLIMAT


Olbrzymi zwarty kompleks leśny, poprzez hamowanie dopływu energii słonecznej


do gleby i jej wypromieniowanie wpływa łagodząco na wahania temperatur.


Można więc domniemać, że ten teren cechuje występowanie swoistego


mikroklimatu. Średnia wielkość opadów atmosferycznych w okolicach Lubiatowa


waha się od 530 do 570mm. Opady wiosenne ( kwiecień – maj ) wahają się


ok. 120 mm. a w okresie wegetacyjnym ( kwiecień – wrzesień ) wynoszą ok.330 mm.


Średnia roczna temperatura wynosi od 7,8 C do 8,1 C. Okres wegetacyjny 


w naszym rejonie trwa ok.220 dni.


          SZATA  ROŚLINNA


Drzewostan Puszczy pochodzi w zdecydowanej większości ze sztucznych nasadzeń


zapoczątkowanych na dużą skalę w I połowie XIX wieku. Podstawową część


stanowią jednolite co do gatunku i wieku ok. 70 – letnie drzewostany sosnowe,


miejscami z nikłą domieszką brzozy, pokrywając ubogie obszary sandrów i wydm,


zasadzone po inwazji motyla- strzygoni choinówki, która zniszczyła Puszczę 


w latach 1922-1924. Natomiast 10 sierpnia 1992 roku w Puszczy Noteckiej 


spłonęło 5770 ha. Lasu.
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Lubiatów otoczony jest ze wszystkich stron lasem sosnowym z domieszką brzozy,


w podszycie można znaleźć paprocie, jeżyny, maliny, jagody. W okresie jesiennym 


lasy obfitują w grzyby ( borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki i inne ), co sprzyja


częstym odwiedzaniem naszej miejscowości przez turystów.


          W Lubiatowie przed domem nr.27 rosną lipy o obwodzie 330 i 460 cm, występują


także przedwojenne kasztanowce, klony, jawor i wiąz. Przy kościele rośnie 


przeszło 100 -letni dąb. Mieszkańcy działek letniskowych dbają aby ich działeczki


 były zadrzewione i wpisywały się w krajobraz Puszczy.


REZERWATY


Na terenie Puszczy Noteckiej znajduje się 10 rezerwatów. W okolicy Lubiatowa


( ok.5 km w stronę Gościmia ) są dwa rezerwaty: rezerwat ptaków Czaplisko oraz


rezerwat przyrody Lubiatowskie Uroczyska, w którego skład wchodzą; ( rezerwat


 ptaków Czaplenice oraz rezerwat ptaków Łabędziniec.)


REZERWAT CZAPLISKO;


Rezerwat znajduje się na zachodnim brzegu jeziora Łąkie. Zajmuje powierzchnię 


2,9 ha. Drzewostan dwu piętrowy, gdzie w pierwszym rzędzie występuje 


ok 180-letnia sosna, w drugim rzędzie ok 30-letnia sosna. Występują także dęby.


Wzdłuż brzegu jeziora rośnie karłowata olcha czarna. W drzewostanie 


występowała kolonia czapli siwej. W pobliżu gnieżdżą się ptaki drapieżne;


Kania czarna i Myszołów Pospolity.


          REZERWAT LUBIATOWSKIE UROCZYSKA;


          Jest to rezerwat o charakterze krajobrazowym,a to za sprawą dużej różnicy 


wzniesień, dochodzącej do 22 metrów. Zajmuje powierzchnię 188,42 ha.


Celem ochrony jest jezioro Lubiatówko z przylegającymi lasami ( skarpy 


nadbrzeżne, źródliska ), biotopy ptactwa wodno- błotnego i drapieżnego.


          Stwierdzono tu obecność 230 gatunków roślin. Na terenie rezerwatu występują 


rośliny chronione (gajnik lśniący, kopytnik pospolity, przylaszczka pospolita).


Rezerwat Lubiatowskie Uroczyska powstał przez połączenie rezerwatów


Czaplenice i Łabędziniec i dołączono do tego obszar części jeziora oraz lasów


 nadbrzeżnych. Jezioro Lubiatówko traktowane jest przez niektóre źródła jako


część jeziora Solecko. REZERWAT CZAPLENICE- Przedmiotem ochrony jest 


półwysep na przesmyku między jeziorami Solecko i Lubiatówko z fragmentem lasu


sosnowego w wieku ok. 160 lat, z domieszką buka, brzozy i olszy. W podszycie


leszczyna, głóg, jałowiec, paproć, malina, brzegiem trzcina. Ochronie podlegała 
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także kolonia czapli siwej, która pomimo ochrony rezerwatowej przestała istnieć.


Obecnie na półwyspie gniazdują łabędzie,kormorany, kania czarna i myszołów 


pospolity.  REZERWAT ŁABĘDZINIEC – Przedmiotem ochrony jest 5 wysp


na jeziorze Lubiatówko  o powierzchni od 0,05 -2,17 ha. Na wyspach gniazdują 


ptaki wodne: czaple, łabędzie i kormorany. Wyspy porośnięte są starodrzewem


sosnowym z bogatym podszytem.




Jezioro Solecko z wyspami i rezerwatami.


          NATURA 2000


W okolicy  Lubiatowa przy drodze do Gościmia powstał obszar chroniony


Natura 2000 Jeziora Gościmskie.


ŚWIAT ZWIERZĘCY


W okolicach Lubiatowa w młodych uprawach występuje skowronek borowy,


oraz słonki, lelek kozodój, wszystkie gatunki sikor, zięby, pierwiosnki. Można też


zobaczyć kruka. Występują także ptaki rzadkich gatunków, w tym również


 drapieżnych między innymi: orły bieliki, orły rybołowy, kanie czarne, trzmielojady,


kozuby. Ptaki lęgowe takie jak: żurawie, czaple, kormorany, łabędzie.
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Z saków występują przede wszystkim dziki, sarny, jelenie. Pojawiają się 


przechodnio wilki, są też borsuki oraz norka amerykańska (okolice jezior ).


