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Plan Odnowy Miejscowości Węgorzewo Koszalińskie

I. WSTĘP  

Węgorzewo Koszalińskie to miejscowość leżąca w gminie Sianów, położona w odległości 10 
km na wschód  od Koszalina za pasmem Góry Chełmskiej.  Teren sołectwa znajduje  się  na terenie 
regionu  Pobrzeża  Pomorskiego  w  sąsiedztwie  pasa  nadmorskiego  i  otoczony  jest  z  czterech  stron 
lasami. Miejscowość liczy 299 mieszkańców (stan na dzień 14.04.2009 r.).

Pierwotna nazwa Wangherowe wywodzi się od pomorskiego wangor i kaszubskiego wangorz, 
i dotyczyła ona miejsca występowania węgorzy w istniejącym na tym terenie płytkim jeziorze, które 
zostało  osuszone.  Pierwsza  wzmianka  z  1339  r.  związana  jest  z  ofiarowaniem  wsi  klasztorowi 
koszalińskich cystersek przez rycerza Piotra z Polanowa. Pozostawał on ich własnością przez 200 lat do 
czasu sekularyzacji zakonu. Zachowały się tu piękne przykłady pomorskiego drewnianego budownictwa 
szkieletowego, które stanowią  wraz z obiektami na terenie sześciu innymi miejscowościami, obszar 
promujący się jako „Sianowska Kraina w Kratkę”.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju 
oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu 
stanowi  niezbędny  warunek  przy  aplikowaniu  o  środki  finansowe  w  ramach  „Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013”, zwłaszcza działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz 
poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi 
niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013”, zwłaszcza działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 
zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych  mieszkańców  wsi  oraz  promowanie  obszarów 
wiejskich.  Działanie  umożliwi  rozwój  tożsamości  społeczności  wiejskiej,  zachowanie  dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących  promocji  obszarów  wiejskich,  w  tym  propagowaniu  i  zachowaniu  dziedzictwa 

historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
4) turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
5) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budyn-

ków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
6) odnawiania,  eksponowania  lub  konserwacji  lokalnych  pomników  historycznych,  budynków 

będących zabytkami lub miejsc pamięci;
7) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Niniejsze  opracowanie  zawiera  charakterystykę  miejscowości,  inwentaryzację  zasobów  służącą 
ujęciu  stanu  rzeczywistego,  analizę  SWOT,  czyli  mocne  i  słabe  strony  miejscowości,  planowane 
kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest  uświadomienie sobie potencjału i  zasobu lokalnego oraz 
zmobilizowanie  go  i  zainwestowanie  w rozwój  i  stworzenie  systemu działań  partnerskich  tak,  aby 
uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.

Powstanie dokumentu jest wyrazem wiary w siłę demokracji lokalnej i poszukiwania godnego 
miejsca do życia dla ludzi, którzy chcą tworzyć świadomie swą małą ojczyznę.
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II. CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWOŚCI

Co wyróżnia naszą wieś ?

● Piękna stara lipowa aleja przydrożna wzdłuż całej miejscowości 
● Dobrze  zachowane  tradycyjne  domy  o  charakterystycznych  dla  Pomorza  biało-czarnych 

ryglowych ścianach 
● Typowo wiejska zabudowa zagrodowa, bez zniekształceń przez obiekty wysokie

Jakie pełni funkcje ?
● Mieszkaniowe  dla  większości  mieszkańców,  którzy  są  zatrudnieni  w  Koszalinie  lub  są  na 

emeryturze
● Rolnicze dla niewielkiej liczby mieszkańców
● Kultowe poprzez działanie lokalnego kościoła i cmentarza
● Tranzytowe jako łącznik drogi wojewódzkiej 206  z trasą krajową nr 6
● Usługowe dzięki zakładowi stolarsko-rzeźbiarskiemu i innym
● Surowcowe dla budownictwa

Kim są mieszkańcy ?
● Pierwsze pokolenia osadników po 1945 r. przybyły z centralnej Polski i z Kresów wschodnich, 

dodatkowo ludność ukraińska po 1947 r.
● Od lat 80-tych zaczęła osiedlać się ludność z pobliskiego Koszalina
● Na terenie Węgorzewa są dwa małżeństwa mieszane: polsko-bułgarskie i polsko- francuskie
● Ilość osób z podziałem na wiek i płeć:

Wiek od do Kobiety Mężczyźni Razem
0 - 10 14 14 28
11 - 19 18 17 35
20 - 35 35 43 78
36 - 50 31 40 71
51 - 65 27 31 58
66 - 80 13 11 24
81 - 99 4 1 5
Łącznie 142 157 299

Co jest podstawą utrzymania ?
● Praca na własny rachunek w usługach lub handlu
● Zatrudnienie w oświacie
● Emerytury, renty, zasiłki
● Praca zarobkowa zagranicą
● Indywidualne gospodarstwa rolne
● Praca na etatach w Koszalinie

Jak zorganizowani są mieszkańcy ?
● Rada Sołecka
● Zespół ludowy
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W jaki sposób rozwiązują problemy ?
● Zebrania Wiejskie są miejscem dyskutowania i rozwiązywania miejscowych problemów

Jak wygląda nasza wieś ?
● Dominuje stara zabudowa przedwojenna ze schludnymi obejściami, jednak część z nich nie jest 

doinwestowana
● Szczególnie wyróżniają Węgorzewo stare lipy tworzące piękne aleje przydrożne
● Zły stan chodników i jego braki w części miejscowości
● Duży plac położony centralnie za sklepem z zarośniętym stawem
● Zły stan dróg gminnych w okolicy sklepu i przystanku PKS
● Nowa zabudowa rezydencyjna na obrzeżach miejscowości
● Wyraźnie widoczna zaniedbana strefa rekreacyjna obok świetlicy 

Jakie obyczaje i tradycje są przez nas pielęgnowane ?
● Dożynki wiejskie z robieniem wieńca dożynkowego z różnych zbóż od miejscowych gospodarzy
● Tradycje religijne procesji Bożego Ciała i modlitw majowych przy krzyżu przydrożnym
● Oświetlanie posesji w okresie bożonarodzeniowym

Jaki jest stan otoczenia i środowiska ?
● Zachowane w bardzo dobrym stanie naturalne walory okolicznych lasów i pól, nieskażonych 

cywilizacyjnie  
● Jedynie  w  części  północnej  funkcjonują  zakłady  eksploatacji  kruszywa,  które  zmieniają 

ukształtowanie terenu
● Brak rozwiązanej gospodarki ściekowej (szamba)
● W bliskim sąsiedztwie występują cenne użytki ekologiczne z rzadką florą i fauną
● Okolica o bardzo małej emisji hałasu, z niewielkim natężeniem ruchu samochodowego

Jakie są powiązania komunikacyjne ?
● Węgorzewo posiada dwie alternatywne drogi dojazdowe do Koszalina, przez Maszkowo (10km) 

przez Sianów(14 km)
● W miejscowości są dwa przystanki PKS, który obsługuje kursy do Koszalina i Sianowa.
● Dodatkowy mieszkańcy korzystają z przystanku „Węgorzewo / skrzyżowanie”, zlokalizowanym 

w odległości 1,5 km przy trasie Bytów - Koszalin 
● Do Szczeglina (3,5 km) wiedzie lasem droga gminna

Co proponujemy dzieciom i młodzieży ?
● Od 1984 r. działa filia Biblioteki Gminnej (należą 22 osoby uczące się)
● Wakacyjne spotkania „Młodzieżowe Koło Ekologiczne”
● Rajdy propagujące ziemię sianowską „Rowerem do...Sianowskiej Krainy w Kratkę”
● Zabawy integracyjne na Dzień Dziecka i Mikołajki
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III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SOŁECTWA

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Walory krajobrazowe

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Węgorzewo  leży  na  granicy  postulowanego  na  wschodzie  obszaru  krajobrazu  chronionego 
„Koszaliński Pas Nadmorski”

● Teren na zachód pofałdowany, z piękną panoramą miejscowości i Góry Chełmskiej w tle.
● Miejscowość otoczona  z czterech stron zwartymi kompleksami lasów

Walory przyrodnicze

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Stara aleja lipowa na cmentarzu uznana została za pomnik przyrody
● Przez całą miejscowość przebiega aleja przydrożna starych 106 lip drobnolistnych
● Na południe od miejscowości tereny torfowisk z siedliskami żurawia, trznadla, traszki
● Okoliczne lasy iglaste z domieszką grabów, buków w dolinach strumieni i starych dębów

Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● W miejscowości znajdują się dwa stawy, większy z nich o pow. 40 ar ma być elementem parku 
wiejskiego.

