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1.CHARAKTERYSTYKA WSI WILKANOWO
Pierwszą historyczną wzmianką o Wilkanowie znajdujemy w sporządzonym w 1305 roku dokumencie
tzw. Rejestrze Głogowskim. Z rejestru wynika, że Wilkanowo wraz z trzema innymi wioskami:
Leśniowem, Wysokiem i Słonem było własnością rycerza o imieniu Szenko. Podobno odkryto jeszcze
wcześniejsze dokumenty, w których pojawia się nazwa Wilkanowa. Jeden z nich datowany na 1285 rok,
miał wymieniać wieś wespół z Zawadą, Chynowem i Jędrzychowem. Otto Wolff przypuszczał, że
Wilkanowo zostało założone ok. 1300 roku na polecenie zamożnego burgrafa Schenko von Landsberga
kasztelana z Lubina. Zapewne nazwa, od początku niemiecka, nawiązywała do miasteczka Wittichenau
na Łużycach, które jak wynika ze źródeł rodzina Schenko posiadała do roku 1289. Z czasem założyciel
wsi bądź jego potomek otrzymał posiadłość jako lenno. O tym, że kolejni właściciela wioski posiadali ją
tylko w charakterze lenników rodziny von Landsberg, świadczą dokumenty z 27 lutego i 13 marca 1428
roku, przechowywane w archiwum rady miejskiej Zielonej Góry. W pierwszym z nich Schenke Heynrich
von Lanzberg potwierdza sprzedaż wioski zielonogórskiemu probostwu.
W przeciągu XVI wieku parafia zielonogórska zastawiła Wilkanowo za pożyczkę w wysokości dwustu
złotych guldenów węgierskich, udzieloną żagańskiemu klasztorowi kanoników regularnych. Być może z
czasem przybyły kolejne obciążenia, o których nie zachowały się jednak dokładne informacje. Z powodu
starego długu Wilkanowo było zapewne zastawiane kolejnym wierzycielom. Trudności ze spłatą tej
pożyczki spowodowały ograniczenia w swobodnym dysponowaniem dobrami, a także to, że Wilkanowo
przeszło na własność miasta Zielonej Góry. Wiek XVII niestety nie był najlepszy dla Wilkanowa. W roku
1626 wieś splądrowały niemieckie oddziały hrabiego Mansfelda maszerujące na Węgry. Z kolei w 1631
roku Wilkanowo zostało zniszczone przez korpus wojsk szwedzkich, stacjonujący w Zielonej Górze.
Wiek XVIII to kolejne lata wojen. W czasie wojny siedmioletniej 1756 – 1763 Zielona Góra z okolicznymi
wioskami doświadczył aż 23 najazdów nieprzyjacielskich wojsk. Ta siedem lat trwająca wojna była
przerażająco okrutna i wyniszczająca. Najbardziej uciążliwe dla miasta były przemarsze wojsk.

