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„Spotkad się – to początek
Zgodzid się – to postęp
Pracowad razem - to SUKCES”
- Henry Ford -
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WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwao, jakie stoją przed
Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie
działao służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju
obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej
rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkaoców. Sporządzenie i uchwalenie
takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w
ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój
wsi”, jak również stanowid będzie wytyczne dla władz Gminy Pozezdrze przy opracowaniu
kierunków rozwoju miejscowości Pozezdrze. Działanie „Odnowa i rozwój wsi” umożliwi
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki
obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tych
regionów.
Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca
zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i
popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej
sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą
atrakcyjnośd jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi,
szczególnie tych lepiej wykształconych, ze wsi do miasta. Idea odnowy wsi wyrasta z
przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją
atrakcyjnośd jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkaocom godziwy standard i
jakośd życia oraz zdoła zatrzymad młodzież na miejscu. Nie jako „mini-miasto”, wysoko
zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako
„nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową
specyfikę.
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Wprowadzenie

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on lokalny
charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy
udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkaoców miejscowości. Ma on mniej
pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może
stanowid doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje
się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych. Funkcje, jakie pełni Pozezdrze, to
przede wszystkim funkcje mieszkalne, kulturalno-oświatowe, handlowo-usługowe i rolnicze.
Pod tym kątem były więc ustalane priorytety i kierunki rozwoju miejscowości. Ostatecznym
celem wszelkich działao jest poprawa standardu życia mieszkaoców wsi, a biorąc pod uwagę
położenie i naturalne warunki przyrodnicze – podniesienie atrakcyjności wsi Pozezdrze.
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację
zasobów służącą odnowie miejscowości, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony
miejscowości, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działao.
Projekt wprowadzonych do Planu zadao powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego
i konsultacji społecznych. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej powstał więc
dokument, którego wdrożenie wiąże się z określonymi korzyściami dla mieszkaoców:
możliwośd korzystania ze środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
wzrost

rozwoju

społeczno-gospodarczego

miejscowości,

polepszenie

jakości

życia

mieszkaoców, wzrost atrakcyjności miejscowości, aktywizacja społeczności lokalnej, rozwój
bazy kulturalnej i rekreacyjnej.
Plan Odnowy Miejscowości Pozezdrze został zaopiniowany uchwałą Rady Sołeckiej
Sołectwa Pozezdrze z dnia 04.03.2009 r., przyjęty uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego z dnia
09.03.2009r., zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/202/09 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23
marca 2009 roku. Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwośd aktualizacji
w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowao finansowych. Oznacza to, że mogą byd
dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienid się kolejnośd ich realizacji w
zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy Unii Europejskiej. Zmiany w planie
wymagają jednak podejmowania stosownych uchwał.
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II. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

1. Położenie geograficzne
Gmina Pozezdrze leży w północno- wschodniej części województwa warmioskomazurskiego, na pograniczu Pojezierza Wschodnio- Mazurskiego i Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich. Pod względem administracyjnym należy do powiatu węgorzewskiego. Graniczy z
gminami: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Węgorzewo. Zajmuje powierzchnię
17 730 ha.
Miejscowośd Pozezdrze stanowi siedzibę Gminy Pozezdrze, jest głównym ośrodkiem
obsługi

ludności

i

największą

z

16

miejscowości

wyodrębnionych

w

podziale

administracyjnym Gminy Pozezdrze. Położona jest w centralnej części Gminy, pomiędzy
dwoma miastami powiatowymi – Giżyckiem i Węgorzewem, z którymi wiąże ją droga
krajowa nr 63 o znaczeniu regionalnym (granica paostwa – Węgorzewo – Giżycko –
Kisielnica). Pozezdrze sąsiaduje bezpośrednio z sołectwami: Wyłudy, Przerwanki, Przytuły,
Stręgielek, Kolonia Pozezdrze, Pieczarki, Harsz. Liczy 1251 mieszkaoców (stan na 31.12.2008
r.) i zajmuje powierzchnię 1861,29 hektara.

* Opracowanie własne – UG Pozezdrze
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2. Historia
Historia Pozezdrza sięga XVI wieku, kiedy to wieś założono 21 czerwca 1543 roku na
stu włókach ziemi, z których sołtys, zwany Małym Pawłem z Leca, tj. z Giżycka, otrzymał
dziesięd włók na 6 lat wolnizny. Urzędowa nazwa wsi (według „Słownika geograficznego
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiaoskich” z 1887 r.) wywodziła się prawdopodobnie
z języka pruskiego lub litewskiego i brzmiała: Pozezdrze albo Przezdrze, niem. Possessern,
natomiast jej położenie określano: "wieś powiat węgoborski, nad traktem bitym z Leca do
Węgoborka 14 km".
W roku 1557 wieś była już całkowicie zasiedlona, a mieszkali w niej sołtys i 44
chłopów czynszowych - prawie wszyscy Polacy. W roku 1710 zmarła na dżumę większośd
mieszkaoców – tj. 309 osób. W tym okresie Pozezdrze było wsią królewską - chłopi odrabiali
paoszczyznę majątku domeny paostwowej przy zamku węgorzewskim. W 1858 roku wieś
liczyła 927 mieszkaoców a w 1939 - 1551.
Szkołę we wsi zorganizowano w 1737 roku. W 1855 roku do szkoły uczęszczało 142
uczniów, z których 100 znało język polski. Była to szkoła dwuklasowa z dwoma
nauczycielami. Natomiast w 1935 roku Pozezdrze miało dwie szkoły: czteroklasową, w której
nauczało czterech nauczycieli i uczyło się 218 uczniów oraz jednoklasową, w której nauczał
jeden nauczyciel i uczyło się 48 uczniów.
Wieś początkowo należała do parafii w Kruklankach. Parafię ewangelicką utworzono
w Pozezdrzu w roku 1886. W jej skład weszły wsie: Harsz, Okowizna, Pieczarki i Pozezdrze.
Parafia w 1890 roku liczyła 2639 wiernych, w tym 658 Polaków. W roku 1912 zarejestrowano
wśród parafian 200 Mazurów, a nawet od pastora wymagano znajomości języka
mazurskiego. W 1926 roku w wielkie święta nabożeostwa odbywały się w kościele w języku
polskim (jedyne w całym powiecie węgorzewskim).
Kościół w Pozezdrzu wybudowano w 1891 roku. Nie dotknął go wielki pożar wsi w
1910 roku. Uszkodzony pociskami artylerii niemieckiej podczas bitwy 9 i 10 września 1914
roku został do reszty zniszczony 2 lutego 1915 roku. Odbudowa trwała do 1923 roku. W
czasie II wojny światowej kościół nie doznał zniszczeo. W 1946 roku po wyemigrowaniu
większości rdzennej ludności kościół został przejęty przez katolików jako kościół pod
wezwaniem Stanisława Kostki. Parafię utworzono kanonicznie w 1962 roku.
W 1938 roku urzędową nazwę wsi Possessern zmieniono na Grossgarten. W czasie
drugiej wojny światowej w okolicach Pozezdrza zlokalizowano kwaterę główną dowódcy SS i
6
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"Hochwald".

Zakwaterowany był tu batalion policji, który wchodził w skład oddziałów przewidzianych do
obrony kwatery Himmlera i OKW w Gierłoży oraz obserwacji trójkąta Kętrzyn - Węgorzewo Giżycko.
Jesienią 1968 roku w Pozezdrzu rozpoczęła się budowa szkoły podstawowej w
Pozezdrzu. W dniu 2 września 1970 roku nastąpiło uroczyste otwarcie budynku, który
posiadał 6 wyposażonych klas, 2 gabinety z salami pomocniczymi, bibliotekę, świetlicę oraz
salę gimnastyczną. Rok szkolny w nowej szkole rozpoczęło 350 uczniów oraz 13 osobowe
grono pedagogiczne.

