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I. Opis stanu istniejącego oraz kierunków rozwoju wsi  
 
1. Historia miejscowości Kruklanki.  
 
 Tereny nazywane dzisiaj Pojezierzem Mazurskim jeszcze na początku XIII wieku 
zamieszkiwane były wyłącznie przez pogańskie plemiona pruskie. W związku z podbojem 
prowadzonym przez Zakon Krzyżacki stan ten uległ radykalnej zmianie. Z Europy Zachodniej, 
głównie z Niemiec i Śląska, napłynęła duża ilość osadników. Powstało wiele wsi i miast. Kolejna 
fala osadnictwa miała miejsce w wieku XV i XVI. Właśnie w tym okresie założona została wieś 
Kruklanki.  
 Pierwszym sołtysem wsi Kruklanki był Jan Bębelnik. Wiosną 1545 roku starosta 
Węgorzewski sprzedał mu za 180 grzywien sześć włók sołeckich i zobowiązał się do sprowadzenia 
osadników na pozostałe 54 włóki. W 1545 roku wieś była w pełni zasiedlona. Wśród 28 rodzin 
osadników kilka było litewskich, znaczną większość stanowili jednak Polacy.  
 Spis z 1858 roku stwierdzał, że Kruklanki są wsią królewską, mającą obszar 59 włók,  
9 morgów i posiada 673 mieszkańców. Nazwa Kruklanki pochodzi z XVI wieku.  
 
 Na przełomie XIX i XX wieku powstały tu dwie linie kolejowe. Kruklanki znalazły się na 
trasie łączącej Giżycko z Węgorzewem i Oleckiem.  
 Z okresu II wojny światowej w miejscowości Kruklanki spotykamy liczne pozostałości 
umocnień. Wchodziły one w skład Giżyckiego Rejonu umocnień. W okolicach Kruklanek istniało 
kilkadziesiąt schronów piechoty, łączności i dowodzenia. Fortyfikacje te nie spełniły swojej roli w 
czasie wojny. Okrążone wojska hitlerowskie zmuszone zostały do wycofania się, a potężne 
fortyfikacje wysadzone zostały w powietrze. W 1945 roku nastąpiły radykalne zmiany ludnościowe. 
Byli mieszkańcy wyjechali głównie do Niemiec a nowi osadnicy to przede wszystkim ludność 
polska przybyła z Polski centralnej oraz repatrianci ze Wschodu. Znaczną część społeczeństwa 
stanowi ludność ukraińska przesiedlona w ramach akcji "Wisła".  
 
2. Charakterystyka wsi.  
 
 Wieś Kruklanki położona jest w zachodniej części gminy Kruklanki (mapa nr 1). Według 
danych na dzień 01.09.2010 liczba ludności wsi Kruklanki wynosi 1284 osób w tym: kobiety 658, 
mężczyźni 626, co stanowi około 40% ogółu mieszkańców gminy Kruklanki.  
 
 Krajobraz obszaru wsi Kruklanki ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia 
bałtyckiego i pozostawił liczne ciekawe formy w postaci wyniesień morenowych i dolin 
erozyjnych. W takich obniżeniach znajdują się malowniczo położone jeziora - Gołdapiwo  o pow. 
890 ha i głębokości do 30 m, Patelnia, Kruklin oraz łącząca je rzeka Sapina stanowiąca atrakcyjny 
i malowniczo usytuowany szlak kajakowy.  
 
 Kruklanki są wsią o charakterze turystyczno – rolniczym. Na jej terenie znajdują się kwatery 
prywatne, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne, a 
także dobrze rozwinięta infrastruktura: restauracje, kawiarnie, wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego.  
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Mapa nr. 1 
 
Struktura ludności (stan na dzień 01.09.2010): Ogółem 1284 osób,  w tym: kobiety 658, mężczyźni 
626 
Z tego: 

� ludność w wieku przedprodukcyjnym: 294 osób (22,80 %) 
� ludność w wieku produkcyjnym: 824 osób (64,20 %) 
� ludność w wieku poprodukcyjnym: 166 osób ( 13 %)  

 
3. Funkcje wsi  
 

a) funkcja usługowa - obsługa ludności gminy Kruklanki w zakresie edukacji, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej, kultury i administracji, obsługi finansowej i handlu, 

b) funkcja działalności gospodarczej,  
c) funkcja mieszkalnictwa w zabudowie jednorodzinnej, 
d) funkcja turystyczna i agroturystyczna, 
e) funkcja administracji samorządowej.  
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W Kruklankach maj ą swoje siedziby następujące instytucje:  
 

1. Urząd Gminy, 
2. Zespół Szkół w Kruklankach,  
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  
4. Gminny Ośrodek Kultury,  
5. Gminna Biblioteka Publiczna, 
6. Urząd Pocztowy,  
7. Bank Spółdzielczy,  
8. Nadleśnictwo Borki w Kruklankach.  

