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 W�tym�roku�obchodzimy�25�–�lecie�odrodzonego�polskiego�
samorządu.��Z�tej�okazji�chcemy�pokazać�ogrom�dokonanej�pracy�
dla�społeczności�lokalnej�Gminy�Biskupiec.�Na�kolejnych�kartkach�
została�opisana�krótka�historia�rozwoju�Gminy�Biskupiec.�Te�25�lat�
to�też�ciężka�praca�i�ogromne�zaangażowanie� �ludzi�,�którzy�te�
karty�historii�zapisywali.�Praca�-�bez�której�trudno�wyobrazić�sobie�
dzisiejszy� � obraz� „naszej� małej� ojczyzny”-� gminy� Biskupiec.��
Dlatego�też�w�niniejszym�opracowaniu�znajdziecie�Państwo�opis�
władz� samorządowych�oraz�najważniejsze�osiągnięcia�w�sferze�
rozwoju�społeczno-gospodarczego�Gminy�Biskupiec.���Życzę�miłej�
lektury.
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 Gmina�Biskupiec� �-�to�gmina�typowo�wiejska� �o�charakterze�rolniczo�–�
2przemysłowym.�Obszar�gminy�Biskupiec�zajmuje�powierzchnię�241,3�km .�Teren�

położony� jest� w� obrębie� � południowo-zachodniej� części� województwa�
warmińsko-mazurskiego�i�należy�do�powiatu�nowomiejskiego.�W�latach�1975-
1998�położona�była� �w�województwie�toruńskim.�Ziemia�Nowomiejska�bywa�
nazywana„BramąMazur”,bo�położona�jest�w�obszarze�Pojezierza�Brodnickiego�
leżącego� na� granicy� województwa� kujawsko� –� pomorskiego,� w� miejscu�
geograficznie� leżącym�na�granicy�Mazur.� Siedziba�Urzędu�Gminy�mieści� się���������
w� miejscowości� Biskupiec.� W� jej� obszarze� znajduje� się� 25� sołectw� i� 27�
miejscowości.� Teren� graniczy� z� czterema� innymi� gminami� województwa�
warmińsko-mazurskiego:�Kisielicami,�Iławą,�Nowym�Miastem�Lubawskim�oraz�
Kurzętnikiem� oraz� gminami� województwa� kujawsko-pomorskiego:� Łasinem,�
Świeciem�nad�Osą,�Jabłonowem�i�Zbicznem.�Gminę�zamieszkuje�blisko�10�tysięcy�
mieszkańców.�
 Cały�obszar�gminy�włączony�został�w�granice�"Zielonych�Płuc�Polski".�Na�
terenie�gminy�znajduje�się�wiele�jezior�o�małej�powierzchni�-�poniżej�1�ha.�Są�to�na�
ogół�tzw.�oczka,�i�często�występują�w�skupiskach.�Kilka�z�większych�jezior�tylko�
częściowo� leży� w� granicach� gminy� -� pozostała� część� przynależy� do� gmin�
sąsiednich.�Kolejne�jeziora:�Trupel�(o�powierzchni�278,4�ha),�Dłużek�i�Wielkie�
Partęczyny� przylegają� do� granic� gminy,� jednak� w� całości� leżą� na� terenie�
sąsiednich�gmin.�Przez�teren�gminy�przepływa�kilka�rzek.�Największą�z�nich�jest�
Osa,� której� dorzecze� obejmuje� zdecydowaną� większość� obszaru.� Rzeka�
przepływa�przez�graniczące�z�gminą� jezioro�Trupel� -� i� już�na�terenie�gminy�
wypływa� z� południowej� odnogi� jeziora,� zmierzając� następnie� w� kierunku�
południowo-zachodnim,�aby�z�kolei�wpłynąć�do�jeziora�Płowęż�-�położonego�na�
terenie� gmin� Jabłonowo� Pomorskie� i� Świecie� nad�Osą.� Łączna� długość�Osy�
wynosi�103�km�-�z�czego�22�km�na�terenie�gminy�Biskupiec.
Na�terenie�gminy�znajdują�się�4�rezerwaty�przyrody:�„Jezioro�Karaś",�„Kociołek",�
„Łabędź"�i�„Uroczysko�Piotrowice”.
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Pierwsze�wybory�samorządowe�-�1990�rok.

W�pierwszych�wyborach�wybranych�zostało�26�radnych�na
okres�kadencji�1990�-�1994.

· Ostrowski�Jan-�
�����przewodniczący�Rady�Gminy�
�����do�28.05.1992r�(rezygnacja)
 
·�����Czajka�Stanisław-członek�zarządu�
�����(rezygnacja�23.05.1992r)
· Czaplińska�Elżbieta�
· Dembek�Ewa
· Dembek�Grzegorz�
· Dolecki�Jan�–�wygaśnięcie�mandatu�(śmierć)�–
������wszedł��Marcinowski�Mieczysław�(10.06.1991r.)�
· Falkowski�Jerzy�
· Grzegorczyk�Stefan�
· Grzywacz�Tadeusz
· Jaszewski�Kazimierz�
· Kowalski�Damazy�-�członek�zarządu�(od�19.09.1991)-�(za�

Tomaszewskiego�Kazimierza�)
· Kozłowicz�Andrzej�
· Kusior�Antoni�(zmienił�miejsce�zamieszkania)�
������wszedł�Suchodolski�Zdzisław�
·�����Kwiatkowski�Jan�-�przewodniczący�Rady�Gminy�od�28.06.1992r.
· Manista�Jan�
· Misiura�Ryszard�
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· Ptaszyński�Zbigniew�
������(wszedł�do�zarządu�09.04.1992r.�za�Czajkę�Stanisława)
· Roessler�Krzysztof
· Rzeszutek�Czesław
· Sowiński�Bogdan
· Sumiński�Lech�
· Tomaszewski�Kazimierz�-uzupełnienie�zarządu�.�
�����(członek�zarządu�25.XI.1990,�w�dniu�27.06.1991r.�wybrany�na�Wójta�

Gminy�Biskupiec)�
· Trojanowski�Andrzej
· Wiśniewski�Kazimierz-członek�zarządu
·�����Wydorski�Józef�-�członek�zarządu�
· Wyrostek�Edward

WÓJT�GMINY
�Pietryka�Hubert�

07.06.1990�r.�-�10.06.1991�r.

WÓJT�GMINY�
Tomaszewski�Kazimierz�

SKARBNIK�GMINY�
Anna�Reich�

SEKRETARZ�GMINY�
Krystyna�Chylińska�
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HUBERT�PIETRYKA�-�(ur.�10�stycznia�1947�r.)�ukończył�Akademię�
Rolniczo� -� Techniczną� w� Olsztynie� na� Wydziale� Rolniczym� z�
tytułem� magistra� w� zakresie� Doradztwa� Rolniczego.� Funkcję�
Wójta�Gminy� Biskupiec� pełnił� od� 7� czerwca� 1990� roku� do� 10�
czerwca� 1991� roku.� Następnie� swoją� karierę� rozwijał� jako�
nauczyciel�w�Szkole�Podstawowej�w�Biskupcu�a�następnie�jako�
nauczyciel�i�wicedyrektor�Gimnazjum�im.�Narodów�Zjednoczonej�
Europy�w�Bielicach.�
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KAZIMIERZ� TOMASZEWSKI� -� (ur.� � 19� � grudnia� 1954� r.�
w�Ostródzie,�zm.�6��maja��2014�r.)�ukończył�Olsztyńską�Akademię�
Rolniczą�w�roku�1987�z�tytułem�inżyniera�zootechnika.�Był��Wójtem��
Gminy� �Biskupiec� �nieprzerwanie�od�1991�r.,�przez�sześć�kadencji.�
Zapisał�się�w�kartach�historii�gminy�jako�dobry�gospodarz.� �Sporo��
pracy��poświęcił�na�pozyskiwanie�środków�unijnych.�Dzięki��temu,�
Gmina�Biskupiec�znajdowała�się�w�ścisłej�krajowej�czołówce�pod�
względem� wykorzystania� zewnętrznych� środków� finansowych.�
Pełnił� również� � funkcję� � Prezesa�Zarządu�Ochotniczych�Straży�
Pożarnych�w�Biskupcu.��Dwukrotnie�odznaczony�Złotym�Krzyżem�
Zasługi�za�zasługi�w�działalności�na�rzecz�społeczności�lokalnej,�
oraz�wieloma�innymi�nagrodami�i�odznaczeniami�za�działalność�
społeczną.�Zmarł�w�wieku�59�lat�po�ciężkiej�chorobie.
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�����
�����KADENCJA�RADY�GMINY�
�����W�LATACH�1994-1998�-�(22�radnych)

·������Czajka�Stanisław�
�������przewodniczący�rady�gminy�

· �Barański�Tadeusz
· Barczak�Gerard�
· Buzanowski�Zbigniew�–członek�zarządu�(1994.06.27-1996r.�
�������rezygnacja�kierownik��ZGKiM)�weszła�radna�Grzyb�Halina�
· Dembek�Ewa
· Dembek�Grzegorz
· Dembek�Jerzy�
· Głowacki�Edwin
· Grzywacz�Tadeusz
· Jarnicki�Ryszard�
· Jaszewski�Kazimierz�-�członek�zarządu��
· Kołpacki�Franciszek�-�członek�zarządu�
· Kołpacka�Henryka
· Kozłowicz�Andrzej
· Marciniak�Edmund
· Marcinkowski�Mieczysław�-�(28.12.1995�-�śmierć)�
�������wszedł�Kazimierz�Posiadeł
·�����Ostrowski�Jan
·�����Perlik�Wojciech
·�����Pietryka�Hubert
·�����Sumiński�Lech�-�(27.04.1995�-�śmierć)�wszedł�Janusz�Jabłoński�
�������-członek�zarządu�22.08.1996�w�miejsce�Zbigniewa�Buzanowskiego
·�����Tomaszewski�Kazimierz�-�wójt�gminy
·�����Wiśniewski�Kazimierz�-�członek�zarządu��
����������������������������������������WÓJT�GMINY�-�Kazimierz�Tomaszewski�

��������������������SKARBNIK�GMINY�-�Anna�Reich�
����������������������������������SEKRETARZ�GMINY�-�Krystyna�Chylińska�
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KADENCJA�RADY�GMINY�
��1998-2002�(22�radnych)