● Na strudze w zachodniej części system pięciu nieczynnych stawów rybnych
● W odległości 2 km od miejscowości rzeka Unieść (I klasa czystości) i początek trasy kajakowej 

do j. Jamno.
● W odległości 4 km na północ zaporowe j. Topiel (pow.20 ha), łowisko wędkarskie. 

Gleby i kopaliny

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● W odległości  1,5  km na  północny-zachód od  miejscowości  znajdują  się  zakłady wydobycia 
kruszywa: pospółki Węgorzewo III – 9,42 ha i piasku Węgorzewo II – 21,77 ha

● W części wschodniej gleby lekkie, w części zachodniej łąki i pastwiska.
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Grunty orne Powierzchnia 
(ha)

Klasa III b 1,5000
Klasa IV a 8,3300
Klasa IV b 47,5293
Klasa V 55,4794
Klasa VI 19,4576
Klasa VI z 0,9300

Łąki i pastwiska
Klasa III 1,0800
Klasa IV 37,8633
Klasa V 18,8564
Klasa VI 5,2329

Grunty bez klasy 2,2725
Razem 198,5314

Klimat

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Klimat  pozostaje  pod  znacznym  wpływem  morza,  co  wyraża  się  mniejszymi  amplitudami 
temperatur oraz tym, że pory roku są opóźnione w stosunku do terenów położonych dalej od 
Bałtyku. Ze względu na dużą lesistość temperatury zimą są zauważalnie niższe niż w sąsiednim 
Koszalinie i dłużej zalega pokrywa śniegowa.

ŚRODOWISKO KULTUROWE

Walory architektury wiejskiej, zabytki i osobliwości kulturowe

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Miejscowość posiada 121 obiektów w ewidencji konserwatorskiej zlokalizowanych na terenie 
61 gospodarstw

● Do najcenniejszych obiektów zalicza się pięknie zachowane trzy szachulcowe chałupy ( domy nr 
7, 18, 62)

● Neogotycka kaplica z k XIX w, została przebudowana w 1985 r. na kościół  p.w. św. Piotra  i 
Pawła

● Cmentarz  ewangelicki  założony  ok.1880  r.  z  pozostałościami  nagrobków  i  zachowanym 
pomnikiem pamięci mieszkańców Węgorzewa poległych na frontach I wojny światowej
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Walory zagospodarowania przestrzennego

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Do 1945 r.  posiadała  pierwotny placowy układ wsi,  który został  współcześnie  zatarty  przez 
likwidację drogi okrążającej plac od strony zachodniej.  Współcześnie posiada typ ulicówki z 
tendencją do przekształceń w wielodrożnicę

● Zabudowa miejscowości współtworzy wraz ze starymi nasadzeniami historycznie ukształtowany 
układ ruralistyczny i krajobraz kulturowy, o spokojnej harmonijnej wkomponowanej w naturalny 
krajobraz sylwecie. Jej charakterystyczną cecha jest brak wysokich dominant

● Konserwator zabytków zaproponował strefy  „A” , „K”, „E” dla  ochrony obszaru wsi i terenów 
przyległych

Aktywność artystyczna

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● W miejscowości ma pracownię rzeźbiarską i stolarstwa artystycznego Władysław Godyla
● Malarstwem i grafiką zajmuje się plastyk Henryk Maciejewski
● Od lat działa zespół muzyczny Ryszarda i Grzegorza Andrzejczyków
● W 2009 r. powstał  zespół ludowy „Złoty Dukat”, Repertuar czeski, polski i słowacki
● Od 2008 r. działa chórek dziewczęcy. W parafialnym konkursie kolęd w  2009 r. w Szczeglinie 

zdobył on pierwsze miejsce
● Konkursy karaoke

DZIEDZICTWO RELIGIJNE I HISTORYCZNE 

Miejsca, osoby i przedmioty kultu oraz święta i odpusty

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Kościół p.w. św. Piotr i Pawła
● Krzyż przydrożny - przy nim nabożeństwa majowe
● 3 kapliczki drogi pielgrzymkowej „Święte Góry Pomorza”
● Festyn odpustowy „Świętych Piotr i Pawła”
● Pielgrzymka z Góry Chełmskiej na Świętą Górę Polanowską (koniec czerwca)

Tradycja, obrzędy, gwara

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Budowa czterech ołtarzy na Boże Ciało na terenie miejscowości.
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● Dożynki wiejskie
● Zawody mieszkańców o tytuł Mistrza „Strong Man Węgorzewo”
● Zabawa z Mikołajem dla najmłodszych.