 
 
 
 Od dnia 1 września 2008 roku Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Kruklankach  tworzy 
Zespół Szkół w Kruklankach (Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 lutego 2008r. 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół).  
 
 
 
 
4. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca odnowie miejscowości.  
 
 
 
Użytki  

Opis użytku  Powierzchnia (ha)    

Tereny zabudowane  81,3 

Drogi  53,5 

Lasy i grunty leśne 665,5 

Łąki 67,2 

Nieużytki 78,1 

Pastwiska   107,2 

Grunty orne 365,2 

Rowy 4,1 

Wody płynące 113,3 

Sady 2,1 

Pozostałe 13,6 

Ogółem   1551,1 
 
Drogi wojewódzkie - nie występują  
 
 
 



                                                            Plan Odnowy Miejscowości Kruklanki                                                           6 

Drogi powiatowe  
 
Nr drogi Nazwa drogi Długość drogi ( 

km ) 
W tym naw. 
twardej (km) 

Szerokość jezdni 
(m) 

1734N (Sołdany)-Kruklanki - 
(Banie  Mazurskie) 

3,2 3,2 5,0 

1738N Pozezdrze- Kruklanki- 
Mazuchówka  

2,8 2,8 5,8 

1977N Kruklanki - Przerwanki 3,0 3,0 4,0 

1736N Kruklanki -Pieczonki 2,7 2,7 4,0 
 
 
Pomniki przyrody 
  
Lp. Opis przedmiotu ochrony Miejscowość Lokalizacja Zamieszczony 

1. Wierzba wąskolistna Kruklanki ul. Wczasowa Rozporządzenie nr 
12/80 woj. suw. 

 
 
 
Zasób obiektów zabytkowych i kulturowych  
 

1. Zespół kościoła ewangelickiego ob. Rzymskokatolickiego p.w. Wniebowzięcia NMP  
a) kościół, mur. 2 poł. XVI w. , wieża 1600-1648 r, przebud. 1753, restaur. 1875, 1915.  
b) Plebania, mur. XIX/XX w.  

2. Bud. Szkoły i Gimnazjum w Kruklankach, mur. Lata 20-te XX w.  
3. Dom nr 26 mur. Okres międzywojenny.  
4. Dom nr 5 ul. Wczasowa, okres międzywojenny.  
5. Dom nr 10 ul. Wczasowa, XX w.  
6. Dom nr 17 ul. Wczasowa, XX w.  
7. Dom nr 14 ul. Wczasowa, XX w.  
8. Zespół dworca kolejowego, 1905r., przebud. Lata 20-te XX w.  
9. Punkt oporu nr 7/wysadzony/ 1915r. w skład wchodzą 4 schrony.  
10. Punkt oporu nr 8 /wysadzony/ w skład wchodzą 4 schrony.  
11. Punkt oporu nr 9 / wysadzony/ w skład wchodzą 4 schrony.  
12. Punk oporu nr 10 /wysadzony/ w skład wchodzą 4 schrony.  
13. Odcinek Giżyckiego Rejonu Umocnionego pomiędzy jeziorami Kruklin i Gołdapiwo 1936-       

1939 w skład którego wchodzi 26 schronów.  
14. Cmentarz ewangelicki, przykościelny, obecnie parafialny rzymskokatolicki z XV w.  
15. Cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej. 423.  
16. Pozostałości cmentarza ewangelickiego rodzinnego (na przesmyku między jeziorami 

Gałdapiwo i Brożówka).  
17. Stanowisko nr 1 - cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego (wymaga weryfikacji              

w celu oceny aktualnego stanu zachowania).  
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Zaopatrzenie w energię elektryczną 
  
Nr st. Nazwa stacji transformatorowej Typ stacji Moc transformatora 

(kVA) 

1147 
1275 
131 
788 
787 
786 
95 
444 
1262 
629  
311  
1263 
946  
1264  

Kruklanki OW Farel 
Kruklanki SKR  
Kruklanki 22 Lipca 
Kruklanki 3 
Kruklanki 4  
Kruklanki 5  
Kruklanki 6 
Kruklanki Dworcowa 1 
Kruklanki Dworcowa 2 
Kruklanki OW Polam  
Kruklanki PZDL  
Kruklanki Polna  
Kruklanki PTN  
Kruklanki Wczasowa 

