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WWssttęępp  
  
  
Plan Rozwoju Miejscowości Grabinek dotyczy lat 2007–2013. Podstawową jego część 
stanowi opis zasobów wsi i tkwiącego w niej potencjału oraz moŜliwości 
organizacyjnych mieszkańców. Na tej podstawie przeprowadzona została analiza 
słabych i mocnych stron miejscowości oraz analiza szans i zagroŜeń. Pozwoliła ona 
na określenie kierunków rozwoju miejscowości, nakreślenie priorytetów oraz 
wyszczególnienie działań, które będą w ich ramach realizowane. 
 
Funkcje, jakie pełni Grabinek to przede wszystkim funkcje mieszkalne, a dopiero 
potem rolnicze i turystyczne. W takiej teŜ kolejności układane były priorytety, 
w ramach których realizowane mają być działania zmierzające do odnowy wsi 
Grabinek. Mieszkańcy w pierwszej kolejności pragną uczynić wieś miejscem 
atrakcyjnym do zamieszkania, funkcjonalnym, pełnym lokalnego kolorytu, dającym 
moŜliwość kultywowania tradycji i umoŜliwiającym stworzenie prawdziwej wspólnoty. 
Dopiero wtedy, jako społeczność ludzi świadomych swojej toŜsamości i wraŜliwych 
na potrzeby całej społeczności wiejskiej, mieszkańcy pragną uczynić z Grabinka 
miejsce atrakcyjne dla turystów, których obok udogodnień infrastrukturalnych oraz 
pięknych krajobrazów przyciągać będzie atmosfera Ŝyczliwości panująca 
w miejscowości. 
 
Mieszkańcy Grabinka to osoby aktywne, związane z miejscem zamieszkania, otwarte 
na nowe moŜliwości i rozwiązania. Jak pokazuje historia współpraca z władzami 
samorządowymi pozwoliła na zrealizowanie waŜnych dla wsi przedsięwzięć, których 
powodzenie było wynikiem działania opartego na partnerstwie. Mieszkańcy mają 
nadzieje, Ŝe dzięki dalszej współpracy naturalne atuty wsi zostaną wykorzystane 
w celu oŜywienia i rozwoju Ŝycia kulturalno-społecznego miejscowości. 
 
Niniejszy Plan Rozwoju wskazywać ma jakie konkretne działania muszą być 
poczynione, aby powyŜszy cel został osiągnięty. Świadomość jasno sprecyzowanych 
kierunków rozwoju pobudza aktywność lokalnego środowiska i stymuluje ją na rzecz 
partnerstwa, rozwoju i promocji wartości, które reprezentują. 
  

Plan Rozwoju Miejscowości Grabinek powstał przy współudziale 
mieszkańców tej wsi, Rady Sołeckiej oraz Urzędu Gminy Ostróda. 

Wypracowane tu priorytety i zadania są dobrem wspólnym, 
a ich realizacja leŜy w interesie współtwórców. 
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Rozdział I Powiązanie Planu z celami strategicznymi dokumentów 

dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy 
  
 
Plan Rozwoju Miejscowości Grabinek został opracowany zgodnie z procedurą zawartą 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanym w Dz. U. Nr 284, 
poz. 2846 z 2004 r. 
 
Plan został zatwierdzony Uchwałą nr ....... Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grabin  
z dnia ........, zaktualizowany Uchwałą nr ....... Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grabin  
z dnia ........ 
 
Plan został zatwierdzony Uchwałą nr ................. Rady Gminy Ostróda z dnia 
................., zaktualizowany Uchwałą nr ....... Rady Gminy Ostróda  
z dnia ........ 
 
Plan Rozwoju Miejscowości Grabinek zgodny jest z następującymi dokumentami 
strategicznymi Gminy Ostróda: 
 

� Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda na lata 2004 – 2013 przyjęty 
Uchwałą Nr XXIII/114/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2004r. 

 
� Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda 

na lata 2006 - 2015 przyjęty Uchwałą LII/197/06 Rady Gminy Ostróda z dnia  
28 lutego 2006r. 

 
� Program ochrony środowiska, przyjęty Uchwałą XXXVII/129/04 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 listopada 2004r. 
 

� Plan Gospodarki odpadami, przyjęty Uchwałą XXXVII/129/04 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 8 listopada 2004r. 

 
Plan jest równieŜ zgodny z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym. Są to: 
 

� Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostródzkiego stanowiący załącznik do Uchwały 
Nr XXII/139/2004 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19 lipca 2004 r. 

 
� Strategia Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001-2015, która stanowi załącznik 

do Uchwały Nr XXII/156/2000 Rady Powiatu Ostródzkiego 
 

� Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
do roku 2020 stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXXIV/474/05 Sejmiku 
Województwa Warmińsko -Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. 
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Rozdział II  Analiza zasobów sołectwa 
 

2.1. Historia 
 
Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie gminy Ostróda pochodzą ze schyłku 
starszej epoki kamienia czyli paleolitu i datować je moŜna na ok. 10.000 lat przed 
naszą erą. Świadczą o tym zebrane z wydm pod Ostródą narzędzia kamienne, 
typowe dla ludności świderskiej, nazwanej tak od miejscowości Świdry Wielkie 
pod Warszawą. W okolicach Grabinka archeolodzy znaleźli brązowe siekierki typu 
wschodniobałtyjskiego, pochodzące z końca II i początku III okresu epoki brązu, 
której początki datowane są na rok 1500 p.n.e. Archeolodzy są zgodni, iŜ w VI i V 
wieku p.n.e. na teren Prus przybyli Prabałkowie i siłą zajęli te tereny. Na przełomie 
dwu er zaszły zmiany etniczne i kulturowe. Na Pomorze zaczęły przenikać plemiona 
germańskie. W V wieku naszej ery na tereny dzisiejszej gminy Ostróda wkroczyły 
plemiona pruskie. Między II a IV w. n.e. zarejestrowano osady w Lubajnach 
i Wałdowie oraz cmentarzyska w Wałdowie i Zwierzewie. 
 
W Grabinku istniało grodzisko pochodzące z X-XII wieku. Grodziska zakładano 
w miejscach z natury obronnych np. nad jeziorami, dodatkowo umacniano je wałami 
drewniano-ziemnymi i fosami wypełnionymi wodą.  W grodach obronnych rezydowali 
moŜni, tworzyły się nowe okręgi osadnicze oparte na wspólnocie terytorialnej dającej 
początek późniejszym układom feudalnym. 
W X-XIV wieku na terenie ziem pruskich istniał zwarty etnicznie i kulturowo zespół. 
Prusowie byli ludem rolniczym, prowadzili gospodarkę dwupolową, a od początku XIII 
wieku- trójpolową. 
 
Jako własność rycerska Grabinek istnieje źródłowo od roku 1325. W tym roku 
wymieniony został przy nadaniu 400 włók ziemi dla Grabina, Grabinka, Kiersztanowa, 
Pacółtowa, Rychnowa i Szyldaka. TakŜe ze źródeł wiadomo, Ŝe od roku 1493 we wsi 
istniał młyn, co świadczyć moŜe o jej samowystarczalności i lokalnej waŜności. 
Po wojnie 13-letniej i Hołdzie Pruskim w 1525 roku nastąpił napływ ludności polskiej 
głównie z Mazowsza i Ziemi Chełmińskiej w okolice Ostródy. Dlatego wiele wsi 
otrzymało nazwy polskie między innymi Napromek, Grabin, Grabinek, Lubajny, 
Lipowo, Pietrzwałd, Wygoda, Stare Jabłonki. Kierowała się tu głównie szlachta 
wykupując opustoszałe posiadłości rycerskie. 
 
W pierwszej połowie XVII wieku wojna szwedzka objęła Prusy KsiąŜęce, szwedzi 
zajęli między innymi Ostródę i okolice. Wsie uległy znacznemu spustoszeniu, szerzyły 
się choroby i głód.  
 
W 1920 roku odbył się plebiscyt na Warmii i Mazurach. Niemiecka propaganda 
przekonała ludność, Ŝe są odrębną wspólnotą regionalną róŜniącą się od Polaków. 
Wynik plebiscytu był niekorzystny dla Polski. Z powiatu ostródzkiego tylko 3 wsie 
zostały przyłączone do Polski.  
 
Po wybuchu II wojny światowej gestapo aresztowało w Prusach polskich działaczy, 
nauczycieli, urzędników, z których wielu zginęło. W 1945 roku po ataku na Prusy 
Wschodnie Armii Czerwonej, władze niemieckie zarządziły przymusową ewakuację 
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ludności do Niemiec. Ludność napływowa zaczęła się osiedlać w pierwszej kolejności 
przy głównych szlakach kolejowych, m.in. wokół Ostródy. Niestety z tego okresu nie 
ma Ŝadnych danych odnoszących się do Grabinka. Wiadomo tylko, Ŝe wieś 
nie zostało zniszczona podczas wojny. 
 
TuŜ po wojnie w budynku z 1855 roku (dwór) załoŜono szkołę rolniczą, która istniała 
do 1951 roku. Na jej miejsce utworzono szkołę podstawową. Pierwsza kronika 
szkolna powstała w roku szkolnym 1954/1955. Szkoła istniała do roku 1998, kiedy to 
zadecydowano o jej zamknięciu ze względu na zbyt małą ilości uczniów.  
 
 

2.2. Funkcje, jakie pełni wieś 
 
Grabinek jest wsią o silnych tradycjach rolniczych. Na terenie wsi nie istniał PGR, 
dlatego teŜ rolnictwo indywidualne, szeroko rozumiana przedsiębiorczość i aktywność 
społeczna to zjawiska tak bardzo dla Grabinka charakterystyczne. 
WaŜnym wydarzeniem we wsi było wybudowanie w latach 1971/72 przez jej 
mieszkańców w czynie społecznym świetlicy wiejskiej, która słuŜyć miała rozwijaniu 
róŜnego typu działalności kulturalnej i zacieśnianiu więzi społecznych. Prawie 
natychmiast stała się ona miejscem spotkań, kultywowania tradycji oraz rozwijania 
zainteresowań dorosłych, a przede wszystkim dzieci i młodzieŜy. 
 