Fakty historyczne i legendy oraz specyficzne nazwy

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

Fakty historyczne:
● W 1339 r. rycerz Piotr z Polanowa podarował  Wangherowe klasztorowi cysterek w Koszalinie.
● Na mapie Pomorza Lubinusa z 1614 r. miejscowość widnieje pod nazwą Wangerow.
● Pierwotna nazwa miejscowości pochodzi od wspólnego pnia słowiańskiego: pomorskie wangor, 

polskie  węgorz,  kaszubskie  wangorz.  Stąd  przymiotnik  wangerowy  i  późniejsze  niemieckie 
Vangerow.  Oznaczał  on więc   miejsce  występowania węgorzy.  Węgorz rzeczny jest  bardzo 
ruchliwy i idzie w górę rzek i strumieni w poszukiwaniu jezior. Musiało tu istnieć jeszcze w 
średniowieczu płytkie jezioro z którego wypływał strumień łączący się z rzeką Unieść i dalej 
przez Jamno  z Bałtykiem. Na południowym-wschodzie Węgorzewo  graniczy z kompleksem 
niskich podmokłych łąk, z których wypływa strumień. W  topografii tej okolicy  wciąż jeszcze 
można, odszukać dawny brzeg osuszonego jeziora.

● W późniejszym okresie  nazwa  ewaluowała  do  formy  Vangerow,  która  używana  była  przez 
ludność niemiecką do roku 1945.

OBIEKTY I TERENY

Działki pod zabudowę mieszkaniową

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● W  planie  zagospodarowania  przestrzennego  przewidziane  są  tereny  pod  zabudowę 
mieszkaniową, ale brak jest uzbrojenia.

Działki rekreacyjne

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

Działki pod zakłady usługowe i przemysł (pustostany)

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi oraz miejsca publiczne 
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Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Świetlica wiejska bez zaplecza.
● Kościół filialny z cmentarzem.
● Boisko

GOSPODARKA, ROLNICTWO

Specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Uprawa ziemniaków, pszenżyta, owsa i żyta
● Przyzagrodowa hodowla drobiu
● Niewielki sady przydomowe i plantacja leszczyny
● Pasieka

Obecnie funkcjonujące firmy produkcyjne i zakłady usługowe

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● W Węgorzewie zarejestrowane są 22 podmioty gospodarcze działające w branżach:
1. Usługi informacyjne - 1
2. Rzeźbiarstwo - 1
3. Transport ciężarowy - 5
4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe -3
5. Handel stacjonarny - 4
6. Stolarstwo - 1
7. Kultura i sztuka -1
8. Usługi remontowo-budowlane - 2
9. Handel obwoźny- 1
10. Eksploatacja kruszywa mineralnego -1
11. Taxi -1
12. Organizacja imprez -1
● Leśniczówka Węgorzewo należąca do Nadleśnictwa Karnieszewice

Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

Infrastruktura komunalna
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Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Wieś posiada wodociąg i własną hydrofornię.
● Energia elektryczna dostarczana jest linią napowietrzną.
● Miejscowość na całej długości posiada oświetlenie z lamp przydrożnych.
● Odprowadzenie ścieków odbywa się do szamb przydomowych.
● Mieszkańcy posiadają na terenie wsi dwa zestawy do wstępnej selekcji śmieci.
● W 2007 r. został ułożony światłowód i gospodarstwa uzyskały dostęp do Internetu.
● Śmieci wytworzone są przez PGK Koszalin na wysypisko w Sianowie co 2 tygodnie.
● Wzdłuż drogi powiatowej bardzo zniszczony chodnik dla pieszych.

SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI

Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo pobliskich wsi i miast

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● W kierunku północnym znajdują się Łazy (18 km) i Dąbki położone na wybrzeżu Bałtyku.
● W kierunku zachodnim leży stutysięczny Koszalin (10 km) i najwyższe wzniesienie Pobrzeża 

Słowińskiego – Góra Chełmska 131 m n.p.m. z wieżą widokową.
● W  kierunku  wschodnim  majestatyczny  pomnik  przyrody  „Aleja  bukowa”,  pustelnia 

franciszkańska  na  Św.  Górze  Polanowskiej  (28  km),  jeziora  kąpielowe:  Rekowe  (11  km), 
Nicemino (15 km) 