3. Przestrzenna struktura miejscowości
Wieś Pozezdrze posiada ukształtowaną strukturę funkcjonalno – przestrzenną, którą
stanowią następujące obszary:
-

centrum wsi, z obiektami usług publicznych (zespół szkół, urząd gminy, ośrodek zdrowia,
apteka, poczta, bank) oraz usługi komercyjne (sklepy, gastronomia),

-

w kierunku wschodnim i zachodnim od centrum rozciąga się podstawowe
zainwestowanie wsi, które stanowi zabudowa mieszkalno – usługowa,

-

w północnej części miejscowości zlokalizowane są obiekty produkcyjne (gorzelnia, ferma,
magazyny, oczyszczalnia ścieków),

-

w północno – zachodniej części wsi fragment zabudowy wielorodzinnej dawnego
gospodarstwa paostwowego.
W miejscowości, poza północno zachodnim fragmentem (zabudowa wielorodzinna)

dominuje niska zabudowa tradycyjna, charakterystyczna dla regionu Mazur, tj. budynki o
wysokośd do 1,5 kondygnacji z użytkowym poddaszem, dachy dwuspadowe symetryczne o
nachyleniu połaci około 450, kryte dachówką.
Na

podstawie

„Studium

uwarunkowao

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Pozezdrze” uchwalonego przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwałą nr
XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku miejscowośd Pozezdrze i tereny do niej przyległe
położone są w jednostce oznaczonej symbolem „O”, dla której wyznaczone zostały następujące
zasady polityki przestrzennej:
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„tworzące się centrum usługowo – administracyjne wsi wymaga uporządkowania i
uzupełnieo,

-

nowa

zabudowa

przemysłowa

powinna

się

rozwijad

w

nawiązaniu

do

istniejących zakładów produkcyjnych lub w kierunku wschodnim,
-

pozostała zabudowa z rozmieszczonymi w niej usługami publicznymi stanowi
główną zabudowę wsi.

-

nowa zabudowa mieszkalna (głównie zabudowa jednorodzinna) winna się rozwijad w
kierunku południowym oraz w kierunku jeziora Gołdapiwo, przy drodze do wsi Wyłudy”.
Zgodnie z wyżej wymienionymi kierunkami w obrębie Pozezdrze funkcjonują dwa

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pozezdrze uchwalony
uchwałą nr XXIV/124/2000 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 listopada 2000 roku,
obejmujący tereny nad jeziorem Pozezdrze (ok. 180 ha). W planie przewidziano
przeznaczenie głównie pod projektowaną zabudowę letniskową, mieszkaniową lub
usługową.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowego fragmentu
miejscowości Pozezdrze uchwalony uchwałą Rady Gminy Pozezdrze Nr XIV/68/07 z dnia
15 października 2007 roku, obejmujący teren około 40 ha, który ma przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, zabudowę zagrodową, rozwój
usług: administracji, handlu, oświaty, rzemieślniczych.

3.

Opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów
„Osiedle nad Sapiną”, obejmujący około 22 ha z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, rekreację indywidualną i usługi związane z obsługą ruchu
turystycznego.

4. Demografia
Miejscowośd Pozezdrze zamieszkuje (stan na 31.12.2008 r.) 1251 mieszkaoców - 1032
dorosłych i 219 w wieku poniżej 18 lat, co stanowi 36 % ogółu ludności Gminy Pozezdrze.
Poniższy wykres przedstawia rozkład procentowy liczby mieszkaoców Gminy Pozezdrze w
poszczególnych miejscowościach.

8
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* Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności

Wskaźnik zaludnienia w Gminie Pozezdrze wynosi 20 osób na km 2, natomiast gęstośd
zaludnienia w miejscowości Pozezdrze równa się 67 osób na km2. Liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym poniżej 15 lat wynosi 219 osób (17%), w tym 101 kobiet i 118 mężczyzn,
w wieku produkcyjnym 847 osób (68%), w tym 444 mężczyzn i 403 kobiety, natomiast w
wieku poprodukcyjnym 185 osób (15%), tj. 58 mężczyzn i 127 kobiet.
Strukturę wieku mieszkaoców miejscowości Pozezdrze z uwzględnieniem płci
przedstawia poniższa tabela:
Wiek do 19 lat
Ogółem

RAZEM

0-6

7 - 15

Dorośli
16 - 19

20-60 (K)

powyżej 60 (K)

20-65 (M)

powyżej 65 (M)

kobiety

631

27

61

39

386

118

mężczyźni

620

28

65

47

426

54

55

126

86

812

172

1251

* Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności

Mieszkaocy miejscowości Pozezdrze zamieszkują w 156 budynkach mieszkalnych, z
czego 89 to budynki mieszkalne jednorodzinne, natomiast 67 - wielorodzinne. Liczba
gospodarstw domowych kształtuje się w granicach 378.

9
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Liczba mieszkaoców w okresie 5 ostatnich lat zarówno w Gminie Pozezdrze, jak i w
miejscowości Pozezdrze generalnie ulega zmniejszaniu i kształtuje się następująco:

Rok

Liczba
mieszkaoców
Gminy Pozezdrze

Wskaźnik dynamiki w %
stosunku do roku
poprzedniego dla Gminy
Pozezdrze

Liczba mieszkaoców
miejscowości
Pozezdrze

Wskaźnik dynamiki w %
stosunku do roku
poprzedniego dla
miejscowości Pozezdrze

2004

3609

100,0

1267

100,0

2005

3637

100,8

1264

99,7

2006

3586

99,4

1265

99,8

2007

3515

97,3

1245

98,3

2008

3508

97,2

1251

98,7

* Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności

5. Gospodarka
Na terenie miejscowości Pozezdrze zarejestrowane są 64 podmioty prowadzące
działalnośd gospodarczą (dane pochądzą z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Urzędu Gminy w Pozezdrzu). W tej liczbie nie zostały uwzględnione podmioty
zarejestrowane w innych miejscowościach, a prowadzące działalnośd w Pozezdrzu. Strukturę
działalności gospodarczej w miejscowości Pozezdrze przedstawia poniższy wykres.

*Opracowanie własne na podstawie rejestru Działalności Gospodarczej w UG Pozezdrze

Dominującą formą działalności są usługi, handel oraz produkcja. Rozwój handlu
przypadający głównie na lata 90te, powiązad można z umacnianiem się społeczeostwa
10
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konsumpcyjnego oraz wzrostem turystyki. Wśród usług dominują usługi budowlane,
zdrowotne i doradcze. Wychodząc naprzeciw inwestorom władze gminy przeznaczają pod
zagospodarowanie nowe atrakcyjnie zlokalizowane tereny w miesjcowości Pozezdrze
(opisane szerzej w pkt. II.3 Planu).

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolnego SPIR-POL

6. Rolnictwo
Ogólna liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 779, natomiast w sołectwie
Pozezdrze to 87, co stanowi 11% ogólnej liczby gospodarstw.
Podobnie jak w całej Gminie Pozezdrze w obrębie Pozezdrze w ostatnich latach
obserwuje się postępujące rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Większośd gospodarstw to
gospodarstwa małe: 15 posiada powierzchnię do 1 ha, 24 w granicach 1-2 ha, 26 w granicach
2-5 ha. Gospodarstwa średnie o wielkości 5-10 ha to jedynie 11 gospodarstw. Natomiast
tylko 13 to gospodarstwa o powierzchni od 10 do 15 ha i powyżej 15ha. Na terenie sołectwa
zlokalizowane są dwie fermy drobiu, specjalizujące się w hodowli indyków.
Poniższa tabela ilustruje uwarunkowania przestrzeni miejscowości Pozezdrze do
rozwoju funkcji rolnej:
Wyszczególnienie

Pow. w ha

%

1 861,29

100

Użytki rolne, w tym:

822,92

44,2

grunty orne

575,97

70,0

Powierzchnia ogólna:
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0,31

0,1

łąki trwałe

62,63

7,6

pastwiska

138,25

16,8

grunty rolne zabudowane

41,54

5,0

0

0

4,21

0,5

Grunty leśne

797,79

42,9

Grunty zabudowane i zurbanizowane

70,08

3,8

Grunty pod wodami

130,60

7,0

Nieużytki

39,90

2,1

grunty pod stawami
rowy

2009

*Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Gruntów
Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

Na podstawie tabeli można stwierdzid, iż w sołectwie Pozezdrze zarówno powierzchnia
gruntów rolnych, jak i leśnych kształtuje się w granicach 40 %. Dla rozwoju rolnictwa korzystna jest
sytuacja w udziale gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych, który wynosi aż 70%.
Na terenie Pozezdrza występują gleby o następującej klasie gruntów:
1. klasa III o łącznej powierzchni 155,47 ha , w tym 137,99 klasy IIIb;
2. klasa IV o łącznej powierzchni 417,83 ha , w tym 272,54 klasy IVa i 46, 14 ha klasy IVb;
3. klasa V o łącznej powierzchni 195,26 ha;
4. klasa VI o łącznej powierzchni 63,20 ha.

