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WSTĘP

Rozwój Sołectwa Karkajmy zawiera się w idei odnowy wsi,
której celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez
zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promowanie
obszarów wiejskich.
Sołectwo Karkajmy to niewielka, popegerowska, spokojna lecz niezbyt bogata
miejscowość. Trudno więc jest sfinalizować jakiekolwiek potrzebne mieszkańcom
przedsięwzięcia. Jedną z dróg do poprawy jakości ich życia oraz tworzenia nowych
źródeł utrzymania może być pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. W związku z tym
mieszkańcy sołectwa opracowali plan odnowy wsi.
Plan Odnowy miejscowości do dokument, który określa ścieżkę rozwoju owej wsi.
Ma on na celu pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz sołectwa
Karkajmy. Plan jest dokumentem strategicznym, planowym i inwestycyjnym.
Podstawową jego części stanowi opis zasobów wsi i tkwiącego w niej potencjału
społecznego oraz możliwości organizacyjnych mieszkańców.
Na tej podstawie dokonana zostanie analiza słabych i mocnych stron wsi oraz szans i
zagrożeń jej rozwoju. Plan określa najważniejsze działania, które pomogą rozwiązać
problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane przez nich cele.
Plan Odnowy Sołectwa Karkajmy tworzony jest na lata 2014-2021.W okresie tym
podejmowane zostaną decyzje o zaplanowanych celach, zadaniach oraz priorytety
rozwojowo-inwestycyjne w sołectwie Kakajmy.
Zawarte w planie informacje posłużą mieszkańcom w osiągnięciu założonych przez
nich celów , parytetów , zadań a owy plan stanie się „żywym” czytanym i analizowanym
przez społeczność sołectwa Karkajmy dokumentem aby ścieżka rozwoju ,która została
obrana została osiągnięta.
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ROZDZIAŁ I
Charakterystyka sołectwa, w którym będzie realizowany Plan Odnowy
Miejscowości.
1. Położenie wsi
Plan Odnowy sołectwa obejmuje swym zasięgiem miejscowości Karkajmy oraz
Bogatyńskie położone na terenie gminy miejsko-wiejskiej Orneta, w powiecie Lidzbarskim, w
województwie Warmińsko - Mazurskim.
Współrzędne geograficzne Karkajm to: 54°05'4''N20°05'49''E, Bogatyńskiego to:
54°06N20°05E
Sołectwo Karkajmy jest jednym z 20 sołectw Gminy Orneta.
Tabela nr 1. Wykaz sołectw Gminy Orneta:
Lp.

Sołectwo

Miejscowości należące
do sołectwa

1. Augustyny

Augustyny

2. Bażyny

Bażyny

3. Biały Dwór

Biały Dwór

4. Chwalęcin

Chwalęcin

5. Dąbrówka

Dąbrówka

6. Drwęczno

Drwęczno

7. Henrykowo

Henrykowo

8. Karbowo

Karbowo

9. Karkajmy

Karkajmy, Bogatyńskie

10. Klusajny

Klusajny

11. Krosno

Krosno

12. Krzykały

Krzykały

13. Kumajmy

Kumajmy

14. Miłkowo

Miłkowo

15. Mingajny

Mingajny

16. Nowy Dwór

Nowy Dwór

17. Opin

Opin

18. Osetnik

Osetnik

19. Wojciechowo

Wojciechowo

20. Wola Lipecka

Wola Lipecka
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Powierzchnia ogólna gminy wynosi 244,13 km², co stanowi 26% ogólnej powierzchni
powiatu lidzbarskiego. Gmina składa się z 24 miejscowości a tereny stanowią w większości
obszar o charakterze rolniczym z udziałem gospodarki leśnej (ze względu na dużą ilość
zawartych kompleksów leśnych). Rolnicza przestrzeń produkcyjna zajmuje około 55%
powierzchni gminy, lasy natomiast stanowią 32% ogólnej powierzchni. W dotychczasowym
rozwoju gminy główną funkcją gospodarczą pełni rolnictwo oraz drobny przemysł.
Powiązanie gminy z regionem i krajem zabezpieczają przebiegające przez gminę drogi
wojewódzkie nr.507;513;528 oraz linia kolejowa nr 221 Gutkowo-Orneta-Braniewo.
Położenie Miasta i Gminy Orneta na tle powiatu lidzbarskiego
Mapa nr1. Usytuowanie Miasta i Gminy Orneta na tle powiatu lidzbarskiego

źródło:www.orneta.pl

Miejscowości Karkajmy i Bogatyńskie usytuowane są w odległości 3 km i 5 km od
miasta Orneta w kierunku południowo - zachodnim. Sołectwo sąsiaduje z miejscowościami:
Wojciechowo od strony południowo-wschodniej, a także z Drwęcznem i Klusajnami od strony
północno-zachodniej, gdzie łączy je droga biegnąca przez rzekę Drwęcę Warmińską.
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Mapa nr.2 Położenie poszczególnych miejscowości na terenie gminy Orneta
źródło: www.orneta.pl
2. Przynależność administracyjna
Sołectwo – Karkajmy
Wsie - Karkajmy, Bogatyńskie
Gmina – Orneta
Powiat – Lidzbark Warmiński
Województwo - Warmińsko-Mazurskie
3.Powierzchnia sołectwa
Karkajmy i Bogatyńskie zajmują powierzchnię 14,81 km² co stanowi 6,06% ogólnej
powierzchni gminy.
4.Liczba ludności
Sołectwo Karkajmy zamieszkują 204 osoby (dane z 31.12.2012 roku), co stanowi około
1,52% mieszkańców Gminy Orneta.
Tab2. Zestawienie informacyjne o osobach z bazy Ewidencji Ludności
Stan bazy na dzień 2012-12-31
Sołectwo

Ogółem Dzieci

Kobiety Mężczyźn Wiek produkcyjny
i

Wiek
poprodukcyjny

K

M

K

M

Karkajmy

147

32

78

69

48

55

9

3

Bogatyński
e

57

13

37

20

19

14

9

2

Razem

204

39

115

89

67

69

18

5
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Wykres kolumnowy nr1. Ewidencji ludności sołectwa Karkajmy w roku 2013

Tab3. Zestawienie informacyjne o osobach z bazy Ewidencji Ludności
Stan bazy na dzień 2013-12-31
Sołectwo

Ogółem Dzieci Kobiety Mężczyźni Wiek produkcyjny

Wiek
poprodukcyjny

K

M

K

M

Karkajmy

156

36

83

73

50

56

10

4

Bogatyńskie

61

16

39

22

20

14

9

2

Razem

217

52

122

95

70

70

19

6
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Wykres kolumnowy nr2. Ewidencji ludności sołectwa Karkajmy w roku 2012

Struktura demograficzna
Jak wynika z przedstawionych tabel stan ludności sołectwa wzrasta. Jest to zjawisko
bardzo pozytywne, zważywszy na nieustannie spadającą liczbę urodzeń i rosnącą skalę
migracji na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Przeważają tutaj
osoby w wieku produkcyjnym. Dzieci stanowiły 19% liczby ludności w 2012 roku, a w 2013
odsetek wzrósł do 24%. Tak korzystna sytuacja demograficzna świadczy o tym, że sołectwo
Karkajmy to wsie z dużymi perspektywami rozwojowymi.
5. Historia miejscowości