Atrakcje turystyczne i ciekawostki z terenu Gminy

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak

Atrakcje przyrodnicze:
● „Sieciemińskie Rosiczki” z platformą widokową
● Arboretum w Karnieszewicach
● J. Topiele miejsce lęgowe: łabędzia krzykliwego żurawia, zimorodka, błotniaka stawowego, kani 

rdzawej, bociana białego, bociana czarnego, kaczki czernicy, czajki, błotniaka stawowego
● Liczne pomnikowe drzewa
● W północnej części gminy obszar „Natura 2000” i gniazda orła bielika 

Zabytkowe obiekty architektoniczne:
● szachulcowe domy, budynki i kościoły o charakterystycznej dla Pomorza konstrukcji ryglowej 

(Sianów, Sowno, Węgorzewo, Karnieszewice, Sieciemin, Przytok, Iwięcino)
tworzące specyficzną „Sianowską Krainę w Kratkę”

● Gotyckie kościoły Iwięcino, Dabrowa, Sierakowo, Osieki, Sucha Koszalińska
● Świetnie zachowany rynek wrzecionowy w Sianowie i ratusz miejski

Zabytkowe zespoły architektoniczne: 
● Dwory w Osiekach i Skibnie wraz z parkami dworskimi
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Zabytki techniki:
● Fabryka zapałek w Sianowie

Urządzenia wodne:
● Małe elektrownie wodne: rzeka Unieść (droga do Skibna), rzeka Polnica (Sianów)
● Sowieński Młyn

Miejsca pamięci:
● Skwer papieski (Sianów)
● Pomniki ofiar I wojny światowej (poniemieckie):Węgorzewo, Sowno
● 34 cmentarze

Stanowiska archeologiczne:
● „Szczeglińskie Kurhany”

Wioski tematyczne:
● Iwięcino „Wioska Końca Świata”
● Dąbrowa „Wioska Zdrowego Życia”
● Sierakowo Sław. „Wioska Hobbitów”

Stajnie:
● Maszkowo, Kędzierzyn, Rzepkowo, Skibno

Szlaki turystyczne:
● szlak kajakowy (2 km) rzeki Unieść z Maszkowa do j. Jamno
● szlaki piesze(5 km) : „Porwanego księcia”
● Leśne szlaki rowerowe z Węgorzewa:
1. niebieski „Końskich podków”
2. czerwony „Sianowska Kraina w Kratkę”
3. czarny „Z Greenwaya nad morze”
4. zielony „Do alei  mrówek”
5. żółty „Trakt Rybogryfa”
● szlak pielgrzymkowy Góra Chełmska – Święta Góra Polanowska

Ruch tranzytowy

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Tranzyt z drogi wojewódzkiej nr 206 (Kaszuby) do drogi krajowej nr 6 (Gdańsk-Szczecin)

Przyjezdni i sezonowi goście

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Myśliwi  i grzybiarze
● Kwalifikowana turystyka rowerowa 
● Grupy pielgrzymkowe na Świętą Górę Polanowską (czerwiec)
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INSTYTUCJE

Placówki opieki społecznej

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

Szkoły

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

Domy kultury

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Ne terenie miejscowości działał prężnie Wiejski Dom Kultury, który został rozbudowany przez 
mieszkańców w czynie społecznym w 1975 r.  Przy nim zlokalizowana była zadaszona scena z 
miejscem do tańca i letnia kawiarnia. Scena wewnętrzna posiadała zaplecze kuchenne. Działały 
tu  sekcje  teatralna,  fotograficzna,  muzyczna,  kabaretowa,  sportowa,  szachowa,  zespół  piłki 
nożnej „Węgoria” zespół ludowy „Violina” i inne.

● W latach 90-tych zlikwidowano etaty instruktorskie, a w 2002 r. zabrano dużą część budynku na 
mieszkanie  i  dwa  lokale  socjalne.  Niedozorowane  toalety  służą  dzieciom  ze  świetlicy  i 
lokatorom. Fatalny stan wspólnego holu jest zarzewiem konfliktów. 

● Pozostała sama sala wiejska bez zaplecza kuchennego.

Inne

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Punkt biblioteczny w małym pokoiku na zapleczu (48 czytelników)

LUDZIE – ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

Ochotnicza Straż Pożarna
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Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

Koło gospodyń wiejskich

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

Inne

Znaczenie: Duże Średnie Małe Brak
X

● Grupa nieformalna „Aktywne Węgorzewo”, młodzież i dorośli przeprowadzili akcję zakładania 
Zieleńca  Centralnego  w  2008  r.,  poprzez  sadzenie  sadzonek  lipy  drobnolistnej.  Został  też 
napisany projekt w 2009 r. „Być jak Michael Jordan” o dofinansowanie budowy placu do gry w 
koszykówkę.

