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1. Charakterystyka miejscowości Węgielsztyn
1.1. Położenie
Wieś Węgielsztyn leży około 9 km na północny zachód od Węgorzewa,
administracyjnie należy do gminy Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo
warmińsko-mazurskie. Powierzchnia miejscowości wynosi ok. 1,2 km2. Obecnie wieś
zamieszkują 374 osoby. Wzdłuż miejscowości rozciąga się malownicze Jezioro
Węgielsztyńskie. Dwa kilometry od tego jeziora znajduje się Jezioro Rydzówka. W odległości
3 km od Węgielsztyna znajduje się jezioro Mamry, nad którym sołectwo wydzierżawiło
plażę.

Mapa nr 1. Węgielsztyn i okolice

1.2. Historia
W odległości około jednego kilometra na południe od Węgielsztyna wznosi się
wzgórze wysokości 123 m n.p.m., z dość dobrze zachowanymi śladami umocnień ziemnych.
Wzgórze to nosi nazwę Grodziska i istotnie przed wiekami wznosiło się na nim grodzisko
staropruskie. Uległo ono zniszczeniu zapewne w końcu XIII wieku.
Węgielsztyn jest jedną z najstarszych wsi w powiecie węgorzewskim. 6 września
1406r. Urlich von Jungingen, wówczas marszałek Zakonu, później wielki mistrz krzyżacki,
wystawił przywilej lokacyjny dla Węgielsztyna. Wsi przeznaczono obszar 64 włók, z czego 6
dla dziedzicznego sołtysa, a 4 dla kościoła.
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Fot. 1. Grodzisko staropruskie

Legendy
Z założeniem wsi wiąże się legenda, zgodnie z którą pierwsi mieszkańcy mieli znaleźć
w okolicznej puszczy ruiny krzyżackiej kaplicy, świadczącej o jeszcze XIII- wiecznej misji
chrystianizacyjnej wśród Prusów. To na to szczególne miejsce nowi gospodarze przenieśli
świeżo założoną osadę. Zresztą, to nie jedyne węgielsztyńskie podanie ludowe.
W wielu legendach przewija się motyw, iż pierwsza lokacja wsi była nad jeziorem
Rydzówka. Podobno któregoś dnia, do pobliskiego lasu dzierżawionego od krzyżaków,
ruszyli drwale i znaleźli anioła siedzącego na kamieniu. W to miejsce przeniesiono wieś i stąd
pochodzi nazwa. Inna legenda głosi, iż drwale natknęli się na prastare drzewa o splątanych
konarach, które rosły tak, iż tworzyły coś na kształt świątyni. Długo dyskutowano, czy nie
jest to znak od Boga. Ostatecznie zaczęto budowę domów wokół wzgórza. Na tym wzgórzu
ma stać dzisiaj kościół. Następna głosi, że drwale natknęli się na zagubione w lesie ruiny
kaplicy z czasów krzyżackich i tam się osiedlili.
Inne podanie głosi, iż kościół stanął na miejscu dawnego pogańskiego świętego gaju.
W Lisiej Górze do dnia dzisiejszego mają znajdować się skarby, do których kiedyś próbowały
dostać wiejskie dzieci. Weszły długim korytarzem w głąb góry i... pozostały tam po dziś
dzień, a w księżycowe noce podobno słuchać ich jęki i płacze. Na dnie jeziora
węgielsztyńskiego ma znajdować się skrzynia wypełniona po brzegi skarbami. Trudno ją
jednak wyłowić bowiem strzeże ją wielki, zły, czarny pies. A może to nie tylko pies?
Również wiele tajemnic skrywa wzgórze Grodzisko położone naprzeciwko cmentarza.
Jest to staropruskie grodzisko z wczesnej epoki żelaza i średniowiecza, okoliczni mieszkańcy
opowiadali jednak, że skrywa ono też zamek wraz z odzianymi na biało dziewicami, które
miewają bardzo różne i dziwne zachcianki.
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Fot. 2. Panorama Węgielsztyna

