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Wstęp
Najstarsze przekazy o wsi ANIOŁOWO pochodzą z roku 1315. W dniu 25 grudnia
Komtur Elbląski oraz Wielki Szpitalnik Zakonu Krzyżackiego NMP – Friedrich von Wildenberg
wystawił przywilej lokacyjny, w którym wieś uposażono w 42 włóki chełmińskie, w tym dwie
wolne od czynszu dla sołtysa. Do 1874 roku stan posiadania nie uległ zmianom. Wieś była
niszczona podczas licznych wojen. Od XVI wieś należała do parafii w Mariance. W okresie
przedwojennym do najznakomitszych obywateli Aniołowa należał Gustaw Kunz. Jego dziełem
była brukowana droga we wsi (zachowana do dzisiaj), serownia i 5 stawów karpiowych.
Wybudował także wodociąg, doprowadzający wodę ze Wzniesień Elbląskich. Pierwsza szkoła
powstała w 1749 roku, w 1871 roku wzniesiono jej obecnie istniejący budynek. W Aniołowie
istniała przed wojną gospoda. Ze względu na piękne położenie wieś była celem wycieczek
elblążan, którzy spotykali się w tej właśnie gospodzie, gdzie raczono ich kawą, ciastkami,
elbląskim piwem oraz specjalną wódką „Seidenschwanz” („Jedwabny ogon”), a także muzyką
odtwarzaną z gramofonu. Turyści odwiedzali punkt widokowy położony około 100 m za wsią,
z którego roztaczała się panorama Aniołowa i Niziny Warmińskiej z widocznym w oddali
Pasłękiem. U stóp góry były 3 stawy, gdzie urządzono kąpielisko. Oprócz tych atrakcji we wsi
funkcjonowała mleczarnia, przerabiająca miejscowe mleko i dwa sklepy kolonialne. W 1939
roku wieś liczyła 305 mieszkańców. W powojennej historii najciekawszą postacią był Roman
Szarejko, w czasie II wojny światowej pilot 128 Dywizjonu Royal Canadian Air Force, jeden
z bohaterów książki Bogdana Arcta „Lot bez lądowania”, zwany „Kmicicem z Aniołowa”.

Aniołowo – Rapendorf – nazywane było przed laty „piękną wsią” lub „perłą Oberlandu”.
O takich przymiotnikach decydowało przepiękne położenie – układ osadniczy wsi rozlokowany
został wokół owalnicy okrążającej strumień zwany tradycyjnie Potok Aniołowo. Wschodnia
część drogi wiejskiej (owalnicy) położona jest wyżej, dolna biegnie około dwudziestu metrów
poniżej tego poziomu, pomiędzy nimi – w centrum przepływa wspomniana struga.

Gospodarstwa wiejskie są lokowane zarówno po wschodniej i zachodniej stronie
owalnicy. Wiele gospodarstw leży na wzniesieniach, inne w zagłębieniach terenowych, różnice
w lokalizacji dochodzą nawet do kilkudziesięciu metrów. Decyduje to o malowniczym pejzażu
wiejskim, bardzo urozmaiconym, w którym powstaje wiele wyodrębnionych wnętrz
krajobrazowych i urokliwych zakątków.
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Dodatkowym walorem wsi jest architektura budynków mieszkalnych – zróżnicowana
i bogata. Wiele domów wyróżnia się dużą kubaturą, rozbudowanym układem wnętrz, masywną
konstrukcją, bogatym detalem architektonicznym, zróżnicowaniem stylowym:
Domy konstrukcji drewnianej (tym podcieniowy) i budynki murowane, realizowane według
katalogowych wzorów lansowanych w XIX wieku w Prusach Wschodnich.

O pięknie Aniołowa decydowało przed laty także podejście mieszkańców do otoczenia
i estetycznego utrzymania własnych gospodarstw. Ciekawostką przyrodniczą jest 500-letni dąb
szypułkowy, będący pomnikiem przyrody. W centralnej części wsi znajduje się obelisk
poświecony poległym w I wojnie światowej.

Aniołowo leży w gminie Pasłęk, w powiecie elbląskim, w układzie geograficznym
Pojezierza Iławskiego, u podnóża Wysoczyzny Elbląskiej. Wieś liczy 200 mieszkańców, co
stanowi 1% ogólnej liczby ludności gminy Pasłęk. Jest to miejscowość typowo rolnicza, w której
funkcjonuje 16 gospodarstw produkujących ponad 2,5 mln litrów mleka, żywiec wołowy
i wieprzowy i zboża. W gospodarstwach tych zatrudnionych jest ok. 60 osób. Pozostali
mieszkańcy to prowadzący działalność pozarolniczą (transport, usługi, handel) – 7 osób,
pracujący poza miejscem zamieszkania – 22 osoby, emeryci i renciści – 42 osoby, bezrobotni –
11 osób. Ponad 25 procent społeczności wsi to ludzie młodzi w wieku do 20 lat.

