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CEL
Plaża miejska w Łochowicach to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców Gminy Krosno
Odrzańskie i turystów, szczególnie w sezonie letnim, gdy wiele osób korzysta z kąpieliska i spaceruje
po okolicznych lasach. Jednak część terenu plaży pozostaje niezagospodarowana, przez co poza
sezonem miejsce to nie cieszy się dużą popularnością. Ulepszenie plaży miejskiej, w tym m.in.
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprawi, że plaża miejska stanie się atrakcją całoroczną,
szczególnie dla rodzin z dziećmi. Chcemy poznać potrzeby mieszkańców gminy i dowiedzieć się,
jakiego rodzaju ulepszeń potrzebują, czego najbardziej brakuje im na plaży miejskiej i z jakich obiektów
sportowo-rekreacyjnych lub działań najchętniej by korzystali.
Pytania główne
1. W jakim celu najczęściej odwiedzasz plażę miejską w Łochowicach? (np. spacery, pływanie,
opalanie, pikniki, zabawa z dziećmi, kajaki).
2. Czy są określone dni lub okresy, kiedy odwiedzasz plażę najchętniej? Jakie to dni, okresy?
Uzasadnij odpowiedź.
3. Czego brakuje Ci na plaży w Łochowicach? Podaj przykłady.
4. Jakie obiekty sportowo-rekreacyjne (szczególnie) warto zbudować na plaży miejskiej lub jakie
działania podjąć, aby stała się bardziej atrakcyjna dla odwiedzających? Uzasadnij odpowiedź.
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Kryteria doboru uczestników – mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie oraz turyści odwiedzający plażę
miejską nad jeziorem Glibiel w Łochowicach.
Ankiety
Debaty
Sport i rekreacja nad Jeziorem Glibiel? Wspólnie zdecydujmy, co ulepszyć na plaży miejskiej
w Łochowicach!
Omawiane pytania główne:
1. W jakim celu najczęściej odwiedzasz plażę miejską w Łochowicach? (np. spacery, pływanie,
opalanie, pikniki, zabawa z dziećmi, kajaki).
2.

Czy są określone dni lub okresy, kiedy odwiedzasz plażę najchętniej? Jakie to dni, okresy?
Uzasadnij odpowiedź.

3. Czego brakuje Ci na plaży w Łochowicach? Podaj przykłady.
4. Jakie obiekty sportowo-rekreacyjne (szczególnie) warto zbudować na plaży miejskiej lub jakie
działania podjąć, aby stała się bardziej atrakcyjna dla odwiedzających? Uzasadnij odpowiedź.
Cel:
poznanie opinii na temat rozwoju infrastruktury rekreacyjno - sportowej.
Opis grupy docelowej:
Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie oraz turyści odwiedzający plażę miejską nad jeziorem Glibiel
w Łochowicach.
PODJĘTY PROBLEM
Stawiając powyższy problem mieszańcom, samorząd dążył do uzyskania odpowiedzi na pytanie jakie
są oczekiwania plażowiczów względem potrzeb, tzn. jakie obiekty infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
powinny znaleźć się na plaży, aby uatrakcyjnić ją pod względem rekreacyjno – wypoczynkowym.
Ponadto od uczestników konsultacji Urząd Miasta oczekiwał odpowiedzi na pytanie gdzie miałyby być
ulokowane proponowane wyposażenie plaży.
Uczestnikom konsultacji udostępniono materiały informacyjne przybliżające zagadnienia związane
z istniejącą infrastrukturą na kąpielisku oraz planowaną budową obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Materiały te zawierały podstawowe informacje o zabudowaniach istniejących na plaży miejskiej,
kosztach ich utrzymania itp. Do materiałów dołączono zdjęcie plaży miejskiej wraz z zaznaczeniem

obszaru, którego dotyczyły konsultacje. Uczestnikom konsultacji zaproponowano rozwiązania możliwe
do zastosowania na kąpielisku, w tym m.in.


poszerzenie plaży miejskiej w kierunku plaży wojskowej,



budowa placu zabaw,



poszerzenie bazy gastronomicznej,



budowa sanitariatów z natryskami,



budowa wake parku - nowoczesnego kompleksu sportów wodnych.