Pierwotną ludność Węgielsztyna stanowili Prusowie, o czym świadczy nazwa wsi
będąca zarówno w polskiej jak i niemieckiej wersji (Engelstein) przekręceniem nazwy
staropruskiej. W 1540 r. mieszkało tu 27 rodzin, wśród których nie było ani jednej
niemieckiej, natomiast – sądząc z brzmienia nazwisk – kilkanaście rodzin polskich. Wkrótce
potem ludność pruska wsi uległa całkowitej polonizacji.
Odosobnione położenie wsi – leży ona na półwyspie oddzielonym od zaplecza
pasmem wzgórz z najwyższym wzniesieniem zwanym Lisową Górą 150 m n.p.m. – uchroniło
ją całkowicie od klęski dżumy w latach 1709-1711. Węgielsztyn był wsią królewską. Posiadał
młyn należący do skarbu państwa, obsługujący całą okolicę. Spis z 1858 r. stwierdził, że wieś
miała obszar 62 włók i liczyła 728 mieszkańców. W 1939 r. mieszkały tu 592 osoby.

Fot. 3. Widok na Jezioro Węgielsztyńskie

Kościół węgielsztyński spełniał niegdyś także rolę warowni, w której okoliczna
ludność chroniła się podczas wojen. W 1657 r. wytrzymał on oblężenie tatarskie. W połowie
XVI wieku kierował tu parafią Jan Tortyłowicz-Batocki, jeden z wybitniejszych polskich
apostołów reformacji. Do parafii węgielsztyńskiej należały: Biedaszki, Brzozowo, Dąbrówka
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Mała, Guja, Klimki, Perły, Przystań, Rydzówka, Stawki i Wesołowo. Od XVII wieku
odprawiano tu nabożeństwa w językach polskim i niemieckim. W 1740 r. było 1230 polskich
i 510 niemieckich parafian, a w 1806 r. 1245 polskich i 1085 niemieckich. Jednakże spis z
1858 roku rejestrował już tylko 77 Polaków obok 3342 Niemców. Jeszcze w 1890 r.
odprawiano tutaj niekiedy nabożeństwa polskie. Według statystyki kościelnej z 1896 r.
Polaków w parafii węgielsztyńskiej już nie było.

Fot. 4. Wieża kościoła w Węgielsztynie

Wnętrzu kościół skrywa ołtarz z ok. 1620 r., który wcześniej znajdował się w
węgorzewskim kościele św. Piotra i Pawła ( później ołtarz rozmontowano –dotąd bowiem był
połączony z amboną!). Kościelną wieżę wzniesiono w 1714 r., lub przynajmniej ja wówczas
remontowano- informuje o tym data na metalowej chorągiewce. Cały kościół był gruntowanie
remontowany w 1771r. Tajemniczym zabytkiem jest kamienna chrzcielnica, która zapewne
pamięta czasy krzyżaków. Jeszcze przed I wojną światową woda święcona z tej granitowej
chrzcielnicy uchodziła za cudowną, a w minionych stuleciach przyciągała licznych
pielgrzymów. Dzisiaj wokół kościoła widoczne są groby mieszkańców tej ziemi- ostatnie
krzyże mazurskie, a tuż obok m.in. mogiły Polaków z Wileńszczyzny i Ukraińców z
południowo- wschodnich krańców dzisiejszej Rzeczpospolitej. To namacalny ślad
współczesnej wielokulturowości wsi, w której zresztą i przed wiekami mieszał się język
polski z niemieckim. Węgielsztyn uznawany był też za graniczną miejscowość między
osadnictwem polskim z południa, a litewski z północy zwłaszcza w XVI w.
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Fot. 5. Wnętrze kościoła – ołtarz i ambona

Fot. 6. Widok kościoła od strony jeziora

Szkoła powstała zaraz po wprowadzeniu reformacji w Prusach, tj. po 1525 r. W 1858
r. posiadała ona dwie klasy z dwoma nauczycielami, uczęszczało do niej wówczas 101
uczniów. W 1935 r. szkoła ta nadal zatrudniała tylko dwóch nauczycieli i miała 104 uczniów.
7