STSa 20/250  
STSa 20/250 
STSa 20/250 
STSa 20/100  
STSa 20/100  
STSa 20/100  
WSTtp 20/400   
STSa 20/250 
WSTa 20/250 
STSa 20/250 
STSa 201100 
STSa 20/250 
STSa 20/250  
STSa 20/250  

100  
250  
160   
40   
30    
50   
250   
250    
100    
160    
100    
160    
100    
100  

 
 
 
 
Działalność gospodarcza i produkcyjna  
 
Miejscowość Ogółem w tym 

Działalność 
produkcyjna 

Budownictwo Handel i 
naprawy 

Hotele i 
restauracje 

Usługi 
leśne 

Transport Pozostała 
działalność 

 

Kruklanki 70 9 13 16 4 4 4 20 

 
 
 
Sport i rekreacja  
 
Do najważniejszych urządzeń sportowo - rekreacyjnych zalicza się:  
 

− stadion sportowy  
− salę gimnastyczną  
− 2 korty tenisowe  
− 2 urządzone kąpieliska  
− boisko szkolne  

 
System zaopatrzenia w wodę.  
 
Cała miejscowość objęta jest siecią wodociągową.  
 
System odprowadzania i oczyszczania ścieków.  
 
Miejscowość jest skanalizowana w 96%. Ścieki odprowadzane są kolektorem tłocznym do 
oczyszczalni w Giżycku.  
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Łączność  
 
Obsługę telekomunikacyjną zapewnia centrala telefoniczna zlokalizowana w Kruklankach.                   
W Kruklankach mieści się też przekaźnik telefonii komórkowej.  
 
 
Zaopatrzenie w gaz.  
 
W chwili obecnej miejscowość nie posiada gazu ziemnego, przez teren nie przebiega również 
gazociąg.  
 
 
Gospodarka odpadami.  
 
W miejscowości Kruklanki zlokalizowane jest Gminne wysypisko, które zostało zamkmnięte w 
grudniu 2006 roku. Odbiór i transport zebranych odpadów prowadzony jest przez S.P.H.U. “Agro – 
Mazury” Kruklanki. Odpady wyworzone są na składowisko odpadów w Mażanach, gmina Kętrzyn. 
 
 

5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, z względu na ich położenie oraz cechy 
funkcjonalno – przestrzenne. 

 
Miejscowość Kruklanki jest siedzibą gminy wiejskiej Kruklanki, w związku z czym specyfika wsi 
wynika z jej wiodącej roli w gminie, powinności ogólnogminnych, podejmowanych funkcji 
ogólnogminnych, dostrzeżonej konieczności integracji mieszkańców oraz wykorzystania atutów 
regionu – w szczególności walorów turystycznych, krajobrazowych i demograficznych. Wszelkie 
przedsięwzięcia ujęte w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości mają dla mieszkańców 
szczególne znaczenie. Obszar przestrzeni publicznej zlokalizowany jest w okolicy dawnego 
torowiska ( od "Zwalonego Mostu") i ciągnie się poprzez centrum wsi – okolice Gminnego Ośrodka 
Kultury, Kościoła  i Zespołu Szkół, aż do plaży wiejskiej. W jego zasięgu mieszczą się w 
szczególności: 

• Wszystkie istniejące ciągi  komunikacyjne.   
• Plac zlokalizowany przy Gminnym Ośrodku Kultury w okolicach szczególnie 

uczęszczanych ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej, w tym 
kościoła, szkoły i banku. Plac pełni funkcję miejsca spotkań mieszkańców, stanowi 
znakomitą bazę do przeprowadzania różnego rodzaju imprez z wykorzystaniem pobliskiej 
sceny. Równa nawierzchnia umożliwi swobodne korzystanie z niego przez osoby 
niepełnosprawne.  

• Zabytkowy Kościół Rzymskokatolicki zlokalizowany jest w okolicach równie zabytkowego 
cmentarza i plebanii, tworzących razem Zespół Kościoła. W pobliżu znajduje się kaplica 
pogrzebowa. 

