Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/236/13
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

BUKOWIEC
NA LATA 2013-2022

Wstęp
Niniejsze opracowanie jest dokumentem, na podstawie którego podjęte zostaną działania
służące

rozwojowi,

odnowie

wsi

oraz

poprawie

życia

jej

mieszkańców.

Współuczestnicząca w jego tworzeniu społeczność lokalna określiła najważniejsze
działania i kierunki rozwoju miejscowości, które pomogą rozwiązać istniejące problemy,
zaspokoić potrzeby, pokonać istniejące bariery finansowe,

czy organizacyjne.

Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne do wykonania, przy
zaangażowaniu
zewnętrznych

wszystkich
instytucji

mieszkańców,

finansujących.

pomocy
Przyjęty

władz
dokument

samorządowych
umożliwi

oraz

planowe

realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków
rozwoju wsi i życia jej mieszkańców i będzie stanowił załącznik wniosków o
dofinansowanie zaplanowanych działań, do różnych instytucji wspierających.
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1. Charakterystyka miejscowości.

Wieś Bukowiec położona jest w zachodniej części gminy wiejskiej Górowo
Iławeckie, znajdującej się w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, a
wchodzącej w skład powiatu bartoszyckiego. Gmina od strony wschodniej graniczy z gminą
Bartoszyce; od południa z gminą Lidzbark Warmiński i gminą Pieniężno; od strony
zachodniej z gminą Lelkowo. Granicę północną stanowi granica państwa z Rosją.
Powierzchnia gminy Górowo Iławeckie wynosi 416,3 km2, co stanowi 1,72% powierzchni
województwa warmińsko-mazurskiego.
Miejscowość Bukowiec należy do starszych miejscowości powiatu bartoszyckiego. Po
raz pierwszy wspomniano o tej wsi z okazji wojny polsko – krzyżackiej w 1414 roku. Była to
wieś należąca do zakonu krzyżackiego, zajmująca obszar 64 włók. Przed reformami na
początku XIX wieku Bukowiec należał do państwa, był wsią królewską. Spis powszechny z
17 maja 1939 roku zarejestrował we wsi 587 mieszkańców. Urzędowo wieś zwała się
wówczas Buchholz. Nowi osiedleńcy zagospodarowali wieś już w 1945 roku. Powstał tu
wtedy Zarząd Gminy, a pierwszym wójtem był Franciszek Furmankiewicz. Latem 1946 roku
powstała tu spółdzielnia rolniczo – handlowa. W 1954 roku Bukowiec stał się stolicą
gromady i siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej; był nią do ponownego utworzenia gmin.
Wówczas we wsi znajdowały się: kościół, szkoła, która powstała razem z kościołem w XVI
wieku jako szkoła parafialna, przeorganizowana na powszechną w 1737 roku, urząd
pocztowy, klub, filia biblioteki publicznej, świetlica, sala kinowa na 110 miejsc, boisko
sportowe, dwa sklepy spożywcze oraz dwa zakłady remontowo – budowlane.
Aktualnie obszar sołectwa Bukowiec zajmuje powierzchnię 10,2 km2 i pod względem liczby
ludności (268 osób wg stanu ma koniec 2012 r.) jest jedną z większych miejscowości w
gminie. Funkcję dominanty przestrzennej spełnia kościół położony w centrum miejscowości.
W strukturze przestrzennej Bukowca wyróżnić należy zwartą zabudowę wsi położoną wzdłuż
dróg przecinających miejscowość pod kątem prostym z wyraźnie zaznaczonym centrum
wokół skrzyżowania oraz liczne zabudowania kolonijne zlokalizowane nawet do kilku
kilometrów od centrum.
Bukowiec położony jest w odległości ok. 4 km od największych miejscowości gminy –
Kamińska i Kandyt oraz ok. 10 km od miasta Górowo Iławeckie, w którym mieści się
siedziba gminy.

2. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
W przestrzenno-urbanistycznym obrazie wsi można wyodrębnić centralny oraz obszar
Bukowca położony wzdłuż drogi powiatowej nr 1515N prowadzącej z Kandyt do
Worławek (przecinającej miejscowość w kierunku z północnego zachodu na południowy
wschód ) oraz prostopadłej do niej drogi gminnej.
Znajduje się tu większość miejsc najważniejszych dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Są to m.in. (lokalizacja zaznaczona na
rysunku):
1. Świetlica wiejska
2. Sklep
3. Wiata rekreacyjno-edukacyjna
4. Plac zabaw
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5.
6.
7.
8.
9.

Kościół
Boisko
Przystanek autobusowy
Dawny cmentarz ewangelicki
Większość budynków mieszkalnych

Z uwagi na lokalizację na tym obszarze najważniejszych dla życia społeczno-kulturalnego
instytucji pełni on funkcję centrum wsi oraz stanowi bardzo istotny element komunikacyjny.
Obszar ten nie jest dostatecznie wyposażony w infrastrukturę, co zdecydowanie obniża jego
atrakcyjność zarówno dla mieszkańców, jak też i osób przyjezdnych. Dlatego istnieje też
potrzeba zagospodarowania i uporządkowania tego terenu, który dzięki dogodnemu
położeniu może spełniać funkcje społeczno-kulturalne. Ze względu na położenie terenu przy
drodze niezbędna jest poprawa przede wszystkim układu komunikacyjnego: poprawa stanu
nawierzchni dróg i budowa chodników - w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków
pieszego poruszania się użytkowników.
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3. Inwentaryzacja zasobów miejscowości

Struktura demograficzna
Struktura demograficzna na przestrzeni ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:
Przedział
wiekowy
Ogółem
Wiek 0-17 lat
Wiek >18 lat
Wiek 18-60
Wiek 18-65
Wiek >60
Wiek >65