· Zalewski�Kazimierz�-�
������Przewodniczący�Rady�Gminy

· Boguszewski�Jacek�-zarząd
· Brzozowski�Ryszard-zarząd
· Butyłow�Grzegorz
· Cybulski�Henryk�-zarząd
· Gugała�Jerzy
· Idziak-Ostrowska�Halina-z-ca�wójta�gminy
· Jabłoński�Janusz
· Jędrzejewski�Stanisław
· Kołpacka�Henryka
· Krśniewski�Jarosław
· Kreft�Tomasz
· Lewandowski�Kazimierz
· Łukaszewski�Piotr
· Met�Krzysztof
· Milewski�Grzegorz

�������·������Milewski�Kazimierz
· Pawłowski�Ryszard
· Plichta�Andrzej
· Saremba�Piotr
· Tomaszewski�Kazimierz�-�Wójt�Gminy
· Wiśniewski�Kazimierz

�������������������WÓJT�GMINY�–�Kazimierz�Tomaszewski�
�������������������SKARBNIK�GMINY�-�Anna�Reich�
�������������������SEKRETARZ�GMINY�-�Krystyna�Chylińska�
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Kadencja�rady�Gminy�w�latach�2002-2006�(15�radnych)
�

· Wiśniewski�Kazimierz�
�����przewodniczący�Rady�Gminy�

· Boguszewski�Jacek
· Brzozowski�Ryszard
· Czapliński�Jerzy
· Cybulski�Henryk
· Dembek�Ewa
· Grzyb�Longin�
· Gugała�Jerzy�
· Idziak-Ostrowska�Halina
· Kołpacka�Henryka
· Kreft�Tomasz
· Lesiński�Jarosław
· Siemiątkowski�Stanisław
·����Skolmowski�Eugeniusz
· Skuzjus�Tadeusz

�WÓJT�GMINY�
Kazimierz�Tomaszewski�

�SKARBNIK�GMINY
�Anna�Reich�(do�30.12.2003r.)
�Ewa��Posiadeł�(od�01.01.2004r)�

SEKRETARZ�GMINY�
Krystyna�Chylińska��

�����������
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Kadencja�Rady�Gminy�w�latach�2006-2010�-�15�radnych

· Czapliński�Jerzy
������przewodniczący�Rady�Gminy

· Brzozowski�Ryszard�
· Cybulski�Henryk
· Jędrzejewski�Stanisław�
· Kołpacka�Henryka
· Łukaszewski�Piotr
· Manista�Jan
· Markowska�Gabriela
· Olczak�Marek
· Plichta�Andrzej
· Sedlewska�Barbara
· Siemiątkowski�Stanisław�
· Skolmowski�Eugeniusz�
· Skuzjus�Tadeusz
· Tęgowska�Barbara

WÓJT�GMINY�
Kazimierz�Tomaszewski

�
SKARBNIK�GMINY

�Posiadeł�Ewa
�

SEKRETARZ�GMINY
Krystyna�Chylińska�
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�
Kadencja�Rady�Gminy�
w�latach�2010�-�2014�(15�radnych)

ź Czapliński�Jerzy
�����Przewodniczący�Rady�Gminy

ź Brzozowski�Wiesław
ź Czarnik�Sławomir�
ź Dembek�Jerzy�
ź Dembek�Wiesław�
ź Gołębiewska�Anna�
ź Jarząb�Paweł�
ź Jędrzejewski�Stanisław�
ź Kołpacka�Henryka�
ź Łukaszewski�Piotr�
ź Manista�Jan�
ź Markowska�Gabriela�
ź Plichta�Andrzej�
ź Siemiątkowski�Stanisław�
ź Skuzjus�Tadeusz�
���������������������������������������WÓJT�GMINY�

Kazimierz�Tomaszewski
(Zmarł�06.05.2014�r.)

�
PEŁNIĄCA�FUNKCJĘ�WÓJTA�GMINY

Krystyna�Chylińska
od.�21.05.2014�r.�do�30.11.2014r.

�����������SKARBNIK�GMINY��������������������SEKRETARZ�GMINY
���������������Ewa�Posiadeł��������������������������Krystyna�Chylińska
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KRYSTYNA�CHYLIŃSKA�-�(ur.�25.12.1953r.)

Wykształcenie�średnie,�pomaturalne�ekonomiczne.

W�Urzędzie�Gminy�pracowała�od�16�kwietnia�1975�r.�na�Sekretarza�Gminy�

powołana�została�01�października�1985�r.

Zarządzeniem�Wójta�z�dnia�20�listopada�2002�r.�powołana�została�na�

nieetatowego� Zastępcę� Wójta.� Na� stanowisku� Sekretarza� i� Zastępcy�

pracowała�do�21�maja�2014�roku,�wtedy�to�została�wyznaczona�przez�

Premiera�jako�osoba�Pełniąca�Funkcję�Wójta�Gminy�Biskupiec.�Po�II�turze�

wyborów� samorządowych� (30� listopada� 2014� r.)� ponownie� objęła�

stanowisko�Sekretarza�i�pracowała�na�nim�do�emerytury�tj.�do�dnia�31�

marca�2015�r.�



Kadencja�Rady�Gminy�
w�latach�2014�-�2018��(15�radnych)

ź Tęgowska�Barbara��
�����Przewodnicząca�Rady�Gminy

ź Brzozowski�Wiesław�
ź Brzozowski�Zbigniew�
ź Czapliński�Jerzy�
ź Czarnik�Sławomir�
ź Dembek�Jerzy�
ź Leśniewski�Jerzy�
ź Łukaszewski�Piotr�
ź Manista�Jan�
ź Mróz�Zbigniew�
ź Nadrowska�Justyna�
ź Piekarski�Mieczysław�
ź Rosiński�Ryszard�
ź Skuzjus�Tadeusz�
ź Zalewski�Kazimierz�

WÓJT�GMINY�-�Arkadiusz�Dobek
�

SKARBNIK�GMINY�-�Ewa�Posiadeł
�

SEKRETARZ�GMINY�-�Krystyna�Chylińska
(do�31�marca�2015�roku�-�odejście�na�emeryturę)

SEKRETARZ�GMINY�-�Julia�Baranowska
(od�1�kwietnia�2015�roku)
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ARKADIUSZ� DOBEK� -� ur.� 19� maja� 1976� r.� w� Chełmnie,�
ukończył�Uniwersytet�Przyrodniczy�w�Poznaniu� z� tytułem�
magistra� inżyniera� leśnictwa.� Zawodowo� pracował� jako�
leśniczy�w�Nadleśnictwie� Jamy.�Na�Wójta�Gminy�Biskupiec�
został�wybrany�30�listopada�2014�r.�Pan�Wójt�dopiero�zaczyna�
pisać� swoją�własną�historię� rozwoju�naszej� gminy.� Bardzo�
aktywnie� uczestniczy� w� życiu� kulturalnym� i� społecznym�
naszej�gminy,�jak�i�społeczności�powiatowej�i�wojewódzkiej.�
Podczas� półrocznej� działalności� zaplanował� już� wiele�
inwestycji,�z�których�część�została�zrealizowana.
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 Z�chwilą�przystąpienia�Polski�do�Unii�Europejskiej�nie�tylko�nasz�kraj�
zaczął� się� wszechstronnie� rozwijać,� ale� również� � i� nasza� gmina,� która�
dynamicznie� odrobiła� i� nadal� odrabia� wieloletnie� zaległości� w�
infrastrukturze� technicznej� i� rozwoju� społecznym.� Na� wszystkie�
realizowane�inwestycje��w�zakresie�infrastruktury,�bezpieczeństwa,�oświaty,�
ochrony�zdrowia�etc.�Gmina�Biskupiec�starała�się�pozyskać�środki�z�różnych�
źródeł,� zarówno� krajowych� jak� i� pochodzących� z� programów� Unii�
Europejskiej� tj.� SAPARD,� Zintegrowany� Program� Operacyjny� Rozwoju�
Regionalnego,� Sektorowy� Program� Operacyjny,� Program� Rozwoju�
Obszarów�Wiejskich�na�lata�2007-2013,�Regionalny�Program�Operacyjny�
Warmia� i� Mazury� na� lata� 2007-2013,� Program� Integracji� Społecznej,�
Program�Operacyjny�Kapitał�Ludzki�.
 
 Wysiłek�i�ogromna�praca�wniesione�w�rozwój�gminy�i�pozyskiwanie�
środków� zaowocowały� wieloma� nagrodami� i� wyróżnieniami� dla� Gminy�
Biskupiec.�Oto�najważniejsze:
-�W�roku�1998�gmina�Biskupiec�znalazła�się�w�tzw.�„Złotej�Setce�Gmin�w�
Polsce”,� gdzie� kryterium� była� wielkość� wykonanych� inwestycji�
przypadających�na�jednego�mieszkańca,
-�gmina�Biskupiec�zajęła�pierwsze�miejsce�w�Polsce�pod�względem�
wielkości�uzyskanych�środków�finansowych�z�programu�SAPARD,
-�W�roku�2004�gmina�Biskupiec�znalazła�się�w�tzw.�„�Srebrnej�Setce�
Samorządów”,�gdzie�kryterium�była�wielkość�inwestycji�i�rozwój�lokalny�
w�latach�2001-2003,
-�W�2009�roku�w�rankingu�tym�gmina�zajęła�23�miejsce�na�116�gmin�i�
tym�samym�otrzymała�wyróżnienie.�W�okresie,�który�uwzględniono�w�
rankingu,�złożonych�zostało�112�projektów�o�łącznej�wartości�
dofinansowania�ponad�17�mln�zł.�Tym�samym�Gmina�udowodniła,�że�
potrafi�być�efektywna�w�pozyskiwaniu�środków�finansowych�z�Unii�
Europejskiej.
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-�gmina�jest�także�Laureatem�Rankingu�Samorządów�„Rzeczpospolitej”�
2009�r.�w�kategorii�Najlepsza�Gmina�Wiejska�(77�miejsce�w�kraju),�
-�wyróżnienie�dla�gminy�w�uznaniu�działań�na�rzecz�zwiększenia�szans�
życiowych�i�edukacyjnych�młodych�mieszkańców�gminy�w�ramach�
projektu�„Szkoła�Marzeń”�2005-2006,
-�dnia�26�lutego�2010r.�gmina�otrzymała�statuetkę�Euro�Gminy�za�zajęcie�
9.�miejsca�w�Rankingu�Gmin�Województwa�Warmińsko-Mazurskiego�
Gazety�Olsztyńskiej.
-�5�czerwca�2010�roku�odbyła�się�uroczysta�gala�konkursu�„Laur�
Gospodarności”�na�Zamku�Królewskim�w�Warszawie,�w�której�udział�
wzięły�organizacje�pozarządowe,�gminy�wiejskie�oraz�miejsko-wiejskie,�
które�w�ciągu�ostatnich�pięciu�lat,�przy�realizacji�projektów�z�zakresu�
infrastruktury�społecznej�i�technicznej,�korzystały�z�zewnętrznego�
wsparcia�finansowego.�Gmina�Biskupiec�znalazła�się�w�elitarnym�gronie�
40�samorządów�wiejskich�i�miejsko-wiejskich,�wyróżnionych�za�godny�
podziwu�dorobek,�niewątpliwe�sukcesy�i�gospodarność�w�ramach�sześciu�
kategorii�konkursowych,�tym�samym�otrzymała�certyfikat�potwierdzający�
wyróżnienie�w�kategorii�Rozwój�Infrastruktury�Technicznej�oraz�w�
kategorii�Zainspirowana�Gmina.
Szczegółowa� lista� dokonań� dzięki� różnym� projektom,� � w� tym� unijnym,�
osiągnięta� w� naszej� gminie,� zajęłaby� wiele� stron,� dlatego� przedstawimy�
Państwu�tylko�niektóre�z�nich,�oto�one...
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W� Gminie� Biskupiec� funkcjonuje� obecnie� 6� szkół� podstawowych� z�
oddziałami� przedszkolnymi� w� miejscowościach:� Biskupiec,� Krotoszyny,�
Lipinki,�Łąkorz,�Ostrowite�i�Szwarcenowo�oraz�Zespół�Szkół�w�Bielicach,�w�
skład�którego�wchodzą:�Publiczne�Gimnazjum�im.�Narodów�Zjednoczonej�
Europy,� Zasadnicza� Szkoła� Zawodowa,� Liceum� Ogólnokształcące,� dla�
których� organem� prowadzącym� jest� Gmina� Biskupiec.� Są� to� jedyne� w�
województwie�szkoły�ponadgimnazjalne�prowadzone�przez�gminę.�Nasze�
szkoły�funkcjonują�na�bardzo�wysokim�poziomie,�wszystkie�zostały�w�okresie�
istnienia�samorządu�wyremontowane,�rozbudowane�bądź�zmodernizowane.�
Gmina� Biskupiec� brała� udział� w� wielu� projektach� i� programach� m.� in.�
Poakcesyjny�Program�Wsparcia�Obszarów�Wiejskich,�Regionalny�Program�
Operacyjny�Warmia� i�Mazury�2007� -� 2013,� czy� „Radosna�Szkoła”,� dzięki�
którym�wszystkie�nasze�szkoły�i�przedszkola�zostały�doposażone�w�pomoce�
dydaktyczne,�doposażenie�przedszkoli,�miejsca�zabaw�dla�dzieci�oraz�sprzęt�
komputerowy�i�multimedialny.�����    