Fot. 7. Widok szkoły

Z miejscowością związane są legendy, które publikowane są w regionalnym
czasopiśmie. Nazwa osady Węgielsztyn, to spolszczona nazwa niemiecka Engelstein.
Pierwszą lokację, dokonaną w okolicach jeziora Rydzówka, wzmiankowano w roku 1400.
Prawdopodobnie wieś została potem przeniesiona w obecne miejsce. Z faktem tym wiąże się
odnowienie lokacji wsi w roku 1406. Przywilej lokacyjny wystawił ówczesny Marszałek
Zakonu Krzyżackiego- Ulryk von Jungingen, pod datą 6 września 1406, na podstawie
przepisów prawa chełmińskiego.
W Węgielsztynie znajduje się najstarszy kościół w powiecie węgorzewskim. Sama
świątynia została wzniesiona w stylu gotyckim. Na początku XVIII w dobudowano do
świątyni wieżę, wysokości 32 metrów. Na wieży znajduje się chorągiewka z datą 1714r. W
roku 1525, po wprowadzeniu w Prusach protestantyzmu, mieszkańcy wsi usunęli z kościoła
chrzcielnicę wykonaną z granitu i ustawili ją na placu przed kościołem. Obecnie znajduje się
ona w kościele.
1.3. Atrakcyjność turystyczna
Węgielsztyn jest celem wielu wycieczek krajowych i zagranicznych. Drogą
przebiegającą przez miejscowość przejeżdżają turyści zwiedzający Śluzę Piaski na Kanale
Mazurskim w miejscowości Guja oraz Rezerwat Siedmiu Wysp na Jeziorze Oświn.
Turyści krajowi jak i zagraniczni przyjeżdżają zwiedzać zabytkowy kościół.
Grodzisko staropruskie, choć nieoznakowane, także ściąga turystów. Drogą przez
Węgielsztyn poruszają się turyści w kierunku jedynej na trasie Kanału Mazurskiego w
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całości ukończonej i działającej śluzy Piaski w Gui Przed śluzą koryto przegradza jaz, nad jej
dolnymi wrotami zbudowano most z drogą, obok stoi budyneczek – strażnica. Można się
nawet umówić na pokaz działania śluzy. Przez Węgielsztyn prowadzi Szlak prowadzący do
rezerwatu Siedmiu Wysp (72.2 km) Węgorzewo- Węgielsztyn- Śluza Guja- LeśniewoSrokowo- Bajory Małe- Wyskok- Mała Guja- Wesołowo- Pasternak- Łęgwarowo- Olszewo
Węgorzewskie- Pawłowo- Czerwony Dwór- Węgorzewo.

Fot. 8. Turyści wzdłuż drogi przebiegającej przez Węgielsztyn

1.4. Struktura przestrzenna
Około 1 km na południe od wsi Węgielsztyn, na naturalnym wzgórzu sztucznie
wzmocnionym wałami znajduje się grodzisko staropruskie, zwane Stary Szaniec. Pierwszych
wykopalisk dokonywał na grodzisku w I połowie XVIII węgoborski pastor J. A. Helwing.
Gród funkcjonował w okresie wczesnożelaznym (w II połowie I tysiąclecia przed
Chrystusem) oraz w średniowieczu (porzucony w XII lub XIII w.).