Mieszkańcy Aniołowa są ludźmi napływowymi. Przybyli z różnych stron kraju:
centralnej Polski, rubieży wschodnich, Wileńszczyzny, Pomorza. Przywieźli tu swoje zwyczaje,
tradycyjną kuchnię i sposoby świętowania. Przez lata żyli ze sobą, przejmowali zwyczaje
sąsiadów, tworzyli nowe. Dzisiaj stanowią zgodną społeczność, chętną do wspólnej pracy
i odpoczynku. Do sukcesów zaliczymy dwukrotnie I miejsce w konkursie „Najaktywniejsze
Sołectwo Gminy Pasłęk”, II i III miejsce na „Najatrakcyjniejszą wieś turystyczną powiatu
elbląskiego”, a także I miejsce w „Gminnych Zawodach Strażackich” w ostatnim okresie
i sukcesy w tradycji kulinarnej na szczeblu ogólnopolskim.
Aniołowianie świadomi zachodzących zmian chcą stworzyć swoją małą Ojczyznę,
piękną, zasobną i atrakcyjną. Chcą wykorzystać walory wsi, wyeksponować ciekawą jej historię,
zainteresować nazwą i symbolem, którym są anioły. A za dziesięć lat Aniołowo to wieś
tematyczna, miodem i mlekiem płynąca, miejsce atrakcyjnego wypoczynku.

„By anioły mogły bywać w Aniołowie”
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2. Analiza zasobów miejscowości Aniołowo – wizja rozwoju wsi
DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTACJI
Co ją wyróżnia? • świetlica wiejska
• plac zabaw
• boisko

WIZJA STANU DOCELOWEGO
Co ma
wyróżniać?

Jakie pełni
funkcje?

• rolniczo-mieszkaniową

Jakie ma pełnić
funkcje?

Kim są
mieszkańcy?

• pracownicy, rolnicy, emeryci,
renciści, bezrobotni, młodzież i
dzieci

Kim mają być
mieszkańcy?

Co daje
utrzymanie?

• praca w sferze produkcyjnousługowej głównie poza wsią
• emerytury, renty, pomoc
społeczna, zasiłki dla
bezrobotnych

Co ma dać
utrzymanie?

Jak
zorganizowani
są mieszkańcy?

• Rada Sołecka
• Ochotnicza Straż Pożarna
• drużyna piłkarska „Pogrom”
Aniołowo
• Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Aniołowo
• wolontariat

W jaki sposób
ma być
zorganizowana
wieś i
mieszkańcy?

W jaki sposób
rozwiązujemy
problemy?

• na zebraniach wiejskich,
poprzez rozmowy
indywidualne
• podczas rozgrywek sportowych
• w czasie spotkań towarzyskich
• spotkania z burmistrzem,
radnymi i pracownikami gminy
• zebrania Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo
• konsultacje z Centrum
Doradztwa Rolniczego
• położenie tarasowe wsi
• zabudowa wsi zagrodowa z
przysiółkiem

W jaki sposób
mają być
rozwiązywane
problemy?

Jak wygląda
nasza wieś?

Jak ma
wyglądać nasza
wieś?

• karczma z miejscami
noclegowymi
• kąpielisko z plażą
• wyposażona i zadbana
świetlica wiejska oraz
zaadaptowana i urządzona
siłownia
• chata edukacyjno-biesiadna i
infrastruktura na placu
zabaw
• ogrodzone boisko sportowe
wraz z zapleczem
• rozwój funkcji turystycznej
wsi
• rozwój agroturystyki
• rozwój usług
• zintegrowani mieszkańcy
wsi, podnoszący swoje
kwalifikacje, zaangażowani
w życie wsi
• zacieśnione więzi sąsiedzkie
• dobrze rozwinięte
gospodarstwa rolne
• rozwinięta turystyka i
agroturystyka
• praca w sferze produkcyjnousługowej we wsi
• zachowana dotychczasowa
organizacja wsi:
zintegrowane społeczeństwo
zaangażowane w życie wsi i
regionu, współpracujące ze
sobą
• udokumentowana wiedza
najstarszych mieszkańców
na temat historii, zwyczajów
i obrzędów
• utrzymany sposób
rozwiązywania problemów,
zacieśniona współpraca z
sąsiednimi sołectwami
• zwiększony przepływ
informacji dzięki łączom
internetowym

• poprawiony wygląd
zewnętrzny budynków
mieszkalnych i
inwentarskich, budynku
świetlicy, remizy strażackiej
i siłowni oraz oryginalne i
ujednolicone ich
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Jaki jest stan
otoczenia i
środowiska?