Grabinek jest wsią wchodzącą w skład sołectwa Grabin, będącego jednym 
z 34 sołectw znajdujących się na terenie Gminy Wiejskiej Ostróda. Grabinek leŜy 
w odległości ok. 10 km od Ostródy na drodze powiatowej nr 26849 w pobliŜu drogi 
krajowej nr 7 relacji Warszawa – Gdańsk. 
 
Tabela nr 1. Wykaz sołectw i sołtysów w Gminie Ostróda 
 

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące w skład 
sołectwa 

Imię i nazwisko Sołtysa 

1. Brzydowo Brzydowo, Ryńskie Mirosław Siemianowski  

2. Durąg Durąg, Pancerzyn Zdzisław Kugler  

3. Dziadyk Dziadyk, Kraplewo, Prusowo Lucyna Łukawska  

4. GierłoŜ GierłoŜ, Nowa GierłoŜ, Podlesie Jerzy Skolmowski  

5. Giętlewo Giętlewo, Janowo Andrzej Markowski  

6. Glaznoty Glaznoty GraŜyna Gasikowska  

7. Grabin Grabin, Grabinek Ludwik Freigin  

8. Górka Górka, Wominy Marek Ronowicz  

9. Idzbark  Idzbark, Młyn Lidzbarski Zofia Stankiewicz 

10. Kajkowo Kajkowo, Cibory, Lesiak Ostródzki, 
Przylądek, Szafranki Stanisław Milewski  

11. Kątno Kątno, Szklarnia Tadeusz Filipek  



GMINA WIEJSKA OSTRÓDA Plan Rozwoju Miejscowości Grabinek 

 

 7 

12. Klonowo Klonowo Zofia Markowska  

13. Lipowiec Lichtajny, Lipowiec, Wolka Lichtańska Małgorzata Czerwonka  

14. Lipowo Bałcyny, Lesiak Lipowski, Lipowo, 
Marynowo 

Piotr Dmochewicz  

15. Lubajny Lubajny, Nowe Siedlisko Jan Ilnicki  

16. Międzylesie Międzylesie, Ruś Mała, Warlity Wielkie Krystyna Guzal  

17. Morliny Morliny Halina Sztramska  

18. Naprom Naprom Stanisław Blajda  

19. Ornowo Ornowo BoŜena Kasprzyk  

20. Ostrowin Ostrowin Małgorzata Górecka  

21. Pietrzwałd Bednarka, Miejska Wola, Nowy 
Folwark, Pietrzwałd, Ryn, Zajączki 

Henryk Malik  

22. Reszki Ciemniak, Gruda, Reszki Władysław Wysocki  

23. Rudno Jankowiec, Pobórze, Rudno, Smykowo Alicja Wielk  

24. Samborowo CzyŜówka, Samborowo, Samborówko, 
Zabłocie 

Halina Dworak  

25. Smykówko Smykówko Barbara Niesyt  

26. Stare Jabłonki Buńki, Gąski, Jabłonka, Stare Jabłonki, 
Zawady Małe, śurejny Barbara Stabińska  

27. Szyldak Szyldak, WyŜnice Marek Szostek  

28. Turznica Turnica GraŜyna Ostas  

29. Tyrowo Tyrowo Roman Ślusarczyk 

30. Wałdowo Czarny Róg, Czerwona Karczma, 
Wałdowo 

Katarzyna Małgorzata 
Gąsior  

31. Wirwajdy Nastajki, Wirwajdy Dariusz Dworański  

32. Wygoda Wólka Klonowska, Wygoda Irena Łodzikowska  

33. Wysoka Wieś  Wysoka Wieś Michał Podlaszewski  

34. Zwierzewo Zwierzewo Antoni Glinicki  

Źródło: www.gminaostroda.pl 
 
Funkcje, jakie pełni Grabinek to: 

� funkcja mieszkalna (jest to wieś, w której mieszkają ludzie pracujący głównie 
w okolicznych miejscowościach – Grabin, Ostróda) 

� turystyczno – rekreacyjna (we wsi znajdują się dwa gospodarstwa 
agroturystyczne) 

� funkcja rolnicza (na terenie wsi znajduje się 18 gospodarstw rolnych, 
większość z nich ma wielkość powyŜej 20 hektarów) 

� funkcja przemysłowa o charakterze nieuciąŜliwym (na terenie wsi znajduje się 
jeden  sklep spoŜywczy oraz 8 firm, które prowadzą nieuciąŜliwą produkcję). 
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Funkcje Grabinka uwarunkowane są jego połoŜeniem, tradycjami, jak równieŜ 
walorami krajobrazowymi. Bardzo korzystne połoŜenie w pobliŜu waŜnej trasy E-7, 
w niewielkiej odległości od miasta powiatowego Ostróda, w otoczeniu wspaniałości 
przyrody (jezioro Lichtajny, rzeka Grabiczek, piękne krajobrazy) czyni z Grabinka 
idealne miejsce odpoczynku oraz rekreacji i daje tym samym szansę na rozwój 
agroturystyki. Z kolei silne tradycje rolnicze zadecydowały o tym, Ŝe spora część 
mieszkańców wsi to rolnicy, którzy nastawieni są na ciągły rozwój i wyspecjalizowaną 
działalność. 
 
 
 2.3. Charakterystyka mieszkańców 
 
Na dzień 31 grudnia 2006 liczba mieszkańców wsi Grabinek wynosiła 234 
osób (plus 6 osób zameldowanych na pobyt czasowy). Liczby mieszkańców wsi 
w ciągu ostatnich pięciu lat nie uległa znacznej zmianie. Stan ludności Grabinka na 
przestrzeni ostatnich lat nieznacznie spadł, ale biorąc pod uwagę województwo 
warmińsko-mazurskie nie jest to zjawisko szczególnie niepokojące, zwaŜywszy na 
nieustannie spadającą liczbę urodzeń i rosnącą skalę migracji na terenach wiejskich 
województwa. Liczba mieszkańców w najbliŜszych lata moŜe wzrosnąć gdyŜ niektórzy 
rolnicy mają w planach sprzedanie części terenów pod budowę nowych domów. 
 
Tabela nr 2. Stan ludności Grabinka w ostatnich 5-ciu latach 
 

ROK LICZBA OSÓB 
GRABINEK 

2002 238 
2003 237 
2004 234 
2005 239 
2006 234 

 
 
Całe sołectwo Grabin na dzień 31 grudnia 2006 liczyło 421 mieszkańców. 
 
Tabela nr 3. Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Grabin z innymi  
 sołectwami Gminy Ostróda. 
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Część osób w wieku produkcyjnym utrzymuje się z działalności rolniczej (we wsi 
istnieje 18 indywidualnych gospodarstw rolnych, z których większość 
ma powierzchnię powyŜej 20 ha) oraz z pracy w przedsiębiorstwach zlokalizowanych 
na terenie sołectwa, zaś reszta dojeŜdŜa do pracy poza miejsce zamieszkania. 
Pozytywnym zjawiskiem jest zakładanie własnych specjalistycznych hodowli przez 
mieszkańców miejscowości (drobiarstwo, trzoda chlewna, bydło mleczne) oraz 
inwestowanie w rozwój agroturystyki.  
 
Na terenie Grabinka nie ma przedszkola ani szkoły. Młodsi uczniowie uczęszczają 
do Szkoły Podstawowej w Szyldaku oraz Gimnazjum w Durągu, gdzie dowoŜeni są 
szkolnymi autobusami. Starsza młodzieŜ kontynuuje naukę przede wszystkim 
w szkołach ponadgimnazjalnych w Ostródzie. 
 
 
 2.4. Poziom organizacji mieszkańców i ich osiągnięcia 
 
Sołtysem Grabinka jest Pan Ludwik Freigin. 
Oprócz sołtysa Radę Sołecką tworzą: 

� Bogdan Chodań  
� Iwona Farasiewicz 
� Jan Florczyk 
� Zbigniew Hładyszewski  
� Mirosław Oporski  
� Bogumiła Starkowska  

 
W Grabinku zamieszkuje równieŜ przewodniczący Rady Gminy Ostróda – pan Roman 
Nowakowski. 
 
Mieszkańców miejscowości wyróŜnia szeroko rozumiana aktywność społeczna oraz 
duŜy udział pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego. Wszystkie wątpliwości 
i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych 
spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.  
 
Wysoki poziom zorganizowania oraz poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie 
sprawiły, Ŝe mieszkańcy Grabinka poszczycić się mogą kilkoma sukcesami. 
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Dzięki ich staraniom oraz pracy, jaką włoŜyli w przedsięwzięcie, w 1985 roku 
połoŜony został asfalt na odcinku obecnej drogi powiatowej biegnącej przez 
miejscowość. Dzięki temu wieś zyskała na atrakcyjności, stała się bardziej przyjazna 
dla odwiedzających, ale przede wszystkim wzrósł komfort Ŝycia samych 
mieszkańców, którzy mają nadzieję, Ŝe dzięki ich inicjatywie i wysiłkom, takŜe 
pozostały odcinek drogi zostanie wyremontowany. 
 
Aby utrzymać wieś w dobrym stanie i podnieść jej atrakcyjność, mieszkańcy 
organizują systematycznie akcje porządkowania i pielęgnowania wsi, a takŜe na co 
dzień dbają o jej wygląd. Najlepszym dowodem ich zaangaŜowania i jednocześnie 
największą nagrodą był fakt, Ŝe w roku 2003 Grabinek wygrał Konkurs 
„Estetyczna Wieś 2003” ogłoszony przez wójta Gminy Ostróda. 
Zadrzewianie to takŜe element mający na celu podniesienie atrakcyjności wsi i jej 
okolic. Poprzez wspólne akcje sadzenia drzew mieszkańcy Grabinka nie tylko 
przyczyniają się do poprawy wyglądu miejsca, w którym Ŝyją, ale co równie istotne, 
wpływają korzystnie na ekosystem i propagują postawy proekologiczne. 
 