• Torowisko – dawny węzeł kolejowy powstały w latach 1905 – 1908 ze spektakularnymi 
ruinami jednego z najdłuższych mostów kolejowych na Mazurach, umiejscowionego nad 
rzeką Sapiną. Powstanie ścieżek rowerowych wpłynie na bezpieczeństwo ruchu, oraz 
przyczyni się do pobudzania popularyzacji sportu rowerowego i zwiększy atrakcyjność 
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turystyczną gminy. 
• Plaże nad pobliskim jeziorem Gołdopiwo (plaża wiejska i plaża przy ośrodku 

wypoczynkowym "Farel") – jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i 
turystów, miejsce do uprawiania  siatkówki plażowej, windsurfingu, żeglarstwa lub innych 
sportów plażowych i wodnych. Leżąca w południowej stronie jeziora największa plaża 
miejscowości, położona przy drodze powiatowej Kruklanki – Brożówka, posiada naturalne 
ukształtowanie terenu sprzyjające organizacji imprez plenerowych. Od lat odbywa się w tym 
miejscu cykliczna impreza "Nicz na Iwana Kupała". Planowana w tym miejscu budowa 
amfiteatru, ma na celu stworzenie mieszkańcom jak najdogodniejszych warunków do 
zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców 

 
 
Mapa nr.2   Obszar przestrzeni publicznej 
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II. Obszar i czas realizacji rozwoju miejscowości Kruklanki  
 
Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości jest miejscowość Kruklanki a okres realizacji 
zadań w nim zawartych obejmuje lata 2008 – 2015. 
Do przygotowania planu zaangażowano mieszkańców wsi Kruklanki. Program realizowany będzie 
po uzyskaniu akceptacji społecznej, zatwierdzeniu przez Radę Sołecką wsi Kruklanki i Radę Gminy 
Kruklanki.  
Plan jest komplementarny z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kruklanki.  
  
III. Uwarunkowania naturalne rozwoju miejscowości. 
 

Wyszczególnienie zasobu    Brak  Małe 
znaczenie 

Średnie 
znaczenie 

Duże 
znaczenie 

Środowisko przyrodnicze           
− walory krajobrazu            
− wody powierzchniowe        
− gleby         
− pomniki przyrody       

  
 
 
 
X 

 
 
 
X 

X 
 
X 

Środowisko kulturowe            
− walory architektury wiejskiej                

i osobliwości kulturowe   
− walory zagospodarowania 

przestrzennego           
− zabytki          
− zespoły artystyczne    

   
 
 
X 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
X 

Dziedzictwo religijne i historyczne            
− miejsca, osoby i przedmioty kultu      
− święta, odpusty, pielgrzymki         
− tradycje, obrzędy          
− legendy, podania i fakty historyczne      
− specyficzne nazwy    

   
X 
X 
 
X 
X 

 
 
 
X 

Obiekty i tereny            
− działki pod zabudowę   

mieszkaniową,          
− działki pod domki letniskowe,            
− działki i lokale przeznaczone do           

prowadzenia działalności gospod.     
− place i miejsca publicznych spotkań 

i rekreacji      

    
X 
 
X 
X 
 
X 

Gospodarka i rolnictwo            
− indywidualne gospodarstwa rolne           
− gospodarstwa agroturystyczne       
− zakłady usługowe      

  
X 

 
 
 
 

 
 
X 
X 

Infrastruktura            
− drogi           
− kolej         
− wodociągi         

 
 
 
 

   
X 
X 
X 
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− kanalizacja sanitarna     
− gaz ziemny    

 
X 

X 

Instytucje            
− szkoły         
− świetlice            
− dom kultury       
− biblioteka    

    
X 
X 
X 
X 

Ludzie, organizacje społeczne          
− OSP          
− Kluby sportowe         
− Stowarzyszenia          
− Darczyńcy i sponsorzy   

   
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości - analiza SWOT 
 
 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses 
(słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).  

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania 
szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup 
czynników: 

- „mocnych stron”  – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości                
i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne,  
i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój); 

- „słabych stron”  – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować); 

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 
społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych 
przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości; 

- „zagrożeń”  - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od 
zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy 
unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości). 

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą 
poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.  

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią 
szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości 
ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego).  
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Mocne strony Słabe strony 

1. Warunki przyrodniczo – krajobrazowe. 
2. Warunki do aktywnego wypoczynku. 
3. Coroczna impreza „Nicz na Iwana Kupała” 

odzwierciedlająca przywiązanie do folkloru 
i tradycji mniejszości ukraińskiej. 

4. Sprawnie funkcjonująca i odpowiednio 
rozwinięta infrastruktura wodociągowa, 
kanalizacyjna i telefoniczna. 

5. Obecność infrastruktury społecznej – 
Zespół Szkół, Gminny Ośrodek Kultury, 
Biblioteka publiczna, Remiza OSP. 

6. “Biesiada Agroturystyczna”- wpisana w 
Wojewódzki Kalendarz Imprez. 

1. Brak miejsc pracy – szczególnie dla 
kobiet. 

2. Słabe ekonomicznie gospodarstwa 
rolne. 

3. Krótki sezon turystyczny. 
4. Zaniedbany odcinek Rzeki Sapiny 

wymagający oczyszczenia                         
i pielęgnacji.   