• czyste środowisko, brak
zanieczyszczeń
• w pobliżu wsi liczne tereny
zielone
• bocianie gniazda
• pomnik przyrody
• klomby kwiatowe
• las, rzeka

Jak ma być stan
otoczenia i
środowiska?

Jakie jest
rolnictwo?
Co
proponujemy
dzieciom i
młodzieży?

• indywidualne gospodarstwa
rolne

Jakie ma być
rolnictwo?
Co
zaproponujemy
dzieciom i
młodzieży?

• korzystanie ze świetlicy
wiejskiej
• zajęcia sportowe

oznakowane
• zagospodarowane centrum
wsi z małą infrastrukturą i
uporządkowaną zielenią
• zadbane rowy, pobocza,
obejścia, ogródki, płoty
• wybudowane chodniki
• sprawne, oszczędne
oświetlenie (również na
kolonii)
• dobre drogi: we wsi, na
kolonii i dojazdowe do
posesji
• wydzielone miejsca na
parkingi
• uporządkowane i zadbane
miejsca pamięci: obelisk i
cmentarz
• wprowadzona segregacja
odpadów
• zadbane klomby kwiatowe
we wsi, ukwiecone posesje
• sieć wodociągowa i
kanalizacyjna w całej wsi
• zadbany park
• uregulowany „Potok
Aniołowo” i
zagospodarowany teren
przylegający
• dobrze oznaczona wieś i
tereny rekreacyjnoturystyczne
• gospodarstwa rolne
innowacyjne, ekologiczne
• zajęcia w świetlicy wiejskiej
wyposażonej w nowoczesną
salę komputerową i łącze
internetowe
• punkt biblioteczny
• edukacja dzieci pod kątem
tradycji kulinarnej i dobrego
zachowania
• biwaki, rajdy, wycieczki
krajowe i zagraniczne
• warsztaty i kursy różnego
rodzaju
• spotkania z ciekawymi
ludźmi
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3. Analiza SWOT
Podsumowanie sytuacji rozwoju sołectwa Aniołowo
Silne strony

Słabe strony

• piękne tarasowe położenie wsi
• dobrze rozwinięte rolnictwo
• korzystne położenie w pobliżu ważnych
szlaków komunikacyjnych
• czyste powietrze, liczne oczka wodne,
bliskość lasu i jego bogactwo, jeziora Drużno
jako rezerwatu ptactwa wodnego, Kanału
Elbląskiego z zespołem 5 pochylni, stadniny
koni Rzeczna, Wysoczyzny Elbląskiej
• dobre położenie geograficzne w sąsiedztwie
aktywnych społecznie i gospodarczo miast:
Pasłęk, Elbląg
• aktywność społeczności oraz jej zdolność do
angażowania się w rozwój lokalny
• wypracowane formy współpracy
mieszkańców i umiejętność integracji i
organizowania imprez okolicznościowych
• umiejętność promocji wsi i produktów
lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa
kulinarnego na imprezach regionalnych
• otwartość na zmiany i innowacje
• zabezpieczona pokoleniowo przyszłość
gospodarstw rolnych
• poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu
przez gospodarstwa niskotowarowe
• wiara we własne umiejętności, odkrywanie
talentów i pasji, rozwijanie rękodzielnictwa
• ciekawa historia obszaru, poczty pruskiej,
symbolu wsi
• zebrany stary sprzęt i urządzenia rolnicze

• zły stan dróg
• brak kanalizacji
• niski poziom wykształcenia mieszkańców,
obsługi komputera, języków obcych
• brak dostępu do Internetu
• słabe wyposażenie świetlicy jako miejsca do
prowadzenia zajęć pozaszkolnych i spotkań
mieszkańców
• słabo rozwinięta działalność pozarolnicza
oraz działalność dająca dodatkowe źródła
zarobkowania w gospodarstwach rolnych, np.
agroturystyka, usługi turystyczne
• brak aktywności społecznej części
mieszkańców
• brak świadomości poszukiwania nowych
form aktywizowania społeczności wsi
• słabo wyposażone miejsce spotkań
plenerowych, placu zabaw dla dzieci, boiska
do gry w koszykówkę i siatkówkę.
• brak parkingów we wsi
• nieuporządkowany stary cmentarz i obelisk
• niezagospodarowane centrum wsi,
zaniedbany park wiejski
• słaba promocja wsi
• brak podstawowych usług: np. fryzjerskich,
pocztowych, bankowych, krawieckich,
pielęgniarskich, księgowych i in.