Liczna jest też populacja bobrów ( ostatnio okolice jeziora Solczyk ) oraz wydry.


 W ostatnich latach przybywa też wiewiórek.


Z płazów i gadów trzeba wymienić zaskrońca oraz wszystkie gatunki ropuch,


co świadczy o czystości jezior.


Okoliczne jeziora obfitują w różne gatunki ryb , te najpopularniejsze to:


lin, sandacz, płoć, leszcz, węgorz, szczupak, okoń, karp.




Żaba w wodzie.


          JEZIORA


Obecnie na terenie Puszczy Noteckiej znajduje się 50 jezior i 40 stawów.


Jeziora położone są w czterech głównych zgrupowaniach. Trzecie z kolei


          skupisko to jeziora Soleckie, leżące w północnej części Nadleśnictwa Karwin.


          ( Gostomie, Łąkie, Solecko, Piersko, Siwino, Glinki, Zdroje, Solczyk, Rąpino,


          Lubowo ( Lubiatowskie ), Grotowskie ).


          Po południowej stronie wsi leży wydma wznosząca się do 67 m. n.p.m., za którą


znajduje się jezioro Solczyk ( Sołeckie ). Na całym północnym brzegu wyznaczono
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miejsca do biwakowania. Na północ od Lubiatowa położone jest jezioro Zdroje


( Źródlane ) o wydłużonym kształcie, z miejscem do biwakowania na 


południowo – wschodnim skraju. Jezioro Źródlane połączone jest meandrującym


strumieniem z jeziorem Glinki ( Błotne ), którego dolina wcina się malowniczo


w piaszczysty terem. Z kolei jezioro Glinki połączone jest przesmykiem


z jeziorem Podgórnym. Wszystkie wymienione jeziora otoczone są ze


wszystkich stron lasami.




Jezioro Solczyk zimą.
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         Jezioro Solczyk widok z domku rybackiego.




Jezioro Solczyk z lotu ptaka.
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Jezioro Solczyk z panoramą Lubiatowa, w tle jezioro Źródlane.




Jezioro Źródlane z lotu ptaka.
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Jezioro Źródlane.


Jezioro Glinki z lotu ptaka.


24




Jeziora Podgórne z lotu ptaka.


                    2.  DZIEDZICTWO KULTUROWE


ARCHITEKTURA WIEJSKA


Kościół pw. św. Józefa.


Na terenie zatartego już nawsia wyznaczonego przez trzy drogi wiejskie, 


wybudowano na niewielkim wzniesieniu kościół. Towarzyszy mu drewniana


dzwonnica kozłowa, współczesny krzyż misyjny oraz figurka Matki Bożej


na postumencie. Kościół w Miejscowości wzniesiono w XVIII  w. Zachowane 


księgi kościelne pozwalają datować jago powstanie na 1736 r, gdyż z tego roku 


         pochodzą pierwsze zapisy. Początkowo w Lubiatowie mieściła się parafia


protestancka, którą z czasem przeniesiono do Goszczanowa.


         Salowy i bez wieżowy Kościół założony został na rzucie prostokąta wzbogaconego


wtórnie o kwadratowe przedsionki rozmieszczone odpowiednio przy ścianie


północno-wschodniej i północno-wschodniej. Zbudowany został w technice


ryglowej, z ceglanym wypełnieniem pól miedzy ryglowych. Prostą bryłę nawy 


nakryto dachem naczółkowym, a aneksy dachami dwuspadowymi.
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Elewacje boczne zachowały pierwotny układ otworów okiennych, jednak


wprowadzono nową stolarkę ze  szkleniem witrażowym. Stolarki drzwiowa jest


wtórna. Zasadnicze zmiany wprowadzono po wojnie w elewacji południowo


-wschodniej poprzez zamurowanie  dwóch otworów okiennych, co związane 


było ze zmianą układu wnętrza.


Elewacja północno-zachodnia została wtórnie przemurowana cegłą ceramiczną.


Elewacje współczesnych przybudówek pozostawiono jako ceglane.


          Salowe wnętrze Kościoła zostało znacznie przekształcone. Podwyższono poziom


prezbiterium wprowadzając deskowy podest. Oryginalną posadzkę przesłonięto


betonową wylewką. Strop obito płytą pilśniową. Zachowana jest głęboka empora


przy ścianie północno-zachodniej zamknięta balustradą o konstrukcji ramowo-


płycinowej, na której znajduje się neogotycki prospekt organowy z końca XIX wieku.


Po przeciwnej stronie znajduje się barokowy ołtarz, flankowany kolumnami o


kapitelach korynckich i trzonach oplecionych złoconymi elementami snycerskimi


wici i owoców winnej latorośli. W centrum ołtarza umieszczono obraz


przedstawiający św. Józefa trzymającego Jezusa na rękach. Częściowo 


         przekształcony, pierwotnie przesunięty w głąb nawy, obecnie stoi bezpośrednio


przy ścianie prezbiterialnej. Poprzedza go ówczesny stół ołtarzowy. 


          Po wojnie kościół  poświęcono do potrzeb napływających społeczności


katolickiej 19 marca 1946 r. jako filialny parafii w Trzebiczu.


         Obsługiwana była przez Zakon Księży Zakonników Regularnych Laterańskich.


W 1948 roku w szkole rozpoczęto nauczać religii (4 klasy, 22 osoby ).


W 1994 r. powstała parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rąpinie.


Lubiatów włączono w jej obręb.


Niestety nie ma dokumentacji na temat prowadzonych prac po wojnie. Na pewno


objęły adaptację wnętrza do potrzeb liturgii. Z lat 70. pochodzi informacja na 


temat pokrycia betonem dotychczasowej posadzki ceglanej. Na początku lat 


80.przeprowadzono gruntowy remont i dobudowano przedsionek oraz zakrystię.