2008
K

M

2009
R-m

132 137 269
60
209
74
90
30
15

K

M

2010
R-m

134 138 272
57
215
74
93
32
16

K

M

2011
R-m

139 137 276
54
222
78
96
34
14

K

M

2012
R-m

135 137 272
49
223
80
97
33
13

K

M

R-m

134 134 268
50
218
80
92
32
14

Z powyższego zestawienia wynika, że liczba ludności utrzymuje się na stabilnym poziomie,
jednak negatywnym trendem jest stale zmniejszający się liczba osób młodych (w wieku
przedprodukcyjnym).
Zasoby przyrodnicze
Bukowiec położony jest na terenie objętym wzmożoną ochroną - leży w obszarze Natura
2000 „Ostoja Warmińska”. Charakteryzuje się specyficznym klimatem ze względu na
położenie w obszarze Wzniesień Górowskich (w okolicach Bukowca sięgających od 140 m
n.p.m. w zachodniej części sołectwa do 185 m n.p.m. w jego części północno-wschodniej)
lasy, liczne rozlewiska, ostoje bobrów oraz torfowiska. Sołectwo położone jest na obszarze
mozaikowatym - wysoczyzna morenowa wododziałowa, zachodnią część stanowią lasy
glebochronne. Walorem jest czyste powietrze, malownicze krajobrazy oraz cisza i spokój.
Drogi leśne i wzniesienia są doskonałe do jazdy konnej oraz wycieczek pieszych i
rowerowych. Bukowiec szczególnie upodobał sobie bocian biały oraz jedna para bociana
czarnego.
Poza walorami przyrodniczymi atrakcją wsi jest gospodarstwo agroturystyczne „Wielebowo”
oraz pole biwakowe „Buko”.
W odległości ok. 5 km (w Kamińsku) znajduje się Gminne Centrum Rekreacji, w skład
którego wchodzą jedyny w tych okolicach park linowy oraz bogato wyposażony plac zabaw.
W podobnej odległości znajdują się dwa najwyższe punkty Wzniesień Górowskich: Góra
Zamkowa (216 m.npm) i Tajemnicza Góra (210 m.npm.). Przez Bukowiec przebiega jeden z
trzech gminnych szlaków rowerowych, a w najbliższych latach w jego okolicach ma
prowadzić ogólnopolski szlak rowerowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej
Środowisko kulturowe
Do obiektów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych na terenie wsi należą:
- Kościół p.w. Jana Chrzciciela (filia parafii w Kandytach) pochodzący z XVI wieku,
gruntownie przebudowany w wieku XIX. Wewnątrz znajdują się organy kościelne, które
powstały w słynnej fabryce organów w Królewcu (obecnie Kaliningrad), dzwon z roku 1653,
ołtarz główny. Wokół kościoła usytuowany był XIX-wieczny cmentarz parafialny. Kościół
jako częściowo zaniedbany obiekt zabytkowy wymaga przeprowadzenia prac remontowych.
- Dawny cmentarz ewangelicki położony w południowej części miejscowości.
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Obiekty i tereny, infrastruktura społeczna
We wsi funkcjonuje świetlica wiejska gruntownie odremontowana w roku 2010 ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z tego samego programu
dofinansowana została budowa niewielkiego placu zabaw położonego w centrum
miejscowości. Tuż obok zlokalizowana jest drewniana wiata o funkcji edukacyjnej i
integracyjnej, służąca jako miejsce spotkań mieszkańców „pod gołym niebem”. Także w
centrum zlokalizowane jest boisko sportowe.
Na terenie miejscowości nie funkcjonują instytucje o charakterze publicznym. Szkoła
podstawowa została zlikwidowana pod koniec XX wieku. Uczniowie z terenu miejscowości
dojeżdżają do oddalonych o 4 km Kandyt, gdzie znajduje się Zespół Szkół (szkoła
podstawowa i gimnazjum). Przy Zespole Szkół funkcjonuje kompleks sportowy „Moje
Boisko Orlik 2012” – jedyny tego typu obiekt w gminie.
Infrastruktura techniczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O dostępności komunikacyjnej Bukowca decyduje droga powiatowa o
nawierzchni asfaltowej (stan techniczny nawierzchni zły) oraz gminne drogi
szutrowe.
Bukowiec jest miejscowością w pełni zwodociągowaną (ostatni etap inwestycji
doprowadzającej wodę do zabudowań kolonijnych został zakończony w roku
2010)
Sieć energetyczna
Sieć telefoniczna (kablowa)
Telefonia komórkowa
Świetlica wiejska (wyremontowana w 2010 r.)
Wiata rekreacyjno-edukacyjna (2010 r.)
Plac zabaw (2012 r.)
Boisko sportowe
Budynek byłej szkoły podstawowej