Materiały zawierały także informacje o ograniczeniach, jakie należy wziąć pod uwagę przy
proponowanych rozwiązaniach.
Do najważniejszych należy zaliczyć:


koszty – ze względu na ograniczony budżet i wysokie koszty zaproponowanej infrastruktury
w kwocie około 230 000,00 zł nie wszystkie propozycje zostaną zrealizowane w tym samym
terminie. Wobec powyższego inwestycje mogą być zrealizowane etapowo, w przeciągu
najbliższych lat,



brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu kąpieliska,



brak własności gruntu całego terenu kąpieliska,



wytyczne wynikające z ustaw Prawo wodne i Prawo budowlane mogą negatywnie wpłynąć
na podejmowane działania.

W źródłach Informacji wymieniono podstawy prawne dotyczące kąpieliska. Zainteresowani mieszkańcy
mogli zapoznać się z treścią uchwał pobierając odpowiednie Załączniki.
Podczas konsultowania materiałów wspierających proces konsultacji jeden z uczestników nie odniósł
się do samych materiałów, natomiast zaproponował rozwiązanie problemu, polegające na poszerzeniu
oferty dla dzieci tj. zakup stołu do tenisa stołowego i zamontowanie zjeżdżalni do wody.
ZAANGAŻOWANE PODMIOTY
Organizatorem konsultacji " Sport i rekreacja nad Jeziorem Glibiel? Wspólnie zdecydujmy, co ulepszyć
na plaży miejskiej w Łochowicach! " był Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobami zaangażowanymi w ten proces byli:
Grzegorz Garczyński – Zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego,
Agnieszka Czarnolewska – Sekretarz Gminy,
Anna Januszkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego,
Emilia Dąbek – Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego,

Aneta Maryniec – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.
Adresatem procesu konsultacji byli mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie.
METODY ZBIERANIA INFORMACJI
W pierwszym etapie konsultacji zaproszono mieszkańców do komentowania materiałów informacyjnych
przygotowanych przez Urząd Miasta z myślą o mających się odbyć debatach. Dokumentacja zawierała
zestawienie podstawowych danych związanych z przedmiotem konsultacji. Dla mieszkańców były
dostępne na platformie W Dialogu www.wdialogu.krosnoodrzanskie.pl.
W drugim etapie planowano zastosować dwie formy konsultacji – debatę z wykorzystaniem platformy
internetowej W Dialogu i spotkanie bezpośrednie na plaży miejskiej w Łochowicach.
W związku z tym, że żaden mieszkaniec nie wyraził chęci uczestnictwa w debacie udostępnionej
na platformie pytania, którymi planowano posiłkować się podczas dyskusji, wykorzystano w badaniu
mieszkańców przy pomocy ankiet.
Pytania użyte w badaniu ankietowym:
1) w jakim celu najczęściej odwiedzasz plażę miejską w Łochowicach? (np. spacery, pływanie,
opalanie, pikniki, zabawa z dziećmi, kajaki),
2) czy są określone dni lub okresy, kiedy odwiedzasz plażę najchętniej? Jakie to dni, okresy?
Uzasadnij odpowiedź,
3) czego brakuje Ci na plaży w Łochowicach? Podaj przykłady,
4) jakie obiekty sportowo-rekreacyjne (szczególnie) warto zbudować na plaży miejskiej lub jakie
działania podjąć, aby stała się bardziej atrakcyjna dla odwiedzających? Uzasadnij odpowiedź.
Podczas spotkania bezpośredniego na plaży miejskiej nad jeziorem Glibiel moderatorem była Anna
Mielczarek – Żejmo mieszkanka Gminy Krosno Odrzańskie – adiunkt w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Celem spotkania było poznanie opinii mieszkańców
na temat rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Materiał dokumentujący spotkanie, w tym:
 film dokumentujący spotkanie,
 dokumentacja audio, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
WNIOSKI
 badanie ankietowe
W badaniu ankietowym udział wzięło 10 osób, mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Pytania
w ankiecie miały formę otwartą, wobec czego umożliwiły respondentom swobodnie wypowiedzi na dany