Przesłonięto również oryginalny strop płytami pilśniowymi. W 1985 r. wykonano


dekorację malarską ścian, obecnie już zamalowana. Odnowiono ołtarz i wzmocniono


konstrukcję budynku. W 2001 roku została dokonana zmiana pokrycia dachu, 


a w 2010 r. założono rynny. Pozostaje jeszcze do wykonania remont elewacji .
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Kościół z lotu ptaka.


         Cmentarz.


Po wojnie zostały  zamknięte cmentarze gmin protestanckich. W krótkim czasie


zostały one zdewastowane. Grabiono z nich nagrobki z marmuru, granitu, okucia 


grobów i ogrodzeń. Motywem była  także chęć zatarcia śladów wskazujących na to,


że ziemie te były zamieszkałe przez Niemców. Dewastacji sprzyjała także ówczesna


władza komunistyczna. Napisy na grobach i niemieckie nazwiska zaprzeczały 


„historycznej prawdzie” głoszonej przez PRL. 


Na starym cmentarzu w Lubiatowie  po wojnie pochowani byli również  Rosjanie 


i Polacy.  Można jeszcze zobaczyć pozostałości starych nagrobków.


Powstanie cmentarza datuje się na XIX wiek. Ciekawostką tego cmentarza jest 


pozostałość grobu muszkietera. Starodrzew oraz grób muszkietera wpisane są


do wykazu Zabytkowych Cmentarzy w Polsce ( Województwo Gorzowskie )


wydanym w 1996 roku przez Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu


(Narodowa Instytucja Kultury).
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         Szkoła.


Po wojnie otwarto w Lubiatowie szkołę Polską.  W 1948 roku zaczęto nauczać 


religii, były wówczas 4 klasy  do których uczęszczało 22 osoby. W późniejszych 


latach dzieci uczęszczały do 8 klas. W latach 70-tych były już tylko 3 klasy,


od 4 do 6 klasy dzieci uczęszczały do Grotowa, a 7 i 8 klasa do Drezdenka.


W 1983 roku podjęto decyzje o zawieszeniu działalności klas I-III, pozostał 


         tylko oddział przedszkolny, który zamknięto w 1986 roku.


Po kilku latach szkoła została sprzedana, dzisiaj jest tam schronisko.


Aktualnie dzieci z Lubiatowa uczęszczają do szkoły w Grotowie ( kl.0 -3 ).


Reszta dzieci dojeżdża do Drezdenka.


         Wiele starych budynków we wsi to budynki poniemieckie.  Według spisu


1942 roku wiemy że Lubiatów zamieszkiwało ponad 300 mieszkańców,


Było tu wiele domów, z których część zastała zamieszkała przez napływających 


Polaków, natomiast wiele domów zostało rozebranych, pozostały po nich 


tylko fundamenty. W lesie za wsią znajdują się ruiny starego pałacyku. W latach 90


 zaczęło się budować wiele nowych domów, głównie na osiedlach domków


 letniskowych..




 Szkoła z lotu ptaka.
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         WALORY UKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.


 Przez wieś przebiega jedna ulica. Oprócz wsi właściwej wyróżniamy polanę


( tzw. huby ) oraz 3 osiedla domków letniskowych (leśne, źródlane, słoneczne ).


Wszystkie ośrodki życia społecznego znajdują się w centrum wsi ( kościół, sklep,


karczma, ).


3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA


Na terenie naszej wsi nie posiadamy żadnych ośrodków, w których można by


się rozwijać kulturowo. Brakuje nam budynku gminnego, w którym moglibyśmy 


się spotykać, organizować imprezy, szkolenia oraz pomagać dzieciom i młodzieży


w edukacji, poprzez zajęcia edukacyjne.


4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA   


Na terenie sołectwa Lubiatów jest 38 numerów administracyjnych (mieszkańcy 


zameldowani na stałe ). W wiosce ma działki ponad 200 letników, tylko kilka 


osób ma nadane numery, utrudnia to identyfikację i komunikację międzyludzką,


dlatego dobrze by było aby wszystkie działki miały nadane numery ( nie tylko te


co mają domy ).


Wszystkie gospodarstwa domowe mają zasilanie w energię elektryczną z linii


napowietrznej 15kV z Drezdenka. Linia przechodzi przez tereny zalesione,


awaria na linii napowietrznej skutkuje brakiem zasilania. Brak zasilania 


w energię skutkuje brakiem wody w kranach.( niebezpieczeństwo podczas


pożarów ). W okresie letnim podczas pożarów w lesie wyłączane jest zasilanie.


Wioska posiada także drugie zasilanie 15kV  kablem doziemnym  z Międzychodu,


ale nie jest ono wykorzystywane. Konieczne jest zamontowanie stosownej


automatyki, która  by przełączała zasilanie wioski pomiędzy linią z Drezdenka 


i Międzychodu w przypadku awarii którejkolwiek linii zasilania.


Wszystkie domy są podłączone do wiejskiego wodociągu. 


Sieci gazowej wioska nie posiada, chociaż obok lasami prowadzony jest gazociąg.


Mieszkańcy zaopatrują się w gaz z  butli.


        Wywóz nieczystości stałych odbywa się tylko z pojemników ustawionych


przy drodze powiatowej, problem jest dla domów i domków letniskowych


zlokalizowanych poza drogą powiatową ( w szczególności zimą ).
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Wywóz nieczystości odbywa się za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Gospodarki


 Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku.


         Wywóz nieczystości płynnych odbywa się za pośrednictwem firm zewnętrznych.


         Ponad połowa miejscowości posiada wysoko położone wody gruntowe, które 


uniemożliwiają przebudowę przydomowych zbiorników bezodpływowych na 


ścieki domowe w nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków.


         Również wielkość działek niejednokrotnie uniemożliwia wykonanie oczyszczalni 


ścieków. Dlatego rozwiązaniem byłaby budowa kanalizacji sanitarnej na terenie


całej miejscowości.


Gospodarstwa domowe ogrzewane są drewnem, węglem lub gazem.


Komunikacja – do Lubiatowa nie dojeżdżają żadne autobusy PKS. 