 
 

 
 

 
W latach 1954-1998 w Grabinku istniała szkoła podstawowa. Do szkoły uczęszczały 
dzieci z Grabinka, Lichtajn i Wólki Lichtańskiej. W czasie swojego funkcjonowania 
szkoła działała bardzo pręŜnie. Organizowano w niej liczne imprezy szkolne (takie jak 
Dzień Nauczyciela, andrzejki, Dzień Kobiet, powitanie wiosny, Dzień Dziecka), 
uczniowie często wyjeŜdŜali na wycieczki krajoznawcze m.in. do Gdańska, Malborka 
i Golubia Dobrzynia. Brali równieŜ udział w zawodach sportowych, które odbywały się 
na terenie gminy, odnosili w nich spore sukcesy. Ze szkolnych kronik moŜemy się 
dowiedzieć, Ŝe w szkole w zaleŜności od ilości dzieci było 7 – 8 oddziałów, w których 
nauczało pięcioro nauczycieli. Otoczenie budynku (pobliski las, duŜy ogród przed 
wejściem do budynku) sprawiały, Ŝe uczące się tam dzieci miały bardzo dobre 
warunki do nauki i zabawy. Nauczyciele, którzy pracowali w tej szkole bardzo ciepło 
wspominają czasy jej istnienia, w szkole zawsze panowała miła atmosfera, nie było 
zbyt wielu problemów z uczniami a grono pedagogiczne było bardzo zŜyte z sobą. 
Obecnie w budynku szkoły znajduje się Rodzinny Dom Dziecka oraz mieszkania 
prywatne. Do 2007 roku budynek był własnością gminy, która sprzedała 
go lokatorom, którzy mieszkali tu od momentu likwidacji szkoły.  
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Budynek dawnej szkoły 

 
Mieszkańcy Grabinka najbardziej dumni są jednak z świetlicy, która została 
wybudowana w czynie społecznym w latach 1971/72. Stała się ona bardzo 
szybko sercem wsi słuŜącym za miejsce spotkań tak dorosłych, jak i dzieci oraz 
młodzieŜy. Dzięki jej powstaniu moŜliwa była organizacja róŜnego typu imprez 
(dyskoteki, warsztaty dla dzieci, półkolonie) oraz zrzeszanie się (np. Koło Gospodyń 
Wiejskich). Aby uatrakcyjnić obchody waŜnych dla mieszkańców uroczystości 
w świetlicy wybudowana została scena oraz zagospodarowany został niewielki aneks 
kuchenny; zakupione zostały równieŜ stoły do gry w tenisa stołowego. W czynie 
społecznym ogrodzony został teren wokół świetlicy obejmujący miejsce na plac 
zabaw (obecnie jest tylko jedna stara huśtawka) i boisko do piłki noŜnej. 
Ponad 30-letni okres uŜytkowania spowodował, Ŝe świetlica straciła na swojej 
funkcjonalności, a jej stan wskazuje na potrzebę generalnego remontu. Mieszkańcy 
podjęli decyzję o jej modernizacji i powiększeniu, dzięki czemu budynek zyska 
część socjalną. Stało się to ich zdaniem niezbędne, aby moŜliwym było kultywowanie 
dawnych tradycji oraz aby nastąpiło oŜywienie Ŝycia kulturalnego i społecznego wsi 
(m.in. reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich, które zawiesiło działalność w końcu 
lat 90.; otwarcie klubokawiarni sprzyjającej zacieśnianiu więzi społecznych). Dzięki 
pieniądzom wygospodarowanym przez Gminę i zaangaŜowaniu mieszkańców 
Grabinka niewielka część prac modernizacyjnych została juŜ wykonana (maj-czerwiec 
2006 r.). Zostało wybudowane nowe zaplecze kuchenne, łazienki, oraz wymieniona 
została podłoga na scenie. Kuchnia jest w stanie surowym, łazienki zaś są juŜ oddane 
do uŜytku. Budynek został teŜ częściowo ocieplony i otynkowany.  
Największe problemy to brak odpowiedniego wyposaŜenia świetlicy. Brakuje ławek, 
krzesła są niestabilne i poniszczone. Podłoga i okna powinny być wymienione. 
Ponowne odmalowanie świetlicy znacznie zwiększyło by jej atrakcyjność. DuŜym 
problemem jest fakt iŜ, świetlica nie posiada ogrzewania. Konieczne jest zatem 
stworzenie instalacji grzewczej oraz dokończenie docieplania budynku. Niezbędne 
jest takŜe nowe wyposaŜenie kuchni, gdyŜ obecne jest niewystarczające.  
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Budynek świetlicy wiejskiej Wnętrze świetlicy wiejskiej 

 
Obecnie świetlicą opiekują się pani Anna Freigin i pani Joanna Soliwoda. Organizują 
one zajęcia pozalekcyjne dla dzieci ze wsi.  Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy 
w tygodniu przez cały rok. Dzieci mieszkające w Grabinku chętnie korzystają z tych 
zajęć. W lipcu 2007 roku przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia prowadzone przez 
pedagoga ze szkoły w Szyldaku, na które uczęszczało ponad 30 dzieci z Grabinka 
i pobliskich wsi.  W świetlicy organizowane są równieŜ andrzejki, zabawy 
sylwestrowe, imprezy okolicznościowe oraz spotkania mieszkańców wsi.  
W celu uczynienia z świetlicy swoistego „centrum kultury i sportu” zaplanowano 
w przyszłości równieŜ budowę placu zabaw przy świetlicy oraz modernizację boiska, 
na którym młodzieŜ spędzała będzie wolny czas w sposób bezpieczny i zdrowy. Na 
zmodernizowanym boisku moŜliwa będzie organizacja gminnych zawodów 
sportowych i lokalnych imprez sportowych. Boisko do piłki noŜnej jest w dobry stanie 
technicznym. Posiada dwie metalowe bramki oraz jest ogrodzone, lecz aby mogły się 
tu odbywać imprezy sportowe potrzebne są ławki dla kibiców. Niezbędne jest takŜe 
dokładne wyznaczenie boiska do piłki siatkowej oraz profesjonalny montaŜ słupków 
do siatki. 
 

  
Obecne zaplecze kuchenne w świetlicy Jedyna huśtawka na placu zabaw 
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Boisko do piłki noŜnej Boisko do piłki siatkowej 

 
 
Mieszkańcy wsi pragnęli by utworzyć plaŜę nad jeziorem Lichtajny, które jest jednym 
z najczystszych jezior w gminie. Pierwsze kroki w tej sprawie zostały juŜ poczynione. 
Gmina wykupiła od dostęp do jeziora i zrobiono zjazd dla samochodów. Potrzebne 
jest jeszcze zagospodarowanie plaŜy, tak aby moŜna było z niej bezpiecznie 
korzystać. Obecnie istnieje „dzika plaŜa”, która przyciąga wielu amatorów letnich 
kąpieli nie tylko z Grabinka i Lichtajn ale równieŜ z Ostródy. Niestety brak 
odpowiedniej infrastruktury sprawia, Ŝe plaŜa jest często zaśmiecona. Mieszkańcy 
chcieli by, aby powstał tu pomost a dno jeziora w części kąpieliskowej było czyste 
i uporządkowane. Zatem dna basenu naleŜy usunąć pozostałości po roślinności 
wodnej, a w to miejsce wysypać drobny piasek. Zagospodarowanie nabrzeŜa polegać 
powinno na  usunięciu porastających brzeg chwastów i wyrównaniu terenu. Dzięki 
dobrze zagospodarowanej plaŜy mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości znajdą 
idealne miejsce do spędzania wolnego czasu jak i szukać będzą coraz to nowych 
moŜliwości uzyskania dochodu z turystyki. 
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2.5. PołoŜenie i wygląd wsi 
 
Wieś Grabinek połoŜona jest w Gminie Wiejskiej Ostróda, w powiecie ostródzkim, 
w województwie warmińsko-mazurskim. Łącznie z Grabinem zajmuje powierzchnię 
11,09 km2, co stanowi 2,76% powierzchni całej Gminy. Bezpośrednio przez wieś 
przebiega droga powiatowa nr 26849, zaś w niedalekiej odległości znajduje się droga 
krajowa nr 7. 
 
Rysunek nr 1. Lokalizacja wsi Grabinek 
 

 
 

 
Źródło: Gmina Ostróda. Informator inwestycyjno-promocyjny oraz www.powiat.ostroda.pl 
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Wieś charakteryzuje się zabudową jednorodzinna, zagrodową. Znajdują się na jej 
terenie 54 domostwa w zabudowie zwartej zlokalizowane po obu stronach drogi. 
Droga jest w części pokryta asfaltem, nie posiada chodnika.  
 
W Grabinku nie ma stacji PKP, nie ma teŜ we wsi przystanku PKS. Aby dostać się 
do innych miejscowości mieszkańcy Grabinka muszą najpierw udać się 
do znajdującego się mniej więcej w odległości 1 km Grabina, z którego kursują 
autobusy PKS róŜnych relacji. Połączeń nie jest wiele, jednak mieszkańcy mają 
nadzieję, Ŝe wraz z rozwojem wsi, powiązania komunikacyjne zostaną bardziej 
dostosowane do ich potrzeb. Dwa najbardziej popularne kierunki to miasto 
powiatowe Ostróda znajdująca się w odległości 10 km od Grabinka i Olsztynek 
oddalony o 23 km od wsi. 
 
 
Tabela nr 4. Kursy autobusów PKS relacji Grabin – Olsztynek 

(Stan na dzień 20.08.2007 r.) 
 