Obszar gminy Orneta w dawnych czasach był częścią ogromnych lasów o charakterze
puszczy pierwotnej. W miarę upływu czasu oraz rozwoju osadnictwa lasy te uległy znacznemu
zniszczeniu. Od VI wieku tereny te zamieszkiwały dwa plemiona pruskie: Warmów na północy
i Pogezanów na południu. Wierzenia plemion pruskich związane były ściśle z siłami przyrody.
9
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Wiara Prusów nakazywała im czcić święte lasy i gaje, dlatego też niechętnie trzebili puszcze
zamieniając je na pola uprawne.
Po sprowadzeniu w 1226 roku Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego nastąpił
podbój tych plemion oraz dynamiczny rozwój państwa Krzyżackiego. Walki powstańcze
trwały wiele lat, jednak po roku 1268 dzięki ogromnemu napływowi ochotników z Niemiec i
Czech Krzyżacy zaczęli uzyskiwać nad Prusami przewagę. Dzisiaj dawne grodziska pruskie
przypomina tylko konfiguracja terenu, nazwa miejsca lub legenda.
W państwie Krzyżackim powstały liczne zamki warowne a przy nich miasta i wsie. W ciągu
100 lat (1354-1454) na terenie Warmii Powstało dwanaście miast: Braniewo, Frombork,
Pieniężno, Orneta, Lidzbark Warmiński, Bisztynek, Jeziorany, Dobre Miasto, Barczewo,
Olsztyn, Biskupiec i Reszel oraz kilkaset wsi. Był to okres osadnictwa na dużą skalę.
Po zakończeniu wojny trzynastoletniej i podpisaniu traktatu w Toruniu 19 października 1466
roku Warmia przeszła spod panowania Krzyżaków we władanie Rzeczypospolitej aż do
czasów pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Od tego roku nastąpił okres rządów
Pruskich i niemieckich. W 1945 roku Warmia ponownie znalazła się w granicach Polski.
Eksploatowano wszelkie miejscowe zasoby naturalne tj. żwir, piasek i torf na własne potrzeby
oraz na sprzedaż. Przy naturalnych ciekach wodnych funkcjonowały stawy rybne, w szkółkach
produkowano sadzonki, w lesie zbierano zioła, owoce runa leśnego, nasiona, hodowano i
pozyskiwano zwierzynę łowną, prowadzono prace żywiczarskie.
Karkajmy to wieś folwarczna połączona dobrami rycerskimi o nazwie „Campus
Bochager et Karixekaymen”. W roku 1312 Biskup Ebenhard z Nysy nadał rycerzom Bando i
Tulegeden 3 łany na założenie wsi folwarcznej. Przywilej lokacyjny odnowiono w 1377 roku, a
w 1403 roku obszar wsi został powiększony o 2,5 łana. Od połowy XVI wieku własność wsi
należała do Dambitzów a w 1656 roku do Białobrzeskich a następnie do braci Mollerów. Od
początku XVIII wieku wieś była w rękach rodziny van Schau.
W 1709 roku mieszkańców wsi dziesiątkuje dżuma. W 1772 roku nowym właścicielem został
Justyn von Schau, posiadający także 81 włók w Bażynach. W 1783 roku do majątku należał
młyn na Drwęcy Warmińskiej oraz leśniczówka. W 1820 roku we wsi było 13 domów i 102
mieszkańców.
Na przełomie XIX i XX wieku majątek należał do von Kobylińskich. Po drugiej wojnie
światowej na jego obszarze utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, natomiast dwór
zaadoptowano na mieszkania. Wsie wówczas nazywały się Karkajny i Bogatyń.
W latach siedemdziesiątych powstała droga z Ornety do Bogatynia przez Karkajny, oraz
przedszkole i szkoła dla okolicznych dzieci. W obydwu wsiach były sklepy GS, a od 1990 do
2013 roku w Karkajnach funkcjonował prywatny sklep. Od roku 1972 do 1984 roku w
Karkajnach działała Ochotnicza Straż Pożarna, której założycielem i komendantem był Henryk
Jarosz. W 1994r. na ziemi po byłym PGR przejętej przez Agencję Nieruchomości Rolnej (ANR)
powstała Spółka z o.o. „PRODROL”, która funkcjonuje do dzisiaj, dając zatrudnienie
mieszkańcom na stałe i w sezonie. W ostatnim czasie zmieniono nazwy wsi na Karkajmy i
Bogatyńskie.
We wsi Bogatyńskie można zobaczyć neogotycki Kościół Trójcy Świętej i Św. Michała
Archanioła, wybudowany (według daty znajdującej się na kościele) w 1830 roku, a także
zespół pałacowo-parkowy, który jest jednym z najwcześniej powstałych majątków na Warmii.
Pierwsze nadanie na prawie pruskim, zamienione na chełmińskie miało miejsce
w 1282 roku dla rodu Tungen (stąd nazwa wsi), z którego wywodził się biskup warmiński
Mikołaj żyjący w drugiej połowie XV wieku. Majątek wielokrotnie zmieniał właściciela. W
XVIII wieku był jednym z większych majątków szlacheckich na Warmii. Dawne założenie
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Plan Odnowy Sołectwa Karkajmy
obejmowało pałac, park krajobrazowy
i dwa podwórka gospodarczo-inwentarskie. Pałac w swym podstawowym kształcie pochodzi z
około 1772 roku. Majątek należał wówczas do Stanisława Rutkowskiego, który w tym czasie
otrzymał tytuł szlachecki, herb Pobóg. Późnobarokowy pałac został wzniesiony na miejscu
średniowiecznego dworu, z częściowym wykorzystaniem dawnych murów. W początkach lat
20-tych majątek przeszedł na własność rodziny hrabiego von Kanitz, prawdopodobnie oni
przeprowadzili gruntowny remont pałacu w stylu neobarokowym. Von Kanitz posiadał
największą kolekcję zbroi rycerskiej i uzbrojenia, którą przekazał przed II wojną światową do
muzeum na zamku w Malborku, można ją podziwiać do dziś.
Po II wojnie światowej w pałacu długi czas mieszkały rodziny pracowników państwowego
Gospodarstwa Rolnego, utworzonego na obszarze dawnego majątku. Obecnie pałac został
odrestaurowany. Nowy właściciel Stefan Hipp odnowił cały kompleks parkowo-pałacowy w
dawnym stylu.
6. Określenie przestrzennej infrastruktury
Wsie Karkajmy i Bogatyńskie posiadają typową zabudowę jedno lub wielorodzinną.
Domy w Karkajmach to bliźniaki i w większości czterorodzinne bloki murowane, o
otynkowanych elewacjach, pokryte dwuspadowym dachem z eternitu.

Rys1.Zdjęcie przedstawiające miejscowości Karkajmy
W Bogatyńskiem natomiast, przeważają poniemieckie domy jednorodzinne, których ściany są
murowane z cegły ceramicznej, elewacje otynkowane, a dwuspadowe dachy zostały pokryte
dachówką.
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Rozdział II
Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.
1. Zasoby przyrodnicze
Granicę sołectwa od zachodu stanowi rzeka Pasłęka o długości169-211km (zależnie od
publikacji), rzeka uchodzi za Braniewem do Zalewu Wiślanego. Powierzchni dorzecza
obejmuje obszar 2330km2. Rzeka ma źródła koło Stawigudy w okolicach Olsztynka. Cały
przebieg rzeki Pasłęki jest objęty rezerwatem przyrody, „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Jest
to druga po Łynie rzeka Warmii, posiada 4 klasę czystości wód. Rzeka w swej dolinie za
Bogatyńskiem do ujścia Drwęcy Warmińskiej tworzy rozlewiska, które są chronionym
terenem lęgowym wielu gatunku ptaków.
Północną i północno-zachodnią granicę Sołectwa określa rzeka Drwęca Warmińska. (długość
48 km; prawobrzeżny dopływ Pasłęki; powierzchnia dorzecza 327km2; główny dopływ
Lubomińska struga). Drwęca Warmińska posiada 4 klasę czystości wód. Od mostu kolejowego
w Drwęcznie do ujścia, rzekę włączono w program „Natura 2000”. Obie rzeki to uczęszczany
szlak kajakowy.
Od południa granicę stanowi las który jest własnością Nadleśnictwa Orneta. Jest to las iglasty
na obrzeżach mieszany. W części zachodniej z dużą ilością dębu, olsz, buka i lipy. Przy rzece
Pasłęce przechodzi w las lęgowy. Od wschodu aż do Ornety ciągną się ziemie uprawne pola i
łąki.