Do Drezdenka można się dostać jedynie autobusem szkolnym, dzięki uprzejmości


oświaty lub własnym transportem motorowym. Natomiast w okresie letnim 


(wakacje) dojazd do Drezdenka jest niemożliwy jeżeli ktoś nie ma samochodu,


ponieważ autobus szkolny nie kursuje. Dlatego dobrze by było aby przynajmniej


         dwa razy w tygodniu ( dni targowe w Drezdenku ) był jakiś transport do Drezdenka 


        ( mały busik ).


5. GOSPODARKA I ROLNICTWO


Na terenie wsi jest kilka małych gospodarstw rolnych oraz jedno duże gospodarstwo


 rolne, zajmujące się uprawą  zboża oraz hodowlą trzody chlewnej i bydła.


Wśród mieszkańców kilka osób prowadzi własne firmy . Są to między innymi 


zakłady usługowe, świadczące usługi: budowlane, leśne, transportowe.


W miejscowości znajduje się  tylko jeden sklep spożywczo-przemysłowy.


Ogółem w tych firmach zatrudnione jest ok.25 osób.


        Około 35 osób dojeżdża do pracy do okolicznych miejscowości ( Drezdenka,


 Międzychodu, Strzelec Kraj, Gościmia,Gorzowa Wlkp.)  Pozostali mieszkańcy 


pracują sezonowo lub pobierają renty, emerytury , zasiłki  dla bezrobotnych , pomocy


 społecznej. Jest też kilka osób w naszej społeczności, które pracują poza granicami


  Polski. W okresie letnio- jesiennym wiele osób dorabia sobie zbieraniem jagód 


 i  grzybów. 


 Karczma Lubiatka jest jedynym lokalem we wsi w którym można smacznie zjeść.


Odbywają się tam różne imprezy okolicznościowe ( wesela, komunie, jubileusze ), 


jak i zebrania wiejskie.  W karczmie i w schronisku ( dawna szkoła ) jest 60 


miejsc noclegowych. Mamy też dwa pola namiotowe ( jezioro Solczyk I Źródlane ).


Duże możliwości noclegowe można by uzyskać poprzez tworzenie gospodarstw


agroturystycznych.
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     Karczma Lubiatka.




Karczma Lubiatka z lotu ptaka.
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Karczma Lubiatka.


            6.   KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI


        ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA


· Rada Sołecka – organ doradczy Sołtysa, który wspomaga jego działalność.


Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są przez mieszkańców sołectwa.


Do kompetencji członków rady sołeckiej należy:


        



- pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa


- inicjowanie i prowadzenie na na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.


· Grupa Odnowy Miejscowości – powołana na zebraniu wiejskim, ma na celu


stworzenie Planu Odnowy Miejscowości, który przyczyni się do rozwoju wsi


i pozwoli pozyskać środki na wykonanie planu.


· Stowarzyszenie SOS dla Puszczy Nadnoteckiej – celem stowarzyszenia była


zmiana lokalizacji budowy przepompowni gazu i ropy. Stowarzyszeniu udało się


zmienić lokalizację przepompowni. Przez kilka lat stowarzyszenie nie działało, w          obecnym czasie trwa reaktywacja stowarzyszenia.


Według danych Urzędu Miejskiego w Drezdenku na sierpień 2011 roku w Lubiatowie zameldowanych jest 134 stałych mieszkańców, z tego 73 stanowią mężczyźni, a 61 osób to kobiety. Miejscowość zamieszkuje 25 osób wieku od 0 do 18 lat, 98 osób w wieku od 19 do 

65 mężczyźni i do 60 kobiety. Powyżej 65 roku życia jest 3 mężczyzn i 8 kobiet.
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Znaczną większość stanowią mieszkańcy w wieku 50 – 65 lat, a następnie w wieku 25 – 40 lat. Powyższa statystyka pokazuje, że w miejscowości nie brakuje osób młodych młodych i w średnim wieku, które stanowią ważny kapitał miejscowości. Natomiast pokolenie starsze, które zamieszkuje teren od wielu lat to niewielki procent zamieszkałej w Lubiatowie ludności.

Duże znaczenie dla miejscowości mają mieszkańcy osiedli letniskowych zlokalizowanych we wsi. Ich liczba w sezonie letnim znacznie wzrasta, znacznie przekraczając liczbę stałych mieszkańców. Są to osoby z różnych części kraju, najczęściej dużych aglomeracji, często dobrze wykształceni.

            7. OBIEKTY I TERENY


Lubiatów jako największa osada w Puszczy Noteckiej ma opinię miejscowości 


letniskowej. Jest położona w lesie w sąsiedztwie jezior, co sprzyja wypoczynkowi


na świeżym powietrzu. Znajdują się tutaj trzy osiedla domków letniskowych..


        Właściciele domków letniskowych przyjeżdżają do nas z całej Polski, jak i spoza


        granic. Co roku przybywa nowych działek pod zabudowę letniskową.


Według przestrzennego planu zagospodarowania nie ma możliwości budowania


zakładów przemysłowych. 


        Niestety na terenie naszej miejscowości nie mamy żadnego boiska, placu zabaw


dla dzieci, ani terenu rekreacyjnego. Brakuje nam także świetlicy, w której 


moglibyśmy się spotykać, organizować różne imprezy dla dzieci, młodzieży


i dorosłych.




Widok na osiedle Leśne.
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        Widok na Lubiatów z osiedlami, w tle lasy Puszczy Noteckiej.


        SZLAKI TURYSTYCZNE


        Przez Lubiatów przebiegają dwa szlaki turystyczne:


SZLAKI PIESZE:


W Sowiej Górze ( 4 km. od Lubiatowa ) rozpoczyna się Żółty szlak turystyczny,


którym przez Lubiatów, jeziora Lubiatówko i Solecko (rezerwaty ), jezioro Rąpino,


Lubowo, Trzebicz Nowy, Osów można dojść do Drezdenka.


Długość szlaku to 25,6 km.


SZLAKI ROWEROWE:


Przez teren Lubiatowa przebiega zielony szlak rowerowy, zaczynający się 


w Drezdenku – biegnący przez Lubiatów ,Wiejce, Krobielewko, Nowy Dwór,


Świniary, Skwierzyna.