7. Środowisko naturalne
Gmina Pozezdrze położona jest w północno-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich. Teren gminy odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi, co pozostaje w
związku z urozmaiconą rzeźbą terenu, zróżnicowaniem siedlisk, bogactwem jezior, bogatą w
gatunki fauną i florą oraz zróżnicowaną szatą roślinną. W obrębie gminy wyróżnid możemy
kilka mikroregionów o odrębnych cechach fizyczno - geograficznych:
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Źródło:
www.los-creator.webpark.pl

Miejscowośd

Pozezdrze

stanowi

fragment

jednostki

zwanej

Wyniesieniem

Pozezdrzaosko – Kożuchowskim oraz jednostki Pojezierze Sapiny, o korzystnych warunkach
przyrodniczo - rolniczych. Dominuje tu falista, miejscami pagórkowata wysoczyzna
morenowa o korzystnych warunkach glebowych. Tereny fragmentu Pojezierza Sapiny, ze
względu na duże walory krajobrazowe zostały objęte formami ochrony przyrody jako obszary
należące do Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
W odległości ok. 1 km od granic administracyjnych miejscowości znajduje się jezioro
Pozezdrze o powierzchni ok. 1,23 km2, długośd ok. 2,2 km, szerokośd 0,7 km, max. głębokośd
4 m. Ma brzegi niezalesione, wschodni niski, zachodni wysoki, częściowo podmokły. Zbiornik
posiada III klasę czystości wód i jest podatny na degradację. Przez jezioro przepływa również
rzeka Sapina, której całkowita długośd wynosi 42,1 km, zaś powierzchnia jej zlewni obejmuje
obszar o powierzchni 278,8 km2. Aktualnie wody płynące Sapiną zaliczane są do III klasy
czystości wód.
Lasy zajmują 42, 9% powierzchni terenów Pozezdrza. Zaliczane są do lasów
mieszanych.
Miejscowośd Pozezdrze jest całkowicie skanalizowana, dlatego też nie obserwuje się
zanieczyszczenia środowiska ściekami komunalnymi.
Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Pozezdrza mają
wpływ zanieczyszczenia lokalnych kotłowni i pieców grzewczych oraz pojazdów
samochodowych napędzanych silnikami spalinowymi. Można stwierdzid, iż udział emisji
własnej w zanieczyszczeniu powietrza jest niewielki.
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W miejscowości nie występuje również zagrożenie hałasem przemysłowym i
komunalnym. Może on mied znaczenie lokalne (okolice funkcjonującej gorzelni).
Podwyższony poziom hałasu komunikacyjnego może natomiast występowad wzdłuż
przebiegających przez teren Pozezdrza dróg, głownie drogi krajowej nr 63. W tym przypadku
również jego szkodliwośd jest niewielka.
Tereny Pozezdrza są terenami wodonośnymi. Występuje tu ujęcie wodne
zaopatrujące mieszkaoców Pozezdrza, Kolonii Pozezdrze, Wyłudy, Przerwanki.

8. Infrastruktura transportowa
Na główny ciąg komunikacyjny miejscowości nakłada się biegnąca przez centrum
droga krajowa nr 63, która przebiega przez województwa: województwo warmioskomazurskie, województwo podlaskie, województwo mazowieckie i województwo lubelskie.
Łączy ona miejscowośd Perły, gdzie ma powstad przejście graniczne Perły-Kryłowo z Rosją z
przejściem granicznym Sławatycze - Domaczewo z Białorusią. Ma ok. 410 km długości.
Liczba regularnych połączeo autobusowych jest wysoka, łatwa dostępnośd do miast
sąsiednich Giżycko – Węgorzewo. Warto również zauważyd możliwośd bezpośredniej
komunikacji z Olsztynem i Warszawą.
Oprócz głównej drogi krajowej dobrą komunikację tworzy sied dróg powiatowych i
gminnych.
Sied dróg powiatowych tworzą trasy:
droga powiatowa nr 143 – Pozezdrze – Kruklanki
droga powiatowa nr 115 – Harsz – Pozezdrze
droga powiatowa nr 142 – Pieczarki – Pozezdrze
droga powiatowa nr 136 – Pozezdrze – Kuty
droga powiatowa nr 122 – Pozezdrze – Budry
Ulice w miejscowości Pozezdrze to:
ul. Krótka
ul. Wolności
ul. Świerczewskiego
ul. Węgorzewska
ul. Podleśna
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ul. 1 Maja
ul. Młyoska
ul. Pocztowa
ul. Kolejowa
ul. Słoneczna
ul. Szkolna
ul. Polna
Stan nawierzchni można określid jako przeciętny jeśli chodzi o drogi powiatowe i
gminne. W 2009 roku nastąpi remont ciągu komunikacyjnego ul. Krótkiej i ul. Wolności wraz
z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Droga krajowa 63 została gruntownie
zmodernizowana w latach 2007-2008r. Wszystkie wymienione drogi mają nawierzchnię
twardą ulepszoną oprócz ulicy Słonecznej i Szkolnej – są to drogi gruntowe.

9. Telekomunikacja
Przez Pozezdrze przebiega telekomunikacyjny kabel światłowodowy łączący Giżycko i
Węgorzewo. Sied telefoniczna na terenie miejscowości Pozezdrze wybudowana jest jako
podziemna kablowa. Cyfrowa centrala telefoniczna umożliwia podłączenie około 1500
abonentów. Umożliwia ty samym automatyczne połączenie w ruchu międzynarodowym.
W granicach administracyjnych Pozezdrza działa dwóch operatorów, którzy
umożliwią podłączenie się do sieci Internet: TP.S.A. daje możliwośd podłączenia neostrady i
DSL oraz operator prywatny udostępniający Internet w technologii Wi-Fi.
Cała wieś pokryta jest siecią telefonii komórkowej Era, Orange, Plus. W granicach
miejscowości znajdują się dwie stacje bazowe operatów: Era i Orange. Możliwośd korzystania
z usług telekomunikacyjnych jest w pełni wystarczająca i gwarantuje zaspokojenie potrzeb
mieszkaoców.

10. Zaopatrzenie w wodę
Pozezdrze zwodociągowane jest w 100%. Posiada sied wodociągową rozdzielczą o
długości 8,8 km wykonaną z rur PCV. Ujęcie wody zlokalizowane przy ul. Podleśnej
zaopatruje również miejscowości: Kol. Pozezdrze, Wyłudy, Przerwanki. Stan techniczny sieci
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wodociągowej jest dobry oprócz odcinków wykonanych z rur stalowych wymagających
modernizacji w zakresie ich wymiany.

11. Kanalizacja
Miejscowośd

skanalizowana

prawie

całkowicie

siecią

kanalizacji

sanitarnej

grawitacyjnej. Długośd sieci magistralnej wynosi 7,8 km, natomiast długośd sieci rozdzielczej
– 0,8 km. Ścieki dopływają do wysokosprawnej oczyszczalni ścieków.
Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Pozezdrzu została przekazana do
eksploatacji w 1997 roku. Przepustowości obiektu wynosi 350 m3/d, podczas gdy średnia
ilośd dopływających ścieków za 2008 rok to 135 m3/d. Obiekt pracuje w systemie ciągłym.
Projektowane obciążenie oczyszczalni wyrażone RLM wynosi 3300. Do oczyszczalni
dopływają obok ścieków bytowo – gospodarczych także ścieki przemysłowe. Ich udział w
ogólnej ilości ścieków wynosi 1,5%. Pochodzą one ze znajdującej się w Pozezdrzu Gorzelni.
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest jezioro Lemięt.

12. Źródła energii
Wieś usytuowana jest na terenie działania PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o,
oddział Zakład sieci Ełk.
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się poprzez węzłową stację PZ Krzywinka
15/15 kV pracującą w relacji linii 15 kV. Stacja ta wyposażona jest w rozdzielnię 15 kV, z
której wyprowadzone są linie rozdzielcze 15 kV przebiegające przez teren gminy. Linie te
zasilane są z GPZ 110/15 Giżycko i GPZ 110/15 kV Węgorzewo. Energia elektryczna do
odbiorców doprowadzana jest, w większości poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV
promieniowo podłączone do sieci rozdzielczej 15 kV.

