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Ankieta dotycząca wdraŜania projektów w zakresie Działania 2.3. „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006”: 

 
 
 
1.  Nazwa Beneficjenta Gmina Węgliniec 
2.  Tytuł projektu Modernizacja Domu Kultury w Ruszowie, kształtowanie 

przestrzeni publicznej w centrum Ruszowa 
3.  Numer projektu SPO/2.3/62 
4.  Miejsce realizacji projektu województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki, gmina 

Węgliniec, miejscowość –Ruszów, ul. Strzelecka – dz. nr 
131/4, 849, 869; ul. II Armii Wojska Polskiego –dz. nr 861, 
226 

5.  Zakres rzeczowy projektu Projekt był realizowany w trzech etapach. Etap I obejmuje 
prace związane z przygotowaniem projektu, w tym: 
opracowanie Planu rozwoju miejscowości Ruszów, 
opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu. Ponadto 
w pierwszym etapie wykonano zadanie pn. Modernizacja 
chodników centrum Ruszowa, polegające na wymianie 
nawierzchni chodnika o pow. 968m2 po uprzednim 
przygotowaniu terenu pod budowę. W II etapie 
zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa i rewitalizacja terenu 
zieleni w Ruszowie”, obejmujące wykonanie na skwerze 
połoŜonym w centrum Ruszowa następujących robót: nowe 
nawierzchnie na alejkach – pow. 257m2 , wykonanie murku 
oporowego, zakup i montaŜ wyposaŜenia. Dokonano 
równieŜ nowych nasadzeń. Oprócz robót budowlanych, w II 
etapie realizowano usługę prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego nad robotami. W ostatnim etapie projektu 
zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja Domu Kultury 
w Ruszowie”. Wykonano następujący zakres rzeczowy: 
Izolacja piwnic, przebudowa i remont kapitalny wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się w obiekcie, wymiana łacenia i 
nowe pokrycie dachowe, podjazdy dla niepełnosprawnych, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej 
elewacji, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej z przyłączem kanalizacyjnym, odgromowej, 
wykonanie nowej instalacji c.o. z wymianą kotła c.o. 
Powierzchnia uŜytkowa zmodernizowanego budynku – 
429,71 m2. Oprócz robót budowlanych, w ostatnim  etapie 
realizowano usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego 
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nad robotami. 
6.  Cel realizacji projektu • Podniesienie standardu Ŝycia i pracy na wsi,  

• podniesienie atrakcyjności turystycznej Ruszowa, 
• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

7.  Efekty realizacji projektu • ukształtowane centrum Ruszowa poprzez odnowienie 
chodników 

• zrewitalizowanie terenu zieleni w centrum wsi, 
• wyremontowanie  obiektu publicznego pełniącego 

funkcje kulturalne poprzez zmodernizowanie Domu 
Kultury w Ruszowie 

8.  Wartość całkowita 
projektu 

911 659,04 
 

9.  Wielkość dotacji 
uzyskanej z EFOiGR 

450 000,00 

 


