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Szanowni PańStwo,
współczesne polskie rolnictwo idąc z duchem czasu poszukuje innowacyjnych kierunków 
rozwoju. rozwój najczęściej oznacza odkrywanie i wdrażanie nowych rozwiązań techno-
logicznych. coraz częściej pojawiające się susze stanowią zagrożenie dla konkurencyjno-
ści naszych produktów na światowych rynkach zbytu. Przygotowanie polskiego rolnic-
twa na postępujące zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagają-
cym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim sa-
mych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody, 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą broszurą, przedstawiającą dobre 
praktyki wodne powiatu krośnieńskiego, gdzie uwzględniono prawidłowe działania 
i rozwiązania w temacie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
Jednocześnie informujemy, że Lubuski Ośrodek doradztwa rolniczego w kalsku wy-
chodząc naprzeciw potrzebom rolników, wspiera innowacje w rolnictwie, produk-
cji żywności, leśnictwie, na obszarach wiejskich i w gospodarce zasobami wodnymi. 
wsparcie w tej ostatniej dziedzinie polega na pomocy zainteresowanym podmiotom 
w tworzeniu Lokalnych Partnerstw ds. wody oraz ubieganiu się o pozyskiwanie fun-
duszy z unii europejskiej. działania te realizuje zespół sir w ramach dwuletnich pla-
nów operacyjnych ksOw. 
Lubuski Ośrodek doradztwa rolniczego w kalsku organizuje szkolenia, konferencje 
oraz spotkania poświęcone inicjatywom w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ponad-
to w bogatej ofercie usług świadczonych przez LOdr znajdziecie Państwo również:
• doradztwo technologiczne
• Pomoc w wypełnianiu dokumentacji służącej pozyskaniu środków z funduszy 

unijnych
• Pomoc w wypełnianiu wymogu prowadzenia rachunkowości w wybranych 

działaniach PrOw
• analizy laboratoryjne
• bogatą ofertę szkoleniową
• wynajem sal konferencyjnych i usługi hotelowe.
bieżące wiadomości na temat działalności, jak również wiele innych informacji doty-
czących rolnictwa, znajdziecie Państwo w wydawanym przez nas miesięczniku Lubu-
skie aktualności rolnicze oraz stronie www.lodr.pl 

P o w i a t

krośnieńSki
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Dobre Praktyki woDne
coraz częściej pojawiające się susze stanowią zagrożenie dla konkurencyjności na-
szych produktów na światowych rynkach zbytu. Przygotowanie polskiego rolnictwa 
na postępujące zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagają-
cym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim 
samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość 
wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. w dobie zachodzących zmian klimatycz-
nych, problem dostępu do wody, w szczególności do wody czystej, będzie się nasilał 
( mniejsza suma opadów, wysychanie cieków).
dlatego w celu zintensyfikowania działań w zakresie szeroko pojętej racjonalnej go-
spodarki wodą, Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi (Mrirw) we współpracy z jed-
nostkami doradztwa rolniczego, tj. centrum doradztwa rolniczego w brwinowie 
(cdr) i ośrodkami doradztwa rolniczego (Odr), przystąpiło do utworzenia w  każ-
dym województwie, najpierw pilotażowych, następnie po prostu już Lokalnych Part-
nerstw ds. wody. Program pilotażowy prowadzono od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. 
w województwie lubuskim pilotażem objęty został powiat świebodziński. Od stycznia 
2021 r. Lokalne Partnerstwa wodne zaczęły obejmować kolejne pięć powiatów nasze-
go województwa. według założeń, do końca 2022 r. partnerstw powinny zostać za-
wiązane w każdym lubuskim powiecie.