13. Gazownictwo
Przez Pozezdrze, w układzie południe - północ tj. Giżycko - Węgorzewo, przebiega
gazociąg średniego ciśnienia DW 125/100 mm 0,4 Mpa. Gazociąg ten zasilany jest
dwustronnie ze stacji redukcyjnej Io w Wilkasach oraz stacji redukcyjnej Io w Węgorzewie.
Długośd sieci gazowej ulicznej średniego i niskiego ciśnienia wynosi 4,6 km (w tym
128 przyłączy do budynków). W miejscowości ( stan na dzieo 31.01.2009 r.) podłączonych
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pod gazociąg zostało 67 budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W chwili obecnej
120 lokali mieszkalnych posiada instalację gazową.
Budynki użyteczności publicznej tj. budynek ośrodka zdrowia, remizy, parafii i
biblioteki oraz budynek Zespołu Szkól w Pozezdrzu zaopatrywane są w gaz ziemny siecią
średniego ciśnienia.
Ponieważ 31% mieszkaoców wykorzystuje gaz ziemny jako źródło ciepła pozostała
cześd opala nieruchomości paliwem stałym.

14. Oświata
W miejscowości Pozezdrze Uchwałą nr XVIII/106/08 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25
lutego 2008 roku utworzono Zespół Szkół w Pozezdrzu. W skład zespołu wchodzą: Szkoła
Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu oraz Gimnazjum w Pozezdrzu. Zespół
Szkół składa się z 17 oddziałów oraz 2 oddziałów przedszkolnych. Do szkoły podstawowej
uczęszcza - 190 uczniów w tym: 97 chłopców i 93 dziewczęta. Liczba uczniów gimnazjum
wynosi 137 w tym: 67 chłopców oraz 70 dziewcząt.
Odział przedszkolny klasy Oa i Ob liczy ogółem 30 osób, w tym grupa „ a” liczy 4
chłopców i 13 dziewcząt a grupa „b” 7 chłopców i 6 dziewcząt.
Do szkoły dojeżdża 138 uczniów, co stanowi 42 % ogólnej liczby uczących się dzieci.
Zespół Szkół zatrudnia 35 nauczycieli, w tym 21 dyplomowanych, 8 mianowanych, 5
kontraktowych oraz 1 stażystę.

Budynek Zespołu Szkół w Pozezdrzu kl. I-III

Budynek Zespołu Szkół w Pozezdrzu
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15. Zdrowie
W miejscowości Pozezdrze funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Medycyny Rodzinnej s. c. ESCULAP, gdzie chorzy mogą zwrócid się o pomoc i
poradę do dwóch lekarzy rodzinnych. W NZOZ pomocy udzielają również dwie pielęgniarki
środowiskowo-rodzinne, jedna pielęgniarka w środowisku wychowania i nauczania oraz
jedna położna środowiskowo-rodzinna. Działa tu również Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna, w której przyjmowani są pacjenci z gminy Pozezdrze i okolic. W jednym
budynku skupiającym NZOZ i Indywidualną Praktykę Stomatologiczną można również
skorzystad z usług farmakologicznych oferowanych przez Aptekę Prywatną.

Budynek Ośrodka Zdrowia

16. Pomoc społeczna
Za koordynację oraz realizację części zadao z zakresu pomocy społecznej na terenie
Pozezdrza odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mający swoją siedzibę w
Urzędzie Gminy w Pozezdrzu. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej odpowiedzialny jest
między innymi za prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej, zarówno
pośrednie jak i bezpośrednie udzielanie świadczeo oraz aktywizowanie środowiska
lokalnego. Świadczenia udzielone przez GOPS w roku 2008 przedstawia poniższa tabela.
Lp

Formy pomocy

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia

Liczba świadczeo

Liczba rodzin

1
Zasiłki stałe
12
112
12
2
Zasiłki okresowe
33
142
30
3
Posiłek
175
26.125
89
4
Usługi opiekuocze
3
2.016
3
5
Inne zasiłki celowe
94
96.119
87
*Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Pozezdrzu (dotyczą ogółu działalności)

Organizacją społeczną pozarządową o zasięgu powiatowym i gminnym, działającą na
terenie miejscowości Pozezdrze jest Parafialny Zespół Caritas. Do działao Caritasu należy
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udzielanie pomocy rzeczowej w postaci żywności, ubrao, wyposażenia do szkoły oraz
organizacja wyjazdów kolonijnych. W Pozezdrzu funkcjonuje również Szkolne Koło Caritas
działające przy Szkole Podstawowej w Pozezdrzu. Wolontariusze z klas IV-VI Szkoły
Podstawowej w Pozezdrzu organizaują między innymi dyskoteki, loterie fantowe, pikniki
rodzinne i biwaki. Wspomniana grupa jest autorem programu „Grosz do grosza – podziel się
dobrem”.
W Pozezdrzu działa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, do zadao której należą między innymi:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęd sportowych, a także
działao na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuoczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.

17. Bezpieczeostwo
W miejscowości Pozezdrze, nad bezpieczeostwem mieszkaoców czuwa
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pozezdrzu. Jego początki sięgają roku 1946,
natomiast do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego został wpisany 30 kwietnia 1997
roku. W Stowarzyszeniu działa 40 członków, z czego 18 osób stanowią strażacy czynni, tj.
uczestniczący w akcjach ratowniczo-pożarniczych, ubezpieczeni przez gminę, przeszkoleni,
tworzący Jednostkę Organizacyjno-Techniczną Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu.
Sprzęt, jakim dysponuje jednostka to: trzy pojazdy, dwie motopompy, pompa szlamowa,
pompa Niagara, agregat prądotwórczy, pompa hydrauliczna, dwie piły do drewna,
wentylator oddymiający oraz piła do betonu. W roku 2008 strażacy z OSP w Pozezdrzu
wyjeżdżali do 87 różnego typu akcji pożarniczo-ratowniczych.
Gmina Pozezdrze, w tym także miejscowośd Pozezdrze ma swojego dzielnicowego,
który przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeostwa mieszkaoców tego regionu.
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Wozy bojowe OSP Pozezdrze

18. Rekreacja
Usytuowanie Pozezdrza z dala od ośrodków wielkiego przemysłu sprawia, że
środowisko naturalne gminy jest nieskażone i sprzyja rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi.
Atmosfera naturalnego środowiska jaką stwarza rzeka Sapina i jezioro Pozezdrze sprawia, że
miejsce to jest wspaniałym punktem rekreacji i wypoczynku dostrzeganym nie tylko przez
wędkarzy, ale również przez całe rodziny, które przybywają tu na biwaki i pikniki.
Szczególnym zainteresowaniem wśród mieszkaoców i turystów cieszą się sporty wodne
oraz piesze i rowerowe wycieczki, zarówno wytyczonymi szlakami, jak i ścieżkami
nieodkrytymi dotąd i niezaznaczonymi na żadnej z map. Miłośnicy kajakarstwa
indywidualnie, bądź zbiorowo przecierają szlaki Sapiny, rzeki łączącej jeziora Stręgiel,
Stręgielek, Pozezdrze, Trząś, Wilkus i czynną Śluzę Przerwanki. Jeziora zachęcają do
żeglarstwa, kąpieli wodnych, przy czym bogate w atrakcyjne wędkarsko gatunki ryb stanowią
również raj dla wędkarzy.
Wśród ścieżek rowerowych popularną jest ścieżka rowerowa „Szlakiem Mazurskich
legend”. Bezpośrednią inspiracją do wytyczenia tej trasy były mazurskie legendy spisane w
książce „Mazurskie opowieści”, Jadwigi Tressenberg z Kut. Przez Pozezdrze przebiega
również malownicza, międzynarodowa trasa rowerowa z Berlina na Litwę. Atrakcję
Pozezdrza stanowi również przebiegający przez miejscowośd Mazurski Trakt Konny.
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Ujście Rzeki Sapiny do Jez. Stręgiel