Pracownia�komputerowa�SP�Biskupiec

Pracownia�komputerowa�SP�Szwarcenowo

Wyposażona�sala�lekcyjna�SP�Biskupiec

Sala�lekcyjna�z�tablicą�interaktywną
w�SP�Łąkorzu
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� � � � � � �W� �roku� �2003� �rozpoczęto� �rozbudowę� �i� �modernizację� �szkoły�
w�Krotoszynach.�Przeprowadzono�generalny�remont�starego�budynku.���
Dobudowano� pawilon� z� salami� lekcyjnymi,pracownią� komputerową,�
punktem� żywieniowym,� nową� biblioteką� oraz� salę� gimnastyczną.�
Uroczystość� oficjalnego� otwarcia� odbyła� się� � 11� lutego� 2005r.�

 W� � roku� �2011� � � został� �oddany� �do� �użytku� � �plac� � zabaw��
wyposażony����w�����ramach�����projektu�����rządowego����"Radosna�Szkoła",�
a� 28.06.2012r.� otwarto� kompleks� boisk� sportowych.� Inwestycja� została�
sfinansowana�przez�Ministerstwo�Sportu�i�Turystyki�w�ramach�środków�
Funduszu� Rozwoju� Kultury� � Fizycznej,� � Samorządu� � � Województwa��
Warmińsko��-��Mazurskiego�ze�środków�PROW�na�lata�2007-2013�i�Gminę�
Biskupiec.

Dawny�budynek�szkoły�w�Krotoszynach Nowy�budynek�szkoły�w�Krotoszynach

Plac�zabaw�w�Krotoszynach Otwarcie�boiska�w�Krotoszynach

1.�Szkoła�Podstawowa�
���im.�Wójta�Kazimierza�Tomaszewskiego�w�Krotoszynach
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� � � � � � W� okresie� 1992-1998� wybudowano� nową� szkołę� wraz� z� halą�
gimnastyczną,�wykonano�infrastrukturę�zewnętrzną�obiektu.�W�roku�2012�
przeprowadzono�kapitalny�remont�budynku�z�wymianą�stolarki�okiennej�i�
drzwi�oraz�wymieniono�system�grzewczy�na�ogrzewanie�z�zastosowaniem��
odnawialnych� � źródeł� � energii� � za� �pomocą�pomp�ciepła.�Przy� szkole�
powstał�również�nowoczesny�plac�zabaw.

 W�latach�1997-2002�zmodernizowano�istniejący�budynek�Szkoły�
w�Szwarcenowie�oraz�rozbudowano�go�o�halę�sportową�z�częścią�socjalną,�
dobudowano� łącznik� z� częścią� dydaktyczną� oraz� wprowadzono�
nowoczesne� ogrzewanie� elektryczne.� W� roku� 2011� wybudowano� przy�
szkole�boisko,�natomiast�w�roku�2012�przy�szkole�powstał�plac�zabaw.