5. Brak Policji. 

Szanse Zagrożenia 

1. Rozbudowa bazy rekreacyjno – 
wypoczynkowej. 

2. Wykorzystanie atrakcji turystycznej. 
3. Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności. 
4. Zwiększanie się dostępności do kapitałów   

i  środków pomocowych, w tym  
pochodzących ze środków Unii 
Europejskiej. 

1. Pogarszająca sie sytuacja finansowa    
mieszkańców wsi. 

2. Pogarszający się stan rolnictwa. 
3. Pogarszająca się dostępność 

młodzieży do szkolnictwa średniego          
i wyższego. 

4. Niewystarczające fundusze na rozwój 
infrastruktury technicznej                         
i komunikacyjnej, a także na właściwe 
zagospodarowanie terenów ważnych 
dla wizerunku miejscowości                     
i funkcjonowania jej społeczności. 

 
 Szansą dla Kruklanek jest możliwość rozwoju na terenie wsi agroturystyki i małego ruchu 
turystycznego. Wówczas mogłyby one czerpać dochody z jego obsługi tworząc bazę noclegową. 
Napływająca ludność z różnych obszarów Polski, zwłaszcza z dużych aglomeracji,  coraz chętniej 
osiedla się na terenach, gdzie jest spokój i czyste naturalne środowisko przyrodnicze. Walory 
turystyczne Kruklanek to przede wszystkim bliskość Puszczy Boreckiej a także występowanie w 
okolicy licznych jezior w tym największego akwenu Gołdapiwo. Ponadto niedalekie położenie 
znanych mazurskich miast jak Giżycko i Węgorzewo sprawia że miejscowość Kruklanki można 
znaleźć w każdym ogólnopolskim przewodniku turystycznym. 
 Istnieje koncepcja realizacji projektu pn. "Ścieżki Rowerowe Szlakiem Kolei"                      
w ramach, którego będą podejmowane działania w kierunku zapewnienia członkom lokalnej 
społeczności, jak i mieszkańcom sąsiednich gmin, a także turystom najbardziej sprzyjających 
warunków do uprawiania różnorodnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 
Organizacja przedsięwzięcia "Ścieżki Rowerowe" realizowanego w ramach programu LGD9 
stworzy sprzyjające warunki do pogłębiania integracji europejskiej, zarówno w odniesieniu do 
społeczności subregionu jak i w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Na "Szlaku 
Rowerowym" powstaną obiekty, w których będzie można odpocząć, zjeść posiłek, wypożyczyć lub 
naprawić sprzęt rowerowy. Zdolność i możliwości wykorzystania tej szansy pozwolą                           
na rozwinięcie funkcji agroturystycznych miejscowości oraz rozbudowę zaplecza noclegowego. 
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V. Kierunki rozwoju wsi  
 
 Za główny uzgodniony społecznie cel strategiczny rozwoju miejscowości uznano:  
Poprawa warunków ekonomicznych i społecznych życia i funkcjonowania mieszkańców gmin. 
  
 Najważniejsze działania służące realizacji tego celu do dbania o jak najlepszy stan 
infrastruktury oraz zorganizowania własnej działalności tak, aby stwarzała ona jak 
najkorzystniejsze warunki dla lokalnej przedsiębiorczości i inwestycji zewnętrznych. Jedno z tych 
zadań będzie finansowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  
Umieszczone przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane zostały na lata 2008 – 2015 i będą 
realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. 
Część wskazanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, 
która sporządzona będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę. 
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o prawidłowy przebieg przez cały czas jego 
trwania polegać będzie na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych    
i finansowych. 
 

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2015 (wartość inwestycji w PLN) 
 

Lp. Nazwa zadnia Cel Przeznaczenie 
Całkowity 

koszt   
Źródło 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Rozbudowa budynku 
Gminnego Ośrodka 
Kultury 
(Termomodernizacja                  
i dobudowa pomieszczeń 
socjalno – sanitarnych)  
zadanie priorytetowe 

- poprawa estetyki                              
i funkcjonalności 
- poprawa stanu bezpieczeństwa 
- poprawa warunków pracy 
- wzrost atrakcyjności 
miejscowości  
- ochrona środowiska (poprzez 
ograniczenie emisji spalin) 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 
- dzieci, młodzież 
biorąca czynny udział  w 
zajęciach 
organizowanych przez 
GOK, 

420.000 

PROW 2007-2013 
Oś 3 
Działanie:”Odnowa 
i rozwój wsi”: 
Budżet Gminy 

2. 
Termomodernizacja 
budynku Urzędu  Gminy    

- poprawa estetyki, 
- poprawa warunków pracy 
- poprawa wizerunku 
miejscowości  
- ochrona środowiska (poprzez 
ograniczenie emisji spalin) 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- mieszkańcy gminy 
- polepszenie warunków 
pracy, 
  

250.000 Budżet Gminy 

3. 