 
Kierunek Przez Godziny odjazdów 
Dąbrówno Grunwald 13:17 F 
Dąbrówno Pacółtowo, Stębark, Grunwald 16:06 FM, 20:11 F 
Dąbrówno Stębark 17:01  UM, 18:36 F, 20:11 CU 
Drwęck Ostrowin, Olsztynek, Ryn. ul. Starom 13:42 F 
Działdowo, D.A. Grunwald, Dąbrówno 10:16 U 
Działdowo, D.A. Stębark, Dąbrówno 07:06 U, 12:06 F 
Lubawa, Rynek Frygnowo 15:01 S 
Mława D.A. Grunwald, Dąbrówno, Działdowo D.A. 13:36 U 
Olsztynek, D.A. Grunwald, Olsztynek Ryn. ul. Starom 12:46 U 
Olsztynek, D.K.  
ul. Kolejowa 8 

Grunwald 11:16 F, 15:46 U 

Olsztynek, D.K.  
ul. Kolejowa 8 

Ostrowin 15:42 F, 15:42 +U 

Olsztynek, Ryn. 
 ul. Starom  

Grunwald 10:26 Fe, 13:46 Fe 

Olsztynek, Ryn.  
ul. Starom 

Ostrowin 07:12 F 

Olsztynek, Ryn.  
ul. Starom 

Rychnowo 06:42 S 

Ostrowin  06:47 S, 06:47 FH, 09:17 F, 15:47 6U 
Pacółtowo Gierzwałd 06:41 S 

 
Oznaczenie kursów: 
+   - kursuje w niedziele i święta 
6   - kursuje w soboty 
C   - kursuje w soboty, niedziele i święta 
e   - nie kursuje w okresie wakacji letnich 
F  - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 
H  - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych 
M  - pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych 
S  - kursuje w dni nauki szkolnej 

      U   - nie kursuje: w 1 – Dzień BoŜego narodzenia i 1 – Dzień Wielkanocy i Nowy Rok 

Źródło: www.pks.olsztyn.pl 
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Tabela nr 5. Kursy autobusów PKS relacji Grabin – Ostróda 

(Stan na dzień 20.08.2007 r.) 
 
 

Kierunek  Godziny odjazdów 
06:09 6U, 06:09 FM, 06:24 F, 07:12 S, 07:13 FH, 07:17 S, 
07:19 +U, 07:19 FH, 07:31 S, 07:40 S, 08:40 F, 09:10 Fe, 09:38 F, 
10:02 F, 10:17 U, 11:15 U, 12:26 Fe, 13:19 U, 15:19 U, 15:56 F, 

Ostróda  
dworzec autobusowy 

16:08 6U, 16:12 F, 17:27 U, 17:39 +U, 17:44 u 
 
Oznaczenie kursów: 
+   - kursuje w niedziele i święta 
6   - kursuje w soboty 
e   - nie kursuje w okresie wakacji letnich 
F  - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 
H  - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych 
M  - pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych 
S  - kursuje w dni nauki szkolnej 
U - nie kursuje: w 1 – Dzień BoŜego narodzenia i 1 – Dzień Wielkanocy i Nowy Rok 

Źródło: www.pks.olsztyn.pl 
 
 
 2.6. Stan otoczenia środowiska naturalnego 
 
WARUNKI KLIMATYCZNE 
 
Klimat Grabinka jak i pozostałej części gminy kształtowany jest przez 
przemieszczające się fronty atmosferyczne, powodujące częste zmiany pogody. 
Średnia roczna temperatura wynosi około 6˚C, pokrywa śnieŜna zalega do 120 dni 
sezon wegetacyjny jest krótszy niŜ 160 dni. Najwięcej (40%) opadów jest w lecie, 
stosunkowo duŜo, bo 600-700 mm/rok. Występują wahania okresu wegetacyjnego, 
przesunięcie pór roku, szybkie zmiany pogody. Przymrozki jesienne są wczesne 
(nawet od połowy września) ale jesień jest pogodna i długa (nawet do połowy 
grudnia). Dni bezwietrznych jest średnio 5 w roku, a wiatry są silne i występują 
z duŜą częstotliwością. Trudne warunki klimatyczne niekorzystnie wpływają na 
działalność rolniczą. 
 
ŚWIAT ZWIERZĄT 
 
Grabinek nie jest bezpośrednio otoczony lasami, co sprawia, Ŝe nie ma tu zbyt wielu 
gatunków dzikich zwierząt. Tereny bezleśne zamieszkują tu zające pospolite. Licznie 
reprezentowane są ptaki: bocian biały, dzięcioł zielony oraz ptactwo wodne m.in. 
kaczki, które występują nad rzeką Grabiczek. 
 
ŚWIAT ROŚLINNY 
 
Szata roślinna okolic Grabinka nie jest bogata. WiąŜe się to z tym, Ŝe wieś otoczona 
jest głównie przez pola uprawne i łąki. WaŜną rolę w systemie ekologicznym 
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Grabinka, spełnia roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna, zieleń przyzagrodowa 
oraz przydroŜna. W otwartym krajobrazie rolniczej miejscowości pełni ona nie tylko 
funkcję krajobrazowo – estetyczną, ale takŜe ekologiczną, korzystanie wpływają na 
mikroklimat oraz walory uŜytkowe środowiska rolniczego.  
Zadrzewienia śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym i przydroŜnym pełnią 
rolę migracyjnych korytarzy środowiskowych, urozmaicając krajobraz wokół 
miejscowości oraz spełniają na obszarach uŜytkowych rolniczo funkcję 
zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi i stepowwieniem. 
W zadrzewieniach przewaŜają takie gatunki drzew jak jarzębina, topole, wierzby, lipy, 
kasztanowce. 
 
FORMY OCHRONY PRZYRODY 
 
Gmina Ostróda, na terenie której leŜy wieś Grabinek, jest gminą typowo turystyczno-
rolniczą obejmującą powierzchnię 401,64 km2. Jest to obszar o duŜych walorach 
krajobrazowych, turystycznych i rekreacyjnych. Lasy stanowią 30,4% powierzchni 
gminy. W północnej i wschodniej części gminy znajduje się największy i najstarszy 
kompleks leśny – Puszcza Taborska. Południową cześć gminy stanowi Park 
Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, gdzie znajduje się najwyŜsze na Mazurach 
wzniesienie – Góra Dylewska (312 m n.p.m.). Park powstał w 1994 r. w celu ochrony 
bardzo urozmaiconej rzeźby, unikatowych walorów krajobrazowo-widokowych, 
bogatej ilościowo i zróŜnicowanej gatunkowo flory i fauny i duŜych wartości 
historyczno-kulturowych terenu. Zajmuje obszar 74,84 km². 
 
Poza tym na obszarze Gminy znajdują się 4 rezerwaty przyrody: 
� rezerwat „Rzeka Drwęca” – został utworzony na całej rzece w celu ochrony 

środowiska wodnego i bytujących w nim ryb (pstrąga, troci i certy), 
� rezerwat „Jezioro Francuskie" połoŜony na wysokości prawie 250 m n.p.m., 

jezioro otoczone jest torfowiskami i piękną ponad 120-letnią buczyną pomorską, 
� rezerwat „Jezioro Czarne" – utworzony został dla ochrony poryblina jeziornego 

i szeregu innych rzadkich roślin. 
� rezerwat „Dylewo", obejmujący znaczny kompleks ponad 100-letniej buczyny 

pomorskiej. 
 
Atrakcje przyrodnicze okolic Grabinka to przede wszystkim rzeka Grabiczek oraz 
jedno z 24 jezior znajdujących się na obszarze Gminy - jezioro Lichtajny. 
 
Grabiczek, którego długość wynosi 25 km, jest lewym dopływem rzeki Drwęcy 
wchodzącym w skład rezerwatu „Rzeka Drwęca”. Grabiczek zasilany jest przez 
rzeczkę o nazwie Dylewka. Ogólnie stan rzeki zaliczono do III klasy czystości 
(wg badań WIOŚ w 1999 r.) Przepływa przez jeziora Durąg i Lichtajny. 
 
Jezioro Lichtajny o powierzchni 52,85 ha, przez które przepływa rzeka Grabiczek, 
leŜące na zachód od Grabinka wtapia się malowniczo w krajobraz podnosząc jego 
walory estetyczne. Obszar wokół wsi, obejmujący rzekę Grabiczek i jezioro Lichtajny, 
stanowiący schronienie dla wielu gatunków zwierząt, naleŜy do Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy. Świadczy to o jego waŜności dla ekosystemu 
i jednocześnie gwarantuje, Ŝe cięŜki przemysł nie doprowadzi do jego degradacji. 
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Jezioro Lichtajny 

 
 
Z innych atrakcji przyrodniczych warto wymienić dwa pomniki przyrody znajdujące 
się na terenie sołectwa, do którego przynaleŜy Grabinek. Dwie lipy o obwodzie 520 
i 720 cm i wysokości 24 m rosnące w parku przypałacowym w Grabinie robią 
wraŜenie na turystach swoją monumentalnością i wiekowością. 
 
 

2.7. Działalność rolnicza i hodowla zwierząt 
 
Gmina Ostróda ma charakter rolniczy. Według danych Powszechnego Spisu Rolnego 
na terenie Gminy znajdowało się 1293 gospodarstw rolnych uŜytkujących 24539 ha, 
z czego 61,1% stanowiły gospodarstwa indywidualne. Grunty rolne zajmowały 
67,7%, łąki 9,2%, pastwiska 11,4%, sady 0,4%, lasy 3,1%, zaś pozostałe grunty  
i nieuŜytki 8,2% gruntów w gospodarstwach rolnych. 
 
ROLNICTWO 
 
We wsi Grabinek równieŜ rolnictwo  odgrywa waŜną rolę. Na 54 domy we wsi 18 to 
gospodarstwa rolne, wśród których przewaŜają te o powierzchni większej niŜ 20 ha. 
 