Okazje

Zagrożenia

• dostępność funduszy unijnych
• edukacja w kierunku nabycia umiejętności w
opracowywaniu projektów
• stworzenie lepszych warunków do rozwoju
agroturystyki
• popyt w Polsce i Europie na usługi
turystyczne, oparte o zasoby przyrodnicze
• popyt na rękodzieło i produkty lokalne
• moda na spędzanie wolnego czasu na wsi
• promocja wsi Aniołowo przez samorząd
gminy i powiatu, instytucje i organizacje
regionalne

• lokalizacja planowanej inwestycji
przemysłowej, szkodliwej dla środowiska
• zbyt zbiurokratyzowane wymogi pozyskania
funduszy
• migracja młodzieży wiejskiej do dużych
miast
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4. Arkusz planowania i wizja rozwoju

Nasza Mała Strategia – Plan Rozwoju Sołectwa Aniołowo

ANIOŁOWO – WIEŚ TEMATYCZNA, MIODEM I MLEKIEM PŁYNĄCA
MIEJSCEM ATRAKCYJNEGO WYPOCZYNKU

”By anioły mogły bywać w Aniołowie”

Priorytet 1:

Zagospodarowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych sołectwa Aniołowo

Cel 1:

Promocja obszaru
Projekty:
1. Konna poczta królewska na traktach Kraju Górnego
2. Leśny szlak turystyczny edukacją dla dzieci, rajem dla zakochanych i natchnieniem dla artystów

3. Nadbałtycki Jarmark Folkloru
4. Regionalne Targi Rolne
5. Festiwal wiejskich smaków „Od ananasa do ziemniaka”
6. „By anioły mogły bywać w Aniołowie” – rozwój rękodzielnictwa
7. Przewoźne stoisko wystawiennicze z wyposażeniem

Cel 2:

Poprawa i rozwój małej infrastruktury sołectwa Aniołowo
Projekty:
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego, adaptacja magazynu na siłownię i
ich pełne wyposażenie
2. Uzbrojenie w potrzebne elementy małej architektury miejsca spotkań plenerowych
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3. Kompleksowe urządzenie placu zabaw: boisko do gry w siatkę i kosza oraz miejsca
zabaw dla dzieci
4. Budowa małej infrastruktury parkowej w centrum wsi, odnowienie zadrzewień wzdłuż
stuletniej alei grabowej
5. Budowa parkingów wiejskich
6. Uporządkowanie zabytkowego cmentarza, obelisku i terenów przylegających

Cel 3:

Rozwój funkcji turystycznej sołectwa Aniołowo
Projekty:
1. Oznakowanie szlaków i miejsc godnych odwiedzenia – tablice informacyjno-turystyczne
2. Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej – karczma i gospodarstwa agroturystyczne
3. Skansen techniki rolniczej – „Ocalić od zapomnienia”
4. Wieś tematyczna – ciekawa nazwa i znak graficzny wsi. Oryginalne i ujednolicone
oznakowanie
5. Zakup, remont i wyposażenie budynku zabytkowego na cele społeczno-kulturalne
6. Budowa kąpieliska z plażą
7. Ratowanie architektury zabytkowych budynków charakterystycznych dla XIX - wiecznej
wsi
8. Wydanie folderu promującego naszą wieś, jej historię, zwyczaje i tradycję

Priorytet 2:

Infrastruktura techniczna i społeczna sołectwa Aniołowo

Cel 1:

Poprawa infrastruktury technicznej
Projekty:
1. Rewitalizacja centrum Aniołowa chlubą i wizytówką – urządzenie i odnowienie parku
wiejskiego w centrum wsi
2. Uregulowanie cieku wodnego i zagospodarowanie terenu okalającego
3. Przydomowe oczyszczalnie szansą na poprawę środowiska
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4. Sieć wodociągowa łączy kolonię Aniołowo
5. Modernizacja drogi i budowa chodników
6. Nowoczesne i oszczędne oświetlenie całej wsi
7. „Światłowodem do Europy” – Internet w Aniołowie
8. Aniołowo na szlaku ścieżek rowerowych, konnych i ciągów spacerowych
9. Urządzenie i wyposażenie aneksu kuchennego do wspólnej nauki i przygotowywania
kulinarnych produktów lokalnych

Cel 2:

Rozwój infrastruktury społecznej
Projekty:
1. Konkurs sołecki „Najpiękniejsza zagroda”
2. Plenerowy zjazd sołtysów
3. Gminne zawody strażackie „O sikawkę prezesa OSP”
4. Zlot miłośników aniołów
5. Dożynki sołeckie
6. „Wspomnienia sprzed lat” – coroczny Dzień Seniora
7. Dzień Kobiet
8. Bezpieczne ferie w Aniołowie
9. „Galeria na płocie” – prezentacja prac wykonanych przez dzieci
10. „Stół Wielkanocny” i „Stół Bożonarodzeniowy” – prezentacje w ODR
11. Dzień Matki, Dzień Dziecka
12. Cotygodniowe wakacyjne gry i zabawy na placu zabaw
13. Wakacyjna wycieczka autokarowa dzieci i młodzieży
14. Plenery malarskie i fotograficzne
15. Warsztaty i kursy specjalistyczne
16. Narodziny nowego mieszkańca wsi okazją zasadzenia drzewa: chłopiec – dąb,
dziewczynka – jarzębina
17. Kontynuacja cyklicznych imprez kulturalno rekreacyjnych – Andrzejki, Sylwester,
Święto Trzech Króli, Noc Świętojańska, Noc Kupały, Boże Ciało, Majówki, Zielone
Świątki, Dożynki Parafialne
18. Imprezy sportowo - rekreacyjne – runda wiosenna i jesienna gminnej ligi piłki nożnej,
zawody OSP, zmagania rodzinne, ogniska, kuligi
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19. Szkolenia dla społeczności wsi z zakresu obsługi komputera, nauki języków obcych
20. Nauka dawnych zawodów
21. Utworzenie punktu bibliotecznego i wspólne czytanie bajek dzieciom

Cel 3:

Rozwój indywidualnej i zbiorowej przedsiębiorczości
Projekty:
1. Wypożyczalnia i przechowalnia rowerów
2. Kuźnia – usługi kowalskie i artystyczne
3. Reaktywowanie rękodzielnictwa jako powrót do tradycji i natury
4. Przejażdżki konne bryczką, saniami, na nartach
5. Produkty lokalne źródłem dodatkowego zarobkowania i atrakcją turystyczną („Pierogowy
raj u Janki”, „Królestwo koronki u Teresy”, „Spanie na sianie”)
6. Piesze wycieczki krajoznawcze, grzybobranie z miejscowym przewodnikiem
7. Tradycyjne robienie palm – integracja pokoleń i nauka przedsiębiorczości
8. Wspólne zagospodarowywanie nadwyżek surowca z pola i ogrodu, przygotowywanie
przetworów domowych i lokalnych produktów do promocji na targach i jarmarkach
9. Rozwój podstawowych usług na wsi poprzez szkolenia, praktyki i staże, np. fryzjerskich,
pocztowych, bankowych, krawieckich, pielęgniarskich, księgowych i in.
10. Rozwój wolontariatu jako sposób na zdobywanie wiedzy i umiejętności w wybranych
zawodach
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5.1 Uproszczony harmonogram, ogólne koszty realizacji planu odnowy
Arkusz do planu odnowy
Pytania
dotyczące
projektów

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Na czym
nam
najbardziej

Projekty lub grupy działań

Priorytet 2. Cel 2. Projekty:
2.2.1. Najpiękniejsza zagroda
– corocznie 1000 zł x 7 = 7.000 zł
2.2.2. Zjazd sołtysów
– corocznie 500 zł x 7 = 3.500 zł
2.2.3. Gminne zawody strażackie – co dwa lata 1.500 zł x 3 = 4.500 zł
2.2.5. Dożynki sołeckie
2.2.6. Wspomnienia sprzed lat – Dzień Seniora – corocznie 200 zł x 7 = 1.400 zł
2.2.7. Dzień Kobiet
– corocznie 300 zł x 7 = 2.100 zł
2.2.8. Bezpieczne ferie w Aniołowie – corocznie 2000 zł x 7 = 14.000zł
2.2.9. „Galeria na Płocie”
– corocznie 300 zł x 7 = 2.100 zł
2.2.10. Stół Wielkanocny, Stół Bożonarodzeniowy 2 razy w roku zł 500 zł x 7 = 7.000 zł
2.2.11. Dzień Matki, Dzień Dziecka – corocznie 500 zł x 7 = 3.500 zł
2.2.12. Cotygodniowe wakacyjne gry i zabawy na placu zabaw – co roku 2.400zł x 7=16.800zł
2.2.13. Wakacyjna wycieczka autokarowa dzieci i młodzieży 7000zł x 7
2.2.14. Plenery malarskie i fotograficzne – co dwa lata 1.000 zł x 3
2.2.16. Narodziny nowego mieszkańca wsi okazja zasadzenia drzewa
2.2.17. Kontynuacja cyklicznych imprez kulturalno - rekreacyjnych – Andrzejki, Sylwester,
Trzech Króli, Noc Kupały, Boże Ciało, Zielone Świątki, Majówki, Dożynki Parafialne –
corocznie 3.000 zł x 7 = 21.000 zł
2.2.18. Imprezy sportowo rekreacyjne, runda wiosenna i jesienna gminnej ligi piłki nożnej,
zawody OSP, zmagania rodzinne, ogniska kuligi – corocznie 2.000 zł x 7 = 14.000 zł
Priorytet 1. Cel 1. Projekty:
1.1.1. Konna poczta królewska na traktach Kraju Górnego
1.1.2. Nadbałtycki Jarmark Folkloru - corocznie – 500złx7 = 3.500 zł