W okolicznych lasach jest wiele ciekawych jezior i zakątków wartych odwiedzenia,


 ale nie oznakowanych żadnymi szlakami. Wiele osób jeździ z mapami po okolicy,


ale jest to uciążliwe,  dlatego warto by było utworzyć nowe szlaki rowerowe.


Dla zaawansowanych rowerzystów dobra będzie także trasa motorowa przebiegająca


drogą utwardzoną, podaną poniżej.


        SZLAKI MOTOROWE:


Turyści odbywający wycieczki samochodowe lub motorowe mogą poruszać się


po drogach utwardzonych, oznakowanych drogowskazami np.:z Międzychodu


przez Krobielewko, Skwierzynę, Murzynowo ( 38 km. ), Gościnowo, Santok,


Lipki Wielkie, Gościm ( 75 km. ), Lubiatów, Sowia Góra, Międzychód ( 100 km. ).
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         3. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW 
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW

Jednym z miejsc, które ma szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb


 mieszkańców Lubiatowa jest zabytkowy kościół szachulcowy z XVIII wieku.


Ze względu na centralne położenie, kościół stanowi ważny element integracji


lokalnej społeczności z mieszkańcami działek letniskowych.. 


        Kościół położony jest na niewielkim wzniesieniu na rozwidleniu dróg, otoczony 


przedwojennymi drzewami i krzewami bzów. Obok znajduje się drewniana 


dzwonnica kozłowa, współczesny krzyż misyjny oraz figurka Matki Bożej


na postumencie. Do roku 1946 był to kościół protestancki. 19 marca 1946 roku


wyświęcony na katolicki.


Kościół założony został na rzucie prostokąta, pokryty dachem naczółkowym.


Elewacje boczne zachowały pierwotny układ otworów okiennych. Zasadnicze


zmiany wprowadzone zostały po wojnie. Wnętrze kościoła zaadoptowano do 


potrzeb liturgii. W latach 80-tych przeprowadzono gruntowy remont 


z dobudowaniem przedsionka i zakrystii, odnowiono ołtarz i wzmocniono 


konstrukcję. W 2001 roku wyremontowano dach.

W centrum wsi znajduje się teren przeznaczony pod zabudowę rekreacyjno – sportową. 


Działka ta jest niezagospodarowana i zaniedbana. Mieszkańcy chcieliby, aby 


powstał tam kompleks rekreacyjno – sportowy z placem zabaw dla najmłodszych, ponieważ miejsce to jest uczęszczane przez lokalną społeczność, chociaż nie ma tam żadnej infrastruktury.
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4. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI.  


       ANALIZA SWOT


Stworzona jest w celu wskazania czynników stanowiących mocne i słabe strony


naszej miejscowości. Wyszczególniamy również szanse jak i zagrożenia jakie mogą 


się przyczynić do zahamowania rozwoju wsi.


MOCNE STRONY


1.Środowisko przyrodnicze:



-jeziora ( Solczyk, Źródlane, Podgórne, Płytkie, Glinki )



-rezerwaty ( trzy rezerwaty przyrody – głównie ptactwa oraz drzewostanu )



-Puszcza Notecka ( wieś położona w centrum Puszczy )



-teren zalesiony drzewostanem sosnowym 



-obszar NATURA 2000


        
-bogata fauna i flora ( obfitość jagód, grzybów, ryb )



-czyste powietrze
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2. Brak przemysłu.


3. Droga asfaltowa z ograniczeniem do 3,5 t.


4. Maszt  telefonii komórkowej z czterema operatorami GSM (4 km.  od wioski ).


5. Wodociąg wiejski w technologii rur z tworzyw sztucznych.


6. Baza wypoczynkowa:


            - pola namiotowe  ( jezioro Solczyk i Źródlane )


            -Karczma Lubiatka (wyżywienie i nocleg, organizacja imprez okolicznościowych)


7. Wolne tereny pod zabudowę domków letniskowych .


8. Duży potencjał ludzki.


9. Położenie dalekie od miasta będące ostoją ciszy i spokoju.


Mocną stroną wsi jest położenie w centrum Puszczy Noteckiej, w wielkim 


kompleksie leśnym. Czyste powietrze, cisza, zasoby lasu czy wolne tereny pod 


zabudowę letniskową sprzyjają rozwojowi  turystyki. 


SŁABE STRONY



1. Brak kanalizacji sanitarnej.


   2. Brak gazu ziemnego.



3. Brak infrastruktury teletechnicznej przewodowej ( szerokopasmowy internet )



4. Brak infrastruktury teletechnicznej w zakresie radiowego internetu (brak zasięgu)


   5. Brak sali wiejskiej i świetlicy.


   6. Brak bazy sportowo – rekreacyjnej.


   7. Brak placu zabaw dla dzieci.


   8. Brak nowych ścieżek rowerowych.



9. Niskie dochody mieszkańców.


        10. Zły stan urządzeń melioracyjnych


11.Słaba jakość gleb, przewaga kl.6.


12. Niska aktywność społeczna mieszkańców.


13. Słaba infrastruktura dróg gminnych i powiatowych.


14. Brak połączeń PKP, PKS i alternatywnych przewoźników.


        Słabą stroną wsi jest brak bazy sportowo – rekreacyjnej oraz sali wiejskiej ze 


świetlicą, w której mogliby się spotykać mieszkańcy Lubiatowa. Brak kanalizacji,


gazu, szerokopasmowego internetu,słaby stan dróg gminnych  spowalnia rozwój wsi. 
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SZANSE 


  1. Wsparcie finansowe z Urzędu Miasta i gminy w Drezdenku oraz ze Środków


     Unii Europejskiej.


  2. Budowa sali wiejskiej ze świetlicą, plac zabaw,boisko, teren rekreacyjny.


  3. Oświetlenie osiedli letniskowych  ( słoneczne, leśne, źródlane ).



4. Doprowadzenie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej na osiedle słoneczne wraz z oświetleniem.


  5. Utworzenie nowych ścieżek rowerowych.


  6. Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej.