Rozbudowa  
i modernizacja budynku 
Gminnego Ośrodka 
Zdrowia  
 

- poprawa funkcjonalności                  
i estetyki 
- poprawa wizerunku 
miejscowści 
- poprawa warunków pracy 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- mieszkańcy gminy 
-  polepszenie warunków 
pracy 

300.000 
Leader 
Budżet Gminy 
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4. 

Modernizacja                        
i przebudowa ulic w m. 
Kruklanki: Lipowa, 
Borecka, Wodna  
Przebudowa ulic na 
Osiedlu Słonecznym 
Modernizacja ulic 
Spacerowej, Klonowej            
i Brzozowej 

- poprawa stanu bezpieczeństwa 
- poprawa estetyki 
miejscowości 
- poprawa warunków życia i 
pracy 
- wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej 
- poprawa wizerunku 
miejscowości  

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni, 
- mieszkańcy gminy 

 
 

1.900.000 

 
 
RPO 
Budżet Gminy 

5. 

Wykonanie parkingu przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Wczasowej i 22-Lipca 
naprzeciwko kościoła 

-nowe miejsca postojowe dla 
samochodów 
- poprawa estetyki 
miejscowości 
- zaspokojenie 
potrzeb społecznych 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- mieszkańcy gminy 
- przyjezdni 

 
55.000 

 
Budżet Gminy 

6. 

Zagospodarowanie terenu 
wokół budynku 
Gminnego Ośrodka 
Kultury 
Zadanie priorytetowe  

- wzrost atrakcyjności 
miejscowości  
- poprawa estetyki  
i funkcjonalności 
- poprawa warunków pracy 
- zaspokojenie 
potrzeb społecznych 
- poprawa stanu bezpieczeństwa 

- mieszkańcy 
miejscowości i gminy 
Kruklanki, 
- przyjezdni, 
- dzieci, młodzież 
biorąca czynny udział w 
zajęciach 
organizowanych przez 
GOK 

200.000 

PROW 2007–2013 
Oś 3 
Działanie:”Odnowa 
i rozwój wsi”  
Budżet Gminy 

7. 
Uzbrojenie działek 
budowlanych  

-ochrona środowiska 
-poprawa jakości życia 
mieszkańców  
- wzrost atrakcyjności 
inwestorskiej 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

700.000 Budżet Gminy 

8. 
Wykonanie oświetlenia 
ulicznego ul. 22 Lipca,            
ul. Polnej.             

-poprawa stanu 
bezpieczeństwa 
- poprawa estetyki 
miejscowości 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

500.000 Budżet Gminy 

9. 

Rozbudowa  
i modernizacja sali 
gimnastycznej w 
Kruklankach, oraz 
kotłowni hali sportowej.  

- poprawa warunków 
umożliwiających zachowanie 
sprawności fizycznej uczniów 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 

- Uczniowie Zespołu 
Szkół w Kruklankach, 
- mieszkańcy Gminy 

500.000 
Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej; 
Budżet Gminy 

10. 
Przebudowa przystanku 
komunikacji publicznej. 

- wzrost atrakcyjności 
inwestorskiej 
- poprawa estetyki 
miejscowości 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 

 mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

30.000 Budżet Gminy 

11. 
Budowa budynku 
socjalnego (mieszkania 
socjalne)  

- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 
- poprawa jakości życia 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
 - mieszkańcy gminy 
- podopieczni GOPS 

500.000 
Budżet Państwa 
Budżet Gminy 
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12. 

budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci 
wodociągowej Kolonia 
Kruklanki  

-ochrona środowiska 
-poprawa jakości życia 
mieszkańców  
- wzrost atrakcyjności 
inwestorskiej 

- mieszkańcy kolonii 
Kruklanek 450.000 

PROW 2007-2013 
Oś 3 
Działanie:”Podstaw
owe usługi dla 
gospodarki i 
ludności wiejskiej”: 
Budżet Gminy 

13. Rekultywacja wysypiska 
- ochrona środowiska 
- poprawa atrakcyjności wsi 
- poprawa życia mieszkańców 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 
 

80.000 Budżet Gminy 

14. 