Rys.2 Rzeka Drwęca Warmińska płynąca przez sołectwo Karkajmy
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Zasoby przyrodnicze fauna
Jest to świat stosunkowo zróżnicowany gatunkowo. Wynika to z występowania w okolicy
naszych wsi różnorodnych środowisk: rzek, rozlewisk, lasów, zadrzewień, strumieni i łąk.
Reprezentantami dużych zwierząt występujących w Sołectwie są: jelenie, sarny, dziki, daniele,
wędrujące łosie. Drobna zwierzyna to: lisy, jenoty, borsuki, bobry, zające, kuny domowe i
leśne, norka amerykańska i wydra. Jest też duża gama ptaków: nad rozlewiskami Pasłęki ma
swój rewir orzeł bielik, są również kania ruda, jastrząb, myszołów, pustułka, kruk, żuraw
krzykliwy, bocian biały, derkacz, łabędź niemy, czajka, bąk, czapla siwa. Można spotkać
wszystkie gatunki dzięcioła występujące w Polsce, puszczyka, wilgę i wiele gatunków
śpiewaków ze słowikiem szarym i rdzawym włącznie. Tereny te zamieszkują również gady:
jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, w lasach są zaskrońce i żmije zygzakowate.
Płazy to głównie żaby, ropuchy szare, zielone i płaskówki, rzekotki drzewne i kumaki, rzadziej
traszki zwyczajne. Wody naszych rzek kryją wiele gatunków ryb, Sołectwo Karkajmy to raj dla
wędkarzy: pstrąg tęczowy, szczupak, sum, boleń, ukleja, płoć i wiele innych. Najliczniejszą
grupą są owady; występują takie gatunki jak: paź królowej, paź żeglarz, biegacz skórzasty i
ogoniasty, koziorożec dębosz, rochatyniec nosorożec.

Rys 3. Bocian w locie ,żaba trawna stali bywalcy w naszej wsi
Zasoby przyrodnicze flora
Szczególną uwagę należy zwrócić na pomniki przyrody. Wszystkie drzewa przy drodze
Orneta- Karkajmy to pomniki przyrody (lipy, dęby, brzozy). Przylegające do tej drogi dwie
aleje dębowe również są pomnikami. We wsi Karkajmy jest aleja lipowa prowadząca do rzeki
Drwęcy Warmińskiej, aleja dębowa do lasu oraz dębowo-brzozowa - wszystkie są pomnikami
przyrody. We wsi Bogatyńskie jest aleja kasztanowa do lasu. Parki w obu wsiach są bogate w
pomniki przyrody: w Bogatyńskiem parku na skraju zachodnim rośnie ponad 700-letni dąb.
W Karkajmach są dwa dęby 500letnie oraz dęby 350letnie.
Mamy jeden okaz jodły pospolitej, tuje zachodnie, robinie akacjowe i dęby czerwone. To
wszystko jest wzbogacone różnorodną roślinnością dolin rzecznych potężne topole, olsze,
wierzby, iwy, brzozy. Wszystko podszyte leszczyną, czarnym bzem, czeremchą, głogami,
tarniną i łozą – tworzy niezdobyte ostoje zwierzyny.
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Rys 4. Jedna z wielu alej dębowo -lipowych
Uwarunkowania klimatyczne
Warunki klimatyczne w sołectwie Karkajmy kształtują przemieszczające się fronty
atmosferyczne, powodujące częste zmiany pogody. Średnia roczna temperatura wynosi około
7°C, w styczniu średnia temperatura to około 3°C, a w lipcu osiąga wartość 17°C. Długość
okresu wegetacyjnego wynosi około 200 dni. Ilość dni mroźnych, w których temperatura
maksymalna jest niższa od 0°C waha się od 44 do 46 w roku.
Na terenie gminy możemy zaobserwować wpływ klimatu kontynentalnego, co wyraża się
zwiększeniem liczby dni mroźnych, liczby dni gorących oraz temperaturą niższą od 0°C w
stosunku do zachodniej części województwa.
Dni pogodnych (o zachmurzeniu równym i niższym od 2 w 10 stopniowej skali zachmurzenia
nieba) nad terenem gminy Orneta jest niewiele, bo około 30 dni w roku (w kraju średnio 4050 dni w roku). Dni pochmurnych (o zachmurzeniu równym lub większym od 8) jest około
150- większość w listopadzie.
Średnia roczna suma opadów na terenie gminy wynosi około 600 mm. Najwięcej opadów
przypada w miesiącach letnich (lipiec 70mm), a najmniej w miesiącach zimowych (30mmw
lutym). Czas zalegania pokrywy śniegowej waha się w granicach 60-90 dni w roku.
Wiatry na terenie gminy Orneta wieją przeważnie z kierunku południowego, południowozachodniego i zachodniego. W poszczególnych porach roku rozkład częściowy wiatrów ulega
zmianom. Latem przeważają wiatry z kierunku zachodniego, wiosną z kierunku południowozachodniego, natomiast jesienią i zimą przeważają wiatry z kierunku południowego.
2. Dziedzictwo kulturowe
BOGATYŃSKIE
-kompleks pałacowo- parkowy
-kościół
-kaplica z podziemnym grobowcem
-krzyż z kamienia polnego(styl romański)
-domek szwajcarski, dom numer10
KARKAJMY
-kompleks pałacowo parkowy
-kapliczka
-krzyż grobowy grób XIX wiecznego zarządcy
14
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Bogatyński pałac z XVIII wieku w stylu barokowym wybudowano dla Stanisława
Rudkowskiego herbu Pobóg. Ostatni właściciel przed drugą wojną światową hrabia von
KANITZ. Po wojnie pałac był własnością miejscowego PGR. Pałac jako zabytek popada w ruinę.
W roku 1977 zostaje zdemontowany piec z pałacu do Muzeum we Fromborku – w
przeciwieństwie do pieca z pałacu w Karkajmach, ten piec zaginął. Obecny właściciel Stefan
Hipp odnowił stylowo pałac i park w stylu angielskim. Pałac posiada obszerne piętrowe
piwnice z lodownią.