IV. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA WĘGORZEWO
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Duże Średnie Małe Brak
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E Walory krajobrazowe ×
Walory przyrodnicze ×
Wody powierzchniowe (cieki, rzeki,  
stawy) ×
Gleby i kopaliny ×
Klimat ×

ŚR
O

D
O

W
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K
O

 K
U

LT
U

R
O

W
E Walory architektury wiejskiej, zabytki  

i osobliwości kulturowe ×
Walory zagospodarowania 
przestrzennego ×
Aktywność artystyczna ×
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Miejsca, osoby i przedmioty kultu 
oraz święta i odpusty ×
Tradycja, obrzędy, gwara ×
Fakty historyczne i legendy oraz  
specyficzne nazwy ×

O
B

IE
K

T
Y

 I 
T

E
R

E
N

Y Działki pod zabudowę mieszkaniową ×
Działki rekreacyjne ×
Działki pod zakłady usługowe i  
przemysł (pustostany) ×
Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi  
oraz miejsca publiczne ×

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 R

O
L

N
IC

T
W

O Specyficzne produkty (hodowle,  
uprawy polowe) ×
Obecnie funkcjonujące firmy ×
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Rodzaj zasobu Znaczenie zasobu

Duże Średnie Małe Brak
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I Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo 
pobliskich wsi i miast ×
Atrakcje turystyczne i ciekawostki z  
terenu Gminy ×
Ruch tranzytowy ×
Przyjezdni i sezonowi goście

×
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Placówki opieki społecznej ×
Szkoły ×
Domy kultury ×
Inne ×

L
U

D
Z

IE
 –

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

JE
 S

PO
Ł

E
C

Z
N

E
 

Ochotnicza Straż Pożarna ×
Koło gospodyń wiejskich ×
Inne

×
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V. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI

SILNE STRONY SŁABE STRONY
● Korzystny potencjał urbanistyczny dla 

budowy infrastruktury kulturalnej  
● Położone wśród zwartych kompleksów

leśnych z bogatym poszyciem
● Stare aleje lipowe
● Zachowane regionalne pomorskie 

budownictwo szachulcowe
● Występowanie rzadkich gatunków 

ptaków
● Zachowany tradycyjny układ wsi z niską 

zabudową
● Aktywność artystyczna  mieszkańców
● Dogodny dojazd do stutysięcznego 

Koszalina 
● Wytyczone trasy rowerowe i trasa 

pielgrzymkowa
● Dostępność morza i jezior w zasięgu 20 

min jazdy samochodem

● Konfliktowa lokalizacja lokali 
socjalnych w budynku wraz z świetlicą

● Brak nowoczesnej świetlicy z zapleczem 
kuchennym i sanitarnym

● Brak gospodarstw agroturystycznych
● Fatalny stan chodnika 
● Zła nawierzchnia i brak pobocza na 

drodze dojazdowej do Sianowa
● Zły stan stawu wiejskiego
● Nieuporządkowany cmentarz 

ewangelicki 
● Brak dostępu do Internetu w świetlicy
● Brak placu zabaw dla najmłodszych
● Wzrost natężenia ciężarówek w okresie 

sezonu budowlanego
● Brak kanalizacji

SZANSE ZAGROŻENIA 
● Rozwój marki „Sianowska Kraina w 

Kratkę”
● Rozwój mody na  mieszkaniem pod 

miastem
● Dostęp do środków pomocowych z UE
● Rozwój rowerowej turystyki 

kwalifikowanej, nord walkingu, 
narciarstwa biegowego 

● Stworzenie wioski tematycznej
● Wzrost wykształcenia młodzieży
● Wykorzystanie Internetu do promocji

mieszkańców i zasobów sołectwa
● Wzrost zainteresowania mieszkańców 

Koszalina turystyką podmiejską

● Wycięcie przydrożnych lip
● Wzrost natężenia ruchu i prędkości 

pojazdów na terenie Węgorzewa
● Brak rekultywacji wyrobisk w zakładach 

eksploatacji kruszywa
● Zniszczenie ładu urbanistycznego, przez 

chaotyczną lokalizację nowych 
budynków

● Brak ciągłości w realizacji przyjętej 
strategii

● Migracja ludzi młodych
● Rozwój kryzysu światowego
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VI. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE TO NOWOCZESNA WSPÓLNOTA