Czym jeSt LokaLne PartnerStwo woDne (LPw)?
Lokalne Partnerstwo wodne (LPw) to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/pod-
miotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na da-
nym obszarze. inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw wodnych na terenie powia-
tu podjęły ośrodki doradztwa rolniczego, w ramach których zostali powołani lokalni 
koordynatorzy ds. LPw. Forma prawna funkcjonowania LPw jest dowolna i zależna 
od potrzeb, może to być np. forma listu intencyjnego. 

jaki jeSt CeL funkCjonowania LPw?
głównym celem funkcjonowania LPw jest poprawa gospodarki wodnej na terenie po-
wiatu poprzez:

 aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy 
wszystkimi podmiotami,

 diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb 
rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,

 wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki 
wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współdecydowanie o tym co 
dzieje się na danym terenie,

 opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych związanych z wodą pod kątem 
bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców jak i zabezpieczenia celów produkcyjnych 
i ochrony środowiska,

 działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej 
gospodarki wodą.
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POWIAT KROŚNIEŃSKI:
•  Krosno Odrzańskie (gmina miejska)
•  Gubin (gmian miejska)
•  Gubin (gmina wiejska)
•  Bobrowice (gmina wiejska)
•  Bytnica (gmina wiejska)
•  Dąbie (gmina wiejska)
•  Mazewo (gmina wiejska)

informaCje o PowieCie

Powiat krośnieński – powiat graniczny w Polsce, w województwie lubuskim. 
Funkcjonował w latach 1945–1975 oraz po reformie administracyjnej od 1999 r. 

Jego siedzibą jest miasto krosno Odrzańskie.

 Powierzchnia: 1390 km2

  Liczba ludno ści: 55512 (2017) gus Polska
  Województwo: Lubuskie
  Stolica: krosno Odrzańskie
  W skład powiatu wchodzą: 

• gmina miejska: gubin
• gmina miejsko-wiejska: krosno Odrzańskie
• gminy wiejskie: gubin, dąbie, Maszewo, bobrowice, bytnica
• miasto: krosno Odrzańskie
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zaSoby woDne Powiatu krośnieńSkiego
Wody podziemne

największe zasoby wód podziemnych zlokalizowane są w głównych zbiorni-
kach wód Podziemnych (gzwP). na terenie gminy krosno Odrzańskie występu-
je: gzwP nr 148 „sandr rzeki Pliszki” – to utwory czwartorzędu w sandrach o sza-
cunkowych zasobach produkcyjnych 243 tys. m3/dobę i średniej głębokości ujęć 
35,0 m.
gzwP nr 149 „sandr krosno-gubin” – to utwory czwartorzędu w sandrach i do-
linach kopalnych, o szacunkowych zasobach produkcyjnych 47,4 tys. m3/dobę 
i średniej głębokości ujęć 25,0 m. 
gzwP 150 to utwory czwartorzędowe w pradolinach, o szacunkowych zasobach 
produkcyjnych 456 tys. m3/dobę i średniej głębokości ujęć 25 – 30 m
Wody powierzchniowe

wody powierzchniowe krosna Odrzańskiego stanowią gęstą sieć hydrograficzną 
i w całości przynależą do zlewni rzeki Odry, która jest częściowo obwałowana. 
Przez obszar powiatu przepływa wspomniana wyżej rzeka Odra, do której ucho-
dzą płynące z południa rzeki bóbr i nysa Łużycka. Ponadto na terenie powiatu 
krośnieńskiego wpływa do nysy Łużyckiej rzeka Lubsza. Przy północnej granicy 
powiatu płynie rzeka Pliszka. w okolicach krosna Odrzańskiego do Odry ucho-
dzą rzeki gryżynka i biela. w gminie znajduje się 10 jezior i 73 stawy rybne. sta-
wy zajmują powierzchnię 436 ha i zgrupowanesą w okolicach m.in. czetowic, 
brzózki i bielowa. 
do ważnych jezior gminy zalicza się: jezioro glibiel w Łochowicach (głębo-
kość maksymalna (15,3 m), jezioro Moczydło w Osiecznicy (głębokość mak-
symalna 4,3 m) oraz jezioro Jelito położone w odległości ok. 14 km na pół-
nocny – wschód od krosna Odrzańskiego, które jest drugim po jeziorze trze-
śniowskim (58,8 m) pod względem głębokości (36,3 m) akwenem środkowego
nadodrza (tab.2.2). Jezioro Jelito położone jest pośród lasów na dnie rynny polo-
dowcowej na południu od gryżyńskiego Parku krajobrazowego. Jest to najwięk-
sze jezioro w gryżyńskim Parku krajobrazowym. istotnym elementem odgrywają-
cym ważną rolę w retencji wód tych terenów są torfowiska.