Większość osób związanych z rolnictwem zajmuje się uprawą zbóŜ i innych roślin 
uprawnych, jednak takŜe hodowla zwierząt jest istotną częścią działalności rolniczej. 
We wsi znajdują się następujące hodowle: 

� drobiu mięsnego (1), 
� trzody chlewnej (takŜe stada zarodowe) (3), 
� bydła mlecznego (2), 
� kur niosek (1), 
� hodowle mieszane (8). 

W Grabinku prowadzona jest takŜe hodowla karpia i karasia. 
Rolnicy na polach uprawiają przede wszystkim ziemniaki, rzepak oraz 4 podstawowe 
typy zbóŜ tj. pszenica, Ŝyto, pszenŜyto i jęczmień.  
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Pola uprawne w Grabinku 

 
Rolnicy potrafią wykorzystać moŜliwości, jakie dało im przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej. Dbają o dotrzymywanie terminów i dzięki temu otrzymują dopłaty 
bezpośrednie do produkcji rolnej. 
 
GLEBY 
 
Teren gminy, ze względu na gleby, podzielić moŜna na dwie części, centralną, 
połoŜoną w południowej części gminy, o warunkach niekorzystnych dla rolnictwa oraz 
pozostałą obejmującą resztę obszaru   gminy   o korzystniejszych   warunkach. 
W południowej  części  gminy przewaŜają   zdecydowanie  gleby  brunatne 
wyługowano o duŜej kamienistości, zaliczające się w około 75 % do kompleksów 
Ŝytnich. Rzeźba terenu jest wysoko falista i wysokopagórkowata, a w części 
południowej gminy wzgórzowa z bardzo duŜymi deniwelacjami. Z tego powodu na 
całym terenie występuje znaczna erozja gleb. Poziom orno - próchniczy jest średnio 
wykształcony o miąŜszości około 20 - 25 cm i słabej zawartości próchnicy oraz silnym 
zakwaszeniem. 
W części południowej występują niekorzystne warunki klimatyczne. UŜytki zielone 
stanowią niecałe 10 % powierzchni uŜytków rolnych i są średniej i niskiej jakości. 
Warunki przyrodnicze są tu zdecydowanie niekorzystne dla produkcji rolnej. 
W pozostałej części gminy, warunki są znaczne korzystniejsze dla produkcji rolnej. 
TakŜe udział uŜytków zielonych w stosunku do ogólnej powierzchni uŜytków rolnych 
jest znacznie wyŜszy, co powoduje, Ŝe dla całego terenu gminy wynosi on około 
15 %.  
W produkcji roślinnej przewaŜają zboŜa i okopowe, w tym głównie Ŝyto i ziemniaki, 
szczególnie w południowej części gminy. Rzepak i buraki cukrowe uprawia się 
sporadycznie. W centralnej części Wzgórz Dylewskich uprawia się głównie owies 
i grykę oraz ziemniaki. Wydajność czterech podstawowych zbóŜ na terenie całej 
gminy jest niska, a w części południowej bardzo niska. W gospodarstwach rolnych 
naleŜących do mieszkańców Grabinka uprawia się głównie ziemniaki, rzepak, 
pszenicę, Ŝyto, pszenŜyto i jęczmień. Ziemia na polach jest róŜnej klasy od IIIa do V.  
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LEŚNICTWO 
 
Wieś Grabinek nie jest otoczona  lasami. Jednak w jej okolicach znajdują się niewielki 
skupiska leśne, którymi zarządza Nadleśnictwo Olsztynek. Nadleśnictwo podzielone 
jest na dwa obręby: Grunwald z buczyną pomorską i Olsztynek ze świeŜym borem 
sosnowym. Lesistość w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi 25% (przy 
lesistości województwa 31% i kraju 28%).  
 
 2.8. Przedsiębiorczość 
 
Na terenie Grabinka zlokalizowany jest jeden sklep spoŜywczo-przemysłowy, którego 
właścicielem jest mieszkaniec wsi. Kupić w nim moŜna niezbędne na co dzień 
produkty, dzięki czemu częste wyjazdy do pobliskich miejscowości nie są 
koniecznością. Brak pubu, czy kawiarni zrekompensować ma klubokawiarnia, jaka 
powstanie w świetlicy wiejskiej po jej modernizacji. 
 

 
Sklep spoŜywczy w Grabinku 

 
Ze względu na walory przyrodnicze, a takŜe upatrywanie w turystyce szans rozwoju 
wsi, na terenie sołectwa Grabin zlokalizowane są zakłady przemysłowe wyłącznie 
o małej uciąŜliwości dla środowiska. Główne to: 

� Zakład Produkcyjny Plastmal, 
� Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DREWDOM Jan Piotr Rybiński, 
� Artykuły Produkcji Rolnej "Halwit" Halina Malinowska-Zając, 
� Mechanika Pojazdowa, Holowanie i Parking R. Trafny. 

 
Ogółem w ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 8 firm z terenu 
Grabinka, z których 3 zajmuje się handlem a 5 usługami. 
 
Wieś, mimo iŜ ma pełnić funkcję turystyczną, dopiero zaczyna odkrywać przed 
turystami swoje uroki i tworzyć bazę noclegową. Jeden z mieszkańców miejscowości 
planuje otworzyć działalność agroturystyczną na wysokim poziomie z wypoŜyczalnią 
sprzętu sportowego, miejscem na rekreację i wieczorne biesiady. 
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2.9. Kultywowanie tradycji 

 
Zabytki występujące na terenie gminy mają głównie znaczenie lokalne są jednak 
świadectwem działalności człowieka na przestrzeni wieków. 
Z materiałów uzyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika, Ŝe 
liczba zabytków prawnie chronionych na terenie gminy wynosi 37 w tym 15 
obiektów, 5 cmentarzy, 9 parków i 8 stanowisk archeologicznych. Miejscowości, 
których zabytki są wpisane do rejestru: Bałcyny, Durąg, Dziadyk, Glaznoty, Grabin, 
Kajkowo, Kątno, Kraplewo, Lichtajny, Lipowiec, Morliny, Omowo, Ostrowin, 
Pancerzyn, Pietrzwałd, Reszki, Smykowo, Smykówko, Szyldak, Wirwajdy, WyŜnice, 
Zajączki, Zawady Małe. Zabytki postulowane do wpisania do rejestru zabytków przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekraczają liczbę 1100 (są to obiekty, 
parki, cmentarze, stanowiska archeologiczne). 
Na terenie gminy znajduje się zabytek techniki i inŜynierii wodnej o randze 
międzynarodowej - Kanał Ostródzko – Elbląski. 
 
Na terenie sołectwa znajdują się dwa obiekty zabytkowe. W Grabinie podziwiać 
moŜna Pałac z parkiem z 1879, późnoklasycystyczny, piętrowy, z pseudoryzalitem 
i gankiem, zwieńczony attyką, naleŜący obecnie do ANR. Z kolei w Grabinku znajduje 
się dwór klasycystyczny z drugiej połowy XIX w. (1855 r.), zaadaptowany na 
potrzeby rodzinnego domu dziecka. 
 

  
Pałac w Grabinie – obecnie siedziba ANR Dwór w Grabinku 
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O ciekawej przeszłości wsi i jej okolic świadczą równieŜ interesujące miejsca 
o historycznej wartości. Na lewym brzegu Grabiczka, na północ od Grabinka znajduje 
się pagórek będący pozostałością po staropruskim miejscu obronnym, zwany 
„szwedzkim szańcem”. Wyobraźnie miejscowej ludności oraz turystów pobudzają 
przedmioty pochodzące z epoki brązu w postaci siekierek typu wschodniobałtyckiego 
znalezione w Grabinku, jak równieŜ pozostałości grodziska słowiańskiego z X-XII w. 
 
Mieszkańcy wsi Grabinek tworzą stosunkowo niewielką społeczność. ZaleŜy im na 
podtrzymywaniu tradycji, które stanowią ich dziedzictwo i nadają toŜsamość, jak 
równieŜ jednoczą i pozwalają na zacieśnianie więzów wewnątrz wspólnoty. W tym 
kontekście wszelkie imprezy, akcje, festyny czy spotkania osób róŜnych grup 
wiekowych (przede wszystkim jednak młodzieŜy) nabierają innego wymiaru – obok 
funkcji rozrywkowej spełniają równieŜ waŜną funkcję społeczną i kulturową. 
Nobilitującym dla wsi jest fakt, Ŝe w roku 2006 zorganizowano tu DoŜynki Gminne. 
 
Świetlica wiejska w Grabinku, będąc namacalnym dowodem zjednoczenia 
mieszkańców dla dobra wspólnego, od samego powstania stała się centrum Ŝycia 
wsi. W świetlicy odbywały się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, organizowane były 
obchody Dnia Kobiet, ostatki, doŜynki wiejskie. Specjalnie dla młodzieŜy 
organizowane były dyskoteki, warsztaty plastyczne, jak równieŜ półkolonie dla 
młodszych dzieci. Aby rozwinąć działalność kulturalną i poprawić funkcjonalność 
świetlicy podjęto decyzję o dobudowaniu do istniejącego budynku świetlicy części 
socjalnej zawierającej węzły sanitarne, szatnię oraz pomieszczenia magazynów na 
sprzęt i wyposaŜenie świetlicy. Pomino trwającego remontu świetlica dalej 
funkcjonuje. Odbywają się tu zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Dorośli organizują 
w świetlicy zabawy andrzejkowe i sylwestrowe. MłodzieŜ urządza dyskoteki oraz 
imprezy urodzinowe. 
 

2.10.  Oświata i edukacja 
 
W Grabinku istniała do 1998 roku szkoła, miesiła się w dworku, który został 
zaadaptowany na potrzeby rodzinnego domu dziecka. 
 