Rys 5. Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Bogatyńskie

Kościół katolicki pod wezwaniem Trójcy Świętej i
Michała Archanioła został w 1830r. wybudowany
w stylu neogotyckim, ufundował go miejscowy
właściciel ziemski. Ołtarz pochodzi z 1832r., organy
(obecnie niesprawne) wybudowane zostały przez
pracownię wybitnego Johana Vulfa z Ornety. Na
wieży kościoła wisi dzwon-sygnaturka z wieży
kościoła z Ornety.
Kaplica
w
części
podziemnej
za
zamurowanym wejściem mieści grobowiec,
prawdopodobnie kiedyś pełniła funkcje kaplicy
cmentarnej. Po drugiej wojnie światowej kiedy w
Bogatyńskiem utworzono 4 klasową szkołę
podstawową, w kaplicy nauczano religii.
Rys 6. Kościół katolicki pod wezwaniem Trójcy
Świętej i Michała Archanioła w Bogatyńskim
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Nieopodal kościoła stoi krzyż żelazny na podstawie z kamienia ciosanego ręcznie w stylu
romańskim. Krzyż stoi tyłem do drogi ponieważ przed nim (według ustnych podań) stał
dawniej kościół. Krzyż wymaga gruntownego remontu.

Rys 7. Krzyż przydrożny w stylu romańskim w miejscowości Bogatyńskie
Dom szwajcarski, przypałacowy dom ogrodnika – taką pełnił kiedyś funkcję.
Piętrowym dom z drewnianym tarasem na piętrze od strony południowej. Dom numer 10
obecnie pełni funkcję mieszkalną przed wojną mieściła się tam poczta i kasa wypłat folwarku.
Pałac w Karkajmach stoi na fundamentach z połowy XIV wieku wielokrotnie
przebudowywany, kryje w swych murach unikalne świadectwo budowlane terenu Warmii
(fragmenty kaplicy, kościół, sklepienie i portal) piwnice, które wcześniej stanowiły formę
obronną budynku. Własność biskupów warmińskich i możnych rodów. W 1977r. Muzeum we
Fromborku przejęło piec kaflowy z pałacu datowany na 1735r. – ten się zachował i jest to
jeden z cenniejszych okazów w Polsce. We wschodniej fasadzie jest nisza, w której stała figura
św. Józefa z dzieciątkiem. Niestety została skradziona w latach dziewięćdziesiątych. Jeden z
mieszkańców przechował parkiet dębowy (wykonany w Elblągu w1932r.), który wróci do
pałacu podczas trwającej renowacji zabytku. Pałac wraz z przylegającym parkiem stanowi
jeden z największych na Warmii zabytków tego typu. Przez park biegną dwa cieki wodne, na
jednym z nich są 3 stawy piętrowe z mostkami pomiędzy nimi. W części południowowschodniej będzie odnowiony park barokowy, symetryczny, z opadającymi na stoku tarasami.
Pozostała część parku odtworzona zostanie w stylu angielskim. Zachowały się dwie zielone
altany: lipowa w centrum i akacjowa na wschodnim narożniku.

16

Plan Odnowy Sołectwa Karkajmy

Rys 8. Ruiny pałacu z XIV wieku w miejscowości Karkajmy
We wsi stoi kapliczka wybudowana przed 24 laty przez pana Michała Wroniaka
mieszkańca Karkajm. Została ona ufundowana przez mieszkańców wsi, która nie posiadała
żadnego własnego miejsca kultu religijnego. Figurkę do kapliczki podarował jeden z
mieszkańców. Kapliczkę poświęcił ówczesny proboszcz, ksiądz kanonik Zygmunt Lubiński.
Mieści się ona w części osiedlowej wsi przy starej, nieczynnej studni. Tak powstają przyszłe
zabytki.

Rys 9. Kapliczka w centrum wsi Karkajmy
17
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Za wsią przy drodze jest stary grób spoczywa tam zarządca majątku w XIX wieku, który
zginął tragicznie – został zabity przez byka.
Rys 10. Krzyż grobowy w miejscowości Karkajmy

4. Infrastruktura techniczna
Sołectwo posiada wodociąg z własną hydrofornią, który jest połączony również z siecią
wodociągów gminnych. Osiedle mieszkaniowe w Karkajmach posiada kolektor ściekowy oraz
biologiczną oczyszczalnię ścieków. Obie wsie posiadają sieć telekomunikacji. Przez sołectwo
biegnie droga gminna: z Ornety do Karkajm biegnie odcinek wyłożony trelinką o długości
3,5km , z Karkajm do Bogatynińskiego biegnie 1,5 km długości droga wyłożona betonowymi
płytami. Dalej z Bogatyńskiego droga o długości 1,5km kończy się skrzyżowaniem z drogą
wojewódzką nr 513. Ten odcinek jest nieutwardzony, z tego względu sołectwo nie posiadało
komunikacji liniowej.
Zniszczony jest też most na rzece Drwęcy Warmińskiej, który jest częścią tej drogi. Sołectwo
nie posiada kotłowni centralnej – wszystkie mieszkania ogrzewanie są etażowo. Głównym
paliwem jest węgiel i drewno.
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5.Infrastruktura społeczna
Sołectwo obecnie posiada plac zabaw. Brak natomiast takiej infrastruktury jak świetlica
wiejska do spotkań, boisko, prowadzą do zaniku życia społecznego. Obecnie jedynym
miejscem życia publicznego jest kościół i czasami udostępniane jest biuro spółki „PRODROL”,
w którym odbywają się zebrania wiejskie. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz
świetlicy pozwoli na stopniową integrację społeczną oraz realizację wielu projektów miękkich
w Sołectwie.

6. Kapitał społeczny i ludzki
Mimo braku infrastruktury społecznej jest w sołectwie
wiele osób, które działają w różnych dziedzinach.
Np.:

Henryk Szcząchor – obecny sołtys. Za jego kadencji uruchomiono we wsi kilka inicjatyw oraz
programów, które są w realizacji. Włączają się w to czynnie inni mieszkańcy.
Zbigniew Skowyrski – wieloletni mieszkaniec Karkajm, były radny gminy Orneta i powiatu
lidzbarskiego. Jest współzałożycielem i prezesem Spółki z o.o. „PHU PRODROL” powstałej 20
lat temu. Pan Zbigniew uczestniczy w codziennym życiu wsi, aktywnie wspiera działania
mieszkańców radą samorządowca oraz siłami spółki. Jest osobą silnie zaangażowaną w
rozwój rolnictwa na terenie sołectwa.
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Państwo Marian i Stanisława Warnik-Kowalscy

Pan Marian- pochodzi z Krasnegostawu, obecnie mieszka w naszej wsi. Pasją pana
Mariana jest rzeźbienie w drewnie. Czynnie bierze udział w wystawach zbiorowych i
kiermaszach sztuki ludowej. Jego prace są wyróżniane na Targach Rolniczych a także
zdobywają uznanie w wielu krajach zachodnich.
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Pani Stanisława- rodowita mieszkanka naszego sołectwa. Zajmuje się haftem krzyżykowym.
Lekcje haftu pobierała od matki. Swoje umiejętności doskonaliła przez lata. Czynnie bierze
udział w wystawach, festynach i kiermaszach twórczości ludowej. Jej prace cieszą się
ogromnym zainteresowaniem.
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Pani Marzena Szcząchor - mieszkanka Karkajm, żona obecnego sołtysa zajmuje się w
chwilach wolnych haftem krzyżkowym. Pani Marzena ma na swoim koncie bardzo ciekawe
prace. Z czasem powiększy swoje dzieła.
Pani Marzena i Pani Stanisława współpracują ze sobą wymieniając wzory i doświadczenia.