19. Sport
Bazę sportową w Pozezdrzu stanowi pełnowymiarowe boisko zlokalizowane na
stadionie sportowym, dwa boiska szkolne oraz sala gimnastyczna. Młodzież szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkół średnich żywo interesuje się sportem, przy czym
szczególnym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna. Niestety zaplecze sportowe nie
pozwala w pełni z tej dyscypliny sportowej korzystad. Wymiary sali gimnastycznej
uniemożliwiają, bowiem przeprowadzanie rozgrywek międzyszkolnych oraz rozgrywanie
meczy rangi mistrzowskiej. Problemem staje się więc okres zimowy, kiedy nie zawsze jest
odpowiednia pogoda na rozgrywanie meczy piłkarskich na boiskach, przez co młodzież nie
ma możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego i rozwijania umiejętności w tej
dyscyplinie.
Mimo niedogodnych warunków uczniowie należący do UKS przy Zespole Szkół w
Pozezdrzu reprezentują Szkołę Podstawową i Gminazjum w Pozezdrzu w zawodach
sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim w następujących
konkurencjach sportowych: biegi przełajowe, piłka nożna, czwórbój LA, trójbój LA,
sztafetowe biegi przełajowe.
Do głównych osiągnięd UKS należą:
Piłka nożna:
I miejsce w turnieju Coca-Cola Cup 2008” w Wydminach
II miejsce w turnieju Coca-Cola Cup 2008 w Węgorzewie
I miejsce w Mistrzostwach Powiatowych Szkół gimnazjalnych Pozezdrze 2008
II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Węgorzewo 2007
II miejsce w Eliminacjach do Turnieju o Puchar Marszałka Województwa WarmioskoMazurskiego 2008
II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej 5-cio osobowej Giżycko 2008
Biegi przełajowe:
I miejsce w Mistrzostwach Powiatowych 2008 w sztafecie 10x1000 /chłopcy/
II miejsce w Mistrzostwach Powiatowych 2008 w sztafecie 10x800 /dziewczęta/
II miejsce w Mistrzostwach Powiatowych 2007 w sztafecie 10x1000 /chłopcy/ a także I, II i III
miejsca w Indywidualnych Biegach Przełajowych Mistrzostw Powiatu w 2008 roku.
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Zajęcia z tenisa stołowego – UKS Pozezdrze

Młodzież pozezdrzaoska mimo trudnych warunków trenuje także sztuki walki Kempo Tai
Jutsu odnosząc sukcesy: w roku 2007: 2 wicemistrzostwa Polski – srebrne medale w Chi Vat,
w roku 2008: 2 mistrzostwa Polski – złote medale w Chi Vat, wicemistrzostwo Polski –
srebrny medal w Chi Vat i jedno III miejsce – brązowy medal w Chi Vat.
20. Kultura
W zakresie kultury opiekę nad terenem miejscowości sprawuje Gminny Ośrodek
Kultury z siedzibą w Pozezdrzu. Działalnością GOK-u jest praca z dziedmi i młodzieżą w kołach
zainteresowao (muzyczne, teatralne, plastyczne, taneczne), organizowanie warsztatów
plastycznych, zajęcia pozalekcyjne w świetlicach wiejskich, organizacja imprez
okolicznościowych jak również dużych imprez plenerowych. Przy GOK Pozezdrze działa Klub
Seniora ”Promyk”, którego członkami są emeryci i renciści z gminy Pozezdrze. GOK Pozezdrze
promuje i wspiera aktywną i zdolną młodzież, która bierze udział w licznych konkursach o
zasięgu powiatowym, wojewódzkim a także ogólnopolskim. Zajęcia organizaowane przez
GOK Pozezdrze w 2008 roku przedstawia poniższa tabela.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Zajęcia
Zespół wokalno-instrumentalny The Light
Zajęcia taneczne gr. młodsza
Zajęcia taneczne gr. starsza
Zajęcia taneczne ANTADRO
Studio wokalne
Zajęcia plastyczne gr. dojeżdżająca
Zajęcia plastyczne gr. młodsza
Zajęcia plastyczne gr. starsza
Warsztaty plastyczne Radziszewo
Zajęcia muzyczne- Nauka gry na gitarze
Zajęcia muzyczne - Nauka gry na perkusji
Siłownia
Zajęcia teatralne
Żródło:http://www.gokpozezdrze.pl.tl/#
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Zespół wokalno-instrumentalny The Light

W miejscowości Pozezdrze funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna, która
oferuje mieszkaocom bogaty księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, ponad 12 tys. tytułów.
Są to: encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki, leksykony, monografie, atlasy, roczniki
statystyczne, literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, dzieła klasyków
literatury pięknej, bibliografie ogólne i specjalne, materiały informacyjne o Unii Europejskiej.
Czytelnia jest skomputeryzowana i udostępnia Czytelnikom nieodpłatnie trzy stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu. Biblioteka wprowadza możliwośd wypożyczenia
książki na telefon.

Konkurs w Gminnej Bibliotece Publicznej

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

Przy Zespole Szkół w Pozezdrzu działa Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy”.
UKS wpisany został do Ewidencji Starostwa Powiatowego w Węgorzewie 27 lutego 2006
roku. Celem klubu jest podejmowanie działao w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w szczególności poprzez organizowanie sportowych zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży szkolnej, prowadzenie działalności szkoleniowej, promocję zdrowia, aktywne
uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez klub i innych organizatorów,
organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego. Działalnośd UKS w latach
2007/2008 obejmowała następujące obszary:
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Zajęcia pozalekcyjne z zakresu tenisa stołowego
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu piłki nożnej
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i rodziców z okazji Dnia
dziecka/zorganizowane przez GOK przy współpracy UKS/
Z inicjatywy mieszkanek Pozezdrza powstało tu również Stowarzyszenie Kobiet
Mazurskich „Dziewczyny z nad Sapiny”, które oficjalnie rozpoczęło swą działalnośc na
imprezie gminnej Pożegnanie Wakacji w Pozezdrzu w dniu 24.08.2008 roku, częstując
pierogami społecznośd zgormadzoną na placu. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejesru
Stowarzyszeo 5 maja 2008 roku.
Działalnośd Stowarzyszenia OSP w Pozezdrzu opiera się na pracy społecznej swoich
członków. Celem działalności Stowarzyszenia, poza zapobieganiem pożarom oraz braniem
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fiycznej i sportu, jak również prowadzenie działalności kulturalnooświatowej i rozrywkowej. Od lat strażacy z OSP Pozezdrze zdobywaja I, II i III miejsca w
powiatowych i gminnych zawodach sportowo-strażackich. Przy OSP w Pozezdrzu działa
Internetowe Centrum Edukcyjno-Oświatowe na Wsi, które oprócz specjalistycznych szkoleo
prowadzonych dla członków OSP prowadzi także zajęcia edukacyjne dla mieszkaoców gminy
Pozezdrze. Centrum wyposażone jest w 6 komputerów typu PCT, laptop, projektor, ekran itp.

Zwycięska drużyna OSP Pozezdrze

Zawody strażackie w Pozezdrzu

21. Zabytki
Na terenie miejscowości Pozezdrze znajdują się dwa obiekty zabytkowe wpisane do
rejestru zabytków, w związku z tym objęte ścisłą ochroną konserwatorską. Są to:
1. Zespół kościoła ewangelickiego ob. rzymskokatolickiego, parafialnego p.w. Świętego
Stanisława Kostki i Matki Boskiej Częstochowskiej wpisany do rejestru zabytków w dniu 14
lutego 1995 roku pod nr A-1019/S. Zespół ten składa się z kościoła na planie wydłużonego
ośmioboku z prostokątną formą prezbiterium ujętego w aneksy, murowanego, a także z
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plebanii i budynku gospodarczego murowanych na planie prostokątów z dobudówkami.
Zespół powstał w latach 20-tych XIX w. jako twór jednorodny o formach architektonicznych
typowych dla mazurskiego budownictwa w okresie poszukiwania stylu.

Kościół Parafialny p.w. Św. S. Kostki

Zespół kościoła ewangelickiego
ob. rzymskokatolickiego

2. Cmentarz komunalny wpisany do rejestru zabytków w dniu 11 stycznia 1989 roku pod nr
A-647/S. Posiada on zachowany częściowo układ przestrzenny z połowy XIX w. Znaczne
wartości przyrodnicze reprezentuje drzewostan (kilkadziesiąt żywotników, lipy), zaś
historyczne kwatera wojenna z I wojny światowej, w której pochowani są żołnierze armii
niemieckiej. Częśd nagrobnych krzyży żeliwnych jest charakterystyczna dla obiektów tego
rodzaju z kooca XIX w i początku XX w.

Cmentarz komunalny

Nagrobne krzyże żeliwne

Wartośd historyczną posiada również znajdująca się w pozezdrzaoskim lesie kwatera
polowa dowódcy SS i Policji Heinricha Himmlera „Hochwald” (Wysoki Las) z II wojny
światowej. Składała się z następujących obiektów: 5 schronów, centrali telefonicznotelegraficznej, baraków mieszkalnych, stacji transformatorowej, kotłowni CO. Były również
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kino, sauna, stołówka, wartownia, areszt z pięcioma celami oraz inne obiekty pomocnicze.
Kwatera Himmlera została opuszczona przez jej mieszkaoców w 1944 roku, a 24 stycznia
1945 roku saperzy niemieccy wysadzili ją w powietrze. Najlepiej zachowanym obiektem
kwatery jest umieszczony centralnie ogromny schron dowódcy SS i Policji Heinricha
Himmlera (21,4 x 19,3 x 8,4 m).