Boisko�wiejskie�w�Szwarcenowie Szkoła�i�plac�zabaw�w�Szwarcenowie

Szkoła�Podstawowa�w�LipinkachPlac�Zabaw�przy�SP�w�Lipinkach

2.�Szkoła�Podstawowa�
����im.�Juliana�Tuwima�w�Lipinkach

3.�Szkoła�Podstawowa�w�Szwarcenowie.
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W� szkole� od� 1990� do� 1993� roku� przeprowadzono� kilka� poważnych�
remontów.�W� 1994� roku� rozpoczęto� budowę� sali� gimnastycznej,� która�
trwała�2�lata.
W�roku�2011�przeprowadzono�kolejny�remont�szkoły.�Wymieniono�stolarkę�
okienną� i� drzwiową� oraz� cały� system� ogrzewania� na� ogrzewanie�
geotermalne�(pompy�ciepła).�W�ramach�programu�„Radosna�Szkoła”�–�w�
2012�roku�wybudowano�plac�zabaw.

SP�Łąkorz�-�Remont�1992 SP�Łąkorz�-�1993

SP�Łąkorz�-�remont�1994 Plac�zabaw�i�Szkoła�w�Łąkorzu

4.�Szkoła�Podstawowa�
����im.�Jana�Pawła�II�w�Łąkorzu
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 W� roku� 2005� wykonano� kapitalny� remont� szkoły,� wymieniono�
stolarkę� okienną� i� drzwiową� wraz� z� wymianą� istniejącego� systemu�
grzewczego.� Piece� kaflowe� zamieniono� na� nowoczesny� system�
elektrycznego�ogrzewania.�
� � � � � �Dnia�5�września�2014�roku�w�Szkole�Podstawowej�w�Ostrowitem�
dokonano� uroczystego� otwarcia� świeżo� wyremontowanego� oddziału�
przedszkolnego,� nowo� wybudowanego� placu� zabaw� oraz� boiska�
wielofunkcyjnego�(do�siatkówki,�koszykówki,� tenisa�ziemnego)� i�boiska�
trawiastego�do�piłki�nożnej.

Plac�budowy�przy�szkole�w�Ostrowitem Remont�oddziału�przedszkolnego

Otwarcie�kompleksu�boisk Plac�zabaw

5.�Szkoła�Podstawowa�w�Ostrowitem.
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W�roku�szkolnym�2009/2010�szkoła�przeszła�generalny�remont.�Zmieniły�
się�klasy,�korytarze,�łazienki,�szatnie,�oraz�elewacja�zewnętrzna.�Remont�był�
sfinansowany� przez� Urząd� Gminy� i� Ministerstwo� Edukacji� Narodowej.�
Uroczystość�otwarcia�szkoły�po�remoncie�nastąpiła�27�listopada.�
W�roku�2012�przy�szkole�powstał�kompleks�boisk�„Orlik�2012"�oraz�nowy�
parking.�W�czasie�wakacji� 2014,�powstał�nowoczesny� i�bezpieczny�Plac�
Zabaw,�zbudowano�go�w�ramach�Programu�Rządowego�„Radosna�Szkoła”.

6.�Szkoła�Podstawowa�
����im.�Mikołaja�Kopernika�w�Biskupcu

Plac�zabaw�przy�szkole�w�Biskupcu Boisko�orlik�przy�szkole�w�Biskupcu

Budynek�szkoły�przed�remontem Budynek�szkoły�po�remoncie



Gmina
Biskupiec

 W� latach� 1997-2001� wybudowano� nowoczesną� placówkę�
oświatową�z�pełnowymiarową�salą�sportową,�zapleczem�socjalnym�oraz�
infrastrukturą� towarzyszącą,� a� było� nią� Publiczne� Gimnazjum� im.�
Narodów� zjednoczonej� Europy� w� Bielicach.� W� 2010� roku� przy� szkole�
powstał� kompleks� boisk� „Orlik� 2012".� W� 2012� roku� w� całej� placówce�
zmodernizowano� system� grzewczy� na� nowoczesne� pompy� ciepła�
wykorzystujące�do�ogrzewania�energię�odnawialną.

7.�Zespół�Szkół�w�Bielicach

Budynek�Zespołu�Szkół�w�Bielicach

Budynek�Zespołu�Szkół�w�Bielicach

Orlik�przy�szkole�w�Bielicach

Zmodernizowana�kotłownia
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INFRASTRUKTURA
I�OCHRONA�ŚRODOWISKA

Gmina�Biskupiec�leżąca�do�1999�r.�na�skraju�woj.�toruńskiego�nie�miała�w�swojej�
powojennej� historii� zbyt�wiele� szczęścia� jeśli� chodzi� o� łaskawe� oko�władz�
wojewódzkich�we�wspomaganiu�sieci�wodociągowej�czy�drogowej�.�Nic�więc�
dziwnego� ,że� władze� samorządowe� odziedziczyły� zaledwie� dwie�
zwodociągowane�miejscowości�:�Biskupiec�i�Krotoszyny�.�Do�roku�1991�nie�było�
ani�jednego�kilometra�drogi�gminnej�o�nawierzchni�utwardzonej�.�Te�które�były�
to�drogi�w�zarządzie�rejonowym�lub�wojewódzkim.�Najważniejsze�inwestycje�z�
początku�funkcjonowania�samorządu�to:

ź Zwodociągowanie�gminy�(w�chwili�obecnej�100�%);
ź �oddanie��do��użytku���gminie���wysypisko��śmieci�w�Łąkorzu��-�1994;�
ź 1995�rok�-�otwarcie�oczyszczalni�ścieków�w�Biskupcu;
ź rozbudowa�kanalizacji�sanitarnej,�łącznie�106,18�km�sieci,�tj.�ponad�98%�

zaplanowanej� na� skalę� gminy� budowę� ostatnich� części� kanalizacji�
zakończono�w�2010�roku�odcinkami�w�Słupnicy�i�Piotrowicach;

ź modernizacja�oczyszczalni�ścieków�w�Biskupcu;
ź zakup�samochodu�do�wywozu�odpadów�komunalnych�;
ź rekultywacja�składowiska�odpadów�w�miejscowości�Łąkorz;
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Zakupiona�śmieciarka Budowa�kanalizacji�w�Piotrowicach

Budowa�kanalizacji�w�Słupnicy Oczyszczalnia�ścieków�w�Biskupcu

 Infrastruktura� techniczna� zapewniająca� bardziej� zrównoważony�
rozwój� � oraz� atrakcyjność� zamieszkania� była� bardzo�ważnym� elementem�
wykonywanych�w�Gminie�inwestycji�.�Zadaniem�infrastruktury�wodociągowo-
kanalizacyjnej� jest� dostarczenie� oraz� odprowadzenie,� odpowiedniej� pod�
względem� ilościowym� i� jakościowym,� wody� dla� przemysłu� i� gospodarstw�
domowych.�Gospodarka� potrzebuje� jej�więcej� niż�mieszkańcy,� dlatego� tak�
ważnym�zadaniem�dla�rozwoju�przedsiębiorczości�gminy�jest�poprawa�stanu�
infrastruktury� w� tym� zakresie.� Rozwiązanie� tych� problemów� jest�
podstawowym� czynnikiem� zdrowia� społeczeństwa� i� ochrony� środowiska�
naturalnego.�Dlatego�też�w�tym�zakresie�zrobiono�aż�tak�wiele.
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 Przebudowa�dróg�gminnych,�w�tym�około�75�km�dróg�asfaltowych,�15�
km�dróg�szutrowych�i�około�30km�dróg�gruntowych.�Inwestycje�w�zakresie�
infrastruktury�drogowej�mają�na�celu�wyposażenie�mieszkańców�gminy�w�
podstawowe� elementy� infrastruktury� technicznej.� Umożliwia� to� rozwój�
społeczno�-�gospodarczy�gminy�poprzez�udostępnienie�nowych�i�zwiekszenie�
atrakcyjności� istniejących� terenów,� wzmocnienie� w� zakresie� zasobów�
rozwojów� ludzkich� i� polityki� społecznej� poprzez� poprawę� mobilności� i�
warunków� podróżowania,� stworzenie� nowych� możliwości� w� zakresie�
zatrudnienia�oraz�poprawę�bezpieczeństwa�ruchu�drogowego�i�zmniejszenie�
obciążeń�środowiskowych�poprzez�zmniejszenie�emisji�spalin.�W�ostatnich�
latach�wykonano�m.in.:

1.�Droga�Bielice� -� Lipinki:� (6� sierpnia� 2010� r.)�Trwająca�blisko�4�miesiące�
renowacja�zaowocowała�3-kilometrowym�odcinkiem�drogi�z�nawierzchnią�
bitumiczną,�inwestycja�została�zrealizowana�dzięki�pozyskanym�funduszom�
w�ramach�RPO�Warmia�i�Mazury�na�lata�2007�-�2013.�W�otwarciu�drogi�wzięła�
udział�Pani�Jolanta�Szulc�,�w�-�ce�marszałek�woj.�warmińsko�-�mazurskiego.

Otwarcie�drogi�Bielice�-�Lipinki Droga�Bielice�-�Lipinki
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2.� Droga� Krotoszyny-Zawada-Wonna,� Wonna-Wielka� Wólka� o� długości���������������
11�209m�oficjalnie�otwarta�17�listopada�2010�r�.� �W�otwarciu�drogi�wzięli�udział�
przedstawiciele�władz�wojewódzkich.

3.�10�grudnia�2011�r.�w�miejscowości�Piotrowice�odbyło�się�uroczyste�otwarcie�������
i�przekazanie�do�użytku�przebudowanej�drogi�gminnej�oraz�przebudowanej�
sieci�wodociągowej�na�odcinku�Piotrowice�–�Słupnica.�W�ramach�inwestycji�
wykonano,�drogę�o�długości�5321�mb,�chodniki�o�długości�2883�m2,�oraz�liczne�
zjazdy�i��pobocza.