Gospodarka i rolnictwo
Bukowiec jest miejscowością typowo rolniczą, jego mieszkańcy w większości utrzymują się z
prowadzenia gospodarstw rolnych a także z pracy zawodowej poza wsią. Działalność
gospodarcza prowadzona na terenie wsi jest w gospodarstwie agroturystycznym
„Wielebowo”; funkcjonuje także sklep spożywczy.
Kapitał społeczny i ludzki
Jeśli chodzi o aktywność kulturalno-społeczną, to w Bukowcu działa chór kościelny, który
zrzesza kilkanaście osób; tradycje śpiewacze indywidualnie kultywuje pani Henryka
Wiśniewska; w miejscowości funkcjonuje także rada sołecka. Jeszcze kilka lat temu chlubą
miejscowości był zespół folklorystyczny „Bukowianki” oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
O sile każdej miejscowości stanowią mieszkańcy zaangażowani w rozwój miejscowości,
podobnie jest w przypadku Bukowca. W roku 2012 powstała Grupa Odnowy Miejscowości i
dzięki jej aktywności sołectwo jako zaledwie jedno z 40 na terenie województwa zostało
zakwalifikowane do udziału Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
„Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
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W Bukowcu odbywa się kilka imprez, skierowanych przede wszystkim dla samych
mieszkańców. Należą do nich:
- coroczny kulig (zaprzęgi konne, ciągniki, sanie), w którym co roku uczestniczy kilkadziesiąt
osób – ze wszystkich grup wiekowych. Kulig kończy się spotkaniem w świetlicy;
- zabawa sylwestrowa w świetlicy;
- choinka dla dzieci.
Do kultywowanych tradycji należy zaliczyć zwyczaje robótek ręcznych (wyszywanie,
szydełkowanie, robienie na drutach), w które zaangażowane są mieszkanki miejscowości.
Aktualnie w miejscowości nie odbywają się cykliczne imprezy promocyjne. Co jakiś czas
organizowane są tu jedynie dożynki, a także – z uwagi na fakt, że w miejscowości jest
kościół, odbywają się uroczystości kościelne.
Standard życia w Bukowcu na początku XXI wieku można było określić jako dość
niski, jednak w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowane zostały wymierne działania mające na
celu poprawienie ten stan rzeczy. Było to możliwe dzięki połączonym działaniom mieszkańców
wsi oraz władz samorządowych gminy. Nadal jednak znaczącym problemem jest kwestia
komunikacyjna – a w szczególności zły stan drogi powiatowej będącej główną drogą
dojazdową do miejscowości.
Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno społecznego na terenie naszej miejscowości. Stąd idea różnego rodzaju przedsięwzięć
mających na celu poprawę infrastruktury, estetykę wsi, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz
pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców wsi a uczestnictwo w Programie Odnowy Wsi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowi bardzo istotny element rozwojowy i daje
możliwość pozyskania funduszy na realizację planowanych działań.
Bukowiec, z racji uwarunkowań, położenia i posiadanej infrastruktury
predestynowany jest raczej do funkcji turystycznej i z tym też należy przede wszystkim wiązać
plany rozwoju tej miejscowości. Istotne jest także podniesienie standardu życia mieszkańców
oraz ochrony środowiska, co ma także bezpośredni wpływ na podniesienie atrakcyjności
turystycznej. Należy nadal realizować inicjatywy mające na celu zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych oraz wpływające na rozwój tożsamości wiejskiej i zachowania
dziedzictwa kulturowego.
4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
Silne strony
•
•
•
•
•
•
•
•

Czyste środowisko naturalne
Walory turystyczno-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi rekreacji i aktywnej
turystyki
Sąsiedztwo Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej- możliwość nawiązania i
pobudzenia stosunków między społecznościami nadgranicznymi we wspólnie
przyjętych do realizacji przedsięwzięciach
Telefonia stacjonarna i komórkowa- podnosząca atrakcyjność zamieszkania i
dostępność komunikacyjną miejscowości
Miejscowość jest zwodociągowana
Brak przemysłu i uciążliwej działalności gospodarczej
Aktywna społeczność lokalna inicjująca rozmaite przedsięwzięcia rozwojowe
Dobra współpraca z władzami lokalnymi, co pozwala na efektywną realizację
zaplanowanych oddolnie przedsięwzięć
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Słabe strony
•
•
•
•
•
•
•

Zły stan dróg – przede wszystkim głównej drogi powiatowej
Pogarszająca się struktura demograficzna społeczeństwa – spadek liczby ludzi
młodych;
Brak systemu asenizacji ścieków
Niski poziom wykształcenia,
Mała opłacalność produkcji rolniczej
Wysoka stopa bezrobocia
Postępujące dewastacja zabytków i nieruchomości gminnych

Szanse
•
•
•
•
•
•
•

Większa dostępność do funduszy służących rozwojowi miejscowości,
Dostęp do środków z funduszy strukturalnych
Wymiana młodzieży szkolnej połączona z aktywnym wypoczynkiem
Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi
Przychylność władz lokalnych
Uczestnictwo w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Niewielka odległość od największych gminnych miejscowości będących centrami
życia społeczno-kulturalnego oraz atrakcji turystycznych

Zagrożenia
•
•
•
•
•
•
•

Wyludnianie się wsi
Migracja ludzi młodych i wykształconych
Niestabilna polityka państwa wobec rolnictwa
Brak znaczących inwestycji w sektorze rolno – spożywczym
Degradacja środowiska naturalnego
Wzrastające bezrobocie w rolnictwie
Apatia społeczna, brak zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności

Podsumowanie
Bukowiec to:
1. Nowoczesna wieś o dużych walorach krajobrazowych oraz stale poprawiającej
się infrastrukturze
2. Wieś zagospodarowana gospodarczo
3. Wieś posiadająca wspaniałą historię i tradycję oraz zabytki
4. Wieś aktywna, nastawiona na rozwój
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4. Zaplanowane działania na rzecz odnowy miejscowości

1 Poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej
2 Zagospodarowanie centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne.
3 Budowa traktów pieszych
4 Budowa systemu asenizacji ścieków
5 Modernizacja przystanku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
6 Zagospodarowanie budynku byłej szkoły
7 Przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych w kościele oraz budowa parkingu
8 Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych
9 Czysta i Estetyczna Wieś
Opisy przedsięwzięć:
Tabela 1.
Tytuł projektu
Planowany okres realizacji
Szacunkowy budżet projektu
Planowane źródła finansowania
Cel
Przeznaczenie

Poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej
2013-2022
1.000.000 zł
Fundusze europejskie, budżet starostwa powiatowego, budżet
państwa, inne.
Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego
Mieszkańcy Sołectwa Bukowiec, mieszkańcy Gminy Górowo
Iławeckie, osoby przyjezdne i in.

Droga powiatowa nr 1515N jest główną drogą dojazdową do Bukowca. Z uwagi na jej
zły stan techniczny dostępność do miejscowości jest utrudniona, stan ten pogarsza także
bezpieczeństwo ruchu kołowego. Z racji tego, że droga zarządzana jest przez Starostwo
Powiatowe w Bartoszycach oraz fatalną jakość większości pozostałych dróg na terenie
powiatu możliwość generalnego remontu drogi w najbliższym czasie jest mało realna. Tym
niemniej należy używać wszystkich narzędzi wpływu, aby przynajmniej pozimowe i bieżące
naprawy były wykonywane szybko i regularnie
Tabela 2.
Tytuł projektu

Zagospodarowanie centrum wsi na cele rekreacyjnointegracyjne.
Planowany okres realizacji
2013-2015
Budżet projektu
60.000 zł
Planowane źródła finansowania Budżet gminy, budżet państwa, fundusze europejskie, inne
Cel
Poprawa dostępności do aktywnego wypoczynku i rekreacji,
poprawa estetyki miejscowości
Przeznaczenie
Lokalna społeczność, miejscowa młodzież i dzieci oraz ich
rówieśnicy i osoby przyjezdne.
W centrum Bukowca, przy świetlicy na działce nr 344 zlokalizowany jest niewielki,
ogrodzony plac zabaw oraz drewniana wiata. Jednak teren przyległy, a także położona obok
działka nr 147/3 są nieuporządkowane, co negatywnie rzutuje na wizerunek tego
reprezentacyjnego miejsca, a także całej miejscowości. Wskazane jest podjęcie działań, aby
ten teren zagospodarować i urządzić tu prawdziwe centrum rekreacyjno-aktywizacyjne wsi.
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Zgodnie z sugestiami mieszkańców należy przede wszystkim wyrównać i uporządkować, a
następnie wybudować infrastrukturę – np. murowanego grilla, miejsce na ognisko, ławy,
nasadzenia zieleni itp. Ponadto należy doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia (np.
huśtawka, „ważka” itp.) co podniesie atrakcyjność tego miejsca rekreacji i pozwoli dzieciom
spędzać czas w sposób bardziej urozmaicony.
Tabela 3.
Tytuł projektu
Budowa traktów pieszych
Planowany okres realizacji
2013-2015
Budżet projektu
300.000 zł
Planowane źródła finansowania Budżet gminy, budżet państwa, fundusze europejskie, inne
Poprawa warunków pieszego poruszania się osób na terenie miejscowości
Cel
Przeznaczenie

Obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla mieszkańców
miejscowości, gminy, osób przyjezdnych