goSPoDarStwo rybaCkie karP 
spółka karP w Osiecznicy została stworzona na bazie sprywatyzowanego w 2000 
roku Państwowego gospodarstwa rybackiego w Osiecznicy. siedziba gospodarstwa 
znajduje się w miejscowości Osiecznica. stawy oraz jeziora zlokalizowane są na obsza-
rze trzech gmin: krosno Odrzańskie, bytnica i Maszewo. gospodarstwo w dobrej kul-
turze użytkujemy 500 ha stawów rybnych i 200 ha jezior. wody utrzymywane są zgod-
nie z programami wodno- środowiskowymi. wiele zbiorników wodnych zlokalizowa-
nych jest na Obszarach chronionego krajobrazu i natura 2000. 
gospodarstwo udostępniło łowiska: w czetowicach, na stawach Żelazna buda i staw 
bajura w skórzynie. Łowiska na jeziorach: jezioro trzebisz w radomicku, j. Młyńskie 
w czetowicach oraz trzy jeziora w gminie bytnica - j. kokno (kuchenne), j. środko-
we (bytnickie), j. głębokie.
na terenie powiatu krośnieńskiego gminy gubin, bobrowice, bytnica, Maszewo, kro-
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sno Odrzańskie, dąbie zlokalizowanych 
jest wiele stawów mniejszych i większych. 
ich lokalizacja była wybierana w sposób 
ułatwiający gospodarowanie wodami i ich 
retencjonowanie. tereny często sprzyjały 
późniejszym uprawom rolnym przyczynia-
jąc się do uregulowania stosunków wod-
nych lub zagospodarowania nieużytków, 
zbiorników wodnych zamulonych i tzw. 
„poniemieckich”. susza hydrogeologiczna 
oraz brak opadów atmosferycznych  nega-
tywnie wpłynęła na te zbiorniki powodu-
jąc nadmierną utratę wody, gdyż nie było 
podsiąków i opadów. stawy, które były za-
silane wodami z cieków sąsiadujących po-
przez pobór wód, także wysychają i często 
są nieużytkowane, dlatego tak ważne jest 
dbanie o ich wygląd i utrzymanie, podob-
nie jak utrzymanie rzek. 
gospodarstwo rybackie „karP” sp.z o.o. 
w Osiecznicy użytkuje  500.00 ha stawów 
karpiowych i 200.00 ha jezior . Jak mówi 
Pan zdzisław banaszak, Prezes gospo-
darstwa rybackiego: Na wszystkie obiek-
ty stawowe posiadamy aktualne pozwole-
nia wodnoprawne. Użytkowane Stawy Ho-
dowlane położone są na terenie  zlewni rze-
ki Lińska Struga i rzeki Biała. W ciągu rzeki 
Lińska Struga użytkujemy Jezioro Trzebisz 
gdzie w okresie jesienno zimowym możemy 
magazynować wodę / posiadamy również 
pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie 
i pobór wody/. w zlewni rzeki Biała użyt-
kujemy trzy jeziora:  Kuchenne, Środko-
we, Głębokie - gdzie również posiadamy po-
zwolenie wodnoprawne na piętrzenie i po-
bór wody w okresie jej niedoboru. Użytkując 
stawy Karpiowe zbudowaliśmy system połą-
czeń   tak aby można było wymieniać wodę 
miedzy nimi kiedy występuje taka potrzeba. W okresie odłowów jesiennych i wiosennych 
ryb do odbiornika /Rzeki Odry/  staramy się odprowadzać tylko  tą wodę której nie może-
my zatrzymać w odławianych stawach.  Posiadamy również pozwolenie R.D.O.Ś na roz-
biórkę tam bobrowych ale nie czynimy tego bez konkretnej potrzeby -- staramy się z nimi 
współpracować i  rozbieramy tamy tylko wtedy kiedy jest to naprawdę konieczne. W 2003 
roku własnymi siłami i na własny koszt wybudowaliśmy Przepompownię Wody z Jezio-
ra Młyńskiego do Stawu Wielki / 1000 m rurociągu i 1500 m podziemnej linii elektrycz-
nej/ aby w okresach suszy zasilić staw Wielki i stawy niżej położone w  deficytową wodę 
dodatkowo na wylocie rurociągu natleniając ją. Inwestycja ta była i jest nadal bardzo 