Schron dowódcy SS i Policji H. Himmlera

22. Analiza zasobów miejscowości Pozezdrze
Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowośd
Pozezdrze zostały sporządzone na podstawie analizy ankiet, w których mieszkaocy określili
jak postrzegają swoją miejscowośd. Tabela ta przybliża obserwatorowi zewnętrznemu
obecny stan wsi i obrazuje w pewien sposób moment rozwoju, w jakim obecnie się ona
znajduje.
Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją
obszaru, które mogą byd wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź
realizacji publicznych czy prywatnych przedsięwzięd odnowy wsi.
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:


środowisko przyrodnicze,



środowisko kulturowe,



dziedzictwo religijne i historyczne,



obiekty i tereny,



gospodarka, rolnictwo,



sąsiedzi i przyjezdni,



instytucje, ludzi, organizacje społeczne.
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JEST
o znaczeniu
małym
średnim

dużym

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy (ostoja, siedliska)
- osobliwości przyrodnicze
X
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki)
- podłoże, warunki hydrologiczne
- gleby, kopaliny
Środowiska kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego
- zabytki
- zespoły artystyczne
X
Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy, prawa
- legendy, podania, fakty historyczne
Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę mieszkaniową
- działki pod domy letniskowe
- działki pod zakłady usługowe i przemysł
- place i miejsca publicznych spotkao
- miejsca sportu i rekreacji
Gospodarka rolnictwa
-specyficzne produkty (hodowle, uprawy)
X
- firmy produkcyjne i usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
X
Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasta,
atrakcje turystyczne)
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
- placówki opieki społecznej
- szkoły
- świetlice, domy kultury
- przedszkola
X
Ludzie, organizacje społeczne
- OSP
- Stowarzyszenia
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III. Analiza SWOT
Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub
samorządowym postanowiono również w przypadku wsi Pozezdrze posłużyd się bardzo
wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Jest to analiza mająca na
celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron
miejscowości oraz najbliższego otoczenia społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i
przyrodniczego, które przekłada się bezpośrednio na szanse i/lub zagrożenia wsi w okresie
perspektywicznym.
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses
(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Głównym celem analizy jest
określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy SWOT oraz prognoza
strategii postępowania. Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy
jest bardzo szeroki. Z jednej strony są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a z drugiej
pozytywne i negatywne. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy SWOT.
Praca nad analizą SWOT wsi Pozezdrze w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego
pozwoliła na uzyskanie opinii, spostrzeżeo, wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego.
Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów,
możliwości i pozytywnych cech wsi Pozezdrze umożliwiających podejmowanie skutecznych
działao mających posłużyd rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Wiele uwagi poświęcono
także czynnikom hamującym tę działalnośd. Dyskusja na temat pozytywnego i negatywnego
wpływu

otoczenia

zewnętrznego

na

proces

tworzenia

warunków

do

wzrostu

konkurencyjności regionu wiejskiego dotyczyła określenia okazji, możliwości i szans oraz
zagrożeo związanych z planowaniem, organizacją, zarządzaniem, a zwłaszcza finansowaniem
działao ze środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.
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LP

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1

Położenie /przy drodze krajowej, na trasie
Giżycko-Węgorzewo – jedne z najbardziej
atrakcyjnych miejscowości Mazur/
Komunikacja PKS
Brak uciążliwego przemysłu

Zły stan infrastruktury drogowej i
okołodrogowej /chodnik ul. Świerczewskiego,
ścieżki rowerowe/
Niezagospodarowane miejsca zabaw dla dzieci
Niski poziom infrastruktury turystycznej

2
3
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4

Dziedzictwo historyczne /bunkry,
cmentarz/

5

Rzeka Sapina, jez. Pozezdrze /wędkarstwo,
turystyka, walory krajobrazowe/
Walory przyrodnicze /tereny leśne dające
podstawy do rozwoju aktywności
turystycznej/
Punkty handlowe /art. spożywcze/
Działki pod zabudowę mieszkalną,
letniskową, przemysłową
GOK i Stowarzyszenia / działające na rzecz
rozpowszechniania kultury, sportu,
integracji/
Dostęp do infrastruktury /wodociąg,
kanalizacja, gazociąg, sied
telekomunikacyjna/
Oczyszczalnia ścieków /uporządkowana
gospodarka ściekowa/
Wysoka aktywnośd władz gminy w
rozwoju gminy

6

7
8
9

10

11
12

13
14

Dobre warunki do rozwoju rolnictwa
ekologicznego i turystyki
Znaczny udział osób w wieku
produkcyjnym w populacji

15

/miejsca noclegowe, baza żywieniowa/
Niski poziom promocji miejscowości i usług
turystycznych /materiały promocyjne,
oznakowania/
Brak parkingów w centrum miejscowości
Brak przedszkola

Niezagospodarowane plaże
Niedostateczna baza sportowa
Mała ilośd inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy
Niewystarczający stan techniczny budynków
użyteczności publicznej /Zespół Szkół, GOK, Sala
widowiskowa GOK, Urząd Gminy/
Niska świadomośd ekologiczna mieszkaoców
Zły stan zabudowao przy drodze krajowej
/kluczowy punkt miejscowości – budynek GS,
magazyny ul. Węgorzewska, Stadnina koni/
Odpływ wykształconej młodzieży
Brak rodzimego produktu / regionalnej marki/
Brak świadomości społeczeostwa w zakresie
korzyści wynikających z konieczności stałej
edukacji
Uzależnienie części rodzin od pomocy
społecznej
Niska aktywnośd społeczna
Charakterystyczny, nieprzyjemny zapach z ferm
chowu drobiu i trzody chlewnej

16
17

LP

SZANSE

1

Możliwośd uzyskania środków z Unii
Europejskiej na rozwój miejscowości
Rozwój turystyki wiejskiej, agroturystyki
oraz alternatywnych form spędzania czasu

2

2009

ZAGROŻENIA
Brak stabilności w polityce paostwa
Odpływ części młodych mieszkaoców do miast
– starzejące się społeczeostwo
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3
4

5
6
7

wolnego /rajdy rowerowe, spływy
kajakowe, hippika/
Poprawa warunków do rozwoju kultury,
sportu i rekreacji
Wzrost znaczenia ekologii, szanse
związane z czystym środowiskiem /rozwój
ekologicznej produkcji żywności/
Emigracja ludności z miast na wieś
Wzrost zainteresowao regionalną kulturą i
historią Mazur
Rozwój bazy gastronomiczno-hotelarskiej

2009

Niski przyrost naturalny
Niski poziom zainteresowania terenem
inwestorów krajowych i zagranicznych
Wzrost zagrożeo patologią społeczną zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży
Ograniczone środki finansowe na rozwój
kultury
Brak perspektyw szybkiego wyjścia z
bezrobocia w kraju

8

Wzrost zainteresowania czynnym
wypoczynkiem

Trudno dostępny pieniądz /niestabilnośd
kredytowa i bankowa/

9

Modernizacja i poprawa stanu dróg

Mała liczba policjantów w służbie

10
11

Rozwój przedsiębiorczości
Dynamiczny rozwój budownictwa
mieszkaniowego

Negatywne wzorce płynące z mediów
Brak możliwości finansowych na właściwe
zagospodarowanie terenów i obiektów
ważnych dla wizerunku miejscowości

Szans na rozwój miejscowości Pozezdrze należy upatrywad głównie w rozwoju
społeczności lokalnej, zwiększaniu zaangażowania mieszkaoców w sprawy wsi, większej
integracji i podejmowaniu wspólnych działao na rzecz miejscowości. Wsparciem dla tych
inicjatyw jest realizowany w Gminie Pozezdrze Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
Wiejskich, w ramach którego Gmina uzyskała wsparcie dla lepszego aktywizowania lokalnej
społeczności, motywowania oraz zachęcania mieszkaoców do aktywnego włączania się w
rozwiązywanie problemów społecznych. Kolejną szansą jest rozwój turystki. Położenie
miejscowości – oddalenie od skupisk ludności, szlaki rowerowe prowadzące przez
miejscowośd, czyste środowisko, dają możliwośd rozwinięcia agroturystyki.
To co jest szansą może stanowid zagrożenie. Oddalenie miejscowości, brak przemysłu
i miejsc pracy może powodowad pozostawienie na uboczu prowadzonych inwestycji, odpływ
młodych ludzi w poszukiwaniu pracy i godnego poziomu życia.
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IV. Wizja rozwoju miejscowości POZEZDRZE
WIZJA STANU DOCELOWEGO - JAKA MA BYD NASZA WIEŚ ZA 10 LAT?
Co ma ją wyróżniad?