Historia Wilkanowa to nie tylko okrutne lata wojen, ale i okres rozwoju. W 1839 roku zielonogórski
kupiec Carl A. Pohlenz odkrył w okolicy Wilkanowa złoża węgla brunatnego. Wkrótce spółka
Kaufmann – Pohlenz postawiła dwa szyby. Do wioski ściągnęli górnicy z dalekich stron. W latach 1853
– 1857 wybudowano tu nową drogę, prowadzącą z Zielonej Góry do Żar. Od 1893 roku jeździł tym
traktem dyliżans z Zielonej Góry do Świdnicy.
W 1902 roku w lesie pod Wilkanowem wzniesiono jeden z najciekawszych obiektów turystycznych –
Wieżę Bismarcka. Ceglana konstrukcja stanęła na szczycie Góry Wilkanowskiej, najwyższego
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wzniesienia Wału Zielonogórskiego, sięgającego 221 m n.p.m. Dzisiaj wieża pełni rolę punktu
obserwacyjnego, gdzie leśnicy czuwają nad bezpieczeństwem pożarowym lasu.
W latach 1921 – 1923 przeprowadzono elektryfikację wsi. W 1934 otworzono placówkę pocztową. Po
1945 roku Wilkanowo wchłonęło dotychczas odrębną osadę Henrykowo. Wilkanowo to także wiele lat
winiarskiej tradycji. Wokół wioski rozciągały się winnice, których obszar na początku XX wieku wynosił
jeszcze około 10 ha. Uprawa winnego krzewu była przez całe stulecia ważną gałęzią gospodarki
Wilkanowa, podobnie jak innych okolicznych wsi stanowiących własność Zielonej Góry. Podatki
ściągane do winiarzy przynosiły kasie miejskiej pokaźny dochód, zależny jednak od wysokości plonów i
jakości wyprodukowanego wina. Wilkanowo to zupełnie wyjątkowe miejsce. Niby wieś, ale położona jest
tak blisko Zielonej Góry, że posiada wszystkie zalety dzielnicy podmiejskiej. Takie miejsca są ostatnio
bardzo modne, toteż nic dziwnego, że osiedliło się tam sporo nowych mieszkańców. W Wilkanowie
istnieje kilkanaście przedsiębiorstw i firm. Wieś się rozrasta. Podzielono ją umownie na trzy części:
Stare Wilkanowo, Przylesie i Wilkanowo – Rybno, zamieszkane przez leśników z Nadleśnictwa Zielona
Góra.
Góra Wilkanowska i Wieża Bismarcka
Na szczycie Góry Wilkanowskiej zbudowano przeciwpożarową wieżę obserwacyjną. Wzniesiono ją z
czerwonej cegły w 1902 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rzemieślników i Winiarzy. Wzór wieży
zaprojektowany przez Wilhelma Kreisa z Düsseldorfu, nawiązuje do grobowca króla Ostrogotów –
Teodoryka Wielkiego w Rawennie. Nadano jej imię kanclerza Niemiec – Bismarka. Obecnie pod wieżą
znajduje się ważny zielonogórski węzeł szlaków turystycznych. Z głównego grzbietu Góry Wilkanowskiej
można dostrzec ciekawą panoramę na południe. Przy dobrej pogodzie widać Hutę Miedzi w Głogowie.
Wilkanowski meteoryt
Według kronik działo się to 22.03.1841 roku o godzinie 15:30. Mieszkańcy Wilkanowa pracujący na
okolicznych polach usłyszeli trzy silne grzmoty podobne do wystrzałów armatnich. Eksplozję było
słychać w promieniu wielu kilometrów. Robotnicy idąc w kierunku miejsca uderzenia znaleźli na
głębokości pół stopy “jakiś kamień”. Otwór w ziemi wskazywał na pionowy kierunek upadku.
Znalezione odłamki były, prawdopodobnie, fragmentami jakiejś większej masy, która rozpadła się
wcześniej w powietrzu i mogła pierwotnie ważyć, jak podają źródła niemieckie, 2 funty i 9 łutów – czyli
około kilograma (mając kształt prawie czworobocznej piramidy). Trzy grzmoty mogły być efektem
upadku de facto trzech fragmentów meteorytu. Pierwszy ważył 30 uncji i 2 drachmy i 2 skrupuły, drugi 6
uncji 1,5 drachmy. Nieco później aptekarzowi Weinmannowi z Zielonej Góry udało się pozyskać trzecią
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ważącą 169,05 grama. Naukowcy zapytują jednak, czy to nie jest właśnie ów fragment numer dwa,
gdyż 6 uncji i 1,5 drachmy to waga 172 gramów, a wiec niemal tyle co ów "aptekarski" meteoryt.
Meteoryt wilkanowski to geologicznie biorąc – szary żyłkowaty chondryt, znajdujący się obecnie w
najważniejszych muzeach geologicznych świata. Największa część o masie 757,5 g znajduje się na