temat. W pierwszej

kolejności ankietowanym zadano ogólne pytania odnoszące się do celu

przebywania na plaży miejskiej oraz w jakim okresie. Na pierwsze pytanie 9 osób odpowiedziało,
że przyjeżdża na plażę żeby pospacerować, w tym 6 osób wymieniło również pływanie, 5 osób zabawy
z dziećmi, 3 osoby pływanie na kajakach, po 2 osoby wskazały grę w siatkówkę plażową, kąpiel
w jeziorze oraz pływanie na rowerach, natomiast jedna osoba wskazała opalanie. W drugim pytaniu
respondenci zwrócili uwagę, iż najchętniej na plaży przebywają w okresie od wiosny do jesieni
(2 osoby), w okresie zimowym w celu robienia zdjęć (1 osoba), latem w celu spędzania czasu wolnego
w czasie urlopu (1 osoba), po południu i w weekendy (4 osoby). Jedna osoba odpowiedziała,
iż mieszkając w miejscowości Łochowice przebywa na plaży w różnym terminie przez cały rok,
natomiast w okresie letnim ze względu na mniejszą ilość plażowiczów bywa tylko wieczorem, aby
popływać i pospacerować.
W kolejnym pytaniu respondenci odpowiadali na pytanie „czego brakuje ci na plaży w Łochowicach?
Podaj przykłady”. Według ankietowanych infrastruktura na plaży powinna zostać uzupełniona o m.in.:
 wydzieloną strefę dla psów (1 osoba),
 profesjonalne pole namiotowe z przyłączem do energii elektrycznej (2 osoby),
 wypożyczalnię leżaków i parasoli, piłek do siatkówki, paletki do badmintona (5 osób),
 domki letniskowe pod wynajem (1 osoba),
 zjeżdżalnię wodną (2 osoby),
 plac zabaw dla dzieci (5 osób),
 siłownię plenerową (3 osoby),
 boisko do siatkówki (1 osoba),
 zadaszone miejsce z możliwościom rozpalenia grilla lub ogniska (2 osoby)
Ponadto zwrócono uwagę również na brak imprez kulturalno – rozrywkowych tj. koncerty, dyskoteki
na wolnym powietrzu (2 osoby).
W czwartym pytaniu „jakie obiekty sportowo-rekreacyjne (szczególnie) warto zbudować na plaży
miejskiej lub jakie działania podjąć, aby stała się bardziej atrakcyjna dla odwiedzających? Uzasadnij
odpowiedź" respondenci postóżyli odpowiedzi z pytania 3, dodając iż plażę miejską warto uzupełnić:
 o salonik gier,
 boisko do koszykówki,
 boisko do badmintona,
 miejsca parkingowe przed wejściem na plażę.

Ponadto zauważyli, iż plaża oraz parking są niedostatecznie czyste wobec powyższego należy
zwrócić baczną uwagę na porządek ww. obiektów.
 debata na plaży miejskiej nad jeziorem Glibiel w Łochowicach
W kolejnym etapie konsultacji zebrano informacje od mieszkańców oraz przyjezdnych, bezpośrednio
korzystających z plaży miejskiej w Łochowicach. W dniu 24 czerwca o godz. 12.00 przeprowadzona
została debata bezpośrednia, w której uczestniczyli: przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego;
moderator debaty (mieszkanka Gminy Krosno Odrz.); przedstawiciel zarządcy obiektu, którego
konsultacje dotyczą – dyrektor OSIR-u; 3 przedsiębiorców, którzy swoje działalności gospodarcze
prowadzą na terenie plaży, 4 użytkowników plaży (miejscowi oraz przyjezdni). Ponadto zebrano także
informacje od przypadkowych użytkowników plaży (5 osób, w tym 2 dzieci).
Omawiane pytania główne:
1. W jakim celu najczęściej odwiedzasz plażę miejską w Łochowicach (np. spacery, pływanie,
opalanie, pikniki, zabawa z dziećmi, kajaki)?
2. Czy są określone dni lub okresy, kiedy odwiedzasz plażę najchętniej? Jakie to dni, okresy?
Uzasadnij odpowiedź. Czego brakuje Ci na plaży w Łochowicach? Podaj przykłady.
3. Jakie obiekty sportowo-rekreacyjne (szczególnie) warto zbudować na plaży miejskiej lub jakie
działania podjąć, aby stała się bardziej atrakcyjna dla odwiedzających? Uzasadnij odpowiedź.
Uczestnicy debaty najczęściej odwiedzają plażę miejską w sezonie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień)
głównie, żeby skorzystać z plaży, ale również część osób deklarowała wizyty poza sezonem, w celach
spędzenia czasu z rodziną i znajomymi, w postaci spacerów czy odpoczynku podczas wypraw
rowerowych. Uczestnicy wyrażali zapotrzebowanie na większą dbałość o czystość jeziora (czyszczenie
dna) oraz częstsze czyszczenie i uzupełnienie piasku na plaży. Turyści przyjeżdżający pod namioty
ubolewali nad brakiem bieżącej wody do mycia naczyń, jak również natrysku. Jeden z nich, kierując
swoje słowa do Dyrektora OSiR stwierdził: „Tracicie tutaj dużo klientów, przez to, że nie ma zaplecza
sanitarnego. Gdyby było zabezpieczenie sanitarne, to tutaj byłaby masa ludzi”. Cytując „najbardziej
brakuje nam tutaj prysznica”. Zaznaczono potrzebę uatrakcyjnienia terenu pod kątem spędzania tutaj
czasu wolnego przez rodziny z dziećmi (poprzez stworzenie placu zabaw, zapewnienie stolików
z ławkami, czy stworzenie interesującej ścieżki edukacyjnej w głąb lasu otaczającej plażę
(we współpracy z Lasami Państwowymi), również poza sezonem letnim. Jak podkreśla jeden
z mieszkańców Krosna Odrz.: „Brakuje mi atrakcji dla najmłodszych, tj.: zjeżdżalni, piaskownicy,
huśtawki…”. Podobnie ujął to turysta przebywający z rodziną pod namiotem: „Jeśli chodzi