  7. Remont dróg gminnych.


  8. Modernizacja drogi powiatowej – nowa nawierzchnia + ścieżka rowerowa.



9.Wzrost aktywności mieszkańców w realizacji wspólnych celów


10. Współpraca i wsparcie władz lokalnych przy realizowaniu strategii dla wsi.


ZAGROŻENIA


1. Zwiększenie bezrobocia.


2. Brak środków finansowych.


3. Migracja młodzieży do większych ośrodków i miast.


4. Brak działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania się społeczności


    w aktywne życie miejscowości, pogłębianie integracji.


5. Wykluczenie informatyczne ( brak dostępu do szerokopasmowego internetu ).


6. Brak zmian w infrastrukturze wioski sprawi pogłębianie się przepaści w stosunku


   do sąsiednich miejscowości..


7. Brak współpracy władz Gminy z mieszkańcami wsi spowoduje zahamowanie


    w realizowaniu strategii rozwoju wsi.
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5. WIZJA ROZWOJU SOŁECTWA, OPIS PLANOWANYCH  DO REALIZACJI ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH. 


        1. PLAC ZABAW I BOISKO.


  - cel: integracja dzieci i młodzieży


 -  przeznaczenie: powstanie miejsca zabaw dla najmłodszych w stylu parku 


    jordanowskiego oraz dla starszej młodzieży boisko do siatkówki, pojedyncze


   stanowisko do koszykówki, dodatkowo wiata ok. 10m x 10m ze stołami 


   i ławami, miejsce na ognisko, mały budynek gospodarczy  3m x 3m.,


           ogrodzenie terenu i doprowadzenie energii, oświetlenie terenu.


2. SALA WIEJSKA Z ZAPLECZEM KUCHENNYM I POMIESZCZENIEM


     DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ( ŚWIETLICA ). 


- cel: integracja społeczności wiejskiej.


        - przeznaczenie: miejsce spotkań, zebrań mieszkańców, organizacja uroczystości


          rodzinnych, zabaw okolicznościowych, dnia dziecka, organizowanie kursów,


szkoleń dla rozszerzenia zainteresowań dzieci i młodzieży.


        3.  CHODNIKI I OŚWIETLENIE  ORAZ ŚCIEŻKA ROWEROWA


      NA OSIEDLE SŁONECZNE.


· cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.


·  przeznaczenie: budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz ścieżki rowerowej


    na osiedle Słoneczne w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej – ok.350m
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4.  UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH , BUDOWA OŚWIETLENIA


     NA OSIEDLACH, BUDOWA MIEJSC NA KUBŁY NA ŚMIECI 


     DLA OSIEDLI  LETNISKOWYCH.


· cel: poprawa gospodarki odpadami, komunikacja nocna na osiedlach,


  budowa parkingów na wystawianie kubłów.


· przeznaczenie: utwardzona droga ma służyć bezproblemowym wjazdom


  pojazdów do zbiórki odpadów (do 20t ) jak również poprawy komunikacji


  dla mieszkańców w porze deszczowej i zimowej. Nośność drogi powinna 


  odpowiadać możliwości wjazdu pojazdów budowlanych do tych działek.


  Długość ciągów pieszo jezdnych ok.1,5km. Oświetlenie uliczne jest tylko na 


  drodze powiatowej przechodzącej przez wioskę, boczne drogi dojazdowe do 


  posesji nie posiadają oświetlenia ulicznego. Brakuje infrastruktury doświetlającej


  pozostałe drogi. Nie chodzi o tak intensywne standardowe oświetlenie uliczne,


          ale tylko o niewielkie doświetlenie, by komunikacja wieczorno-nocna mogła


  odbywać się po widocznym ciągu komunikacyjnym.


         5.  KANALIZACJA SANITARNA


- cel: poprawa gospodarki odpadami.


· przeznaczenie: budowa kanalizacji ściekowej z oczyszczalnią ścieków


   na terenie wioski, dla miejsc najbardziej odległych pomoc przy budowie 


   zbiorników bezodpływowych w przydomowe pojedyncze lub zbiorcze 


   biologiczne oczyszczalnie ścieków.


 6.ORGANIZACJA  SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW


·  cel: zintegrowanie mieszkańców


·  przeznaczenie: organizowanie imprez okolicznościowych ( dzień matki,


           dzień dziecka itp.), organizacja ognisk, zabaw tanecznych.


7. POPRAWA ESTETYKI WSI


·  cel: poprawa wizerunku wsi.


·  przeznaczenie: poprawa estetyki wsi, poprzez podniesienie estetyki 


   własnych posesji, dbanie o czystość przystanku, udział mieszkańców


  w sprzątaniu wsi.
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        8.   NADANIE NUMERACJI WSZYSTKIM DOMOM I OGRODZONYM


     DZIAŁKOM NA TERENIE WIOSKI,UTWORZENIE MAPY


     MIEJSCOWOŚCI.


· cel: polepszenie komunikacji we wsi.


·  przeznaczenie: na 38 numeracji stałej jest ponad 200 domów bez numerów


     ( letniskowe ). Nadanie numeracji nie administracyjnej ale wewnętrznej


     na potrzeby poprawy komunikacji społecznej. Oznaczenie jednolite dla


     wszystkich zabudowań dla każdego nowo postawionego domu lub ogrodzonej


              działki. Na zestandaryzowanej tabliczce widniał by numer działki 


     poprzedzony literą „D”, co odróżniało by od oznaczenia administracyjnego


              budynków. Utworzenie mapy całej miejscowości, co pomoże w znalezieniu 


potrzebnej działki lub zabudowania.


9.  NOWE SZLAKI PIESZE I ROWEROWE NA TERENIE PUSZCZY


· cel: poznanie atrakcyjnych walorów Puszczy Noteckiej


· przeznaczenie: zapoznanie mieszkańców i turystów z atrakcjami 


     krajobrazowymi otaczających lasów i jezior. Wyznaczenie nowych szlaków 


     pieszych i rowerowych przez tereny leśne,wśród atrakcyjnych krajobrazowo


     obszarów poprzez historyczne osady leśne, których pozostałości są


     widoczne, z wyznaczeniem miejsc postoju, odpoczynku.