Uniwersytecie Berlińskim, ponadto drobne części są m. in. w Bukareszcie, Chicago, Kalkucie, Londynie,
Nowym Yorku, Tartu, Watykanie, Wiedniu. W Polsce 63,48 g meteorytu można oglądać we Wrocławiu.
Gdzie upadł wilkanowski meteoryt? Tego dokładnie nie wiadomo. Źródła niemieckie mówią, że koło
kolonii Heinrichau tj. dzisiejszej części Wilkanowa która bierze swój początek w miejscu głazu
upamiętniającego tamto wydarzenie i ciągnie się w kierunku Słonego (czyli zachodnia część ul.
Komarnickiej).
W 161 rocznicę tamtego wydarzenie, na zakręcie drogi powiatowej w Wilkanowie ustawiono trzytonowy
głaz z tablicą upamiętniającą upadek meteorytu. Fundatorem pomnika jest grupa przyjaciół gminy
Świdnica.
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2.INWENTARYZACJA ZASOBÓW
Miejscowość Wilkanowo należy do Gminy Świdnica w powiecie zielonogórskim, graniczy z miastem
Zielona Góra. Obecnie zamieszkuje w Wilkanowie około 1080 osób. Miasto Zielona Góra jak i pozostałe
miejscowości Gminy Świdnica oddzielone są lasami, które należą do Nadleśnictwa Zielona Góra. Na
terenie Wilkanowa dokładnie Przysiółek Rybno, znajduje się siedziba Nadleśnictwa oraz osiedle
zamieszkałe przez osoby związane z zasobem leśnym. Nadleśnictwo to starannie dba o swój majątek,
stwarza warunki do czynnego wypoczynku, łącząc je z możliwością poznania tajników związanych z
przyrodą. Stworzona została ścieżka dydaktyczna z 16 przystankami łączy ona Arboretum przy
siedzibie Nadleśnictwa z Wieżą Bismarka usytuowaną na najwyższym wzniesieniu w województwie
Lubuskim 221m n.p.m. Na terenie lasów dzielących miejscowość Wilkanowo z miastem Zielona Góra
znajduje się teren chronionego krajobrazu, zbudowana została ścieżka rowerowa w enklawach leśnych
powstały ogrody działkowe mieszkańców Zielona Góra. Turyści mogą korzystać z uroków, jakie daje ten
nietknięty przez cywilizację obszar natury. W odległości zaledwie kilometra znajduje się macierzysta
część miejscowości z dwoma nowo wybudowanymi osiedlami zabudowy domów jednorodzinnych gdzie
znaleźli swoje miejsce do życia ludzie z pobliskich miejscowości. Sprzyjające warunki, bardzo dobre
połączenie z miastem Zielona Góra, bliska odległość przyczyniła się do osadnictwa w Wilkanowie
potencjału intelektualnego w postaci artystów, lekarzy, profesorów, prawników, przedsiębiorców i
sportowców. Dogodne położenie pomogło w rozbudowie licznych zakładów (produkcyjne, usługowe,
ogrodnictwa, artystyczne). W Wilkanowie znajdują się trzy sklepy spożywcze , mini motel, pokoje na
wynajem oraz stacja paliw.
W związku z rozwojem wsi wzrosła aktywność społeczna mieszkańców zarówno rdzennych jak i
napływowych. Wspólnie z miejscową Parafią i Gminą mieszkańcy utworzyli plac zabaw usytuowany
w sąsiedztwie nowo wybudowanego kościoła. Na rzecz Wilkanowa i ich mieszkańców działają Rada
Sołecka, Rada Parafialna, Caritas oraz organizacja pożytku publicznego Parafialno Uczniowskie
Stowarzyszenie Sportowo –Rekreacyjne, które swoimi zadaniami umożliwia dzieciom i młodzieży
czynny udział w sporcie i rekreacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W ostatnim czasie uaktywniły
się panie tworząc grupę do pracy na rzecz miejscowości.
Potrzeby komunikacyjne Wilkanowa zapewniane są poprzez PKS oraz MZK – ilość połączeń jest
wystarczająca i dopasowana do potrzeb młodzieży uczącej się w Zielonej Górze oraz mieszkańców
dojeżdżających do miejsca pracy. Duże zakłady produkcyjne oraz małe podmioty gospodarcze
zajmujące się usługami zwiększają możliwość zatrudnienia mieszkańców z terenu Wilkanowa.
Dogodne połączenie umożliwia także mieszkańcom pobliskich miejscowości podjęcie pracy w
Wilkanowie.
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3.OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI
ANALIZA SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) miejscowości Wilkanowo.
Mocne strony
•
•
•
•
•