Jakie ma pełnid funkcje?
Kim mają byd mieszkaocy?
Co ma dad utrzymanie?
W jaki sposób ma byd zorganizowana wieś i mieszkaocy?
W jaki sposób mają byd rozwiązywane problemy?
Jak ma wyglądad nasza wieś?
Jakie obyczaje i tradycje mają byd u nas pielęgnowane i rozwijane?
Jaki ma byd stan otoczenia i środowiska?
Jakie ma byd rolnictwo?
Jakie mają byd powiązania komunikacyjne?

Estetyka i nieskażone środowisko, kultywowanie tradycji i dziedzictwa
kulturowego, dobrze wyposażone obiekty służące działalności sportowej,
kulturalnej, rekreacji i czynnemu wypoczynkowi
Usługowe, mieszkalne, agroturystyczne, turystyczne, rekreacyjne
Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikują się z wsią, poszerzający wiedzę
Agroturystyka, turystyka, rolnictwo, małe i średnie przedsiębiorstwa
Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenia, Grupy Działania, Zespoły sportowe
Dyskusje i działania
Estetyczna, wykorzystany potencjał krajobrazu, oznakowane miejsca historyczne,
szlaki, zabytki itp.
Sportowe, religijne, ludowe
Zachowanie równowagi ekologicznej i walorów przyrodniczych
Dochodowe, zmodernizowane, ekologiczne
Odpowiednie dla potrzeb mieszkaoców i turystów

Jak maja wyglądad mieszkania i obejścia?

Estetycznie

Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?

Plac zabaw dla dzieci, pełnowymiarowe boiska sportowe, profesjonalne kursy
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urzeczywistniania nakreślonych celów. Wizja w swej istocie łączy wszystkie środowiska, siły i
osoby na rzecz jej realizacji, jednak bez wskazywania sposobów i środków. Te z kolei będą
wypadkową aspiracji, doświadczeo i pomysłowości mieszkaoców oraz ośrodków decyzyjnych
wcielających ją w życie.

„Kompleksowy i zrównoważony rozwój miejscowości Pozezdrze – podstawą
poprawy warunków życia aktywnych i zintegrowanych mieszkaoców
społeczności lokalnej”.

1. Plan działao
Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości Pozezdrze są wewnętrznie
zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania strategii
wyższego rzędu.
W celu stworzenia zbioru inwestycji działao i zadao, jakie należy przeprowadzid w
okresie krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Pozezdrze posłużono się
przede wszystkim sugestiami mieszkaoców wyrażonymi w ankiecie oraz wynikami analizy
SWOT. Planowanymi do realizacji zadaniami na terenie miejscowości Pozezdrze są:
1. Budowa i modernizacja oświaty;
2. Poprawa wizerunku miejscowości;
3. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem;
4. Remont infrastruktury drogowej- szczególnie ul. Świerczewskiego;
5. Budowa placu zabaw dla dzieci;

6. Zagospodarowanie plaży nad jez. Pozezdrze;
7. Organizacja imprez cyklicznych
8. Zagospodarowanie, oznakowanie punktów atrakcyjnych turystycznie, promocja;
9. Stworzenie ścieżek edukacyjnych;
10. Poprawa bezpieczeostwa;
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11. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkaoców
12. Organizacja szkoleo, kursów.
Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej
aktywności mieszkaoców Pozezdrza, umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów
przy odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych
przedsiębiorców. Podstawowym warunkiem koniecznym do realizacji w/w zadao jest
zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadao ze strony władz gminnych,
samorządu wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi oraz firm
prywatnych.

2. Opis zadao do realizacji
Podczas prac nad Planem Odnowy Miejscowości oddano mieszkaocom do
wypełnienia

kwestionariusze

ankiet

dotyczące

określenia

potrzeb

inwestycyjnych

miejscowości Pozezdrze, a w późniejszym terminie przeprowadzono spotkanie z
mieszkaocami wsi Pozezdrze. Analiza ankiet oraz sugestie mieszkaoców pozwoliły określid
potrzeby oraz zadania inwestycyjne na terenie wsi. Plan Odnowy Miejscowości Pozezdrze
zakłada realizację wielu działao ze sfer społeczno – kulturalnego i gospodarczego życia
mieszkaoców. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków
życia mieszkaoców i estetyki miejscowości.
Na podstawie uzyskanych informacji stworzona została lista zadao priorytetowych:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświatowej i sportowej
2. Poprawa stanu dróg i infrastruktury okołodrogowej
3. Poprawa wizerunku miejscowości
4. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Pozezdrze
5. Budowa placu zabaw dla dzieci

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświatowej i sportowej
Zadanie obejmuje:
1. Rozbudowę i modernizację obiektów Zespołu Szkół w Pozezdrzu w zakresie:
Modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej,
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej,
Budowa budynku Gimnazjum
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Budowa pełnowymiarowej sali sportowej,
Urządzenie boiska do piłki ręcznej i koszykówki.
Wartośd przedsięwzięcia szacuje się na kwotę około 12.500 tys. PLN. Inwestycja będzie
realizowana w momencie pojawienia się zewnętrznych źródeł finansowania.
2. Budowę stadionu sportowego przy ul. Węgorzewskiej w zakresie:
Utworzenie kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
Budowa budynku sanitarno-szatniowego,
Odwodnienie istniejącego boiska naturalnego.
Wartośd przedsięwzięcia szacuje się na kwotę około 1.500 tys. PLN. Inwestycja kwalifikuje się
do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich – Działanie
„Odnowa i rozwój Wsi”.
W perspektywie przewiduje się również budowę amfiteatru na stadionie przy ul.
Węgorzewskiej.

Poprawa stanu dróg i infrastruktury około drogowej
Inwestycja obejmuje remont dróg gminnych i powiatowych, jak również budowę chodników.
W ramach zadania przewiduje się:
Remont ciągu komunikacyjnego – ul. Krótka i Wolności wraz z przebudową
infrastruktury towarzyszącej. Wartośd zadania szacuje się na kwotę 2.400 tys. PLN.
Remont ul. Świerczewskiego w ramach przebudowy dróg powiatowych realizowanej
przez Zarząd Powiatu Węgorzewskiego.

Poprawa wizerunku miejscowości
Inwestycja dotyczy przede wszystkim renowacji budynków znajdujących się przy drodze
krajowej 63. Obejmuje budynki użyteczności publicznej, jak i prywatne magazyny, budynki
gospodarcze, usługowe i mieszkalne, które ze względu na położenie i architekturę są
najbardziej widoczne dla turysty i stanowią o estetyce miejscowości. Poprawa wizerunku
dotyczy zarówno samych budynków, jak i terenów przyległych (tereny zielone).
Inwestycja zakłada również działania związane z założeniem parku zieleni w centrum wsi, z
ławeczkami, który stanowiłby miejsce spacerów, wypoczynku dla mieszkaoców i turystów.
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W ramach inwestycji zostaną także oznakowane miejsca atrakcyjne turystycznie, zabytki,
obiekty historyczne, szlaki rowerowe i piesze.
Zadania będą realizowane przez samorząd gminy i jednostki pomocnicze, przedsiębiorców
jak również osoby fizyczne przy wykorzystaniu środków z budżetu UE i środków własnych.

Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Pozezdrze
Inwestycja przewiduje budowę ciągu pieszo jezdnego do plaży nad jez. Pozezdrze, założenie
oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy dróg powiatowych, zagospodarowanie terenu –
uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej, wyznaczenie miejsca na parking,
ognisko, budowę pomostu, nową nawierzchnię plaży, boiska do gier zespołowych.
Działanie obejmuje również wydzierżawienie miejsca dla prowadzenia działalności
/wypożyczalnia sprzętu wodnego, pole kempingowe/, jak również wytyczenie ścieżki
edukacyjnej z punktem widokowym na trasie jez. Pozezdrze – rzeka Sapina.
Wartośd zadania szacuje się na kwotę 500 tys. PLN przy wykorzystaniu środków z budżetu UE i
środków własnych.