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.
2.1. Zasoby przyrodnicze
W pobliżu miejscowości znajduje się Rezerwat Półwysep i wyspy na jeziorze
Rydzewskim/Rydzówka– na granicy gmin Srokowo i Węgorzewo, utworzony w 1957 r dla
ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego oraz miejsc odpoczynku ptaków
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przelotnych; na wyspach Wielki Ostrów i Mała Kępa gniazdują kormorany i czaple siwe,
mieszka wydra a nad jeziorem można zaobserwować bielika, rybołowa, orlika krzykliwego,
kanię czarną i błotniaka stawowego. Przez miejscowość poruszają się turyści chcący zwiedzić
Rezerwat Siedmiu Wysp – jest to rezerwat ornitologiczny utworzony w 1950 r w celu
ochrony ptactwa wodno-błotnego i szaty roślinnej. W skład rezerwatu wchodzi 357 ha
powierzchni wód, 592 ha powierzchni bagien i 58 ha lasów. Gnieżdżą się w tym rejonie:
Łabędź Niemy, Żuraw, Bielik, Kania Czarna, Myszołów, Rybołów, Błotniak Stawowy, Gęś
Gęgawa.
2.2. Dziedzictwo kulturowe
Węgielsztyn posiada kilka zabytków architektonicznych. Kościół ewangelicki, obecnie
parafia rzymskokatolicka p.w. św. Józefa pochodzi z XV wieku i jest zabytkiem II kategorii.
W wieku XVIII dobudowano do świątyni część zachodnią z wieżą wysokości 32 m. Kościół
jest murowany z kamienia polnego, otynkowany, jednonawowy, orientowany, z dachem
dwuspadowym krytym dachówką. Zakrystia pochodząca z XV wieku ma sklepienia
beczkowe, nawa jest sklepiona kolebką. Z wystroju wnętrza pochodzą z XVII wieku: ambona
posiadająca ornamentykę niderlandzką, krucyfiks w kruchcie i zamek w drzwiach zakrystii.
W środku zachował się barokowy ołtarz. Natomiast z czasów krzyżackich pochodzi
granitowa chrzcielnica kościoła. Na wieży znajduje się chorągiewka z datą 1714. Katolicy
przejęli świątynię w 1946r.

Fot. 9. Najstarsza część kościoła
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Zabytkami III kategorii są drewniana chałupa (nr 10) i obora. Pochodzą one z połowy
XVIII wieku, remontowane były w 1857 r. Również interesującym zabytkiem budownictwa
ludowego z XIX wieku jest chałupa nr 29 i stojąca przy niej drewniana stodoła.
W 1914 r. na południowych przedpolach wsi rozegrała się duża potyczka niemieckorosyjska. Przed ostatnią wojną wieś liczyła 592 mieszkańców. Znajdowała się tutaj szkoła,
mleczarnia, poczta, urząd policji, oddział bankowy.
2.3. Obiekty i tereny
Główny obiekt w centrum wsi jest świetlica wiejska wymagająca kapitalnego
remontu. Przy świetlicy stoi tablica upamiętniająca 600-lecie miejscowości.

Fot. 10. Budynek świetlicy wiejskiej

Obok świetlicy znajduje się duży plac, na którym organizowane są różnego rodzaju imprezy
kulturalne. Naprzeciw budynku świetlicy znajduje się boisko wiejskie, na którym cyklicznie
odbywają się imprezy sportowe i rekreacyjne.
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Fot. 11. Występy szkolne na placu przy świetlicy

Miejscowość posiada drużynę piłki nożnej FC Węgielsztyn- skupiającą młodzież z
pobliskich miejscowości. Organizowane są rozgrywki Węgorzewskiej Ligi Sołeckiej oraz
turnieje jednodniowe. Staraniem lokalnej społeczności powstało w centrum wsi boisko, na
którym rozgrywane są imprezy sportowe i kulturalne o zasięgu powiatowym.

Fot. 12. Drużyna FC Węgielsztyn na boisku wiejskim

W miejscowości nie ma utwardzonego parkingu. Istnieje w centrum wsi parking
ziemny.

Fot. 13. Parking w chwili obecnej
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Brak jest miejsca, gdzie turysta mógłby się zatrzymać i chwilę odpocząć. Za
parkingiem istnieje stawek, wokół którego można wykonać plac zabaw dla dzieci, oraz
miejsce, gdzie turysta mógłby usiąść na ławce, schować się przed deszczem, rozpalić grilla
itd.
2.4. Infrastruktura społeczna
Mieszkańcy to przede wszystkim ludność napływowa, która osiedliła się tu w wyniku
repatriacji z terenów wschodnich oraz akcji „Wisła”. Utrzymują się z rolnictwa, zatrudnienia
w lasach, emerytur, rent, zasiłków dla bezrobotnych, prac interwencyjnych oraz pracy
zarobkowej w państwach UE.
Istnieje kilkunastoosobowa grupa aktywnych nauczycieli uczących w szkole
podstawowej i gimnazjum. Dzięki ich zaangażowaniu w miejscowości organizowane są
cykliczne imprezy kulturalne na skalę powiatową. Na terenie sołectwa znajduje się ośrodek
dla osób uzależnionych „Doren”, którego pensjonariusze uczestniczą w działaniach
podejmowanych na terenie wsi.