uregulowanie stosunków wodnych,
gosp. rybackie „karP”

staw karpiowy w Osiecznicy

gospodarstwo rybackie „karP”
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trafiona gdyż coraz częściej występują okresy suszy  które najdotkliwiej wystąpiły w la-
tach 2018,2019,2020.2021 nadal mamy suszę hydrologiczną.  aby obecny stan rzeczy 
poprawić niezbędne są dalsze inwestycje między innymi w ramach Lokalnego Partner-
stwa Wodnego.

utrzymanie urząDzeń woDnyCh
Priorytetowymi działaniami na terenie Powiatu 
krośnieńskiego są działania związane z utrzyma-
niem urządzeń wodnych zwłaszcza rowów melio-
racji szczegółowej. rowy od wielu lat nie są utrzy-
mywane w dobrej kulturze i nie spełniają swoich 
funkcji w sposób prawidłowy. utrzymywanie tych 
urządzeń wodnych w prawidłowej kulturze po-
lepszy stosunki wodne na gruncie, zapobiegnie 
nadmiernemu zalewaniu niektórych fragmentów 
oraz przesuszaniu gruntu. na wielu ciekach istnia-
ła infrastruktura towarzysząca- zastawki, urządze-
nia piętrzące. całość tworzy system poprawiający 
uprawę i prawidłowe utrzymanie gruntów. Obec-
nie przez wieloletnie zaniedbania oraz nieświado-
mość ludzką urządzenia są zaniedbane, brak jest 
zastawek, przepustów oraz wszelkich pomocnych elementów. 

turyStyka woDna
rzeka nysa Łużycka wypływa z południowo-zachodnich stoków gór izerskich, w re-
zerwacie przyrody na terenie czech. Powstaje z połączonych rzek nysy biedrzychow-
skiej i nysy czarnej. rzeka ta zbiera wody z ob-
szaru 4297 km2 i odprowadza do Odry kilka-
naście kilometrów od gubina. na rzece usy-
tuowane są między innymi elektrownie wod-
ne. należy do nich elektrownia wodna gubin 
w miejscowości gubin . elektrownia ta jest jed-
nym z najstarszych obiektów hydrotechnicz-
nych w Polsce wybudowano ją w 1905 r. w ko-
rycie rzeki nysa Łużycka. Posiada trzy hydroze-
społy z turbiną kaplana o łącznej mocy ok 1,1 
Mw. Obecnie wiadomo, że elektrownia zosta-
nie zmodernizowana. Modernizacja elektrowni 
wodnej gubin wpisuje się w rozwój zrównowa-
żonej gospodarki wodnej. zastosowane zosta-
ną tu rozwiązania chroniące bioróżnorodność 
i harmonijne funkcjonowanie organizmów rzecznych, w tym lokalnych gatunków ryb. 
to doskonały przykład połączenia ekologii z ekonomią, wielowiekowego dziedzictwa 
w zakresie wykorzystywania hydroenergetyki z nowoczesną technologią. 
tradycja turystyki wodnej na nysie Łużyckiej w jej środkowym i dolnym biegu jest do-
syć długa. w gubinie przed ii wojną światową istniał klub wioślarski, a turyści kurso-
wali łodziami miedzy Odrą a miejskim mostem w guben. Obecnie rzeka nysa Łużycka 

