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 I. Wstęp

    Gmina Kruklanki położona jest województwie Warmińsko-Mazurskim, na pograniczu Krainy 

Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Wschodnio- Mazurskiego. Od strony północnej graniczy z 

gminami:  Banie  Mazurskie  i Pozezdrze,  od  strony  południowej  z  gminą  Wydminy.  Zachodnia 

strona to  gmina Giżycko a  od wschodu z  gminami Kowale  Oleckie  i  Świętajno.  Powierzchnia 

gminy wynosi 201 km2. 

Gminę zamieszkuje 3204 osób (stan na 21.10.2009 r.) 

Miejscowość Boćwinka to jedno z dwunastu sołectw Gminy Kruklanki.

  II. Prezentacja wsi Boćwinka.

Położenie:

Boćwinka znajduje  się   w  powiecie  giżyckim,  województwie  warmińsko  –  mazurskim.  

Jest  to wieś położona niedaleko Kruklanek,  przy drodze Kruklanki – Wydminy. Dojazd do wsi 

możliwy jest również od drogi Kruklanki – Możdżany. 

Podstawowe dane:

Powierzchnia: 832 ha

Liczba ludności: 201 osób  ( stan na dzień 21.10.2009). 

Pierwsze zapiski dotyczące wsi Boćwinka pojawiły się w 1554 roku. Ten sam co i w Kruklankach 

starosta węgorzewski Jan Pusz sprzedał Łukaszowi Lipińskiemu trzy włóki gruntu powierzając mu 

jednocześnie założenie wsi na dodatkowych 30 włókach ziemi. Uzgodniono, że nowi osiedleńcy 

będą   korzystać  z  dziesięcioletniej  wolnizny.  Jak  można  sądzić  z  samego  polskiego  nazwiska 

sołtysa, osiedlali się tu przeważnie :Polacy. W XVII wieku zmieniono nazwę wsi na Bodschwinken. 

W 1710 roku również tę wieś opanowała dżuma. Wówczas zmarła tu połowa ludności – 103 osoby. 

Szkołę polską zorganizowano tu dopiero w 1817 roku, uczęszczało do niej 72 uczniów. Jednak już 

po kilkunastu latach zaczęto w tej szkole młodzież germanizować i stopniowo wprowadzać język 

niemiecki.  Przed  uwłaszczeniem  chłopów  i  zniesieniem  poddaństwa  Boćwinka  była  wsią 

królewską. Ze spisu powszechnego z 1855 roku wynika, że we wsi mieszkały 354 osoby. W okresie 

międzywojennym  ludność  wiejska  niemiecka  masowo  emigrowała  do  Niemiec  zachodnich 

poszukując tam pracy w rozwijającym się przemyśle, dlatego już według spisu z 1939 roku wieś 

liczyła tylko 284 mieszkańców. Szkoła miała tylko jednego nauczyciela i 53 uczniów.

   Szkoła Podstawowa w Boćwince funkcjonuje do dzisiaj. Zajmuje dwa budynki. W Boćwince 



odbywają się zajęcia klas IV – VI, natomiast w miejscowości Jurkowo odbywają się zajęcia klas 

I  –  III.  Ogólna  liczba  uczniów  88,  których  uczy  14  nauczycieli.  We  wsi  nie  ma  sklepu 

spożywczego. Mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy własnych rąk, czyli z rolnictwa. 

            Plan Odnowy Miejscowości Boćwinka ma na celu stworzenie możliwości skorzytania ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych,  a zwłaszcza z Programu Rozwoju Obszarów 

wiejskich na lata 2007 – 2013.  

1.  Inwentaryzacja  zasobów (Obiekty  wpisane  do  gminnej  ewidencji  zabytków  Gminy 
Kruklanki)
- Szkoła Podstawowa

- Cmentarz z XIX i I poł. XX wieku



 2. Mocne i słabe strony

 Analiza SWOT jest efektywną metodą oceny strategicznej badanego podmiotu. Składa się ona

z analizy miejscowości (analiza jej mocnych i słabych stron) oraz analizy jej otoczenia (szanse

i zagrożenia). Nazwa SWOT pochodzi ze skrótów angielskich pojęć: Strenghts

(mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (Szanse) i Threats (zagrożenia).

Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji miejscowości 

na tle innych.