Budowa Amfiteatru  
(na ponad 1000miejsc) na 
plaży wiejskiej oraz 
zadaszonej sceny wraz z 
zapleczem techniczno-
socjalnym 

- poprawa atrakcyjności wsi, 
- możliwość organizacji 
nowych imprez 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

350.000 
PROW 
LGR 
Budżet Gminy 

15. 

udział w wykonaniu 
chodnika na ul. 
Wczasowa w stronę 
Farelu i terenu objętego 
planem (dofinansowanie 
inwestycji  Zarządu Dróg 
Powiatowych) 

-poprawa bezpieczeństwa  
pieszych  
-wzrost atrakcyjności 
inwestorskiej 
- poprawa estetyki 
miejscowości 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

1.500.000 
Budżet Państwa 
Budżet Gminy 

16. 
Zagospodarowanie terenu 
wokół budynku Szkoły 

- wzrost atrakcyjności 
inwestorskiej 
- poprawa estetyki 
miejscowości 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 

- Uczniowie Zespołu 
Szkół w Kruklankach, 
- mieszkańcy Gminy 

100.000 
Budżet Państwa 
Budżet Gminy 

17. 
Zagospodarowanie terenu 
wokół plaży wiejskiej 

- wzrost atrakcyjności 
turystycznej  
- poprawa estetyki 
miejscowości 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

50.000 Budżet Gminy 

18. 

Wykonanie fragmentu 
ścieżki rowerowej 
„Szlakiem Kolei” 
odcinek Kruklanki 

- wzrost 
atrakcyjności turystycznej  
- poprawa estetyki 
miejscowości 
- zaspokojenie 
potrzeb społecznych 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

150.000 
LGD9 
Budżet Gminy 

19. 

Darmowy dostęp do 
internetu (np. informacja 
turystyczna, UG, GOK, 
Szkoła)  

- poprawa życia mieszakańców 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

100.000 Budżet Gminy 
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20. 

Uporządkowanie skarp              
i brzegów rzeki Sapiny 
przebiegającej przez 
Kruklanki 

- poprawa życia mieszakańców 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 
- ochrona środowiska 
naturalnego 
- wzrost atrakcyjności 
turystycznej   

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

30.000 Budżet Gminy 

21. 

Budowa ciągu pieszo – 
rowerowego od Osiedla 
Słonecznego w kierunku 
miejscowości Brożówka 

- poprawa życia mieszakańców 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 
-  wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
- poprawa estetyki 
miejscowości  
 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
- przyjezdni, 
 - mieszkańcy gminy 

300.000 
PROW 
Budżet gminy 

22. 

Renowacja obiektów 
architektury sakralnej: 
Kościoła w Zespole 
Kościoła 
Ewangelickiego,  Plebanii 
w Zespole Kościoła 
Ewangelickiego, 
Cmentarza 
Ewangelickiego, w tym: 
odnawianie elewacji 
zewnętrznych i dachów 
zabytkowych budynków 
architektury sakralnej: 
Kościoła 
Rzymskokatolickiego 
p.w. Najświętszej Marii 
Panny,- odnawianie 
elewacji zewnętrznych i 
dachu, rozbudowa i 
przebudowa Plebanii, 
 - remont ogrodzenia 
kamiennego wokół 
kościoła i cmentarza, 
- remont ogrodzenia 
wokół Plebanii, 
- odnawianie cmentarza, 
- wykonanie chodników, 
alejek w obszarze 
Zespołu Kościoła 
Ewangelickiego 

- poprawa estetyki i 
funkcjonalności obiektów 
cennych pod względem 
historycznym i  zabytkowym 
- zachowanie wartości 
środowiska kulturowego 
- poprawa stanu bezpieczeństwa 
- wzrost atrakcyjności 
miejscowości. 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
 - mieszkańcy gminy 
- przyjezdni, 

300.000 

PROW 2007–2013 
Oś 3 
Działanie:”Odnowa 
i rozwój wsi”  
Środki własne 

23. 

Remont chodników przy 
ulicy Dworcowej  
i 22  Lipca w 
Kruklankach 
Zadanie priorytetowe  

- poprawa życia mieszakańców 
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych 
-  wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
- poprawa estetyki 
miejscowości  
 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,  
 - mieszkańcy gminy 
- przyjezdni, 

330.00 

PROW 2007–2013 
Oś LEADER 
LGD 9 
Działanie:”Odnowa 
i rozwój wsi”  
Środki własne 
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Okres realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
 

Lp. Nazwa zadania 
Okres realizacji inwestycji w latach 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

1. 
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
(Termomodernizacja i dobudowa pomieszczeń 
socjalno – sanitarnych) zadanie priorytetowe 

 
   
    
 

      

2. Termomodernizacja budynku Urzędu  Gminy             

3. 
Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego 
Ośrodka Zdrowia  

     
  
 

  

4. 