Na terenie gminy Ostróda funkcjonuje dziesięć szkół podstawowych: 

� Szkoła Podstawowa w Szyldaku – tu uczęszczają dzieci z Grabinka 
oraz 
� szkoły podstawowe w Brzydowie, Samborowie, Pietrzwałdzie, Idzbarku, 

Lipowie, Zwierzewie, Wygodzie, Starych Jabłonkach, Tyrowie. 
 
Po ukończeniu szkoły podstawowej tutejsi uczniowie kontynuują naukę w Gimnazjum 
w Durągu lub w Gimnazjum w Ostródzie. Oprócz tych dwóch placówek gmina 
posiada jeszcze dwa gimnazja w Samborowie i Lipowie. 
 
Starsza młodzieŜ, po ukończeniu gimnazjum kontynuuje naukę w szkołach 
ostródzkich i olsztyńskich (czynnik decydujący o wyborze stanowi dostępność 
komunikacyjna). 
 
W Grabinku istnieje rodzinny dom dziecka prowadzony przez państwa Wiśniewskich. 
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 2.11. Ochrona zdrowia 
 
W Grabinku nie znajduje się ośrodek zdrowia, ani gabinet lekarski. Mieszkańcy 
Grabinka korzystają z ośrodka zdrowia w Ostródzie, tam teŜ znajduje się najbliŜsza 
apteka. 
 
 
 2.12. Bezpieczeństwo publiczne 
 
Ostróda to najbliŜsza siedziba słuŜb porządkowych. Tu znajduje się Komenda 
Powiatowa Policji, tu teŜ urzęduje dzielnicowy gminny sierŜant Tomasz Grodzicki 
nadzorujący rejon miejscowości: Buńki, Czarny Róg, Czerwona Karczma, Gąski, 
Grabin, Grabinek, Górka, Idzbark, Jabłonka, Kątno, Lipowiec, Lubajny, Mała Ruś, 
Międzylesie, Młyn Idzbarski, Nowe Siedlisko, Szklarnia, Stare Jabłonki, Warlity 
Wielkie, Worniny, Wólka Lichtańska, Zawady Małe, Zwierzewo i śurejny. 
 
Na terenie Gminy jest 16 oddziałów Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, z czego najbliŜszy 
znajduje się w Szyldaku. W Ostródzie siedzibę ma Komenda Powiatowa Państwowej 
StraŜy PoŜarnej. 
 
 
 2.13. Infrastruktura techniczna 
 
DROGI 
 
Wieś Grabinek zlokalizowana jest po obu stronach drogi powiatowej nr 26849 
o długości 4,254 km, biegnącej z Grabina do Lichtajn. Droga jest utwardzona 
w stanie dobrym. Zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. 
Grabinek leŜy w bardzo blisko drogi krajowej nr 7 relacji Gdańsk – Warszawa. 
 
KANALIZACJA 
 
W Grabinku nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, jednak budowa sieci kanalizacyjnej 
zaplanowana jest na lata 2007-2013. Obecnie przy domostwach znajdują się zbiorniki 
bezodpływowe. 
 
WODOCIĄG 
 
Wieś jest zwodociągowana w 98%. Ujęcie wodne znajduje się w Grabinie, 
a wodociąg zbiorowy obsługuje teren Grabina, Grabinka i Lipowca. 
 
GOSPODARKA GAZOWA 
 
We wsi Grabinek brak gazyfikacji. WyposaŜenie wsi w sieć gazyfikacyjną to zadanie 
zaplanowane na lata 2007-2013. Mieszkańcy korzystają obecnie z butli gazowych. 
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GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Odpady z terenu Grabinka wywoŜone są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Ostródzie na podstawie indywidualnych umów z mieszkańcami. We wsi 
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 
 

 
Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów 

 
 
TELEFON/INTERNET 
 
Wszyscy mieszkańcy Grabinka mają moŜliwość podłączenia się do sieci 
telekomunikacyjnej. Z moŜliwości tej skorzystało 68% gospodarstw. 
Korzystanie z Internetu moŜliwe jest jedynie za pomocą modemu. 
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2.14. Szlaki turystyczne 
 

 
Rysunek nr 2. Szlak kajakowy rzeką 
Grabiczek 
 
 
 
Rzeka Grabiczek stanowi odrębny, bardzo 
ciekawy szlak kajakowy. Malowniczy, 
momentami uciąŜliwy 10-kilometrowy 
odcinek jest atrakcyjnym urozmaiceniem 
spływów w okolicach Ostródy. Początek 
szlaku jest koło mostu na drodze lokalnej 
Domkowo - Gierzwałd. Trasę spływu 
moŜna pokonać, w zaleŜności 
od umiejętności płynących, w 4–7 godz. 
Trudne odcinki sąsiadują z łatwymi, dwa 
jeziora (Durąg i Lichtajny) pozwalają na 
chwile odpoczynku, a kamienisty przełom 
pod koniec spływu dostarcza dreszczyku 
emocji.  
Spływ rzeką Grabiczek stanowi etap, 
od którego moŜna zacząć kajakową 
wędrówkę szlakiem Drwęcy, której łączna 
długość wynosi 211 km. 
 
 
Źródło: Mapa Mazury Zachodnie część południowa. 
Szlaki piesze i rowerowe. 
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Tabela nr 4. Zestawienie tabelaryczne zasobów miejscowości Grabinek 
 

 
Rodzaj zasobu 

 
BRAK 

Jest o 
znaczeni
u małym 

Jest o 
znaczeniu 
średnim 

Jest o 
znaczeniu 
duŜym 

Środowisko przyrodnicze 
1. Walory krajobrazu. 
2. Walory klimatu (mikroklimat, wiatr, 

nasłonecznienie). 
3. Walory szaty roślinnej (np. runo 

leśne). 
4. Cenne przyrodniczo obszary lub 

obiekty. 
5. Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska). 
6. Osobliwości przyrodnicze. 
7. Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 

stawy). 
8. PodłoŜe, warunki hydrogeologiczne. 
9. Gleby, kopaliny 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 
X 

 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środowisko kulturowe 
1. Walory architektury wiejskiej 

i osobliwości kulturowe. 
2. Walory zagospodarowania 

przestrzennego. 
3. Zabytki. 
4. Zespoły artystyczne. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 

Dziedzictwo religijne i historyczne 
1. Miejsce, osoby i przedmioty kultu. 
2. Święta, odpusty, pielgrzymki. 
3. Tradycje, obrzędy gwara. 
4. Legendy, podania i fakty historyczne. 
5. WaŜne postacie historyczne. 
6. Specyficzne nazwy. 

 
 
 
 
 
X  
X 

 
X 
 
 
 
 

 
 
X 
X 
X 
 

 

 

Obiekty i tereny 
1. Działki pod zabudowę mieszkalną 
2. Działki pod domy letniskowe. 
3. Działki pod zakłady usługowe 

i przemysł. 
4. Pustostany mieszkaniowe, 

magazynowe i po przemysłowe. 
5. Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi 

(kuźnie, młyny). 
6. Place i miejsca publicznych spotkań. 
7. Miejsca sportu i rekreacji. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 
X 
X 
 
X 
 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospodarka, rolnictwo 
1. Specyficzne produkty (hodowle, 

uprawy polowe). 
2. Znane firmy produkcyjne i zakłady 

usługowe. 
3. MoŜliwe do wykorzystania odpady 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
X 

 
 
X 
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poprodukcyjne. 
 

X 

Sąsiedzi i przyjezdni 
1. Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo 

(duŜe miasto, arteria komunikacyjna, 
atrakcja turystyczna). 

2. Ruch tranzytowy. 
3. Przyjezdni stali i sezonowi. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 
 

Instytucja 
1. Placówki opieki społecznej. 
2. Placówki oświatowe. 
3. Dom Kultury (świetlica). 
4. Poczta. 
5. Bank. 

 
X 
X 
 
X 
X 

  
 
 
X 

 

 

Ludzie, organizacje społeczne 
1. OSP. 
2. Koło Gospodyń Wiejskich. 

 
X 
X 
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RRoozzddzziiaałł  IIIIII  AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  
 
 

Mocne strony wsi Słabe strony wsi 

1. Atrakcyjne środowisko naturalne oraz 
walory przyrodniczo - krajobrazowe. 

 
2. Aktywna społeczność lokalna. 
 
3. Dobre gleby sprzyjające rozwojowi 

rolnictwa. 
 
4. Rezerwy terenowe pod rozwój 

działalności gospodarczej oraz 
agroturystycznej. 

1. Bezrobocie strukturalne. 
 
2. Brak kanalizacji i gazyfikacji. 
 
3. Brak odpowiedniego zaplecza dla 

prowadzenia działalności rekreacyjno 
- sportowej oraz kulturalnej. 

 
4. Brak bezpiecznego miejsca do zabaw 

dla dzieci. 

Szanse ZagroŜenia 

1. MoŜliwość uzyskania środków 
finansowych z Unii Europejskiej. 

 
2. Promocja wsi przez mieszkańców. 
 
3. Wykorzystanie dobrego stanu 

środowiska naturalnego do rozwoju 
turystyki i agroturystyki. 

 
4. Mobilność mieszkańców do zdobycia 

dodatkowych kwalifikacji, które mogą 
się przyczynić do rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw. 

1. Trudności ekonomiczne większości 
rodzin. 

 
2. Utrzymujące się bezrobocie. 
 
3. Migracja ludzi młodych do miast. 

 



GMINA WIEJSKA OSTRÓDA Plan Rozwoju Miejscowości Grabinek 

 

 29 

RRoozzddzziiaałł  IIVV    WWiizzjjaa  rroozzwwoojjuu  wwssii  
 

Co ma ją wyróŜniać? Ładny i nowoczesny wygląd, estetyka, ekologia, moŜliwość zatrudnienia i czynnego 
odpoczynku, aktywni mieszkańcy; 

Jakie ma pełnić funkcje? Mieszkaniowe, agroturystyczne, rekreacyjno - sportowe, kulturalne, rolnicze;  

Kim mają być mieszkańcy? Wykształceni, aktywni, dbający o wieś, przedsiębiorczy, w pełni identyfikujący się ze wsią; 

Co ma dać utrzymanie? Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, mikroprzedsiębiorstwa, turystyka; 

W jaki sposób ma być 
zorganizowana wieś 
i mieszkańcy? 