Michał Wroniak - jest budowniczym kapliczki naszej wsi, która powstała w latach 90 tych.
Kapliczka stoi do dziś i jest pielęgnowana przez mieszkańców Karkajm. Jedną z osób
(przodowniczką), która dbała o nią jest Pani Aniela Szcząchor. Później, na kilka lat przejęła ten
obowiązek Pani Władysława Borowiec, a obecnie renowacją i całokształtem wyglądu kapliczki
zajmuje się Pani Monika Borowiec.
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Ryszard Wasilewski - od urodzenia mieszka w Karkajmach, zbieracz, hobbysta staroci. W
kolekcji Pana Ryszarda możemy podziwiać różnego rodzaju artefakty związanie z historią
naszych zabytków.
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Państwo Franciszek i Władysława Borowiec - mieszkańcy naszej wsi od lat 60’.
Posiadają na swojej posesji budowle z kamienia polnego oraz różnorodne kompozycje
roślinne. Wszelkie prace związane z powstaniem ogrodu wykonali własnoręcznie.

Monika Borowiec- Lider Grupy Odnowy Wsi, „koło napędowe” całego „zamieszania”
aktywizującego mieszkańców. Pełna pomysłów i energii do ich realizacji. Zawsze uśmiechnięta
i gotowa do pracy wolontariackiej na rzecz swojej miejscowości.

24

Plan Odnowy Sołectwa Karkajmy

Państwo Jan i Janina Jakubik – od lat zamieszkują wieś Bogatyńskie. Oboje zajmują się i
opiekują kościołem. Wykonują wszelkie prace z wiązane z obiektem sakralnym (zabytkowym
kościołem) sprzątanie, wystrój przy ołtarzu itp.

Dzieci i młodzież – nasz młody potencjał jest bardzo aktywny społecznie w szczególności
dzieciaczki w wieku szkolnym. Dzieci chętnie pomagają w pracach porządkowych w naszej
wsi jaki i czynnie biorą udział w zabawach (dożynki). To jest nasza przyszłość, która powinna
się rozwijać, pielęgnować hobby i zainteresowania. Stwórzmy Im miejsce (brak świetlicy
wiejskiej) gdzie by mogli się spotykać i zaspokajać swoje potrzeby edukacyjno -kulturowe.
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Najstarsze mieszkanki
naszego sołectwa

Pani Aniela Szcząchor- urodzona na Lubelszczyźne w małej wsi Biłgoraj w 1930r. Pochodzi z
chłopskiej rodziny wielodzietnej. W czasie wojny 3 pacyfikacji trafiła do obozu na Majdanku z
całą rodziną w wieku 14 lat. W 1963 roku osiedliła się w Karkajnach wraz z mężem i
pięciorgiem dzieci. Pracowała na miejscu w Zakładzie Rolnym aż do emerytury. Jest
szczęśliwą babcią 11-ga wnucząt i oczekującą na 13 -go prawnuka prababcią .Jak na swój wiek
czynnie uczestniczy w zebraniach wiejskich, czynach społecznych, zawsze pomocna,
wykonawczyni wieńca dożynkowego.
Pani Anastazja Ulewicz- urodziła się w 1929r. W Noworosyjskim Kraju nad rzeką Kubań.
Wyszła za mąż w Rosji za polskiego żołnierza, zesłanego na Syberię. W roku 1957 przyjechała
do Bielicy natomiast w Karkajnach zamieszkała w 1964r. Zajmowała się gospodarstwem
domowym i wychowywaniem czwórki dzieci. Uprawia przydomowy ogród, interesuje się
wydarzeniami i pracami we wsi. Jej charakterystyczną cechą są kapelusze, które towarzyszą
jej na co dzień jak i od święta.
PLON NIESIEMY, PLON….
W tym roku w naszym sołectwie zostały zorganizowane Dożynki Gminne. Dzięki takiej
imprezie jakim jest Święto Plonu grupa mieszkańców wspólnymi siłami i z pomocą
pracowników gminnych podołała wyzwaniu. Został uwity wieniec dożynkowy ,który zdobył
liczne nagrody dzięki temu społeczność sołectwa za ciśniła więzy międzyludzkie a obecnie
bardziej angażuje się w sprawy wsi. Zastrzyk energii i pozytywnego działania korzystnie
wpływa na rozwój sołectwa i integrację społeczną.
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Zasobem społecznym naszego sołectwa będzie stworzenie „Stowarzyszenia” w skład,
którego wejdzie grupa osób aktywnie działającymi na rzecz sołectwa, w różnym wieku,
z ciekawymi pomysłami i różnorodnym potencjałem oraz doświadczeniami.
Mocne strony naszego sołectwa to liderzy jak :


Monika Borowiec



Anna Roczeń



Joanna Tryniecka



Henryk Szcząchor



Zbigniew Skowyrski



Marian Kowalski

Liderzy sołectwa silnie współpracują z Panią Joanną Ulewicz – kierownikiem Referatu
Inwestycji i Funduszy Pomocowych w naszej gminie Orneta oraz z Panem Robertem
Skowyrskim, Radnym Rady Miejskiej z naszego terenu, byłym mieszkańcem Karkajm, dalece
zaangażowanym w losy naszego sołectwa.
Wspólnie dążymy do utworzenia „Stowarzyszenia”, dzięki któremu łatwiej nam będzie
realizować nasze cele i zamierzenia.
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ROZDZIAŁ III
Ocena mocnych i słabych stron miejscowości oraz szans i zagrożeń, w
której będzie realizowany projekt. (analiza SWOT)
Przeprowadzenie analizy jest niezbędne do podjęcia prawidłowych decyzji na
podstawie posiadanych informacji. Naturalne walory, zasoby oraz potencjał społeczny
zostanie poddany ocenie. Analiza SWOT pozwoli wyodrębnić pozytywne i negatywne strony
naszego sołectwa.
MOCNE STRONY 
SŁABE STRONY 
 Usytuowanie miejscowości w malowniczej
okolicy wśród rzek i lasów.
 Duża liczba mieszkańców.
 Bogate dziedzictwo historyczno - sakralne.
 Wysoka atrakcyjność zasobów
przyrodniczych i duża różnorodność
biologiczna.
 Duży potencjał rolnictwa.
 Aktywna społeczność.
 Posiadanie gruntów pod przyszłą
infrastrukturę wsi.

SZANSE 
Stworzenie i rozwój stowarzyszenia.
Budowa stanicy kajakowej przy rzece Drwęcy
Warmińskiej.
Budowa świetlicy multimedialnej.
Budowa nowego mostu łączącego
Bogatyńskie i Klusajny.
Zmodernizowanie drogi lokalnej.
Organizowanie warsztatów dla dzieci i
młodzieży.
Budowa wiaty biesiadnej.
Organizowanie imprez integracji społecznej, ,
infrastruktury społecznej.
Zwiększenie strumienia środków
finansowych UE na rozwój obszarów
wiejskich.
Możliwość aplikowania o fundusze na rozwój
wsi przez organizacje pozarządowe
Pozyskiwanie partnerów publicznych i
prywatnych.
Promocje sołectwa na stronie internetowej
(www.karkajmy.pl)

 Brak infrastruktury do prowadzenia

działalności sportowej i kulturowej , w tym
SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH
 Zły stan dróg oraz brak chodników i ścieżek
rowerowych na terenie sołectwa.
 Brak świetlicy wiejskiej.
 Niedostateczne wyposażenie miejscowości
w ciąg komunikacji pieszej i rowerowej.
 Brak instytucji handlowej- sklepu.
 Brak komunikacji publicznej.
 Brak pomieszczenia w, którym mógłby
funkcjonować sklep.
 Mało estetyczny wygląd miejsc pełniących
funkcję publiczną.
ZAGROŻENIA 
Odpływ ludności przez migrację zarobkową.
Niż demograficzny.
Niestabilna polityka kraju.
Silna konkurencja innych miejscowości
ubieganiu się o środki pomocowe.
Brak środków finansowych na rozwój wsi.
Bezrobocie.