Budowa placu zabaw dla dzieci
Inwestycja obejmuje odkrzaczenie i odwodnienie, niwelację terenu /nr działki 220/4/, zakup
i osadzenie urządzeo jordanowskich i ogrodzenie placu. Zakłada się również budowę przy
placu zabaw małego amfiteatru dla potrzeb spotkao mieszkaoców i organizacji drobniejszych
imprez gminnych.

3. Uzasadnienie realizacji działao

1. Rozbudowa i modernizacja oświaty
Rozbudowę i modernizację Oświaty uzasadnia zły stan techniczny i niewystarczające
zaplecze lokalowe obecnych budynków szkolnych, tj. Zespołu Szkół przy ul. 1 Maja i przy ul.
Świerczewskiego. Potrzebę działania stwarza również brak pełnowymiarowej sali
gimnastycznej przy budynku szkolnym, w którym mieści się szkoła podstawowa oraz
gimnazjum. Istniejący przy Zespole Szkół w Pozezdrzu budynek sali gimnastycznej z uwagi na
zbyt małą powierzchnię areny oraz brak właściwego zaplecza socjalnego nie spełnia swoich
zadao. Prowadzenie zajęd lekcyjnych wychowania fizycznego jednocześnie przez Szkołę
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Podstawową i Gimnazjum w Pozezdrzu jest uciążliwe i nie pozwala na realizację w pełni
programu tych zajęd. Brak pełnowymiarowego boiska uniemożliwia również organizację
rozgrywek międzyszkolnych, zawodów itp. Budowa sali gimnastycznej i boiska ma służyd
poprawie dostępności dzieci wiejskich do prawidłowego rozwoju fizycznego. Pozwoli to na
pełną realizację programu nauczania wychowania fizycznego w tej placówce, a także
rozwiązany zostanie problem dostępu dzieci, młodzieży i osób dorosłych do obiektów kultury
fizycznej. Obok podstawowych funkcji, jakie spełniad będzie sala gimnastyczna podczas
normalnych zajęd lekcyjnych, będą prowadzone również zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i
młodzieży.
Zrealizowanie tego zadania wpłynie na zwiększenie atrakcyjności miejscowości
Pozezdrze, wzrost liczby osób uprawiających sport, rozwój młodych talentów sportowych,
zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży i osób dorosłych oraz poprawę stanu
zdrowia i kondycji mieszkaoców (w szerszej perspektywie masowe).
Modernizacja budynku wpłynie również na wizerunek miejscowości, podniesie walory
estetyczne centrum wsi, a przede wszystkim zapewni komfort pracy nauczycielom i uczniom
Zespołu Szkół i większą aktywnośd mieszkaoców oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeostwa.
Dzięki realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przede wszystkim dzieci i
młodzież będą mogły cieszyd się z uprawiania sportu na nowoczesnych i bezpiecznych
obiektach.

2. Poprawa stanu dróg i infrastruktury okołodrogowej
Inwestycja ta nie tylko poprawi bezpieczeostwo i ułatwi przemieszczanie się
mieszkaoców wsi Pozezdrze oraz okolic, ale także wpłynie na podniesienie estetyki
miejscowości.

3. Poprawa wizerunku miejscowości
Inwestycja będzie służyd wszystkim mieszkaocom wsi. Dzięki działaniu Pozezdrze
może stad się miejscowością, która przyciąga turystów, podmioty inwestujące w obiekty
wypoczynkowe i turystyczne, jak również miejscowością, z którą z dumą utożsamiają się jej
mieszkaocy. Wobec powyższego ważnym elementem działao rozwojowych jest między
innymi

poprawa

wizerunku

centrum

Pozezdrza,

które

tworzy

unikalny

zespół

architektoniczny. Należy dodad, że dzięki atrakcyjnej architekturze centrum, Pozezdrze
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zachowuje dawny, kameralny charakter, odróżniający je od innych miejscowości,
posiadających charakter zagrodowy. Atrakcyjne, estetyczne centrum, położone przy drodze
krajowej zatrzyma podróżujących, potencjalnych inwestorów.
Do poprawy wizerunku miejscowości przyczyni się również założenie parku zieleni,
który stanie się miejscem odpoczynku i spacerów zarówno dla mieszkaoców, jak i
podróżujących.

4. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Pozezdrze
Inwestycja wpłynie głównie na podniesienie komfortu korzystania z plaży przy jez. Pozezdrze.
Zagospodarowanie terenu zachęci mieszkaoców i turystów do korzystania z tego miejsca,
zapewni im miejsce do rodzinnych pikników, jak i wieczornych spotkao przy ognisku.
Wyposażenie plaży w sprzęt wodny urozmaici czas plażowiczom, pozwoli im aktywnie
spędzad wolne chwile jak również poznawad uroki krajobrazu.

5. Budowa placu zabaw dla dzieci
Inwestycja pozwoli stworzyd dzieciom lepsze warunki spędzania czasu wolnego w
gronie rówieśników. W pełni wyposażony plac zabaw stanowid będzie także atrakcyjną
wizytówkę naszej wsi. Planowanym miejscem placu zabaw będzie działka nr 220/4 położona
w centrum, przy drodze krajowej nr 63. Cały teren będzie ogrodzony, przy czym dodatkowe
zabezpieczenie stanowid będzie naturalne ukształtowanie terenu – wysokie skarpy. Zapewni
to bezpieczeostwo dzieciom i zapobiegnie ewentualnej dewastacji placu przez miejscowych
wandali. Stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz miejsca
spotkao służyd będzie odbudowie tożsamości i integralności wsi.

Realizacja powyższych priorytetów wymagad będzie mobilizacji mieszkaoców do
podejmowania działao na rzecz poprawy warunków i jakości życia. Aktywnośd mieszkaoców
w kierunku podejmowania działao wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny
miejscowości będzie warunkiem krytycznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu.
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Centrum wsi Pozezdrze - Budynki położone przy drodze krajowej nr 63 w Pozezdrzu

Legenda:
1. Budynek mieszkalno-usługowy przy ul.
Węgorzewskiej
2. Magazyny przy ul. Węgorzewskiej
3. Budynki gospodarcze przy ul.
Węgorzewskiej
4. Sala widowiskowa GOK
5. Budynek mieszkalno-usługowy przy ul.
Wolności

6. Budynek Urzędu Gminy/ plac przy
Urzędzie Gminy
7. Restauracja „Bonanza”
8. Budynki gospodarcze przy ul.
Węgorzewskiej
9. Budynek gospodarczy – „Stadnina koni”
A Droga krajowa 63
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V. HARMONOGRAM I SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTÓW

RODZAJ ZADANIA

2009

2010

2011

2012

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY
OŚWIATOWEJ I SPORTOWEJ

2013

2014

2015

SZACUNKOWY KOSZT
PROJEKTÓW

14.000 tys. PLN

POPRAWA STANU DRÓG I
INFRASTRUKTURY
OKOŁODROGOWEJ

2.400 tys. PLN
Środki z budżetu UE

POPRAWA WIZERUNKU
MIEJSCOWOŚCI

Środki własne

ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY
NAD JEZIOREM POZEZDRZE

100 tys. PLN

BUDOWA PLACU ZABAW

50 tys. PLN
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VI. PODSUMOWANIE
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Pozezdrze zakłada w przeciągu 7
najbliższych lat realizację kilku zadao. Istotą tych zadao jest pobudzenie aktywności
środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości
związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują
wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Pozezdrze ma także służyd integracji społeczności
lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i
młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.
Plan Odnowy Miejscowości Pozezdrze powstał przy współudziale mieszkaoców
miejscowości Pozezdrze, Rady Sołeckiej, Zespołu Zadaniowego ds. Planu Odnowy
Miejscowości Pozezdrze powołanego Zarządzeniem Nr 236/09 Wójta Gminy Pozezdrze.
Wypracowane priorytety i zadania są wynikiem konsultacji społecznych i stanowią
dobro wspólne, którego realizacja leży w interesie mieszkaoców.

Wobec mogących wystąpid obiektywnych czynników natury społecznej, gospodarczej
i prawnej w wymiarze wspólnotowym, ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym Plan
Odnowy Miejscowości Pozezdrze może ulęgad zmianom, bądź uzupełnieniu w drodze
stosownej uchwały zebrania wiejskiego i Rady Gminy Pozezdrze.
Plan może byd zmieniony lub uzupełniony na wniosek:
Rady Gminy
Wójta Gminy
Zebrania wiejskiego.
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