2.5. Infrastruktura techniczna
Na terenie wsi Węgielsztyn znajduję się następująca infrastruktura:
• Droga powiatowa, która została wyremontowana ze środków ZPORR na lata 2004 - 2006
• Drogi gminne przeważnie o nawierzchni żwirowej.
• Sieć wodociągowa z przyłączami.
• Sieć energetyczne zasilająca i oświetleniowa.
• Kablowa sieć telekomunikacyjna.
Brak natomiast jest sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi olbrzymi problem. Zbiorniki
bezodpływowe stanowią znaczący problem.
2.6. Gospodarka i rolnictwo
W sołectwie znajduje się 90 gospodarstw. Są to w całości indywidualne gospodarstwa
rodzinne. Dominuje produkcja zwierzęca – bydło mleczne. W strukturze gleb przeważają
gleby lekkie. W miejscowości nie występują zakłady produkcyjne.
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2.7. Kapitał społeczny i ludzki
W miejscowości istnieje rozbudowana Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza, do
której uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości. W szkole znajduje się izba pamięci
poświęcona patronowi, który urodził się ok. 2,5 km od Węgielsztyna i był bardzo znanym
europejskim weterynarzem i redaktorem czasopisma „Cech” w Berlinie. Szkoła posiada
nowoczesną pracownię komputerową oraz salę gimnastyczną. Przy szkole od 5 lat działa
świetlica socjoterapeutyczna „PINOKIO”. Staraniem lokalnej społeczności powstało w
centrum wsi boisko, na którym rozgrywane są imprezy sportowe i kulturalne o zasięgu
powiatowym.
W miejscowości działają: Rada Sołecka, drużyna piłkarska FC Węgielsztyn,
Ochotnicza Straż Pożarna, Młodzieżowa Rada Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich, CARITAS.

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
•
•

Miejscowość z najstarszym kościołem w

•

Niskie zaangażowanie społeczne wśród

powiecie (atrakcja turystyczna)

starszego pokolenia społeczności

Malownicze położenie nad Jeziorem

wiejskiej
•

Węgielsztyńskim

Brak instalacji gazowej i sanitarnej we

•

Wysokie walory krajobrazu

•

Dużo lasów w sąsiedztwie

•

Brak sanitariatu wiejskiego

•

Doskonały dojazd po drodze o nowej

•

Duże braki w dziedzinie realizacji

wsi

przepisów gospodarki wodno-ściekowej

nawierzchni
•

•

Boisko piłkarskie, na którym odbywają

stronach miejscowości

się liczne imprezy sportowo-rekreacyjne
•

•

Aktywnie działające instytucje

•

Niedostateczne oświetlenie terenu wsi

pozarządowe: Caritas, Koło Gospodyń

•

Brak spełniającego wymogi

Wiejskich, OSP

bezpieczeństwa miejsca służącego

Istnieje budynek świetlicy wiejskiej(do

organizowaniu imprez kulturalnych
•

remontu)
•

Braki w ciągach chodników po obu

Brak placu zabaw spełniającego

Aktywność młodzieży, która utworzyła

oczekiwania najmłodszych mieszkańców

Młodzieżową Radę Wsi i chce

wsi
•

uczestniczyć w życiu społecznokulturalnym
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Brak utwardzonego parkingu