•

Słabe strony

Duży potencjał intelektualny mieszkańców (naukowcy,
artyści, lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele)
posiadanie świetlicy wiejskiej i terenu do organizowania
różnych imprez
atrakcyjne położenie otoczone lasami, bliska odległość
do miasta wojewódzkiego, dobre połączenie drogowe
duże zainteresowanie mieszkańców okolicznych miast i
wsi pozyskiwaniem terenu pod budownictwo
jednorodzinne
posiadanie infrastruktury technicznej (gaz, woda, prąd,
kanalizacja)

•

różnorodność zainteresowań mieszkańców

•

•
•
•

brak propozycji zagospodarowania czasu wolnego dla
różnych grup wiekowych

•

Uczestnictwo mieszkańców wsi w życiu kulturalnym
pobliskiego miasta(filharmonia, teatr, kina), co może
spowodować brak zainteresowania imprezami w
Wilkanowie

Szanse
•

brak integracji między mieszkańcami wsi „starej” z
częścią nowych mieszkańców
brak chęci uczestnictwa części mieszkańców w życiu
wsi
ubogie wyposażenie świetlicy

Zagrożenia
•

Brak zaangażowania grup mieszkańców w aktywne
uczestnictwo

•

•

Wykorzystanie potencjału intelektualnego części
mieszkańców do organizacji imprez środowiskowych
(prelekcje, wykłady, gry, konkursy, uczenie się
nawzajem)
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
mieszkańców
dążenie do budowy zintegrowanego społeczeństwa wsi

•

rozwój podstaw prospołecznych mieszkańców

•

•

nabywanie wiedzy i nowych umiejętności poprzez
uczestnictwo w aktywnym życiu wsi

•

trudność w przygotowaniu oferty atrakcyjnej dla
wszystkich
konieczność zapewnienia wkładu własnego na
realizację inwestycji
marginalizacja miejscowości w stosunku do potencjału
Zielonej Góry
generalna marginalizacja obszarów wiejskich przez
władze wojewódzkie