Aktywny udział w organizacjach pozarządowych, solidarność, Rada Sołecka; 

W jaki sposób maja być 
rozwiązywane problemy? 

Dyskusje, rozmowy, rozwiązywanie problemów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG; 

Jak ma wyglądać nasza wieś? Czysta, estetyczna, nowoczesna, bogata, skanalizowana, zgazyfikowana, wyróŜniająca się 
wśród innych miejscowości, drogi w dobrym stanie; 

Jakie obyczaje i tradycje maja 
być u nas pielęgnowane 
i rozwijane? 

Ludowe, sportowe, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Ostatki, Opłatek, ogniska wiejskie; 

Jak mają wyglądać mieszkania 
i obejścia? 

Estetyczne, czyste, funkcjonalne, stanowiące jedną całość architektoniczną, atrakcyjne; 

Jaki ma być stan otoczenia 
i środowiska? Ekologiczny, atrakcyjny, naturalny, przyjazny człowiekowi; 

Jakie ma być rolnictwo? Dobrze rozwinięte, jednokierunkowe, w pełni zmechanizowane, nieuciąŜliwe dla środowiska;  

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne? 

PKS, wygodne, dostosowane do potrzeb mieszkańców; 

Co zaproponujemy dzieciom 
i młodzieŜy? 

Aktywny udział w Ŝyciu kulturalno - sportowym, korzystanie ze świetlicy oraz rozbudowanego 
boiska, powszechny dostęp do Internetu. 
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RRoozzddzziiaałł  VV    ZZeessttaawwiieenniiee  pprriioorryytteettóóww,,  cceellóóww  pprrooggrraammuu  
 
Priorytet I. Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej 
Cele: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, 
- integracja społeczności wiejskiej, 
- podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców wsi, poprawa atrakcyjności 

zamieszkania, 
- kultywowanie i odnawianie dawnych zwyczajów i tradycji, 
- poprawa wyglądu wsi,  
- podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi. 

 
Zadania: 

1.1. Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku 
1.2. Utworzenie placu zabaw dla dzieci 
1.3. Modernizacja boiska sportowego 
1.4. Zagospodarowanie plaŜy nad jeziorem Lichtajny 
 

Priorytet II. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej 

Cele: 
- podniesienie standardu Ŝycia i pracy na wsi, 
- wzrost atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej wsi, 
- poprawa funkcjonalności miejscowości, 
- poprawa stanu środowiska naturalnego, 
- zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie w odniesieniu do 

dzieci i młodzieŜy. 
 
Zadania: 

2.1. Postawienie wiaty przystankowej przy świetlicy wiejskiej 
2.2. Gazyfikacja 
2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
2.4. Poprawa estetyki wsi (indywidualne moŜliwości mieszkańców) 
 

Priorytet III. Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi 

Cele: 
- zwiększenie dochodów mieszkańców, a tym samym ich standardu Ŝycia, 
- budzenie ducha przedsiębiorczości, 
- poszerzenie funkcji wsi. 

 
Zadania: 

3.1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych (indywidualne moŜliwości 
mieszkańców) 
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Karty zadań ujętych w planie rozwoju 
 

Zadanie: 1.1. Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku 
1. Opis stanu istniejącego 
Obecnie w Grabinku istnieje świetlica, która została wybudowana w czynie 
społecznym w latach 1971-2. Stała się ona bardzo szybko sercem wsi słuŜącym za 
miejsce spotkań tak dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieŜy. Dzięki jej powstaniu 
moŜliwa była organizacja róŜnego typu imprez (dyskoteki, warsztaty dla dzieci, 
półkolonie) oraz zrzeszanie się (np. Koło Gospodyń Wiejskich). Aby uatrakcyjnić 
obchody waŜnych dla mieszkańców uroczystości w świetlicy wybudowana została 
scena oraz zagospodarowany został niewielki aneks kuchenny; zakupione zostały 
równieŜ stoły do gry w tenisa stołowego. W czynie społecznym ogrodzony został 
teren wokół świetlicy obejmujący miejsce przeznaczone na budowę placu zabaw 
i boiska do piłki noŜnej. Ponad 30-letni okres uŜytkowania spowodował, Ŝe świetlica 
straciła na swojej funkcjonalności, a jej stan wskazuje na potrzebę generalnego 
remontu. W roku 2006 została dobudowana kuchnia i łazienki. Kuchnię jest w stanie 
surowym i naleŜy ją wykończyć oraz wyposaŜyć w niezbędny sprzęt, łazienki zaś 
zostały oddane do uŜytku. 
 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu: 

� postawienie ścian konstrukcyjnych i działowych, 
� roboty rozbiórkowe i uzupełniające w istniejącej świetlicy, 
� wykonanie podłoŜa i posadzki, 
� wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
� dach – konstrukcja i pokrycie, 
� połoŜenie tynków, okładzin i malowanie, 
� wykonanie elewacji, 
� wykonanie elementów zewnętrznych, 
� montaŜ instalacji sanitarnych. 
 
 

3. Beneficjenci ostateczni: 
- mieszkańcy Grabinka. 
 
Zadanie: 1.2. Utworzenie placu zabaw dla dzieci 
1. Opis stanu istniejącego 
Obecnie na terenie wsi Grabinek nie ma placu zabaw. Koło świetlicy jest tylko jedna 
stara huśtawka, która jest w bardzo złym stanie technicznym i moŜe stanowić 
zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia dzieci. MłodzieŜ i dzieci nie mają więc moŜliwości 
korzystania z profesjonalnego sprzętu i infrastruktury sportowej. Powoduje to, iŜ 
dzieci mają gorszą kondycję fizyczną, więcej czasu spędzają bez ruchu, co prowadzi 
do powstawania wad postawy. Utworzenie placu zabaw dla dzieci z pewnością 
stworzy lepsze warunki do rozwoju prosportowych nawyków wśród młodych ludzi, 
wpłynie pozytywnie na integrację środowiska lokalnego oraz przyczyni się do 
zmniejszenia liczby dzieci z wadami postawy. Inwestycja podniesie atrakcyjność 
turystyczną obszaru. Usytuowanie placu zabaw obok świetlicy i boiska wiejskiego 
pozytywnie wpłynie na kształtowanie pozytywnych relacji wśród społeczności wsi. 
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Teren, na którym znajdował by się plac zabaw jest ogrodzony. 
 
2.Zakres prac planowanych w ramach projektu: 

� wyrównanie terenu, 
� zasianie trawy, 
� zakup i montaŜ urządzeń zabawowych dla dzieci (piaskownica, zjeŜdŜalnia, 

huśtawki, równowaŜnia, itp.), wszystkie urządzenia będą nowoczesne 
i bezpieczne – co będą potwierdzały stosowne certyfikaty, 

� zakup i montaŜ elementów dodatkowych (ławeczki drewniane, kosze na 
śmieci). 

 
3. Beneficjenci ostateczni: 
- dzieci i młodzieŜ Grabinka, 
- w sezonie turystycznym równieŜ turyści odwiedzający okolicę.  
 
Zadanie: 1.3. Modernizacja boiska sportowego  
1. Opis stanu istniejącego 
W chwili obecnej w Grabinku jest prowizoryczne boisko sportowe. Na boisku zasiana 
jest trawa. Boisko posiada dwie metalowe bramki.  Brakuje ławek dla kibiców. Aby 
dzieci i młodzieŜ mogli w pełni korzystać z nowopowstałej infrastruktury sportowej 
niezbędnym jest równieŜ wyposaŜenie boiska w piłki do poszczególnych dyscyplin 
sportowych (piłka noŜna, siatkówka, piłka ręczna) oraz zmiana nawierzchni boiska. 
Boisko jest częściowo ogrodzone. Obok boiska do piłki noŜnej jest boisko do piłki 
siatkowej, wymaga ono wyrównania terenu oraz profesjonalnego montaŜu słupków 
do siatki. Mieszkańcy chcieli by zakupić kosiarkę do trawy, aby móc regularnie 
przycinać trawę na boisku i placu zabaw, obecnie trawa koszona jest prywatnymi 
kosiarkami mieszkańców. 
 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu: 

� wyrównanie terenu, 
� posianie trawy, 
� zakup kosiarki do trawy, 
� zakup i montaŜ ławek, 
� zakup piłek (do piłki noŜnej, siatkówki, piłki ręcznej), 
� zakup strojów sportowych dla dzieci, 
� zakup i montaŜ elementów dodatkowych m.in. koszy na śmieci. 

 
3. Beneficjenci ostateczni: 
 - dzieci i młodzieŜ mieszkający w Grabinku, 
 - mieszkańcy wsi, 
 - w sezonie turystycznym - turyści odwiedzający okolicę. 
 
Zadanie: 1.4. Zagospodarowanie plaŜy nad jeziorem Lichtajny 
1. Opis stanu istniejącego 
Obecnie nad jeziorem Lichtajny jest „dzika plaŜa”, która swoim urokiem przyciąga 
wielu amatorów letnich kąpieli. Wyznaczenie i odpowiednie zagospodarowanie plaŜy 
znacznie zwiększy atrakcyjność wsi i z pewnością przyciągnie turystów. Mieszkańcy 
wsi i okolicznych miejscowości znajdą idealne miejsce do spędzania wolnego czasu 
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jak i szukać będą coraz to nowych moŜliwości uzyskania dochodu z turystyki. 
 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu: 

� prace porządkowe, 
� zakup i montaŜ pomostu, 
� zakup i montaŜ ławek, stolików, koszy na śmieci. 