•

Aktywność nauczycieli zatrudnionych w
Szkole Podstawowej im. Kurta Obitza

ZAGROŻENIA

SZANSE
•

•

Integracja społeczności wiejskiej i

•

Brak środków z gminy

miejskiej, dostarczenie bodźców

•

Dalsza dezintegracja społeczności

służących realizacji różnych wspólnych

lokalnej spowodowana apatią, brakiem

przedsięwzięć mających na celu wzrost

jakichkolwiek poczynań na rzecz

jakości życia kulturalnego

poprawy standardu życia na wsi

Promocja miejscowości Węgielsztyn i
innych atrakcyjnych turystycznie miejsc

Wizja rozwoju wsi
Hasło:
„Świetlica i jej otoczenie miejscem bezpiecznym, ciekawym oraz integrującym środowisko”
Celem planowanych działań jest integracja lokalnej społeczności poprzez stworzenie
miejsca, w którym mieszkańcy i osoby przyjezdne będą miały możliwość spotykać się na
imprezach oświatowo-kulturalnych. Stworzenie warunków do wypoczynku powinno
polepszyć organizację czasu wolnego, być bodźcem do dalszych wspólnych przedsięwzięć
mających na celu wzrost jakości życia kulturalnego, a w przyszłości gospodarczego.
Węgielsztyn ma być miejscem, gdzie można będzie odpocząć w ciszy, pozwiedzać zabytki,
zatrzymać samochód na utwardzonym parkingu czy odpocząć w czasie podróży sporządzając
sobie posiłek na grillu.
Celem podejmowanych działań jest także rozwój sportu jako metody wychowawczej i
rozwijającej aktywność młodego pokolenia, kultywowanie przeszłości historycznej oraz
promowanie różnych form spędzania wolnego czasu.
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4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną.
W celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w
okresie krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie miejscowości Węgielsztyn
posłużono się przede wszystkim sugestiami mieszkańców oraz wynikami analizy SWOT.
Planowanymi do realizacji zadaniami w miejscowości Węgielsztyn są więc:
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Węgielsztyn
2. Budowa chodników we wsi Węgielsztyn
3. Budowa oświetlenia centrum wsi Węgielsztyn
4. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Węgielsztyn
5. Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgielsztyn
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgielsztyn
7. Budowa parkingu w miejscowości Węgielsztyn
8. Zagospodarowanie plaży wiejskiej we wsi Węgielsztyn
9. Odrestaurowanie tablicy pamiątkowej na ogrodzeniu kościelnym
10. Zagospodarowanie stawu wiejskiego
4.1. Opis zadań do realizacji
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie
Przebudowa świetlicy polegać będzie na zagospodarowaniu strychu oraz remontu
kapitalnego obiektu w celu dostosowani do potrzeb mieszkańców oraz do obowiązujących
przepisów i bezpieczeństwa obiektu. W wyniku przebudowy zostanie zwiększona
powierzchnia użytkowa i kubatura obiektu. Zakres projektu obejmuję: roboty budowlane
wewnętrzne (dach, ściany, sufit, podłoga, piwnica, strych), instalacje sanitarne, elewacja i
elementy zewnętrzne (wymiana okien, drzwi, schodów), wykonanie ogrzewania z
rozprowadzeniem.
2. Budowa chodników we wsi Węgielsztyn
W ramach zadania wybudowane zostaną chodniki po obu stronach drogi
przebiegającej przez Węgielsztyn. Inwestycja obejmować będzie wytyczenie trasy, oraz
roboty budowlane związane z ułożeniem chodnika z kostki typu polbruk. Inwestycja
zlokalizowana będzie w centrum wsi.
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3. Budowa oświetlenia centrum wsi Węgielsztyn
Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych centrum
wsi Węgielsztyn.
4. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Węgielsztyn
Zadanie polegać będzie na wybudowaniu ogrodzenia placu zabaw, niwelacji terenu,
nawiezieniu piasku. Na tak przygotowany teren zakupione zostaną i zamontowane urządzenia
zabawowe (huśtawki, karuzele, bujaki, zjeżdżalnie, zestaw integracyjny).
5. Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgielsztyn
Wyznaczenie konturów boiska, ukształtowanie terenu, nawiezienie i rozplantowanie
ziemi, zasianie trawy, dokończenie budowy ogrodzenia, zamontowanie oświetlenia na
istniejących słupach.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgielsztyn
Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz robót
budowlanych w zakresie wykonania sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości
Węgielsztyn.
7. Budowa parkingów w miejscowości Węgielsztyn
Inwestycja obejmować będzie wybudowanie dwóch parkingów w centrum wsi
Węgielsztyn. Jeden parking planowany jest przy świetlicy wiejskiej, drugi przy stawie
wiejskim.
8. Zagospodarowanie plaży wiejskiej we wsi Węgielsztyn
Oczyszczenie plaży, nawiezienie piasku, budowa pomostu.
9. Odrestaurowanie tablicy pamiątkowej na ogrodzeniu kościelnym
Odrestaurowanie pamiątkowej tablicy pochodzącej z okresu I wojny światowej
ufundowanej przez byłych mieszkańców i poświeconej żołnierzom poległym na frontach I
wojny światowej.
10. Zagospodarowanie stawu wiejskiego
Oczyszczenie, pogłębienie stawu znajdującego się w miejscowości, zagospodarowanie
terenu wokół stawu. Budowa altany, zakup i montaż ławek, grila.
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4.2. Zestawienie zadań.
Lp.