•

•

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony wsi Wilkanowo oraz
jej szanse rozwojowe i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej
sytuacji miejscowości oraz wskazanie przyszłych kierunków jej rozwoju.
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4.OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Na lata 2009 – 2020 we wsi Wilkanowo i przysiółka Rybno planuje się zrealizować zadania, które
dotyczą przede wszystkim zapewnienia mieszkańcom wsi wyższego standardu infrastruktury publicznej,
ale również związane są z rozwojem funkcji rekreacyjno-turystycznych miejscowości. Są to:
1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w Wilkanowie i przysiółku Rybno na ulicach Akacjowa,
Brzozowa, Wiśniowa, Jagodowa, Kościelna, Strumykowa, Kosowa i Dolina Zielona
Cel i przeznaczenie:
Najważniejsze ulice Wilkanowa to ul. Wandy Komarnickiej oraz ul. Kosowa. Stanowią one główne drogi
dojazdowe do pozostałych części miejscowości. Są to ulice, gdzie jest największe natężenie ruchu
zarówno pieszego, jak i zmotoryzowanego. Niektóre ulice przyległe bezpośrednio do głównych
posiadają oświetlenie. Istniejące obecnie oświetlenie jest już nieefektywne i wymaga ciągłych napraw,
część spośród istniejących lamp nie spełniają już swojej roli poza tym są one mało estetyczne.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu przemieszczających się konieczna jest
modernizacja istniejącego oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ulicach wymienionych w nagłówku.
Wstępnie ocenia się, że koszt modernizacji 1 lampy to 800,00-900,00 zł.
2. Budowa dróg i oświetlenia na nowo powstałych osiedlach Osiedle Przylesie i Polanka
Cel i przeznaczenie:
Atrakcyjna oferta sprzedaży działek budowlanych pod mieszkalnictwo oraz sprzyjające tego typu
inwestycjom nastawienie władz samorządowych powoduje coraz większy rozwój tego typu inwestycji
na terenie Wilkanowo. Powstają kolejne osiedla mieszkaniowe, których mieszkańcy oczekują podjęcia
kroków zmierzających do zapewnienia im dogodnego dojazdu. Inwestycja ta powinna być ściśle
związana z instalacja oświetlenia na tych osiedlach.
Wstępne szacunki kosztów wyglądają następująco:
1 m bieżący drogi to około 320,00 zł;
1 punkt oświetleniowy to koszt około 4 000,00 zł na osiedlach.
Inwestycja związana z budową oświetlenia i dróg ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł
zewnętrznych.
Realizatorem zadania będzie Gmina Świdnica w terminie zależnym od pozyskania środków
zewnętrznych.
3. Modernizacja dróg w Wilkanowie: Os. Przylesie Os. Polanka, ulice Akacjowa, Wiśniowa,
Ogrodnicza, Brzozowa, Kosowa, Kościelna, Szkolna, Strumykowa, Dolina Zielona, Jagodowa,
Piaskowa.
Cel i przeznaczenie:
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Dotychczasowa eksploatacja istniejących połączeń komunikacyjnych doprowadziła do zupełnej
dewastacji, dlatego w trosce o zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków ruchu drogowego
planuje się budowę.
Realizatorem zadania będzie Gmina Świdnica w terminie zależnym od pozyskania środków
zewnętrznych.
4.Budowa chodników
.Cel i przeznaczenie:
Ciągły rozwój Wilkanowa, zwiększająca się liczba mieszkańców, a tym samym środków komunikacji
ma wpływ na zmniejszanie poziomu bezpieczeństwa pieszych. Stąd koniecznym staje się wybudowanie
wzdłuż ulic i dróg chodników, które zapewniłyby bezpieczne i wygodne przemieszczanie się na terenie
gminy, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i matek z dziećmi. Powstanie chodników zapobiegnie
również wielu nieprzyjemnym sytuacjom związanym z potknięciami i upadkami pieszych
czy też zabrudzeniem butów i okrycia wierzchniego.
Wstępnie szacuje się, że koszt 1 m² to około 60,00-70,00 zł. Inwestycja związana z budową chodników
powinna być powiązana z modernizacją istniejącego i powstaniem nowego oświetlenia miejscowości.
Inwestycja powinna byś pokryta w części ze Starostwa Powiatowego Zielona Góra, w części ze
Środków Gminy Świdnica oraz źródeł zewnętrznych.
5.Modernizacja wiejskiego centrum kultury i sportu/remont sali wiejskiej
Cel i przeznaczenie:
Wilkanowo posiada świetlicę wiejską w budynku nieistniejącej szkoły. Dzięki zaangażowaniu
mieszkańców oraz przychylnemu nastawieniu władz samorządowych, zostały w nim zrobione remonty
w celu przystosowania na świetlicę wiejską, jednakże biorąc pod uwagę rosnące potrzeby społecznokulturalne, tego typu miejsce spotkań wpłynęłoby bardzo pozytywnie na aktywizację oraz wzrost
poczucia tożsamości mieszkańców Wilkanowa i przysiółka Rybno. W świetlicy tej odbywają się także
turnieje tenisa stołowego organizowane przez miejscową organizację pożytku publicznego. Turnieje
weszły w stały kalendarz imprez miejscowości, jednak stan podłóg stwarza niebezpieczeństwo poślizgu
a co za tym idzie utratę zdrowia..
Świetlica jako obiekt idealnie nadaje się na stworzenie wiejskiego centrum kultury i sport, które będzie
wykorzystywane jako miejsce spotkań mieszkańców w grupach formalnych i nieformalnych, organizacji
lokalnych uroczystości.
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.
6.Budowa boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych.
Cel i przeznaczenie:
Przyległym do świetlicy jest duży teren, na którym były w latach istnienia szkoły boiska. W chwili
obecnej stan techniczny boisk jest bardzo zły. Stworzenie miejsca z odpowiednimi warunkami do
uprawiania sportu umożliwi aktywny wypoczynek dla różnych grup wiekowych.
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Utworzenie terenu rekreacyjnego i placów zabaw w celu umożliwienia mieszkańcom wspólnie
spędzanego czasu wpłynie pozytywnie na integrację społeczeństwa, a także poczucie identyfikacji z
miejscem zamieszkania.
Projekt ma szansę na pokrycie części kosztów ze źródeł zewnętrznych.
7.Budowa zaplecza sanitarnego przy boisku na ul. Kościelnej.
Cel i przeznaczenie:
Rosnąca liczba osób i czas korzystania z boiska i placu zabaw w pobliżu kościoła w Wilkanowie
wymusza budowę zaplecza sanitarnego
8. Utworzenie Karczmy/Pub’u
Cel i przeznaczenie:
Biorąc pod uwagę liczne imprezy o charakterze rekreacyjno-kulturalnym organizowane na terenie
Wilkanowa i przysiółka Rybno, zainteresowanie miejscowością wśród mieszkańców pobliskiej Zielonej
Góry oraz potrzeby mieszkańców wsi i pobliskich miejscowości, podjęto działania pomocne w
uruchomieniu na terenie Wilkanowa pub’u. Istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na miejsce, które
nie tylko zatrzymywałoby turystów, czy odbiorców imprez, ale byłoby też miejscem miłego odpoczynku i
relaksu dla mieszkańców i młodzieży z Wilkanowa i przysiółka Rybno. Mogłoby również stanowić bazę
współpracy z plantatorami pobliskich winnic.
Realizacja inwestycji jest już prowadzona przez inwestora zewnętrznego. Planuje się, że otwarcie
karczmy nastąpi do maja 2009 r.
9. Inwestycja w człowieka
Cel i przeznaczenie:
Rozwój Wilkanowa, prowadzona na jego terenie działalność społeczna i kulturalna oraz potrzeby
mieszkańców wskazują na konieczność podnoszenia poziomu doświadczenia i wiedzy osób
zaangażowanych w kreowanie życia społecznego, liderów społecznych. Nieodzowne są również
intensywne działania podnoszące kwalifikacje, zainteresowania i poczucie wspólnoty wśród
mieszkańców Wilkanowa i przysiółka Rybno. Dlatego w miarę możliwości finansowanych i
organizacyjnych będą organizowane kursy, szkolenia oraz innego typu spotkania o charakterze
edukacyjnym.
Będą one miały wpływ na dalszy rozwój społeczeństwa wilkanowskiego oraz poczucie więzi
z miejscowością.
10. Skwery zieleni publicznej.
Cel i przeznaczenie:
Na terenie sołectwa znajduje się kilka terenów, które mogą być przeznaczone na skwery zieleni.
Zagospodarowanie tych terenów znacznie poprawi estetykę miejscowości.
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1. Kosztorys i harmonogram planowanych inwestycji
(w przypadku zadań, zaplanowanych do realizacji w pewnym odstępie czasu, koszt zostanie ustalony
w momencie podjęcia bezpośrednich przygotowań do inwestycji)
l.p
1.