o zabezpieczenie dzieci, to jest fatalnie. W tej chwili dzieci się strasznie nudzą. Natomiast gdyby był
plac zabaw, jakaś karuzel, jakaś zjeżdżalnia, to byłoby zupełnie inaczej”.
Zauważono także brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jak podkreśla
uczestnik debaty: „Można coś stworzyć, żeby osoba na wózku inwalidzkim mogła wjechać do wody”.
Deklarowano zapotrzebowanie na większą ilość sprzętu pływającego do wypożyczenia, a także
trampolin do skakania - „Dużo moich znajomych spoza Krosna Odrzańskiego, tj. z Zielonej Góry,
Sulechowa, przyjeżdża tutaj nad jezioro do Łochowic, z tego względu, że jest głęboko, można skakać
do wody – co im się bardzo podoba […] to co się nie podoba: tutaj w weekend potrafi przyjechać
3 tysiące osób – jak jest ładna pogoda. Rowerki są 4. Żeby dostać rowerek trzeba się nastać
w kolejce… To jest duży mankament.” Zauważony problem, to także niedostateczna ilość miejsc
parkingowych w sezonie, kiedy to konieczne jest parkowanie wzdłuż drogi, które grozi mandatami.
Uczestnicy debaty zauważyli także potrzebę zabezpieczenia terenu przed wandalami, np. poprzez
zamykanie go na noc, lepszą współpracę z Policją czy Strażą Miejską, ale także na wzbudzeniu wśród
mieszkańców gminy poczucia współwłasności plaży. Uczestnicy debaty, jak również przypadkowi
użytkownicy plaży, jako najważniejsze obiekty, które powinny zostać wybudowane/stworzone na plaży
w Łochowicach uznali:
1) zaplecze sanitarne (natrysk oraz zaplecze kuchenne do mycia naczyń),
2) plac zabaw dla dzieci na plaży, który składać się będzie z huśtawki, zjeżdżalni, piaskownicy,
drabinek, karuzeli (w tym także umożliwiająca korzystanie z nich dzieci niepełnosprawnych –
na wózkach), itp.,
3) utwardzoną ścieżkę od chodnika do linii brzegowej, a nawet schodzącą w głąb jeziora, która
miałaby stanowić udogodnienie dla osób niepełnosprawnych, które chcą także korzystać
z dobrodziejstwa jeziora,
4) stoliki piknikowe z ławkami, mile widziane także stoliki dostosowane do gry w szachy,
5) zakup większej ilości rowerów wodnych do wypożyczalni, gdyż w weekendy podczas ładnej
pogody czas oczekiwania na rower, jest zdecydowanie za długi,
6) stworzenie możliwości wypożyczenia/skorzystania z leżaków,
7) ścieżkę edukacyjną w lesie, informującą np. o tym jakie zwierzęta zamieszkują ten teren,
8) zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
9) strefa chillout z leżakami i palmami,
10) odnowienie nieestetycznej przebieralni,
11) postawienie trampolin na pomoście do skakania do wody,
12) siłownię zewnętrzną.

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WNIOSKÓW
Gmina Krosno Odrzańskie, uwzględniając powyższe propozycje, powoła zarządzeniem Burmistrza
Krosna Odrzańskiego zespół do opracowania programu rozwoju kąpieliska miejskiego w Łochowicach.
Zespół, po zapoznaniu się z wnioskami raportu, przygotuje propozycje rozbudowy infrastruktury
na plaży w Łochowicach wraz z podaniem harmonogram poszczególnych zadań oraz z możliwymi
źródłami finansowania.
Link do filmu rejestrującego spotkanie bezpośrednie na plaży miejskiej w Łochowicach :
https://www.youtube.com/watch?v=NK_2vbtwzLc&feature=youtu.be