10.  POPRAWA NIEZAWODNOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ


· cel: wzrost bezpieczeństwa energetycznego społeczeństwa


· przeznaczenie: poprawa bezpieczeństwa p.pożarowego, gwarancja 


              komunikacji telefonii komórkowej, zapewnienie stabilności dostaw wody


    pitnej mieszkańcom, dodatkowo w okresie zimowym zapewnienie zasilania


    w energię elektryczną dla urządzeń elektrycznych centralnego ogrzewania.
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         11.  UPORZĄDKOWANIE STAREGO CMENTARZA


· cel: poprawa estetyki wsi


· przeznaczenie: uprzątnięcie zaniedbanego i zarośniętego starego  


     poniemieckiego cmentarza poprawi estetykę wizualną miejscowości.



12.   REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA


· cel: odnowienie elewacji Kościoła wykonanej z muru pruskiego


· przeznaczenie: obiekt służy lokalnej społeczności w odbywaniu praktyk 


     religijnych, jest zabytkiem podnoszącym atrakcyjność miejscowości.



13.  BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ


· cel: ochrona przyrodnicza jeziora Solczyk


· przeznaczenie: obecnie wiejski wodociąg pobiera wodę z głębokości


    34m, z okresu geologicznego czwartorzędu. Analiza geologiczna terenu


    wskazuje, że jezioro Solczyk jest powiązane z istniejącym ujęciem wody


    dla wioski. Zauważono obniżanie się poziomu powierzchni jeziora Solczyk.


    Istnieje zagrożenie, że dalsze korzystanie z istniejącego ujęcia wody spowoduje,


    że wyschnie nam jezioro. Dlatego wskazane jest wykonanie nowego ujęcia 


    z głębokości 100m i korzystanie z wód trzeciorzędowych.


        14.  ŚCIEŻKA ROWEROWA GOŚCIM  -LUBIATÓW - SOWIA GÓRA


· cel: bezpieczeństwo rowerzystów, wpisanie się wioski w atrakcyjny szlak 


     rowerowy.


· przeznaczenie: turystyka rowerowa odbywa się drogą powiatową do Gościmia


    ( 6,3 km. ) i do Sowiej Góry ( 4 km. ). Drogę tą można nazwać drogą 


    „stu zakrętów” co powoduje duże zagrożenie dla rowerzysty ze strony


    kierowców samochodów ( w szczególności ciężarowych ).


             Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wskazane jest wybudowanie


 asfaltowej ścieżki rowerowej Sowia Góra – Lubiatów – Gościm w pasie leśnym


 lub w pasie drogowym.  Ścieżka łączyła by się z przyszłymi ścieżkami
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 rowerowymi w Gościmiu ( Drezdenko – Gościm – Skwierzyna )


i w Sowiej Górze ( Drezdenko – Sowia Góra – Międzychód ). Wybudowanie


 ścieżki spowoduje bezpieczeństwo mieszkańców a przede wszystkim turystów.


         15.  RONDA SPOWALNIAJĄCE NA WJEZDZIE DO WIOSKI


· cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym


· przeznaczenie: zmniejszenie prędkości przejazdu pojazdów przez 


    wioskę, wyeliminowanie przejazdu przeładowanych pojazdów dłużycowych 


    przez wioskę, a tym samym wyeliminowanie z ruchu przez wioskę pojazdów, 


    które wpływają na pękania ścian przedwojennych budynków mieszkalnych.


        16.  REMONT DROGI POWIATOWEJ


 - cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym


·  przeznaczenie: poprawa komunikacji drogowej mieszkańców wioski ze


    światem zewnętrznym. Remontu wymaga droga powiatowa, przechodząca przez


    wioskę od Sowiej góry do Gościmia ( ok 12 km. ), która w 1987 roku uzyskała


   nawierzchnię z mas bitumicznych ok 4 cm. na podbudowie piaskowej.


   Brak rowów odwadniających sprawia, że korzenie drzew meandrują pod 


   asfaltem rozpychając go. Mimo wymaganego czasem ( 19 lat )użytkowania


   droga nie miała remontu. Droga ma ograniczenie do 3,5 t, a od dwóch lat


   dopuszczony został ruch transportu leśnego, którego tonaż może dochodzić


   do 50 t. Wg obecnych przepisów, podbudowa tej drogi nie spełnia nawet 


   nośności stawianej dla wymogów ścieżki rowerowej. Wskazany jest remont


   drogi z wykonaniem rowów odwadniających z pozostawieniem dopuszczalnej


   nośności 3,5 t.


6.  OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W PODZIALE NA PRIORYTETY, CELE, ZADANIA NA LATA 2011 – 2020.


   Opis przedstawia załącznik nr 1.
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7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ – PROJEKTÓW NA LATA 2011 – 2020


Harmonogram przedstawia załącznik nr 2.


              PODSUMOWANIE.


  Plan Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2011 – 2020 jest jednym 


  z najważniejszych elementów Odnowy Wsi, powodującym poprawę życia


mieszkańców, właścicieli domków letniskowych oraz gości odwiedzających


naszą miejscowość.


Sporządzenie Planu Odnowy i uchwalenie go przez Radę miasta i Gminy


Drezdenko ,spowoduje łatwiejsze uzyskanie środków z dofinansowania


           Unijnego – Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 -2013.


Utworzony Plan Odnowy Miejscowości  Lubiatów pozwoli Władzom Gminy


 Drezdenko na przygotowanie odpowiednich funduszy,pomocnych w rozwoju


 naszej wsi.


Celem Planu Odnowy Miejscowości jest stworzenie dla mieszkańców wielu


atrakcyjnych miejsc. Naszym Dzieciom i Młodzieży pozwolą rozwijać się


           i przyjemnie spędzać czas. Wszystkie inne inwestycje pomogą nam w poprawie 


wizerunku wsi, oraz poprawie naszego życia.