turystyka wodna na nysie Łużyckiej

rów melioracyjny w powiecie krośnieńskim
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charakteryzuje się następującymi wskaźnikami okre-
ślającymi jej możliwości wykorzystania dla celów tu-
rystyki kwalifikowanej.
różnica poziomu rzeki wynosi średnio 1 ‰, co daje 
średni spadek 1 m na 1 km. Prąd wody kształtuje 
się od 5 km/h (jest to charakterystyczne dla dzikiej 
rzeki) do ok. 2 km/h i mniejszej w okolicach jazów. 
najniższy poziom wody wynosi 30 cm (latem), jed-
nakże odcinki rzeki poniżej jazów są latem często 
zbyt płytkie dla turystyki wodnej, ponieważ woda 
jest odprowadzana do elektrowni. Okresem najniż-
szego poziomu wody jest czas od połowy maja do połowy września.
Obecnie po obu częściach euromiasta  gubin-guben   znajdują   się   pomosty i sli-
py do wodowania zachęcające miłośników sportów wodnych do wioślarstwa i kaja-
karstwa. inwestycja  została  zrealizowana  w  ramach  projektu  „rozwój  turystyki  
wodnej na nysie Łużyckiej  w  euromieście  gubin-guben.  turystyka  wodna  gubin 
– wschodnie nabrzeże nysy Łużyckiej”, a jej koszt to ponad 2 miliony złotych. Finałem 
inwestycji, oprócz poprawy infrastruktury drogowej, było stworzenie dwóch pomo-
stów pływających służących jako pomosty cumownicze dla kajaków lub niewielkich 
jednostek pływających, co ożywiło turystykę wodną w euromieście.
Przystanie mają zapewnić komunikację pomiędzy dolnym i górnym odcinkiem rzeki, 
dzięki czemu zostaną stworzone warunki umożliwiające ruch kajakowy  po  nysie  Łu-
życkiej.  turyści  uprawiający  spływy  będą  mogli  przycumować do górnego pomo-
stu, wyjąć kajak na nabrzeże, a następnie prze- wieźć lub przenieść do pomostu dol-
nego, skąd można kontynuować spływ w dół rzeki.

StowarzySzenie 515
stowarzyszenie 515 działa od 2019r. na terenie woj. 
lubuskiego, gmina krosno Odrzańskie jako jedyna 
organizacja podejmującą szeroko rozumiany temat 
rzeki Odry (szczególnie jej ochrony oraz aktywiza-
cji turystyki wokół jej potencjału przyrodniczego).
stowarzyszenie 515 aktywnie włącza się i monito-
ruje lokalne procesy decyzyjne i inwestycyjne doty-
czące budowy lub zmian urządzeń hydrotechnicz-
nych na rzece Odrze (między innymi podniesienie 
mostu w krośnie Odrzańskim, budowę wałów prze-
ciwpowodziowych, planów użeglowienia).
stowarzyszenie 515 kilometr Odry organizuje i prze-
prowadza kampanie informacyjno-edukacyjne doty-
czące zagrożeń wód - zanieczyszczeń, ochrony ujęć, potrzeb retencjonowania wody 
oraz zbliżającej się klęski suszy. kampanie te dedykowane są dla szerokiego spectrum 
odbiorców, w tym rolników, przedsiębiorców, szkół oraz mieszkańców.  
„Od 2019 roku monitorujemy i ewidencjonujemy na bieżąco wybrane kilometry rzeki, 
prowadzimy stronę www i media społecznościowe jako ośrodki informacji o działal-
ności stowarzyszenia. koordynujemy utworzoną  w 2020r. lokalną grupę partnerską. 