2.

3.

4.

5.

DZIAŁANIE
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
W Wilkanowie i przysiółku Rybno na
ulicach Akacjowa, Brzozowa,
Wiśniowa, Jagodowa, Kościelna,
Strumykowa, Kosowa i Dolina Zielona.

Budowa dróg i oświetlenia na nowo
powstałych osiedlach Przylesie i
Polanka.
Modernizacja dróg w Wilkanowie Os.
Porzylesie, Os. Polanka, ulice
Akacjowa, Wiśniowa, Ogrodnicza,
Brzozowa, Kosowa, Kościelna,
Szkolna, Strumykowa, Dolina Zielona,
Jagodowa, Piaskowa.
Budowa chodników.

Modernizacja wiejskiego centrum
kultury i sportu/remont sali wiejskiej.
6. Budowa boisk sportowych i terenów
rekreacyjnych.
7. Budowa zaplecza sanitarnego przy
boisku ul. Kościelna.
8. Utworzenie kawiarni/pub’u.
9. Inwestycja w człowieka.
10. Skwery zieleni publicznej

PRZEWIDYWANY
OKRES REALIZACJI

2011

PRZEWIDYWANY
KOSZT (brutto, zł)
Szacunkowy koszt
modernizacji 1 lampy
800,00-900,00
Szacunkowy koszt 1m
br 320,00
Szacunkowy koszt 1
punktu
oświetleniowego
4 000,00;

do 2015 (uzależnione od
tempa rozrastania się osiedli)

koszt oświetlenia na
Osiedlu Przylesie i
Polanka – 800 000,00

2009-2016

2000 000,00

2009-2016

ze względu na
zmieniające się ceny
rynkowe koszt zostanie
ustalony w momencie
przygotowywania
inwestycji

2009-2011

150 000,00

2009-2015

140 000,00

2009-2012

20 000,00

Prywatny inwestor
2009-2020
2015

30 000,00
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5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O
SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPAKAJANIA
POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYM
NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH.
Głównym miejscem sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych w Wilkanowie jest
wiejskie centrum kultury i sportu - świetlica wiejska, boiska sportowe i tereny rekreacyjne. Miejsca te
znajdują się w niewielkiej odległości od siebie. W chwili obecnej odbywają się tam liczne spotkania,
zawody i konkursy, mimo że wymagają one remontów i modernizacji. Konieczne jest przystosowanie
tych obiektów i miejsc do rosnących wymagań społecznych w celu zwiększenia poczucia więzi i
tożsamości z miejscem zamieszkania. Komfortowe korzystanie z tych miejsc będzie zabezpieczone
poprzez zapewnienie bezpiecznej drogi, chodników i oświetlenia ulicznego, szczególnie przejścia dla
pieszych znajdującego się między salą wiejską, a pubem i boiskami przy kościele, które także stanowią
element infrastruktury o szczególnym znaczenia dla zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców.
Bardzo istotne są również ulice spacerowe i znajdujące się na terenie wsi przydrożne
niezagospodarowane tereny zielone. Mieszkańcy wioski często spacerują nawiązując kontakty,
wymieniając się spostrzeżeniami i wiadomościami, zagospodarowanie tych skrawków ziemi (pergole,
ławeczki, altanki itp.) z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój życia społecznego poprzez
„zachęcenie” do korzystania z przyjemnych chwil spędzonych na spacerze, odpoczynku w altanie itp.
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