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie łącznie do. 2000 m2 chodnika wzdłuż
drogi powiatowej i gminnej przebiegających przez miejscowość. Realizacja zadania poprawi
komfort i bezpieczeństwo pieszego poruszania się po miejscowości, wpłynie na poprawę
jakości życia mieszkańców i poprawę estetykę miejscowości.
Przedsięwzięcie służyło będzie przede wszystkim mieszkańcom Bukowca a także osobom
odwiedzającym miejscowość
Tabela 4.
Tytuł projektu
Budowa systemu asenizacji ścieków
Planowany okres realizacji
2013-2022
Budżet projektu
600.000 zł
Planowane źródła finansowania Fundusze europejskie, budżet gminy, budżet państwa, inne.
Cel
Poprawa stanu sanitarnego wsi
Przeznaczenie
Wszyscy mieszkańcy Bukowca oraz jego kolonii.
Obecnie ścieki socjalno-bytowe w Bukowcu i na koloniach Bukowca gromadzone są w
indywidualnych, bezodpływowych szambach przydomowych. Takie szamba są pewnym
zagrożeniem dla środowiska ponieważ niejednokrotnie dochodzi do ich nieszczelności lub nie
są w porę opróżniane. Wpływa to na pogorszenie stanu środowiska oraz stanu sanitarnego
miejscowości, negatywnie rzutuje także na wizerunek Bukowca.
Dla zabudowy kolonijnej najbardziej ekonomiczna jest budowa oczyszczalni przydomowych.
Tego rodzaju system można także zastosować dla zabudowy zwartej, lub też – jeśli
wykazałaby to analiza techniczno-ekonomiczna, budowa kanalizacji wraz z oczyszczalni
ścieków lub doprowadzenie ścieków kolektorem tłocznym do oczyszczalni w Kandytach.
Tabela 5.
Tytuł projektu

Modernizacja przystanku wraz z zagospodarowaniem terenu
przyległego
Planowany okres realizacji
2014
Budżet projektu
17.000 zł
Planowane źródła finansowania Fundusze europejskie, budżet gminy, budżet państwa, inne.
Cel
Poprawa estetyki wsi, komfortu oczekiwania na pojazdy transportu
zbiorowego oraz bezpieczeństwa osób i ruchu drogowego.
Przeznaczenie
Wszyscy mieszkańcy Bukowca oraz jego kolonii, osoby
przyjezdne.
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Bukowiec posiada przystanek autobusowy zlokalizowany w centrum wsi (naprzeciwko
świetlicy, przy drodze powiatowej). Jest to obiekt stary, częściowo zdewastowany,
nieestetyczny. Wskazane jest przeprowadzenie modernizacji obiektu na przystanek estetyczny
i funkcjonalny, a także rewitalizacja przestrzeni wokół (np. utworzenie klombów kwiatowych,
przebudowa podłoża itp.). Tuż za przystankiem zlokalizowane jest boisko sportowe, podczas
gry młodzież w pogoni za piłką często wybiega na drogę, co stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa zdrowia i życia graczy oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W związku z tym należy postawić ogrodzenie boiska od strony drogi.
Tabela 6.
Tytuł projektu
Zagospodarowanie budynku byłej szkoły
Planowany okres realizacji
2014-2016
Szacunkowy budżet projektu 1.000.000 zł
Planowane źródła finansowania Fundusze europejskie, budżet gminy, budżet państwa, inne.
Cel
Nadanie budynkowi nowego przeznaczenia, zapobieżenie dalszej
dewastacji
Przeznaczenie
Obiekt użyteczności publicznej
W centrum miejscowości Bukowiec znajduje się budynek, dawnej szkoły. Część
budynku tzw. „stara” wykorzystana jest na cele mieszkalne, natomiast druga część („nowa”)
nie jest zagospodarowana i niszczeje. Jest to budynek parterowy z bardzo wysokim
użytkowym podpiwniczeniem. Powierzchnia całkowita (użytkowa) wynosi ok. 200 m2.
Remont tej części budynku zapobiegnie jego dalszej dewastacji i nada mu nowe
przeznaczenie.
Tabela 7.
Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych w kościele
oraz budowa parkingu
Planowany okres realizacji
2014-2020
Szacunkowy budżet projektu 500.000 zł
Planowane źródła finansowania Fundusze parafialne, fundusze europejskie, budżet państwa, i inne.
Cel
Poprawa jakości obiektu zabytkowego
Przeznaczenie
Miejsce kultu religijnego do którego uczęszczają mieszkańcy
Sołectwa Bukowiec – wierni wyznania rzymsko-katolickiego.