Czynniki wewnętrzne

MOCNE STRONY 
(S)

Rezerwy terenowe w planach zagospodarowania przestrzennego 
pod rozwój nowych działalności

Korzystny mikroklimat

Zachowane elementy tradycyjnej architektury

Położenie jeziora Żywki

Sąsiedztwo Puszczy Boreckiej

Niski stopień urbanizacji i uprzemysłowienia

Atrakcyjne położenie geograficzne oraz artakcyjność krajobrazowa

Region bogatej historii i tradycji

Istnienie wielu kultur na stosunkowo niewielkim obszarze

Szkoła Podstawowa we wsi

Brak uciążliwego przemysłu



SŁABE STRONY 
(W)

Brak integracji mieszkańców

Obojętność i bierność mieszkańców

Niedostateczny stan infrastruktury technicznej ( drogowej)

Ruch turystyczny skupiający się w 2 miesiącach w skali roku

Niska jakość usług turystycznych i para turystycznych

Brak wiedzy o historii i kulturze regionu wśród turystów krajowych

Niewystarczające nakłady finansowe na inwestycje i remonty

Czynniki zewnętrzne

SZANSE (O)

Tworzenie gospodarstw agroturystycznych

Możliwość uzyskania środków z Fuduszy Unii Europejskiej

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Promocja gminy

Możliwość korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej 
oraz innych źródeł bezzwrotnej pomocy na realizację inwestycji 
poprawiających jakość infrastruktury technicznej miejscowości

Położenie geograficzne: Warmia– Mazury



ZAGROŻENIA (T)

Konkurencyjność i atrakcyjność innych miejscowości z okolicznych 
gmin

Brak możliwości finansowych na realizację inwestycji 
infrastrukturalnych i programów rozwojowych

Migracja wykształconej młodzieży do
większych ośrodków i miast

Zbyt wolny rozwój terenów wiejskich

Wypływ kapitału (finanse, kadra)

      

Podsumowując  analizę  SWOT  wsi  Boćwinka  można  stwierdzić,  że  największym  atutem  jest 

atrakcyjne środowisko przyrodnicze. 

        Mieszkańcy  Boćwinki  dumni  są  ze  swojej  miejscowości.  Chcą  żyć  w  przyjaznej  

i  ekologicznej  wsi.  Poprawiając  warunki  swojego  zamieszkania  i  rozwijając  swoją  wieś,  

nie chcą stracić nic z jej szczególności i uroku, a przy okazji wspólnie działając integrować się 

z mieszkańcami.

      

  3. Planowane kierunki rozwoju

       Cele  wraz  z  kierunkami  działania  zostały podzielone  na obszary strategiczne.  Obszary  

te  są  najistotniejszymi  działaniami  sołectwa,  jednocześnie  wytyczają  kierunki  prac  

na najbliższe lata.

Działalność sołectwa koncentrować się będzie w następujących obszarach:

       -  Środowisko naturalne i ład przestrzenny;

       -  Rozwój gospodarczy;

       -  Rozwój społeczny;

W obszarze Środowiska naturalnego i ładu przestrzennego celem nadrzędnym jest podejmowanie 

działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez:

– gospodarkę odpadami;

– edukację ekologiczną;



W obszarze Rozwoju gospodarczego celem nadrzędnym jest podwyższenie jej jakości i dostępności 

poprzez działania:

– poprawę jakości dróg;

– budowę chodników;

– świetlicę wiejską;

– rozwój agroturystyki i jej infrastruktury;

W  obszarze Rozwoju  społecznego  konieczna  jest  poprawa  bezpieczeństwa  oraz  większej 

dostępności usług medycznych, edukacji, kultury i sportu przez:

– poprawę komunikacji;

– budowę obiektów kultury i sportu oraz remont i modernizacja już istniejących;

– monitoring zagrożeń;

 4. Planowane przedsięwzięcia

       Sporządzona analiza SWOT pozwoliła określić obszary działań. Wyłonione problemy zostały 

ujęte w poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 – 2015 (wartość inwestycji w PLN)

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel Przeznaczenie Całkowity 
koszt Źródło

1 2 3 4 5 6

1.

Budowa wiejskiej świetlicy 
i organizacja sali 
informatycznej z  dostępem 
do internetu
zadanie priorytetowe

Poprawa:
- warunków życia
- integracja mieszakańców
- estetyki 
- wizerunku miejscowości 

- mieszkańcy wsi 
Boćwinka
- mieszkańcy gminy
- przyjezdni

500.000

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

2.
Budowa nowych chodników 
w całej miejscowości

   Poprawa:
- bezpieczeństwa,
- estetyki,
- warunków życia.

- mieszkańcy wsi 
Boćwinka
- mieszkańcy gminy
- przyjezdni

500.000 PROW
Budżet Gminy

3. Włączenie miejscowości w 
system  ścieżek rowerowych

    Poprawa:
- bezpieczeństwa,
- estetyki,
- warunków życia.

