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 Dom kultury był starym zrujnowanym budynkiem połoŜonym w centrum miejscowości Stary Węgliniec. Praktycznie nie 

nadawał się do uŜytku. Realizacja jakiejkolwiek działalności kulturalnej w obiekcie była niemoŜliwa, poniewaŜ stan obiektu zagraŜał 

bezpieczeństwo ludzi w nim przebywających. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiła się moŜliwości realizacji inwestycji 

przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Rok 2004 był czasem wytęŜonej pracy związanej z przygotowaniem projektu 

do realizacji. W listopadzie 2004 roku Gmina Węgliniec złoŜyła wniosek aplikacyjny w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dotyczącym priorytetu 3 – rozwój lokalny, działanie 1. – Obszary 

Wiejskie. We wrześniu 2005 roku uzyskaliśmy informację, Ŝe wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnymi 

merytorycznym, więc podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu inwestycji. 30 grudnia 2005 ukazało się ogłoszenie o przetargu. Dnia 3 

kwietnia 2006 podpisaliśmy umowę z wykonawcą.  Zakres robót obejmował: modernizację dachu polegającą na wzmocnieniu 

konstrukcji dachowej i wymianie poszycia dachowego, wymianę okien i drzwi, wykonanie remontu kapitalnego wszystkich 

pomieszczeń znajdujących się w budynku, w tym wykonanie nowej sali widowiskowej z pełnym zapleczem kuchennym i 

sanitarnym, wykonanie nowej klatki schodowej z montaŜem dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowej elewacji.  

Roboty budowlane zakończono  28 lipca br. Poza projektem wykonano dodatkowo nową instalacje elektryczną, gazowe ogrzewanie 

dla Sali widowiskowej, nowoczesną kotłownię dla pozostałej części obiektu. Obecnie trwa procedura związana z oddaniem obiektu 

do uŜytku. Wartość zadania ogółem – 459,4 tys. zł. Zgodnie z umową o współfinansowaniu projektu, 75% tej kwoty będzie 

refinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego, natomiast 10% wartości inwestycji zostanie sfinansowane z budŜetu państwa.  Dom Kultury ma słuŜyć 

wszystkim mieszkańcom Starego Węglińca. Gminna instytucja kultury zaproponuje od nowego roku nowe oferty programowe. 

Czekamy równieŜ na propozycje ze strony lokalnej społeczności.   
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