Kiedy
projekt
będzie
realizowany?
(podać rok,
lub lata)

Planowany
ogólny
koszt
projektu
lub grupy
działań

2007-2013
2007-2013
2008,10,12
2009
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2008,10,12
2007-2013

7.000
3.500
4.500
2.500
1.400
2.100
14.000
2.100
7.000
3.500
16.800
49.000
3.000
2.100

2007-2013

21.000 1.

2007-2013

14.000 1.

2008-2009
2007-2013

15.000 1.
3.500 1.

Hierarchia

1.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
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zależy?

Co nam
najbardziej
przeszkadza
?

1.1.3. Regionalne Targi Rolne - 2 x roku x 500 zł x 7 = 7.000 zł
1.1.5. Festiwal wiejskich smaków „Od ananasa do Ziemniaka” co 2 lata
1.1.6. „By anioły mogły bywać w Aniołowie” – rozwój rękodzielnictwa, tworzenie promocja i
poszukiwanie rynków zbytu dla produktu lokalnego – corocznie 1.000 zł x 7 = 7.000 zł
1.1.7. Przewoźne stoisko wystawiennicze z wyposażeniem 1 szt.
Priorytet 1. Cel 2. Projekty:
1.2.1. Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego, adaptacja magazynu na siłownię i ich
pełne wyposażenie
1.2.2. Uzbrojenie miejsca spotkań w potrzebne elementy małej architektury – miejsca spotkań
plenerowych
1.2.3. Kompleksowe urządzenie placu zabaw – boisko do gry w siatkę i kosza oraz miejsca zabaw
dla dzieci
1.2.4. Budowa małej infrastruktury parkowej w centrum wsi, odnowienie zadrzewień wzdłuż 100letniej alei grabowej
Priorytet 2. Cel 1. Projekty:
2.1.1. Rewitalizacja centrum Aniołowa chlubą i wizytówką – odnowienie i urządzenie parku
wiejskiego w centrum wsi,
2.1.5. Budowa parkingów we wsi
2.1.6. Uporządkowanie zabytkowego cmentarza i obelisku
2.1.7. Światłowodem do Europy – Internet w Aniołowie
2.1.9. Urządzenie i wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy do wspólnej nauki i
przygotowywania kulinarnych produktów lokalnych
2.2.21. Utworzenie punktu bibliotecznego i wspólne czytanie dzieciom
Priorytet 1. Cel 3. Projekty:
1.3.5. Zakup, remont i wyposażenie budynku zabytkowego na cele społeczno-kulturalne
1.3.6. Budowa kąpieliska z plażą
1.3.7. Ratowanie architektury zabytkowych budynków charakterystycznych dla XIX w. wsi
Priorytet 2. Cel 1. Projekty:
2.1.2. Uregulowanie cieku wodnego i zagospodarowanie terenu okalającego
2.1.3. Przydomowe oczyszczalnie szansą na poprawę środowiska 20szt.
2.1.4. Sieć wodociągowa łączy kolonię Aniołowo
2.1.5. Modernizacja drogi i budowa chodników

2007-2013
2009,11,13

7.000 1.
3.000 2.

2007-2013
2007

7.000 1.
10.000 1.

2007-2009

220.000 1.

2007-2008

18.000 1.

2007-2008

15.000 1.

2008

10.000 2.

2007-2008

25.000 2.

2008
2007
2007-2009

5.000 1.
5.000 1.
x 1.

2007-2009
2007-2009

x 1.
x 1.

2010-2011
2012
2009

500.000 3.
100.000 3.
30.000 3.