BUDUJĄCA SWĄ TOŻSAMOŚĆ NA SZACUNKU 

DO POMORSKIEGO DZIEDZICTWA

ORAZ WYKORZYSTUJĄCA W PEŁNI WALORY PRZYRODNICZE, 

I KULTUROWE DLA SWEGO ROZWOJU

18



Plan Odnowy Miejscowości Węgorzewo Koszalińskie

VII. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU

PRIORYTET 
1

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

CEL
1 Przebudowa i modernizacja świetlicy
2 Zagospodarowanie i wyposażenie palcu zabaw
3 Budowa boisk sportowych
4 Uruchomienie pracowni internetowej

PRIORYTET 
2

ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNO- KULTUROWEGO

CEL
1 Odbudowa Sceny Letniej i zaplecza imprez plenerowych
2 Budowa lapidarium na cmentarzu ewangelickim
3 Założenie Zieleńca Centralnego i oczyszczanie stawu
4 Powstanie wioski tematycznej „Podróży i muzyki”
5 Budowa strony internetowej

PRIORYTET 
3

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

CEL
1 Budowa chodnika
2 Przebudowa i naprawa dróg gminnych
3 Zmiana planu organizacji ruchu placu przy sklepie
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VIII. HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU NA LATA 2009 - 2016

ZADANIE NR 1

PRIORYTET 1 Poprawa warunków życia mieszkańców
CEL 1 Przebudowa i modernizacja świetlicy

Tytuł Projektu „DOM LUDOWY CAŁKIEM NOWY”
Przedmiot Projektu Stworzenie bazy lokalowej dla  przestrzeni społecznej mieszkańców

Działania 1.Przebudowa i remont węzłów sanitarnych
2.Wymiana podłóg, okien, drzwi i instalacji elektrycznej
3.Przebudowa wejść
4.Budowa i wyposażenie zaplecza kuchennego
5.Wyposażenie pracowni internetowej
6.Ocieplenie ścian i stropu
7.Instalacja ogrzewania

Uzasadnienie 1. Stworzenie warunków dla rozwoju życia kulturalnego mieszkańców
2. Rozwój intelektualny przez szkolenia i kursy
3. Budowa zaplecza dla prowadzenia imprez przez wioskę tematyczną
4. Tworzenie równych szans młodzieży wiejskiej w dostępie do Internetu

Koszt 250 000 zł
Termin realizacji 2010 - 2011

ZADANIE NR 2

PRIORYTET 1 Poprawa warunków życia mieszkańców
CEL 2 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw

Tytuł Projektu „NA WSI TEŻ MOŻNA SIĘ BAWIĆ”
Przedmiot Projektu Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci

Działania 1.Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw

Uzasadnienie 1.Bezpieczne miejsce wspólnej zabawy najmłodszych
2.Integracja rodziców i dzieci 
3.Uatrakcyjnienie pobytu na wsi dla przyjezdnych

Koszt 35 000 zł
Termin realizacji 2009 - 2010

20



Plan Odnowy Miejscowości Węgorzewo Koszalińskie

ZADANIE NR 3

PRIORYTET 2 Rozwój potencjału turystyczno - kulturowego
CEL 1 Odbudowa Sceny Letniej 

Tytuł Projektu „GRA MUZYKA W WĘGORZEWIE”
Przedmiot Projektu Stworzenie miejsca dla muzycznych imprez plenerowych 

Działania 1.Odbudowa i zadaszenie sceny
2.Doprowadzenie prądu elektrycznego
3.Stworzenie miejsca do tańca
4. Zakup i montaż ławek
5.Organizacja wiosenno-letnich festynów i przeglądów muzycznych

Uzasadnienie 1.Miejsce promocji wioski tematycznej
2.Rozwój talentów lokalnych
3.Promowanie alternatywnej kultury wiejskiej
4.Budowanie więzi społecznych

Koszt 45 000 zł
Termin realizacji 2010 - 2016

ZADANIE NR 4

PRIORYTET 2 Rozwój potencjału turystyczno-kulturowego
CEL 2 Budowa lapidarium na cmentarzu ewangelickim

Tytuł Projektu „WSPÓLNE POMORZE”
Przedmiot Projektu Uporządkowanie miejsca pochówku poprzednich mieszkańców 

