
Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2020 roku 

Nazwa działania Opis działania 

Remont mostku na przesmyku między 

jeziorami Wigry i Postaw 

Na przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Postaw 

znajduje się mostek, którym biegnie zielony szlak 

Wokół Wigier. Remont mostku polega na wymianie 

uszkodzonych desek pokładu (30m2), remoncie 

barierek (10 mb) oraz oczyszczeniu całej konstrukcji i 

jej ponownym zaimpregnowaniu. Ponadto planowane 

jest wzmocnienie skarp przy mostku (3 skarpy). 

Konserwacja pomostów widokowych na 

Powałach i Bartnym Dole oraz 

wykonanie pulpitów informacyjnych 

Na południowym brzegu jeziora Wigry, na przebiegu 

zielonego szlaku "Wokół Wigier", w miejscy Powały i 

Bartny Dół zlokalizowane są dwa pomosty widokowe.  

Konstrukcja pomostów, czyli pokład i bariery 

wykonane są z drewna – zostaną oczyszczone i 

ponownie zakonserwowane. Ponadto wykonanie 

dwóch pulpitów informacyjnych o wymiarach: 190 x 

30 cm (po jednym na każdym z pomostów). 

 

Remont punktu widokowego w Nowej 

Wsi 

W północnej części Parku, w miejscu gdzie czarny 

szlak pieszy wybiega z lasu na pola Nowej Wsi, 

znajduje się punkt widokowy w postaci niewielkiej 

zadaszonej platformy (pow. pokładu 363 x 640 cm). 

Wyremontowana zostanie drewniana konstrukcja:  

- uzupełnienie brakujących desek balustrady, 

- wymiana pochwytów balustrady, 

- umocowanie obluzowanych desek pokładu 

widokowego 20,27m2 

- oczyszczenie i impregnacja całej konstrukcji 

(51,74m2) 

Remont, wymiana i uzupełnienie tablic 

informacyjnych, ostrzegawczych, 

edukacyjnych 

Planowany jest remont konstrukcji tablic 

informacyjnych (4 szt.) oraz wykonanie i montaż 

nowych konstrukcji tablic informacyjnych wraz z 

planszami w miejsce starych zużytych tablic (21):  

- wymiana uszkodzonej planszy na nową planszę o 

wym. 220 x 125 cm, na tablicy wjazdowej od strony 

Monkiń (1 szt.);   

- remont konstrukcji tablic typu 120 x 80 cm + nowe 

plansze (2 sztuki: 1szt. w dolinie rzeki Czarnej Hańczy 

od strony Leszczewka i 1 szt. przy czerwonym szlaku 

na Leszczewku); 

- remont konstrukcji tablicy typu 215 x 125 cm + nowa 

plansza (1 sztuka - przy domkach w Hucie);  

- wykonanie i montaż nowych konstrukcji tablic 

informacyjnych typu 50 x 70 cm + nowe plansze - (18 

sztuk, rozmieszczone po całym terenie Parku); 



- wykonanie i montaż nowej konstrukcji tablicy 

informacyjnej typu 120 x 80 cm + nowa plansza - (1 

szt. w dolinie rzeki Czarnej Hańczy od strony 

Gawarca);  

- wykonanie i montaż nowych konstrukcji tablic 

informacyjnych (urzędowe) typu 160 x 265 cm + nowe 

plansze - (2 szt.).  

Remont ławostołów Planowane jest remont 3 ławostołów (zadaszone ławy 

ze stołem) romieszczoncyh przy drogach , szlakach i 

miejscach odpoczynku.  

Lokalizacja: 1 ławostół znajduje sie na tyłach siedziby 

Parku w Krzywem, drugi ławostół znajduje się w przy 

Monkiniach, a trzeci przy Hucie w miejscu odpoczynku 

Kamionka. 

Przegląd i uzupełnienie oznakowania 

szlaków pieszych i rowerowych 

Planowany jest przegląd i odnowienie oznakowań na 

drogach udostępnionych do turystyki (na odcinku ok. 

180 km). Dotyczy to dróg na których znajdują się 

oznakowania szlaków turystycznych pieszych, 

rowerowych, łącznikowych, dojścia, trasy narciarskiej, 

ścieżek edukacyjnych i spacerowych. 

 

 