 
3. Beneficjenci ostateczni: 
- turyści, goście przebywający w Grabinku, 
- mieszkańcy Grabinka, 
- mieszkańcy Gminy Ostróda i okolicznych miejscowości. 
 
 
Zadanie: 2.1. Postawienie wiaty przystankowej przy świetlicy wiejskiej 
1. Opis stanu istniejącego 
Przy świetlicy znajduje się przystanek gimbusów, które dowoŜą dzieci do szkół. 
Potrzebne jest zbudowanie wiaty przystankowej, w której dzieci mogłyby czekać 
na szkolny autobus. Istnieje juŜ w Grabinku jedna taka wiata, ale jest ona 
zlokalizowana przy wyjeździe ze wsi i jest przeznaczona dla osób podróŜujących 
w kierunku Lichtajny – Grabin. Wiata przy świetlicy znajdować się będzie w centrum 
wsi i ma być przeznaczona dla osób podróŜujących w kierunki Grabin – Lichtajny.  
 
3. Zakres prac planowanych w ramach projektu: 

� zakup i montaŜ wiaty przystankowej, 
� zakup i montaŜ ławki wewnątrz wiaty, 
� wyłoŜenie polbrukiem terenu pod wiatą. 

 
3. Beneficjenci ostateczni: 
 - dzieci i młodzieŜ dojeŜdŜająca do szkół gimbusami. 
 
Zadanie: 2.2. Gazyfikacja 
1. Opis stanu istniejącego 
We wsi Grabinek brak gazyfikacji. WyposaŜenie wsi w sieć gazyfikacyjną to zadanie 
zaplanowane na 2013 rok. Mieszkańcy korzystają obecnie z butli gazowych. 
 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu: 
� przygotowanie dokumentacji technicznej i niezbędnych pozwoleń, 
� przeprowadzenie przetargu na wykonawcę inwestycji, 
� wykonanie robót przygotowawczych, 
� wykonanie robót budowlano – montaŜowych,  
� wykonanie robót instalacyjnych, 
� wykonanie robót porządkowych. 

 
3. Beneficjenci ostateczni: 
 - mieszkańcy Grabinka. 
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Zadanie: 2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
1. Opis stanu istniejącego 
W Grabinku nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie przy domostwach znajdują 
się zbiorniki bezodpływowe. Posiadanie indywidualnych zbiorników na nieczystości 
stałe, tzw. szamb, podnosi koszty w związku z odbiorem nieczystości płynnych przez 
mieszkańców, wpływa niekorzystnie na stan środowiska naturalnego. Brak 
infrastruktury sanitarnej wpływa na obniŜenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru  
i stanowi barierę w rozwoju przedsiębiorczości.  
 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu: 

� przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych pozwoleń 
i decyzji, 

� wyłonienie wykonawcy inwestycji, 
� wykonanie robót budowlano – montaŜowych, 
� podłączenie indywidualnych uŜytkowników do sieci. 
 

3. Beneficjenci ostateczni: 
 - mieszkańcy Grabinka. 
 
Zadanie: 2.4. Poprawa estetyki wsi (indywidualne moŜliwości mieszkańców) 
1. Cele zadania: 
Zadanie to ma na celu zmotywowanie mieszkańców do dbania o estetykę wsi  
i promowanie Grabinka. Społeczność wiejska będzie miała za zadanie dbanie  
o wygląd swoich posesji i najbliŜszej okolicy. Będą organizowane coroczne konkursy 
na najpiękniejszą posesję, a w okresie świątecznym konkurs na najpiękniej 
udekorowany dom. Sprzyjać to będzie integracji społeczności wiejskiej, ale przede 
wszystkim poprawi wizerunek wsi. Zwiększy się liczba turystów i inwestorów, a takŜe 
poprawi standard Ŝycia mieszkańców. 
 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu: 

� prace porządkowe na posesjach prywatnych, 
� zakup i zasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, 
� promowanie Grabinka jako miejscowości atrakcyjnej turystycznie  

i inwestycyjnie, 
� promowanie Grabinka jako miejscowości atrakcyjnej pod względem 

mieszkaniowym, 
� zwiększenie zadowolenia mieszkańców. 

 
3. Beneficjenci ostateczni: 
- mieszkańcy Grabinka, 
- turyści, goście, przejezdni. 
 
Zadanie: 3.1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych (indywidualne moŜliwości 
mieszkańców) 
1. Opis stanu istniejącego: 
Obecnie w Grabinku istnieją dwa gospodarstwa agroturystyczne. 
Aby jednak Grabinek w pełni mógł zasłuŜyć na miano miejscowości atrakcyjnej 
turystycznie naleŜałoby stworzyć nowe miejsca noclegowe. Najlepszą tego formą 
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jest tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych. Zwiększy to nie tylko liczbę 
turystów, ale równieŜ stworzy nowe źródło dochodów dla społeczności wiejskiej, 
poprawi standard ich Ŝycia i zmniejszy bezrobocie. 
 
2. Zakres prac planowanych w ramach projektu: 

� przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców (szkolenia nieodpłatne, otwarte), 
� pomoc w uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie lub rozwój gospodarstw 

agroturystycznych, 
� otwarcie nowych gospodarstw agroturystycznych, 
� pomoc w prowadzeniu działalności agroturystycznej, 
� promowanie Grabinka jako miejscowości atrakcyjnej pod względem 

turystyczno-rekreacyjnym. 
 
3. Beneficjenci ostateczni: 
- mieszkańcy, 
- turyści, goście, przejezdni. 
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RRoozzddzziiaałł  VVII    HHaarrmmoonnooggrraamm  wwddrraaŜŜaanniiaa  ppllaannuu  
 

Czas realizacji 

Zadanie 2006 
i 2007 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Priorytet I. Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

1.1. Rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej        

1.2. Utworzenie placu zabaw dla dzieci        

1.3. Modernizacja boiska sportowego        

1.4. Zagospodarowanie plaŜy nad jeziorem Lichtajny        

Priorytet II. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej 

2.1. Postawienie wiaty przystankowej przy świetlicy 
wiejskiej        

2.2. Gazyfikacja        

2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej        

2.4. Poprawa estetyki wsi        

Priorytet III. Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi 

3.1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych        
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RRoozzddzziiaałł  VVIIII    KKoosszzttoorryyss  ppllaannuu  
 

Koszt zadania w zł 
Zadanie 2006 

i 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Priorytet I. Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

1.1. Rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej 
 

7.050 198.750      

1.2. Budowa placu zabaw dla dzieci  25.000      

1.3. Modernizacja boiska sportowego 
 

 32.000      

1.4. Zagospodarowanie plaŜy nad jeziorem Lichtajny   30.000      

Priorytet II. Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej 

2.1. Postawienie wiaty przystankowej przy świetlicy 
wiejskiej   4.000     

2.4. Gazyfikacja 
 

      800.000 

2.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej       120.000 

2.6. Poprawa estetyki wsi 
(indywidualne moŜliwości mieszkańców)        

Priorytet III. Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi 

3.1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych 
(indywidualne moŜliwości mieszkańców)        
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RRoozzddzziiaałł  VVIIIIII  SSppoossoobbyy  mmoonniittoorroowwaanniiaa,,  oocceennyy  ii  kkoommuunniikkaaccjjii  ssppoołłeecczznneejj  
 
Realizacja załoŜeń Planu będzie monitorowana przez Radę Sołecką wsi, Sołtysa oraz 
Gminę. Będzie się to odbywać poprzez: 
 

� budŜet Gminy na kolejne lata, 
� sprawozdania z realizacji budŜetu Gminy, 
� stronę internetowa Gminy Ostróda, 
� tablicę informacyjna we wsi Grabinek, 
� dokumentację z odbioru robót poszczególnych inwestycji. 

 
Społeczność wiejska będzie się komunikowała poprzez wspólne spotkania wiejskie. 
Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców Grabinka moŜna mieć 
pewność, ze informacje dotrą do wszystkich, a takŜe, Ŝe kaŜdy dorosły obywatel 
będzie mógł monitorować zakres oraz stopień wdraŜania planu.  
 
Kontakt pomiędzy wsią a Gminą będzie zachowany poprzez Sołtysa oraz aktywnych 
mieszkańców Grabinka. 
 
Plan Rozwoju Miejscowości Grabinek powstał przy współudziale 
mieszkańców tej miejscowości, Rady Sołeckiej oraz Gminy Ostróda. 
Wypracowane tu priorytety i zadania są dobrem wspólnym, a ich realizacja 
leŜy w interesie Stron. 
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SSppiiss  ttaabbeell  ii  rryyssuunnkkóóww  
 
 
Tabela nr 1. Wykaz sołectw i sołtysów w Gminie Ostróda – str. 6 
 
Tabela nr 2. Stan ludności Grabinka w ostatnich 5-ciu latach – str. 8 
 
Tabela nr 3. Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Grabin  
 z innymi sołectwami Gminy (stan na 31.12.2006 r.) – str. 8 
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SSppiiss  sskkrróóttóóww  
 
dn.    – dzień 
Dz.U.   – Dziennik Ustaw 
Fundusze UE   – Fundusze Unii Europejskiej 
ha    – hektar 
km    – kilometr 
m    – metr 
m.in.    – między innymi 
np.    – na przykład 
NPR 2007-2013  – Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 
nr    – numer 
PLN    – polskie złote 
poz.    – pozycja 
PRL    – Plan Rozwoju Lokalnego 
r.    – rok 
SPO ROL   – Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 

SPO ROL 2.3  – Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich, Działanie 2.3. – Odnowa wsi oraz zachowanie i 
ochrona dziedzictwa kulturowego 

SWOT   – analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagroŜeń  
   (strengths, weaknesses, opportunities, threats) 

 