Priorytetowym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi sołectwa jest stworzenie miejsca
do spotkań mieszkańców jak i gości oraz budowa ,,CENTRUM” sportowo- rekreacyjnego dla
całego sołectwa. Pozyskane środki finansowe z funduszy pomocniczych zostaną wykorzystane
na pilne inwestycje zaplanowane w projekcie, w tym budowę SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH.
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ROZDZIAŁ IV
Wizja rozwoju sołectwa
Co ma ją wyróżniać?

Nieskażone środowisko naturalne,estetyka,
bogactwo przyrodnicze i kulturalnohistoryczne.

Jakie ma pełnić funkcje?

Mieszkalną,ciekawą turystyczne, sportoworekreacyjną.

Jacy mają być mieszkańcy?

Zintegrowani ,zaangażowani w działania na
rzecz sołectwa,pozytywnie nastawieni,
uśmiechnięci oraz identyfikujący się z
miejscem w którym mieszkają.

W jaki sposób ma być zorganizowana
wieś i jej mieszkańcy?

Prężnie działająca rada sołecka oraz
stowarzyszenie działające na rzecz odnowy
sołectwa.

Jak ma wyglądać wieś i jakie mają być
połączenia komunikacyjne?

Estetyczna ,zadbana przyjazna dla
środowiska ,ukwiecona a drogi w dobrym
stanie,dogodne połączenia komunikacyjne dla
mieszkańców i turystów.

Jakie obyczaje i tradycje mają być
pielęgnowane i rozwijane?

Organizacja imprez okolicznościowych,
obyczaje PGR-u jak : dbanie o czystość ,
porządek na wsi ,pielęgnowanie tradycji
kościelnych jak
nabożeństwa majowe przy kapliczkach,
dożynki, zabawy wiejskie.

Jak mają wyglądać domy i obejścia?

Zadbane , czyste, ukwiecone, kunsztowne
,estetyczne, odnowione dachy.

Jaki mam być stan otoczenia i
środowiska?

Otoczenie czyste naturalnie, nieskażone
środowisko przyrodnicze, przyjazne
turystom, zadbane, piękne.

Co ma oferować wieś dzieciom i
młodzieży oraz seniorom?

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna(plac
zabaw, boisko wielofunkcyjne) zajęcia
warsztatowe na bazie świetlicy wiejskiej
wyjazdy edukacyjno –integracyjne, sztuka
fotografii ,rysunku, zajęcia komputerowe dla
osób starszych.
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Idąc za koncepcją zawartą w analizie SWOT autorzy planu wraz z mieszkańcami w toku
dyskusji i prac plenerowych wypracowali powyższą koncepcję rozwoju wsi, która stanowi
wizję przyszłości wizerunku sołectwa Karkajmy

WIZJA

Kompleksowy i zrównoważony
rozwój Sołectwa Karkajmy
w oparciu o zasoby ludzkie, przyrodnicze,
kulturowo - historyczne i dobry stan
infrastruktury technicznej, podstawą poprawy
jakości życia
zintegrowanych i aktywnych mieszkańców wsi.
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ROZDZIAŁ V
Przeprowadzona diagnoza stanu aktualnego zawartego w silnych i słabych stronach analizy
SWOT, jak również biorąc pod uwagę przyszłe aspekty rozwoju zawarte w szansach i
zagrożeniach, autorzy planu wraz z mieszkańcami opracowali cele rozwoju sołectwa
Karkajmy, które sprzyjać będą osiągnięciu owej wizji.
CEL PIERWSZY: Poprawa warunków życia, zamieszkiwania i obsługi we wsi
Zasadniczym elementem warunkującym rozwój wsi jest posiadanie odpowiedniej
infrastruktury technicznej. W posiadaniu sołectwa jest teren do zagospodarowania
przestrzennego. Obecnie na jego niewielkiej części znajduje się plac zabaw a reszta terenu
może posłużyć do powstania „centrum” rekreacyjno-sportowego, w tym siłowni
zewnętrznych, dzięki któremu spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu będzie
atrakcyjniejsze i wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Wybudowanie świetlicy
wiejskiej spowoduje rozkwit życia towarzyskiego oraz powstanie miejsce do spotkań, zebrań z
mieszkańcami jaki i turystami odwiedzającymi naszą wieś. Organizowanie spotkań, zebrań
,imprez okolicznościowych ,warsztatów , kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży stanie się
możliwe dzięki budowie infrastruktury technicznej. Dzięki takim działaniom nasza wieś stanie
się bardziej dostępna ,atrakcyjna ,rozwojowa oraz ciekawsza pod względem turystycznym.
CEL DRUGI: Wzrost poziomu integracji i aktywizacji społecznej
mieszkańców.
Jednym z ważniejszych czynników warunkującym sprawny rozwój wsi jest jej
społeczeństwo. Tylko zżyta ,zintegrowana społeczność wsi jest w stanie podołać
wszystkim zadaniom jakie stoją przed wsią. Aby wieś się prężnie rozwijała i tętniła
życiem społeczność musi chcieć wspólnie działać i patrzeć pozytywie w przyszły rozwój
sołectwa. Dzięki organizacji różnorakich przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców
sołectwa Karkajm (spotkania ,dyskusje społeczne warsztaty międzypokoleniowe, imprezy
integracyjne, wyjazdy edukacyjno -kulturowej) nie tylko nastąpi wzrost szans rozwojowych
mieszkańców obszaru wiejskiego ale i bliższe poznanie w różnym przedziale wiekowym
(integrowanie) zwiększy ich aktywność społeczną.
CEL TRZECI: Promocja walorów przyrodniczych, kulturowo- historycznych
sołectwa.
Świat walorów przyrodniczych sołectwa Karkajmy jest bogato zróżnicowany. Sprzyjająca
różnorodność fauny i flory zachęca do odwiedzania ciekawych miejsc w naszej wsi.
Przepływająca przez sołectwo Drwęca Warmińska
stała się ciekawym kąskiem dla kajakarzy ,rzeka objęta jest programem „Natura 2000” zaś
bogactwo kulturowo- historyczne w naszym sołectwie przyciąga turystów do zwiedzania
naszych zabytków jakimi są: kompleks pałacowo-parkowy z XVIII wieku, nkościół katolicki
,kaplica z podziemnym grobowcem ,kapliczka, krzyże przydrożne oraz domek szwajcarski.
Posiadanie bogactwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego podnosi walor naszej wsi.
Dzięki funduszom z dofinansowań z różnych źródeł promowanie naszego sołectwa miało by
szerszy zakres( strona internetowa , ścieżki edukacyjne ,festyny historyczne
,broszurki).Promocja walorów korzystnie wpłynie na rozwój wsi, integrację społeczności i
zachęci osoby przejezdne do częstszego odwiedzania naszego sołectwa gdzie warto zobaczyć i
warto.
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ROZDZIAŁ VI
Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć (nieinwestycyjne)
aktywizujących społeczność lokalną w okresie 2014-2021.