Działania 1.Inwentaryzacja i dokumentacja
2.Wytyczanie i budowa lapidarium
3.Konsewacja pomnika pamięci ofiar I wojny światowej
4.Brukowanie ścieżki 
5.Nasadzenia krzewów

Uzasadnienie 1.Przywrócenie właściwej rangi miejscu pochówku
2.Zachowanie cennych detali artystycznych nagrobków
3.Nawiązanie kontaktu z byłymi mieszkańcami

Koszt 35 000 zł
Termin realizacji 2010 - 2011

21



Plan Odnowy Miejscowości Węgorzewo Koszalińskie

ZADANIE NR 5

PRIORYTET 3 Modernizacja infrastruktury 
CEL 1 Budowa chodnika

Tytuł Projektu „LIPOWA PROMENADA”
Przedmiot Projektu Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej

Działania 1.Sporządzenie dokumentacji
2.Wytyczenie przebiegu
3.Prace budowlane

Uzasadnienie 1.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
2.Ułatwienie kontaktów dzieci ze świetlicą
3.Wyeksponowanie starej alei lipowej jako miejsca przyjaznego
4.Ochrona starego drzewostanu 

Koszt 200 000 zł
Termin realizacji 2010 - 2012

ZADANIE NR 6

PRIORYTET 1 Poprawa warunków życia mieszkańców
CEL 3 Budowa boisk sportowych

Tytuł Projektu „NIE TYLKO ORLIK”
Przedmiot Projektu Budowa boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej

Działania 1.Przygotowanie dokumentacji projektowej
2.Prace ziemne
3.Montaż bramek 
4.Montaż ławek dla kibiców 

Uzasadnienie 1.Wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w sporcie 
2.Wzrost aktywności i kultury fizycznej młodzieży 
3.Integracja sportowa z młodzieżą z sąsiednich miejscowości 

Koszt 80 000 zł
Termin realizacji 2011 - 2014
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ZADANIE NR 7

PRIORYTET 3 Modernizacja infrastruktury 
CEL 2 Przebudowa i naprawa dróg gminnych

Tytuł Projektu „NOWOCZESNY WIEJSKI GOŚCINIEC” 
Przedmiot Projektu Budowa nowej nawierzchni drogi od przystanku do domów

Działania 1.Projekt budowlany
2.Wytyczenie przebiegu
3.Prace budowlane

Uzasadnienie 1.Poprawa estetyki centrum miejscowości
2.Bezpieczeństwo użytkowników drogi
3.Stworzenie dojazdu do Zieleńca Centralnego

Koszt 200 000 zł
Termin realizacji 2010 - 2016

ZADANIE NR 8

PRIORYTET 2 Rozwój potencjału turystyczno - kulturowego
CEL 3 Założenie Zieleńca Centralnego i oczyszczenie stawu

Tytuł Projektu „WRACA WĘGORZ DO WĘGORZEWA”
Przedmiot Projektu Stworzenie strefy rekreacyjnej wokół wiejskiego stawu

Działania 1.Oczyszczenie stawu 
2.Nasadzenia drzew i krzewów
3.Zarybienie stawu
4.Instalacja ławek 

Uzasadnienie 1.Stworzenie miejsca rekreacji
2.Podniesienie atrakcji miejscowości przez stworzenie łowiska
3.Poprawa estetyki miejscowościach

Koszt 40 000 zł
Termin realizacji 2009- 2016
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IX. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

1. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Sianów

2. Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Sianów

3. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

4. Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego do 2015 r.

5. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

6. Statystyki dotyczące rodzajów użytków rolnych – dane Urzędu Gminy i Miasta Sianów

7. Statystyki dotyczące liczby ludności – dane Urzędu Gminy i Miasta Sianów

8. Statystyki o firmach i zakładach usługowych – dane Urzędu Gminy i Miasta Sianów

9. Strona internetowa www.sianow.pl

10. Informacje zebrane bezpośrednio od mieszkańców Węgorzewa 

11. Referat:  Słowiańskie  nazwy  miejscowe  w  rejonie  Koszalina  –  Wojciech  Łysiak,  materiały 

VI Konferencji Kaszubsko – Pomorskiej. Poznań 2001

X. OPRACOWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

1. Piotr Kłobuch - Sołtys

2. Henryk Maciejewski – plastyk

3. Marek Dudek – mieszkaniec

4. Krzysztof Jakubowski – Rada Sołecka
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