- mieszkańcy wsi 
Boćwinka
- mieszkańcy gminy
- przyjezdni

80.000 LGD9
Budżet Gminy

4. Remont dróg gminnych
      Poprawa:
- bezpieczeństwa,
- estetyki,
- warunków życia.

- mieszkańcy wsi 
Boćwinka
- mieszkańcy gminy
- przyjezdni

200.000 Budżet Gminy



5. Zadbanie o czystość 
i porządek  w miejscowości

Poprawa:
– wizerunku wsi
– warunków życia
– estetyki

- mieszkańcy wsi 
Boćwinka
- mieszkańcy gminy
- przyjezdni

20.000 Budżet Gminy

6. Prowadzenie działalności 
kulturalno – oświatowej 

- Integracja mieszkańców, 
obycie mieszkańców z kulturą 
i sztuką
-  zaspokojenie potrzeb 
społecznych

- mieszkańcy wsi 
Boćwinka
- mieszkańcy gminy
- przyjezdni

20.000 LGD9
Budżet Gminy

7.

Wymiana oświetlenia  na 
energooszczędne oraz 
budowa nowych punktów 
oświetlenia
      

   Poprawa:
- bezpieczeństwa,
- estetyki,
- warunków życia,

- mieszkańcy wsi 
Boćwinka
- mieszkańcy gminy
- przyjezdni

100.000 Budżet Gminy

Okres realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji inwestycji w latach

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.
Budowa wiejskiej świetlicy 
i organizacja sali informatycznej 
z dostępem do internetu
zadanie priorytetowe

2.
Budowa nowych chodników w 
całej miejscowości

3. Włączenie miejscowości w 
system  ścieżek rowerowych

4. Remont dróg gminnych

5. Zadbanie o czystość 
i porządek  w miejscowości

6. Prowadzenie działalności 
kulturalno – oświatowej 

7.

Wymiana oświetlenia  na 
energooszczędne oraz budowa 
nowych punktów oświetlenia
      

 5. Opis zadania priorytetowego

,,Budowa wiejskiej świetlicy i organizacja sali informatycznej 
z dostępem do internetu”

Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji  w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, działanie ,,Odnowa i rozwój wsi” 2007 – 2013, jest budowa wiejskiej świetlicy wraz 
z wyposażeniem.



Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących czynności:

– budowa budynku świetlicy;
– wykonanie docieplenia budynku;
– wykonanie elewacji budynku;
– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
– wykonanie instalacji sanitarnej;
– wykonanie instalacji elektrycznej;
– zakup wyposażenia świetlicy;
– zakup sprzętu komputerowego:

Planowana inwestycja będzie odgrywać dużą rolę dla społeczności lokalnej. Zwiększy możliwość 
integracji i zapewni warunki do realizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz  edukacyjnych, na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców.  

Łącznie koszt zadania priorytetowego będzie wynosił 500.000 zł. Jego realizacja jest planowana na 
rok 2010 – 2011. Należy jednak zaznaczyć, że szczegółowe określenie kosztów będzie możliwe 
dopiero po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji.

 6. Promocja i rozwój miejscowości

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Oczekiwane rezultaty

1.
Organizowanie imprez sportowych, 
festynów ludowych, konkursów 
dla dzieci i młodzieży z nagrodami

Wspólne spotkania mieszkańców wsi

2. Udział w akcjach ekologicznych Zachęcenie społeczeństwa do czynnego udziału 
w tworzeniu przyjaznej gminy

3. Zagospodarowanie wolnego czasu 
dzieci i młodzieży

Zachęcenie młodych do czynnego udziału

w tworzeniu przyjaznej gminy

4. Krzewienie lokalnej kultury i tradycji Poprawa zamożności mieszkańców i promocja 
miejscowości

5. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi 
gminami

Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu 
wsi przy wsparciu Rady Sołeckiej

6.
Organizacja konkursów pobudzających 
społeczność wiejską do aktywnego 
udziału w funkcjonowaniu sołectwa

Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu 
wsi

III. Wdrożenie i monitorowanie planu

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą

Rady  Gminy  Kruklanki,  wdrożenie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Kruklanki. 

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas

jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych

i finansowych .



IV. Podsumowanie

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości przewiduje 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.

Zakładane  cele  Planu przewidują  wzrost  znaczenia  rozwoju  kultury,  edukacji,  turystyki,  sportu 

i rekreacji.

Realizacja  Planu  Odnowy  Miejscowości  Boćwinka  ma  także  służyć  integracji  społeczności 

lokalnej,  większemu  zaangażowaniu  w  sprawy  wsi,  zagospodarowaniu  wolnego  czasu  dzieci 

i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.
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