PROJEKTY INWESTYCYJNE
Lp.
Nazwa i opis projektu

Szacunkowa
Termin
wartość
realizacji
projektu

Utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego
cel:
- rozwój i upowszechnianie sportu i rekreacji,
- integracja mieszkańców,
- zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
- organizacja imprez sołeckich
- poprawa estetyki wsi,
- poprawa atrakcyjności turystycznej wsi

1

W ramach inwestycji planowane jest zagospodarowanie
terenu przylegającego do stawu, (na którym istnieje już plac
zabaw) poprzez utworzenie siłowni zewn., boiska i budowę
wiaty. Zakres planowanych prac w ramach powyższej
inwestycji obejmuje:
- zakup i nasadzenie sadzonek,
-montaż urządzeń siłowni zewnętrznych
- zabrukowanie pod terenem sportowo rekreacyjnym
- założenie 700 m² trawnika,
- drenaż pod teren boiska,
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- zakup i montaż wiaty wyposażonej w ławki,
- urządzenie miejsca na grill i ognisko,
- zagospodarowanie cieków wodnych (usytuowanie
mostków i kładek),
- zakup i montaż koszy na śmieci na terenie centrum,
-dokupienie atestowanych zabawek na plac zabaw

480.000.00

20142016

Źródło
finansowania
projektu

Środki
finansowe z
budżetu Gminy
Orneta,
fundusze
krajowe i
unijne, środki z
funduszu
sołeckiego,
środki z
programu
Aktywna Wieś
Warmii, Mazur i
Powiśla

Przeznaczenie: cała społeczność sołectwa i okolicznych
miejscowości
Utworzenie stanicy kajakowej i ścieżek rowerowych
cel:
- podniesienie poziomu estetyki wsi,
- poprawa atrakcyjności turystycznej,
- Promocja lokalnej rekreacji
2
W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa stanicy
kajakowej w Bogatyńskich wraz z zakupem i montażem
tablic informacyjnych. Wytyczenie i budowa ścieżek
rowerowych jak :Orneta-Karkajmy-Bogatyńskie-przez las
do drogi wojewódzkiej523,Bogatyńskie – do drogi
wojewódzkiej 513 wraz z tablicami informacyjnymi
Przeznaczenie: mieszkańcy sołectwa i okolic a w sezonie
również turyści (kajakarze, rowerzyści)

100.000.00

20162017

Środki
finansowe z
budżetu Gminy
Orneta,
fundusze
krajowe i
unijne,
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Odnowa zabytkowego krzyża w Bogatyńskich i krzyża
grobowego w Karkajmach oraz organów z XVIIIw. w
Kościele w Bogatyńskie
cel:
-wpis krzyża do Rejestru Zabytków
- poprawa estetyki wsi,
- poprawa atrakcyjności turystycznej
3

W ramach inwestycji planowana jest:
- zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego wsi
- całkowita rewitalizacja obu krzyży,
- wyrównanie i zabrukowanie skwerów wokół krzyży,
- postawienie ławeczki i kosza na śmieci

30.000.00

2017

Środki z
funduszu
sołeckiego,
fundusze
krajowe i unijne

Przeznaczenie: mieszkańcy wsi Karkajmy, Bogatyńskie,
osoby przyjezdne odwiedzający sołectwo, turyści ,goście
Budowa multimedialnej świetlicy wiejskiej

4

cel:
Planowany do realizacji projekt ma na celu stworzyć
warunki do:
- rozwoju i upowszechniania kultury i rekreacji,
- promocji lokalnej kultury, sztuki i sportu,
- organizację szkoleń i kursów dla mieszkańców,
- przeprowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci i
młodzieży,
- integracji mieszkańców,
- organizacji imprez sołeckich,
- zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
- poprawy estetyki wsi,
- poprawy jakości życia mieszkańców

370.000.00

20172021

100.000.00

20172021

Środki
finansowe z
budżetu Gminy
Orneta,
fundusze
krajowe i
unijne, środki z
funduszu
sołeckiego

W ramach projektu planowana jest kompleksowa budowa
świetlicy wraz z zapleczem socjalnym
Przeznaczenie: cała społeczność Karkajm i Bogatyńskich,
w szczególności dzieci i młodzież a w sezonie turystycznym
również osoby przyjezdne

Wyposażenie świetlicy multimedialnej
cel:
Planowany do realizacji projekt ma na celu stworzenie
warunków w zakresie funkcjonowania świetlicy wiejskiej
5

Zakres prac planowanych w ramach projektu:
- zakup mebli,
- zakup urządzeń multimedialnych,
- doprowadzenie internetu do budynku,
- zakup wyposażenia zaplecza socjalnego

Fundusze
krajowe i
unijne,środki
finansowe z
budżetu Gminy
Orneta

Przeznaczenie: mieszkańcy Karkajm i Bogatyńskich, osoby
korzystające ze świetlicy wiejskiej w Karkajmach
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Budowa parkingu przy Kościele Trójcy Św. i Św. Michała
Archanioła
cel:

6

Planowany do realizacji projekt ma na celu:
- zwiększenie bezpieczeństwa,
- podniesienie poziomu estetyki wsi,
- wzrost atrakcyjności turystycznej,
- poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa,
W ramach tego zadania planowane jest:
- przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie
wymaganych pozwoleń i decyzji,
- wyłożenie parkingu polbrukiem

15.000.00

2018

Środki
finansowe z
budżetu Gminy
Orneta,
fundusze
krajowe i
unijne, środki z
funduszu
sołeckiego

Przeznaczenie: mieszkańcy sołectwa i okolic oraz turyści
Odbudowa mostu na Drwęcy Warmińskiej
cel:

7

Planowana do realizacji inwestycja ma na celu:
- poprawę jakości życia mieszkańców,
- poprawę atrakcyjności turystycznej,
- zwiększenie bezpieczeństwa,
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- tworzenie warunków sprzyjających nowym inwestycjom i
tworzeniu nowych miejsc pracy

500.000.00

20142021

W ramach przedsięwzięcia planowany jest kompleksowy
remont mostu w Bogatyńskich

Fundusze
krajowe i
unijne,środki
finansowe z
budżetu Gminy
Orneta

Przeznaczenie: mieszkańcy sołectwa, osoby przyjezdne
odwiedzający Bogatyńskich i Karkajmy

Kompleksowa odnowa drogi Orneta-Bogatyńskie
cel:
Planowany do realizacji projekt ma na celu:
- zwiększenie bezpieczeństwa,
- podniesienie poziomu estetyki wsi,
- poprawa atrakcyjności turystycznej,
- poprawa stanu środowiska naturalnego
8

W ramach przedsięwzięcia planowane jest:
- opracowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie
niezbędnych pozwoleń,
- utwardzenie nawierzchni dróg, wylanie asfaltu,
- wyrównanie i zagospodarowanie terenów przy drogach

7.000.000.00

2021

Fundusze
krajowe i
unijne,środki
finansowe z
budżetu Gminy
Orneta

Przeznaczenie: mieszkańcy obu wsi oraz okolicznych
miejscowości, turyści odwiedzający sołectwo
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PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

1

Promocja sołectwa
cel:
Stworzenie warunków do:
- promocji lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego,
- rozwoju i upowszechniania sztuki, tradycji, rekreacji i
sportu
Dla wypromowania walorów turystycznych Karkajm i
Bogatyńskich niezbędne jest przeprowadzenie intensywnej
akcji promocyjnej
Zakres prac:
- opracowanie i wydanie folderu promocyjnego naszej małej
ojczyzny ”Warto przyjechać warto zobaczyć,”
- zakup i montaż tablic informacyjnych,
- utworzenie ścieżek edukacyjnych,
- promocja w Internecie na stronie www.karkajmy.pl,
- organizacja imprez promocyjnych, festynów historycznych
Przeznaczenie: mieszkańcy sołectwa oraz okolicznych wsi,
osoby przyjezdne odwiedzający okolice