W ramach przedsięwzięcia planowane są przede wszystkim następujące roboty rozbiórkowe i
budowlane: rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego oraz rynien i spustów; wykonanie nowego
pokrycia dachowego oraz wykonanie rynien i rur spustowych. Konieczność realizacji zadania wynika
ze złego stanu istniejącego pokrycia dachowego i orynnowania, co skutkuje przeciekami i
zawilgoceniami i negatywnie rzutuje na stan całego obiektu zabytkowego, jakim jest kościół w
Bukowcu. Wykonanie zadania poprawi warunki uczestnictwa wiernych w liturgii, komfort posługi
kapłańskiej; wpłynie także na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, której kościół jest
najbardziej znaną budowlą. Ponadto wskazane jest wykonanie parkingu przykościelnego, gdyż osoby
przyjeżdżające na msze nie mają możliwości pozostawienia samochodów przy kościele i parkują w
bardziej oddalonych miejscach.
Z przedsięwzięcia korzystać będą przede wszystkim parafianie, także mieszkańcy innych
miejscowości gminy oraz osoby przyjezdne (w tym turyści).
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Tabela 8.
Tytuł projektu
Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych
Planowany okres realizacji
2013-2022
Budżet projektu
40.000 zł
Planowane źródła finansowania Budżet gminy, budżet państwa, budżet samorządu województwa,
fundusze europejskie, inne
Cel
Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, promocja
miejscowości
Przeznaczenie
Społeczność lokalna, gminna, osoby przyjezdne
W ramach przedsięwzięcia planowana jest organizacja imprez integracyjno-promocyjnych,
takich jak: festyny, koncerty, kiermasze, występy artystyczne, lokalne święta, zawody
sportowe itp. Praca przy organizacji tego rodzaju przedsięwzięć integruje społeczność
lokalną, aktywizuje do dalszych działań na rzecz rozwoju miejscowości oraz wpływa na
promocję miejscowości oraz gminy. Działanie to skierowane jest do mieszkańców
miejscowości, mieszkańców gminy oraz innych osób uczestniczących w przedsięwzięciu.

Tabela 9.
Tytuł projektu
Planowany okres realizacji
Budżet projektu
Planowane źródła finansowania
Cel
Przeznaczenie

Czysta i Estetyczna Wieś
2013-2022
50.000 zł
Budżet gminy, fundusze europejskie, inne
Poprawa estetyki wsi
Społeczność lokalna, gminna, osoby przyjezdne

Celem uczestnictwa w konkursie jest zachęcenie mieszkańców Bukowca do wzmożenia
wysiłków mających na celu zadbanie o estetykę zabudowy oraz poprawę stanu sanitarnego
na swoich posesjach, co przyczyni się podniesienia estetyki całej wsi. Przesłaniem konkursu
jest ponadto integracja i aktywizacja mieszkańców wsi do tworzenia atrakcyjnych warunków
pracy i wypoczynku, co sprzyja jednocześnie kreowaniu lepszego wizerunku wsi oraz
wzrostu jej atrakcyjności turystycznej.
W ramach przedsięwzięcia planowana jest poprawa: wyglądu elewacji i otoczenia budynków,
stanu ogrodzeń posesji, chodników i dróg komunikacyjnych do zagród, czystości i estetyki
posesji. Pod uwagę należy wziąć także oznakowanie obiektów, dbałość o stan budynków
użyteczności publicznej, ochronę, pielęgnację i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego.
Przedsięwzięcie służyło będzie przede wszystkim mieszkańcom Bukowca jak też i
społeczności gminnej – poprawa estetyki miejscowości korzystnie rzutuje na wizerunek całej
gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara

11