Modernizacja i przebudowa ulic w m. Kruklanki: 
Lipowa, Borecka, Wodna  
Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym 
Modernizacja ulic Spacerowej, Klonowej                 
i Brzozowej 

        

5. 
Wykonanie parkingu przy skrzyżowaniu z ul. 
Wczasowej i 22-Lipca naprzeciwko kościoła 

        

6. 
Zagospodarowanie terenu wokół budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Zadanie priorytetowe  

        

7.  Uzbrojenie działek budowlanych          

8. 
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 22 Lipca, ul. 
Polna.             

        

9. 
Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w 
Kruklankach, oraz kotłowni hali sportowej. 

        

10. Przebudowa przystanku komunikacji publicznej.         

11. 
Budowa budynku socjalnego (mieszkania 
socjalne) 

        

12. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej Kolonia Kruklanki  

        

13. Rekultywacja wysypiska         

14. 
Budowa Amfiteatru (na ponad 1000miejsc) na 
plaży wiejskiej oraz zadaszonej sceny wraz z 
zapleczem techniczno-socjalnym 

        

15. 

Udział w wykonaniu chodnika na ul. Wczasowa 
w stronę Farelu i terenu objętego planem 
(współfinansowanie z Zarządem Dróg 
Powiatowych) 

        

16. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły         

17. Zagospodarowanie terenu wokół plaży wiejskiej         

18. 
Wykonanie fragmentu ścieżki rowerowej 
„Szlakiem Kolei” odcinek Kruklanki 

        

19. 
Darmowy dostęp do internetu (np. informacja 
turystyczna, UG, GOK, Szkoła)  

        

20. 
Uporządkowanie skarp i brzegów rzeki Sapiny 
przebiegającej przez Kruklanki 
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21. 
Budowa ciągu pieszo – rowerowego od Osiedla 
Słonecznego w kierunku miejscowości Brożówka 

        

22. 

Renowacja obiektów architektury sakralnej: 
Kościoła w Zespole Kościoła Ewangelickiego, 
Plebanii w Zespole Kościoła Ewangelickiego, 
Cmentarza Ewangelickiego, w tym: odnawianie 
elewacji zewnętrznych i dachów zabytkowych 
budynków architektury sakralnej: Kościoła 
Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Marii 
Panny,- odnawianie elewacji zewnętrznych i 
dachu, rozbudowa i przebudowa Plebanii, 
 - remont ogrodzenia kamiennego wokół kościoła 
i cmentarza, 
- remont ogrodzenia wokół Plebanii, 
- odnawianie cmentarza, 
- wykonanie chodników, alejek w obszarze 
Zespołu Kościoła Ewangelickiego 

        

23. 
Remont chodników przy ulicy Dworcowej  
i 22  Lipca w Kruklankach 
Zadanie priorytetowe  

        

 
 
 
VI. Opis zadania priorytetowego 
 

,,Remont chodników przy ulicy Dworcowej i 22 Lipca w Kruklankach” 

Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, działanie ,,Odnowa i rozwój wsi” 2007 – 2013, jest Remont chodników przy ulicy 
Dworcowej i 22 Lipca wzdłuż drogi asfaltowej na terenie miejscowości Kruklanki. 
 

Zadanie priorytetowe polegać będzie na wykonaniu następujących zadań: 

− demontażu istniejącej nawierzchni z płytek i kostek betonowych, 
− ułożenie nawierzchni chodnika wraz z podjazdami do posesji usytuowanych przy 

chodnikach z kostki betonowej POLBRUK w kolorze szarym, 
− wykonanie skarpy do chodnika przy ul. Dworcowej, 

 
  

 Chodniki objęte inwestycją położone są w Kruklankach na działkach o nr geodezyjnych 392, 
379, 420, 267 Obręb 1. 

Planowana inwestycja będzie odgrywać dużą rolę dla społeczności lokalnej. Remont chodników 
przyczyni się poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, zwiększenia poziomu atrakcyjności 
miejscowości jak  również do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, poprzez zaspokojenie 
potrzeb społecznych mieszkańców. 
 
     Łącznie koszt zadania priorytetowego będzie wynosił 330.000 zł. Jego realizacja jest planowana 
na rok 2011. Należy jednak zaznaczyć, że szczegółowe określenie kosztów będzie możliwe dopiero 
po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji. 
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VII. Podsumowanie 
 

   Plan Odnowy Miejscowości Kruklanki powstał dzięki zaangażowaniu władz lokalnych oraz 
mieszkańców, zakłada on w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań 
jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju          
i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. 

Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura 
i środki finansowe. Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów           
i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.  
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