Plan Odnowy i Rozwoju wsi Lubiatów na lata 2011 – 2020, jest stworzony 


przez mieszkańców i dla mieszkańców. W miarę wykonywanych inwestycji


będzie aktualizowany, a mieszkańcy będą informowani o postępach


 prowadzonych prac.
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          Załącznik nr 1.


Opis planowanych do realizacji zadań w podziale na priorytety, cele, zadania


na lata 2011- 2020


		PRIORYTET I    Rozwój infrastruktury wsi podnoszącej standard życia mieszkańców



		CEL I

		Rozwój lokalnej infrastruktury społeczno - kulturowej



		

		                               ZADANIA 

		1. Budowa sali wiejskiej ze świetlicą



		

		

		2. Remont elewacji Kościoła



		CEL II

		Stworzenie oferty turystyczno - rekreacyjnej



		

		ZADANIA

		1. Budowa placu zabaw 



		

		

		2. Stworzenie terenu rekreacyjnego oraz boiska sportowego



		

		

		3. Stworzenie nowych szlaków turystycznych



		CEL III

		Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej



		

		ZADANIA

		1.Remont, przebudowa, budowa dróg ( lokalnych, gminnych i powiatowych )



		

		

		2. Budowa ścieżki rowerowej Gościm – Lubiatów – Sowia góra



		

		

		3.Budowa oświetlenia na osiedlach ( Słoneczne, Leśne, Źródlane )



		

		

		4. Budowa chodnika od nr 32 do osiedla Słonecznego wraz z oświetleniem



		

		

		5. Budowa rond spowalniających 



		

		

		6. Poprawa niezależności zasilania w energię elektryczną



		

		

		7. Budowa kanalizacji



		

		

		8. Nadanie numeracji wszystkim domom i ogrodzonym działkom, utworzenie mapy miejscowości



		

		

		9. Budowa studni głębinowej



		PRIORYTET II    Integracja mieszkańców i zachowanie dziedzictwa kulturowego



		CEL I 

		Zaangażowanie mieszkańców w działaniu na rzecz wsi



		

		ZADANIA

		1.Udział mieszkańców w pracach związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego



		

		

		2.Uprzątnięcie i ogrodzenie starego cmentarza



		

		

		3. Udział mieszkańców w sprzątaniu wsi



		

		

		4. Dbałość o estetykę wsi



		CEL II

		Integracja i integracja mieszkańców ze wsią



		

		ZADANIA

		1.Organizacja wspólnych zabaw wiejskich



		

		

		2. organizacja zabaw dla dzieci i młodzieży



		

		

		3.Organizacja imprez sportowych i promocja różnych systemów współzawodnictwa na szczeblu lokalnym





Załącznik nr. 2.


Harmonogram realizacji zaplanowanych zadań – projektów na lata 2011 - 2020


		LP.

		ZADANIA

		SZACUNKOWY KOSZT W ZŁ.

		TERMIN REALIZACJI

		ZRÓDŁO FINANSOWANIA



		1

		Budowa placu zabaw z terenem rekreacyjnym,boiskiem,ogrodzeniem i oświetleniem

		    300,000 zł.

		2011 - 2014

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne, Fundusze Sołectwa, Wkład własny



		2

		Budowa sali wiejskiej z zapleczem kuchennym i świetlicą dla dzieci i młodzieży

		     350,000 zł.

		2012 - 2016

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne, Fundusze Sołectwa, Wkład własny



		3

		Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz ścieżka rowerowa na osiedle słoneczne 

		     250,000 zł.

		2012 - 2017

		Samorząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Fundusze Unijne



		4

		Utwardzenie dróg gminnych, budowa oświetlenia na osiedlach, budowa miejsc na kubły na śmieci na działkach

		   1,500,000 zł.

		2011 - 2020

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne,



		5

		Budowa kanalizacji sanitarnej

		   2,500,000 zł.

		2013 - 2020

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne



		6

		Organizacja zabaw wiejskich 

		      50,000 zł.

		2011 - 2020

		Samorząd gminy, Fundusz Sołectwa, Wkład własny



		7

		Poprawa estetyki wsi

		      20,000 zł.

		2011 - 2020

		Fundusz Sołectwa, Wkład własny



		8

		Nadanie numeracji wszystkim budynkom i ogrodzonym działką na terenie wioski, utworzenie mapy miejscowości

		      40,000 zł.

		2012 - 2014

		Samorząd Gminy, Fundusz Sołectwa,



		9

		Nowe szlaki piesze i rowerowe na w okolicach miejscowości

		      30,000 zł.

		2011 - 2015

		Samorząd Gminy, Nadleśnictwo, Fundusze Sołectwa,



		10

		Rozbudowa istniejącego zasilania wsi w energie elektryczną

		   200,000 zł.

		2012 - 2017

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne, PGKIM,



		11

		Uporządkowanie i ogrodzenie starego cmentarza

		     20,000 zł.

		2012 - 2014

		Fundusz Sołectwa, Wkład własny,



		12

		Remont elewacji Kościoła

		   100,000 zł.

		2013 - 2020

		Samorząd gminy, Fundusze Unijne, Wkład własny,



		13

		Rozbudowa istniejącej studni głębinowej lub budowa nowej

		    60,000 zł.

		2018 - 2020

		Samorząd Gminy, Fundusze Unijne, PGKIM,



		14

		Budowa ścieżki rowerowej Gościm – Lubiatów – Sowia Góra

		  1,500,000 zł.

		2012 - 2018

		Samorząd gminy, Starostwo Powiatowe, Fundusze Unijne,



		15

		Budowa rond spowalniających  przy wjeździe do wioski

		     50,000 zł.

		2014 - 2020

		Samorząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Fundusze Unijne,



		16

		Remont drogi powiatowej1362 F

		 10,000,000 zł.

		2012 - 2020

		Starostwo Powiatowe, Fundusze unijne,