2007-2013
2007-2008
2008
2008-2009

1.500.000
100.000
300.000
2.800.000

3.
2.
2.
1.
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2.1.6. Nowoczesne i oszczędne oświetlenie całej wsi
Co
Priorytet 1. Cel 3. Projekty:
najbardziej
1.3.2. Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej – karczma i gospodarstwa agroturystyczne
zmieni
Priorytet 2. Cel 3. Projekty:
nasze życie? 2.1.8. Aniołowo na szlaku ścieżek rowerowych, konnych i ciągów spacerowych
2.3.1. Wypożyczalnia i przechowalnia rowerów
2.3.2. Kuźnia – kowalskie usługi artystyczne
2.3.3. Reaktywowanie rękodzielnictwa, jako powrót do tradycji i natury
2.3.4. Przejażdżki konne, bryczką, saniami, na nartach
2.3.5. Produkty lokalne źródłem dodatkowego zarobkowania i atrakcją turystyczną
2.3.6. Piesze wycieczki krajoznawcze, grzybobranie z miejscowym przewodnikiem
2.3.9. Rozwój podstawowych usług na wsi poprzez szkolenia, praktyki i staże, np. fryzjerskich,
pocztowych, bankowych, krawieckich, pielęgniarskich, księgowych
2.3.10. Rozwój wolontariatu jako sposób na zdobywanie wiedzy i umiejętności w wybranych
zawodach
Priorytet 2. Cel 2. Projekty:
2.2.15. Warsztaty i kursy specjalistyczne
2.2.19. Szkolenia dla społeczności wsi z zakresu obsługi komputera, nauki języków obcych 20
osób x 6 lat x 700 zł
2.2.20. Nauka dawnych zawodów 5 osób x 3.000 zł = 15.000 zł
Co
Priorytet 1. Cel 1. Projekty:
osiągniemy 1.1.2. Leśny szlak turystyczny edukacją dla dzieci, rajem dla zakochanych, natchnieniem dla artystów
najłatwiej?
1.3.1. Oznakowanie szlaków i miejsc godnych odwiedzenia
1.3.3. Skansen techniki rolniczej – „Ocalić od zapomnienia”
1.3.4. Wieś tematyczna – ciekawa nazwa i znak graficzny wsi, oryginalne i ujednolicone
oznakowanie
1.3.8. Wydanie folderu promującego naszą wieś i historię zwyczaje i tradycje
Priorytet 2. Cel 3. Projekty
2.3.7. Tradycyjne robienie palm, pisanek – integracja pokoleń i nauka przedsiębiorczości
2.3.8. Wspólne zagospodarowywanie nadwyżek surowca z pola i ogrodu, przygotowywanie
przetworów domowych i lokalnych produktów do promocji na targach i jarmarkach
Ogółem
X

2010

200.000 1.

2013

500.000 3.

2010
2008
2010
2007-2013
2007-2013
2007
2007
2008

20.000
5.000
20.000
9.100
3.500
x
x
45.000

3.
3.
3.
1.
1.
1.
1.
1.

2008

6.000 1.

2008

x 1.

2008
2009

84.000 1.
15.000 1.

2008
2009
2010

3.000 1.
5.000 1.
15.000 1.

2008
2009

10.000 1.
10.000 1.

2007-2013

x 1.

2007-2013
2007-2013

x 1.
6.777.000 X
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6. Zarządzanie, role uczestników i zasady realizacji naszej
sołeckiej odnowy wsi
Role uczestników i zasady realizacji naszej sołeckiej odnowy wsi
Plan Odnowy Wsi Aniołowo został wypracowany z mieszkańcami wsi Aniołowo
i uzgodniony w konsultacjach wiejskich, organizowanych po każdych warsztatach
strategicznych planów odnowy wsi. Odbyły się dwa spotkania wiejskie, w których
uczestniczyło łącznie 50 osób. Każdy zainteresowany mieszkaniec sołectwa miał możliwości
odniesienia się do wypracowanych przez swoich przedstawicieli propozycji.
Formalny tryb zgłoszenia udziału sołectwa w programie odnowy wsi polegał na przyjęcie
stosownych uchwał przez:
1. Radę Sołecką wskazująca osobę lidera, którym został Zbigniew Cieśla – sołtys
sołectwa Aniołowo.
2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”
w Aniołowie. Stowarzyszenie udzieli rekomendacji liderom odnowy wsi.
3. Zebranie Wiejskie - Liderem Grupy Odnowy wyznaczyło Sołtysa Wsi – Zbigniewa
Cieślę.
Podane poniżej role uczestników programu odnowy wsi, w trakcie realizacji zadań
w kolejnych latach będą uległy uzupełnieniu. Podane informacje są pomocne dla
mieszkańców i radnych w gminie dla skutecznej realizacji zaplanowanych projektów.
Rola i zdania społeczność wsi
Wieś Aniołowo należy do lepiej zorganizowanych w Gminie Pasłęk. Decyzje podejmowane
są w demokratyczny sposób, głównie przez zebranie wiejskie.
• grupę odnowy wsi stanowią:
o Rada Sołecka i Sołtys