elektrownia wodna w gubinie

stowarzyszenie 515

rów melioracyjny w powiecie krośnieńskim
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do tej pory zrealizowaliśmy jeden duży projekt w 2020 r. z programu FiO 2014 - 2020 
priorytet „aktywni obywatele”, którego celem głównym było innowacyjne podejście 
do zwiększenia aktywności i zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych 
z terenu gminy w proces kształtowania polityk publicznych w obszarze wykorzysta-
nia potencjału rzeki. Poruszyliśmy tym projektem lokalną społeczność, a w 2021 roku 
rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu, tym razem z funduszy norweskich: ,,Pro-
gram aktywni Obywatele - Fundusz regionalny’’ i szykujemy dla lokalnej społeczno-
ści nowe, innowacyjne formy spotkań z rzeką” - mówi Magdalena bobryk, Przedsta-
wiciel stowarzyszenia 515.
w roku 2020 stowarzyszenie 515 rozpoczęło budowę innowacyjnego narzędzia - 
pierwszej wirtualnej mapy rzeki Odry. Opracowano kilometr po kilometrze odcinek 
Odry od jej 508 do 522 kilometra.
Jak mówi Pani Magdalena bobryk „są mapy miast, krajów, atlasy kontynentów. nam 
brakowało mapy  rzeki  Odry, na której można znaleźć coś więcej niż tylko szlak że-
glugi. Odra to jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych i jeden z niewielu eko-
logicznych korytarzy w którym codzienne życie urządza przyroda. w roku 2022 sto-
warzyszenie 515 realizować będzie projekt „tematrzeka”. Projekt finansowany z Fun-
duszy eOg w ramach Programu aktywni Obywatele – Fundusz regionalny. Przy 
współpracy ze starostwem Powiatowym oraz gminą krosno Odrzańskie i kPwP, sto-
warzyszenie przeprowadzi cykl edukacyjny w szkołach, dotyczący między innymi go-
spodarowania wodą oraz istotności zasobów wody w szerokim kontekście. eksper-
ci i praktycy przygotują konspekty lekcji pod hasłem #515niebieskichgodzinwszkole, 
które zostaną przekazane wybranym nauczycielom. w siedzibie stowarzyszenia będą 
dostępne nowoczesne sprzęty dydaktyczne, które uczniowie będą mogli wykorzysty-
wać podczas zajęć. cała akcja zwieńczona zostanie wydarzeniem 29 września, tj. świa-
towym dniem rzeki.”

remont i PoDnieSienie moStu w krośnie oDrzańSkim
wody Polskie realizują kompleksowy pro-
gram ochrony przeciwpowodziowej w dorze-
czu Odry i wisły. w jego ramach prowadzo-
ne są różnego typu inwestycje, których ce-
lem jest zwiększenie ochrony mieszkańców. 
Jednym z przykładów działań przeciwpowo-
dziowych, jest modernizacja wałów przeciw-
powodziowych krosna Odrzańskiego, która 
zwiększy bezpieczeństwo 10 tys. osób. do-
datkowym działaniem w rejonie jest zwięk-
szenie światła mostu drogowego, co umożli-
wia prowadzenie zimowych akcji lodołama-
nia, które pomagają zapobiec powodziom 
zatorowym charakterystycznym dla dużych 
rzek takich jak Odra.
w ramach zwiększenia ochrony przeciwpowo-
dziowej krosna Odrzańskiego 12 stycznia 2021 roku wody Polskie przekazały plac bu-
dowy dla realizacji zadania „zabezpieczenie przed powodzią miasta krosno Odrzań-
skie”. Przedstawiciele Państwowego gospodarstwa wodnego wody Polskie podpisa-