50.000.00

20172021

Środki z
funduszu
sołeckiego,
fundusze
krajowe i unijne

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

2

3

cel: Planowany do realizacji projekt ma na celu:
- konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego
najmłodszym mieszkańcom wsi,
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży,
- rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi,
- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
- budowa tożsamości kulturowej
Planowane jest prowadzenie kół zainteresowań dzieci i
młodzieży w formie zajęć plastycznych, muzycznych,
teatralnych itp.
Przeznaczenie: dzieci i młodzież z Karkajm
i Bogatyńskich oraz okolicznych miejscowości
Organizacja cyklicznych imprez promocyjnointegracyjnych
cel:
Planowany do realizacji projekt ma na celu:
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców sołectwa,
- aktywizację i integrację społeczności lokalnej,
- promocję wsi
Planowana jest organizacja corocznych imprez sportowointegracyjnych tj.
- powitanie wiosny,
- Dzień Dziecka, Dzień Matki
- letni piknik rodzinny,
- święto pieczonego ziemniaka,
- sylwester, andrzejki,
- dożynki wiejskie ,dni sołectwa Karkajm,
-zawodów i rozrywek sportowych

500.000.00

25.000.00

20142021

20152021

Fundusze
krajowe i unijne

Środki z
funduszu
sołeckiego,
fundusze
krajowe i
unijne,
fundusze
sponsorów

Przeznaczenie: mieszkańcy sołectwa Karkajmy i
okolicznych miejscowości, turyści, przyjezdni
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Organizacja wyjazdów integracyjno-kulturalnych
mieszkańców sołectwa
cel:
Planowany do realizacji projekt ma na celu:
- wzrost poziomu integracji mieszkańców sołectwa,
- edukacja artystyczna mieszkańców terenów wiejskich
4

Planowana jest organizacja jednodniowych wyjazdów
autokarowych do teatru ,kina , na basen centrum
handlowego itp. wszystkim mieszkańcom sołectwa
Karkajm

21.000.00

20152021

Środki z
funduszu
sołeckiego,
fundusze
krajowe i
unijne,
fundusze
sponsorów

Przeznaczenie: mieszkańcy sołectwa Karkajmy i
okolicznych miejscowości

ROZDZIAŁ VII
Źródła finansowania planowanych przedsięwzięć
Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają korzystnie
wpłynąć na rozwój sołectwa Karkajmy powinny być przede wszystkim środki finansowe
pochodzące z budżetu Gminy Orneta oraz ze źródeł zewnętrznych, tj. Fundusze Europejskie,
dotacje z Jednostek Samorządu Terytorialnego, dotacje z wszelkiego rodzaju Fundacji .
Zaś źródła finansowania przedsięwzięć nieinwestycyjnych jak: szkolenia ,warsztaty
edukacyjno-kulturalne, kół zainteresowań będą to środki pochodzące z Europejskiego
Funduszu Społecznego a także środki własne Gminy Orneta ,sołectwa Karkajmy, fundusze
krajowe oraz wsparcie sponsorów.
Przedsięwzięcia realizowane będą przez Gminę Orneta w zależności od możliwości
budżetowych Gminy.

ROZDZIAŁ VIII
Monitorowanie i nadzór realizacji Panu Odnowy Sołectwa Karkajmy
Wyżej wymienione przedsięwzięci do realizacji
na terenie sołectwa Karkajmy
nie jest listą zamkniętą, wręcz przeciwnie- wymaga
stałej uwagi i ewentualnych poprawek. Na szczególną
uwagę należy zwrócić na pojawienie się możliwości
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
Wdrażanie nowych zadań powinno uwzględnić założone kierunki rozwoju sołectwa w taki sposób by
osiągnąć cele w ramach sił i dostępnych środków.
Realizacja zadań ,działań Planu Odnowy Sołectwa
Karkajmy na lata 2014-2021 będzie nadzorowane
przez Grupę Odnowy wsi ,Sołtysa wraz z aktywnymi
mieszkańcami oraz koordynatora gminnego.
Nadzór i monitorowanie realizacji odbywać się będzie przez :
zbieranie dokumentacji z realizowanych zadań.
organizowanie zebrań wiejskich i informowanie społeczność o realizacji zadań zawartych
w planie.
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Spis tabel, map, rysunków, wykresów, stron internetowych:
Tabela nr 1. Wykaz sołectw Gminy Orneta
Tabela nr 2. Zestawienie informacyjne o osobach z bazy Ewidencji Ludności
Stan bazy na dzień 2012-12-31
Tabela nr 3. Zestawienie informacyjne o osobach z bazy Ewidencji Ludności
Stan bazy na dzień 2013-12-31
Mapa nr1. Usytuowanie Miasta i Gminy Orneta na tle powiatu lidzbarskiego
Mapa nr.2 Położenie poszczególnych miejscowości na terenie gminy Orneta

Wykres kolumnowy nr1. Ewidencji ludności sołectwa Karkajmy w roku 2013
Wykres kolumnowy nr2. Ewidencji ludności sołectwa Karkajmy w roku 2012
Rys1.Zdjęcie przedstawiające miejscowości Karkajmy
Rys.2 Rzeka Drwęca Warmińska płynąca przez sołectwo Karkajmy
Rys 3. Bocian w locie , żaba trawna - stali bywalcy w naszej wsi
Rys 4. Jedna z wielu alej dębowo -lipowych
Rys 5. Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Bogatyńskie
Rys 6. Kościół katolicki pod wezwaniem Trójcy Świętej i Michała Archanioła w Bogatyńskim
Rys 7. Krzyż przydrożny w stylu romańskim w miejscowości Bogatyńskie
Rys 8. Ruiny pałacu z XIV wieku w miejscowości Karkajmy
Rys 9. Kapliczka w centrum wsi Karkajmy
Rys 10. Krzyż grobowy w miejscowości Karkajmy
Źródło: www.orneta.pl, http://de.fotolia.com, www.gifyagusi.pl,
http://www.business2community.com
Opracowanie własne
Wywiady, wspomnienia…
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Koordynacja i opracowanie:
Z „ramienia” urzędu
1. Joanna Ulewicz – Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Ornecie, Koordynator Programu Odnowy Wsi w Gminie Orneta
2. Milena Bacińska – pracownik administracyjny w Urzędzie Miejskim w Ornecie
„Aktywiści” z Karkajm
1.
2.
3.
4.
5.

Monika Borowiec – Lider Grupy Odnowy Wsi Karkajmy
Joanna Tryniecka – Członek Grupy Odnowy Wsi Karkajmy
Anna Roczeń - Członek Grupy Odnowy Wsi Karkajmy
Henryk Szcząchor – Sołtys, Członek Grupy Odnowy Wsi Karkajmy
Natalia Borowiec – przedstawiciel młodzieży z Karkajmy - zdjęcia

Nie zabrakło przedstawicieli Rady Miejskiej:
Robert Skowyrski – Radny Rady Miejskiej w Ornecie, Członek Grupy Odnowy Wsi Karkajmy
Nasza Pani Moderator:
Agnieszka Rasińska
Bardzo ważne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego:
Kamila Górska – Kłodzińska
Joanna Karwowska


Sołectwo Karkajmy
Urząd Miejski w Ornecie
Plac Wolności 26
11-130 Orneta
Kontakt:
umig@orneta.pl
tel.: 55 22 10 200, 55 22 10 219
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