3 członków

1 sołtys

o Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” 41 członków 5 członków zarządu
o Ochotnicza Straż Pożarna w Aniołowie

18 członków 5 członków zarządu

o Zespół Sportowy „Pogrom Aniołowo”

20 członków 3 członków zarządu

§

RAZEM

82 członków 14 członków zarządu

Mieszkańcy wsi zorganizowani w czterech organizacjach wiejskich, zarządzanych przez
14 osób ścisłego kierownictwa. Wskazany został lider Grupy Odnowy Wsi – Sołtys Sołectwa
Aniołowo.
Wszystkie akcje, organizacje, projekty wspierane są przez wszystkich mieszkańców wsi.
Grupa odnowy posiada umiejętności pozyskiwania sojuszników i sponsorów imprez
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i projektów. Wszystkie działania odnotowywane są w kronice wsi.
Grupa odnowy wsi podzieliła odpowiedzialność przy realizacji zadań:
• Rada Sołecka odpowiada za techniczną stronę projektów,
• OSP odpowiada za porządek i bezpieczeństwo podczas imprez,
• Stowarzyszenie odpowiada za promocję, organizację imprez, estetykę wsi, szkolenia,
organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, kulinarne dziedzictwo, podtrzymywanie
tradycji, zwyczajów, prowadzi kronikę wsi,
• Zespół Sportowy odpowiada za organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
* Grupa opracowała plan odnowy sołectwa,
* Współpracuje z gminą w zakresie planowania przestrzennego i projektowania,
* Ustala przedsięwzięcia priorytetowe na dany rok,
* Przystępuje do realizacji przedsięwzięć, uczestnicząc w nich wkładem organizacyjnym,
finansowym, materiałami i robocizną.
Rola i zadania radnych i władz gminnych
• koordynuje program na swym terenie
• udziela wszechstronnego wsparcia liderowi i grupie odnowy wsi
• zleca opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• zleca projekty techniczne i zapewnia ich zgodne z prawem wykonawstwo
• uczestniczy

w

realizacji

przedsięwzięć

wkładem

organizacyjnym,

finansowym

i materiałami
Zasady realizacji sołeckiego planu odnowy
W działaniach towarzyszących wdrażaniu planu odnowy szczególnie duży nacisk
położony zostanie na umiejętność organizowania się naszej sołeckiej społeczności. Zasady
organizowania przedstawiono w 5 podstawowych zasadach dotyczących lidera i kierowanej
przez niego grupy odnowy:
Zasada 1. Odnowę wsi zaczynam od siebie
•

rozumiem istotę zagadnienia,

•

umiem ją wytłumaczyć,

•

jestem przekonany o słuszności sprawy,

•

działam z wewnętrznej motywacji,

•

rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy,

•

przyjmuję odpowiedzialność,

•

daję przykład.
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Zasada 2. Odnowa wsi opiera się na wspólnym działaniu
*

tworzymy grupę odnowy wsi i ustalamy naszego lidera,

*

wszyscy we wsi wiedzą, iż przystępujemy do odnowy wsi,

*

działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób zaangażowanych.

Zasada 3. Odnowa wsi potrzebuje sojuszników
•

do działań na rzecz odnowy wsi pozyskujemy sołtysa,

•

każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o planach i otrzymuje
propozycję współuczestnictwa,

•

współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej społeczności,

•

przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie.

Zasada 4. Odnowa wsi wymaga systematycznego działania
•

określamy kalendarz działania i trzymamy się go,

•

ustalamy miejsce, tryb i metody pracy,

•

wszystko, co ustalimy, zapisujemy,

•

wszystko, co zrobiliśmy, dokumentujemy.

Zasada 5. Odnowa wsi opiera się na planie rozwoju i programie odnowy wsi
•

opracowujemy wizję naszej wsi i tworzymy dla jej osiągnięcia plan rozwoju i program
odnowy wsi,

•

zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu rozwoju i programu odnowy wsi,

•

określamy krótkoterminowy program odnowy wsi,

•

Ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć.

Zasady powyższe i odpowiedzialność za przebieg odnowy spoczywa na osobie lidera
i członkach Grupy Odnowy Wsi Aniołowo.
Przypominanie tych zasad prowadzi do wzrostu motywacji uczestników Grupy Odnowy
Wsi i stanowi oparcie w działaniach i uwzględnia systemy wartości.
Plan Odnowy Wsi został wypracowany w ramach projektu Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie w ramach Projektu „Łączy nas Kanał Elbląski – Partnerstwo sposobem
aktywizowania mieszkańców” – projekt L_01_123_204; umowa L/01/106/2005

Opracowanie: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla, Barbara Dobrowolska

Aniołowo, marzec 2006
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