Podnoszenie mostu w krośnie Odrzańskim
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li również umowę na przebudowę mostu drogo-
wego w krośnie Odrzańskim. wartość obu inwe-
stycji wynosi 189 mln zł.
Most zostanie m.in. podniesiony o blisko 2 metry 
metodą lewarowania. Podniesienie mostu w kro-
śnie Odrzańskim jest jednym z elementów Pro-
jektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu 
Odry i wisły, w tym krosna Odrzańskiego i oko-
lic. inwestycja ma na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego przez umożli-
wienie prowadzenia w rejonie mostu akcji lodołamania, co wiąże się z konieczno-
ścią zwiększenia odległości pomiędzy dolną powierzchnią konstrukcji mostu a lustrem 
wody do min. 5,25 m.
w ramach Projektu OPdOw nie przewiduje się prac pogłębiarskich w rejonie krosna 
Odrzańskiego. Poza przebudową mostu w ramach odrębnego zadania przewiduje się 
modernizację ostróg. Odbudowa ostróg, czyli tam bocznych, pozwoli na osiągnięcie 
iii klasy żeglowności. stanie się tak dzięki dostosowaniu do wymagań stanu technicz-
nego i geometrii konstrukcji elementów zabudowy regulacyjnej koryta Odry.
zdania w powiecie, na temat niniejszej inwestycji, były podzielone, aczkolwiek mimo 
wszystko inwestycja została rozpoczęta i jest realizowana.

PoDSumowanie
niniejsza broszura obrazuje co dobrego w kwestii wody działo się w danym powie-
cie w ostatnich latach. Jednym z działań jest organizacja spotkań w ramach Lokalne-
go Partnerstwa wodnego, które daje możliwość swoim członkom, do realizacji kolej-
nych projektów wspomagających gospodarowanie wodą na terenie danego powiatu. 
Lokalne Partnerstwo wodne jest bez wątpienia bardzo ważną inicjatywą. korzyści jakie 
mogą płynąć z zawiązania się partnerstw są obiecujące. dzięki partnerstwu powiaty 
mogą spisywać inwestycje wodne niezbędne na ich terenie, które kolejną będą składo-
wą Planu działania dla danego powiatu. w późniejszym czasie powiaty ( z uwzględ-
nieniem wszystkich członków partnerstwa) będą mogły składać wnioski o dofinanso-
wanie niniejszych inwestycji do ariMr.
w 2019 utworzono partnerstwo pilotażowe ( w woj. Lubuskim) , w powiecie świebo-
dzińskim.
w 2021 roku przeprowadzano spotkania w kolejnych pięciu powiatach wojewódz-
twa lubuskiego, tj. powiecie żagańskim, zielonogórskim, krośnieńskim, międzyrzec-
kim i gorzowskim.
koniec ubiegłego roku zakończył się podpisaniem deklaracji współpracy ze wszystki-
mi ww. powiatami, aktualnie czekamy na dalszy rozwój sytuacji.
w 2022 planowane są spotkania w pozostałych lubuskich powiatach.
Jeżeli i ty chcesz być członkiem Lokalnego Partnerstwa wodnego skontaktuj się 
z nami!!!

Podnoszenie mostu w krośnie Odrzańskim



LubuSki OśrOdek
dOradztWa rOLniczegO
kalsk 91, 66-100 sulechów
tel.: 68 385 20 91, fax 68 385 28 68
e-mail: sekretariat@lodr.pl

Oddział LOdr w Lubniewicach
z siedzibą w gliśnie
glisno 123, 69-210 Lubniewice
tel.: 95 755 76 14, fax: 95 755 71 79
e-mail: lubniewice@lodr.pl

koordynator ds. LPW przy LOdr w kalsku
agata Pilecka
tel. 516 177 411, e-mail: a.pilecka@lodr.pl

doradca ds. LPW przy LOdr w kalsku
Piotr dzierżanowski
tel. 506 864 187, e-mail: p.dzierzanowski@lodr.pl