Nazwa

Cel
Poprawa jakości
życia mieszkańców
Węgielsztyna
poprzez zaspokojenie
potrzeb społecznych
i kulturalnych
Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa
ruchu
Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa i
walorów
turystycznych
Poprawa jakości
życia mieszkańców
Węgielsztyna
poprzez zaspokojenie
potrzeb społecznych

1

Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Węgielsztynie

2

Budowa chodników we wsi
Węgielsztyn

3

Budowa oświetlenia
centrum wsi Węgielsztyn

4

Budowa i wyposażenie
placu zabaw w
miejscowości Węgielsztyn

5

Budowa boiska sportowego
w miejscowości
Węgielsztyn

Podniesienie
poziomu rozwoju
sportowego
mieszkańców

6

Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Węgielsztyn

Poprawa stanu
środowiska oraz
warunków życia
mieszkańców

7

Budowa parkingów w
miejscowości Węgielsztyn

Poprawa jakości
życia mieszkańców
Węgielsztyna

8

Zagospodarowanie plaży
wiejskiej we wsi
Węgielsztyn

Poprawa jakości
życia mieszkańców
Węgielsztyna

9

Odrestaurowanie tablicy
pamiątkowej na ogrodzeniu
kościelnym

Podniesienie
poziomu walorów
turystycznych
miejscowości
Węgielsztyn

10

Zagospodarowanie stawu
wiejskiego

Poprawa jakości
życia mieszkańców
Węgielsztyna

Kwota
końcowa
(zł)

Źródła

460 000

PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy

600 000

PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy

200 000

PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy

Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn

40 000

PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy

Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn,
uczestnicy imprez
sportowych

150 000

PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy

Przeznaczenie
Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn,
przyjezdni
Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn,
przyjezdni
Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn,
przyjezdni

Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn
Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn,
przyjezdni
Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn,
przyjezdni
Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn,
turyści
Mieszkańcy
miejscowości
Węgielsztyn,
przyjezdni
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800 000

60 000

65 000

PROW 2007 – 2013
Działanie:
Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej;
Budżet gminy
PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy
PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy

30 000

PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy

60 000

PROW 2007 – 2013
Działanie:
Odnowa i rozwój
wsi; Budżet gminy

4.3. Harmonogram realizacji.
Lata
Zadania
Przebudowa świetlicy wiejskiej w
Węgielsztynie
Budowa chodników we wsi
Węgielsztyn
Budowa oświetlenia centrum wsi
Węgielsztyn
Budowa i wyposażenie placu
zabaw w miejscowości
Węgielsztyn
Budowa boiska sportowego w
miejscowości Węgielsztyn
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Węgielsztyn
Budowa parkingów w
miejscowości Węgielsztyn
Zagospodarowanie plaży wiejskiej
we wsi Węgielsztyn
Odrestaurowanie tablicy
pamiątkowej na ogrodzeniu
kościelnym
Zagospodarowanie stawu
wiejskiego

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I

I

I

I

I

II

I

I

■

■

II

II

II

II

II

■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
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