Otwarcie�drogi�Krotoszyny�-�Zawada�-�Wonna Droga�Krotoszyny�-�Zawada�-�Wonna

Otwarcie�drogi�Piotrowice�-�SłupnicaOtwarcie�drogi�Piotrowice�-�Słupnica

Otwarcie�drogi�Krotoszyny�-�Zawada�-�Wonna Droga�Krotoszyny�-�Zawada�-�Wonna
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4.�W�listopadzie�2013�otwarto�przebudowaną�drogę�Ostrowite�-�Osetno�-�Łąkorz�
na�długości�8,151�km.
Wykonano�m.�in.� :�nową�nawierzchnię�z�asfaltobetonu,�pełna�konstrukcja�na�
poszerzeniach�jezdni�oraz�w�miejscowości,�poszerzenie�całej�długości�jezdni,�
zjazdy�z�nową�nawierzchnią�z�kostki�betonowej�do�posesji,�oraz�z�asfaltobetonu�
na�pola,�obudowę�chodnika�we�wsi�Osetno�i�Łąkorek�oraz�schody�we�wsi�Łąkorek��
z� kostki� betonowej,� zatoki� autobusowe,� oświetlenie� solarne� LED� w� celu�
oświetlenia�przejść�dla�pieszych;

5.� 30� listopada� 2010� roku� przebudowana� została� droga� gminna� Ostrowite-
Wronka� na� odcinku� o� długości� 2,862km,� w� ramach� której� wykonano�
nawierzchnię� z� asfaltobetonu� na� podbudowie� z� kruszywa� łamanego�
stabilizowanego�mechanicznie.�Ponadto�zostały�wykonane�przepusty�pod�drogą�
i�zjazdy�z�drogi,�przepusty�pod�zjazdami�oraz�odbudowa�rowów�melioracyjnych�
wzdłuż�drogi.�Dzięki�tej�inwestycji�zostały�udostępnione�tereny�o�charakterze�
turystycznym�i�rekreacyjnym�powiązane�z�Brodnickim�Parkiem�Krajobrazowym�
i�istniejącymi�na�tym�terenie�jeziorami.�

6.� W� listopadzie� 2014� roku� do� użytku� oddane� zostały� dwie� drogi� gminne:�
Rywałdzik�-�Mierzyn�oraz�Wonna�-�Szwarcenowo�-�Czachówki,�o�łącznej�długości�
7,446�km�i�wartości�5�771�308,50�zł�z�kwota�dofinansowania:�2�885�654,00�zł.�
Roboty� jakie� zostały� wykonane� na� drogach� to� m.� in.� :� przebudowa� jezdni,�
chodnika,�zjazdów�indywidualnych�i�publicznych,�budowa�zatoki�autobusowej.

Droga�Ostrowite�-�Wronka Droga�Ostrowite�-�Wronka
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7.�Budowa�chodników�w�miejscowościach:�Biskupiec,�Krotoszyny,�Ostrowite,�
Szwarcenowo,� Bielice,� Lipinki,� Łąkorz,� Rywałdzik,� Sumin,� Czachówki,�
Łąkorek�:�łącznie�wybudowano�blisko�13�km�chodników�zarówno�wzdłuż�dróg�
gminnych�jaki�i�powiatowych.

8.�Remont�nawierzchni�drogowych,�parkingów�i�chodników�oraz�budowa�
placu�zabaw�wraz�z�kanalizacją�deszczową�na�Osiedlu�40-lecia�PRL�w�
Biskupcu;

Osiedle�40�-�lecia�PRL Osiedle�40�-�lecia�PRL

Chodnik�w�KrotoszynachChodnik�w�Bielicach
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Odnowiony�Amfiteatr�w�Biskupcu Budynek�GOK�w�Biskupcu

 Chlubą�gminy�Biskupiec�jest�także�Muzeum�Lokalne�Kultury�Ludowej�������������������
w�Łąkorzu��powstałe�w�1995�roku�.�Inicjatorem�powstania�Muzeum��był�Pan�
Jan� Ostrowski� ,� obecnie� prezes� Stowarzyszenia� Ochrony� Przyrody� i�
Dziedzictwa�Kulturowego�w�Łąkorzu�.�Muzeum�powstało�z�kilku�zebranych�
maszyn��i�narzędzi�,�obecnie�dzięki�darowiznom�i�zakupom�zbiory�liczą�już�ok.�
3�000�eksponatów.�Dzięki�współpracy�gminy�Biskupiec�przy�muzeum�powstał�
obiekt�wystawowy�-�kopia�starej�kuźni,�gdzie�można�podziwiać�wyposażenie�i�
wyroby� kowalskie.� W� starej,� ponad� 200� letniej,� chacie� organizowane� są�
wystawy�tematyczne,�co�idealnie�obrazuje�zmiany�zachodzące�we�wsiach�na�
przełomie�dziesiątek�lat�.�Również�w�Łąkorzu�działa,�już�od�30�lat,�zespół�„Byle-
Babki”,� który�w� 2015� roku� obchodził� 30� -� lecie� swojej� działalności.� Panie�
zgarnęły�już�wiele�nagród�z�prestiżowych�festiwali,�śpiewają�zarówno�swoje�
utwory,�jak�i�znane�Polskie�Pieśni�Ludowe.

Muzeum�Lokalne�w�Łąkorzu Zespół�„Byle-Babki”
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KULTURA�
I�BEZPIECZEŃSTWO

 W�Gminie�Biskupiec�funkcjonuje�obecnie�9�Kół�Gospodyń�Wiejskich�:�
KGW�„Arkadia”�Krotoszyny,�KGW�Łąkorz,�KGW�Podlasek,�KGW�Wielka�Tymawa,�
KGW�Sumin,�KGW�Osetno,�KGW�Piotrowice�i�KGW�Wonna.�Wszystkie�te�koła�
mogą�spotykać�się�i�rozwijać�swoją�działalność�na�rzecz�społeczności�lokalnej�m.�
in.�dzięki�przebudowanym�takim�miejscom�jak:�Wiejski�Dom�Kultury�w�Łąkorzu,��
świetlice�wiejskie�w�Krotoszynach,�Podlasku,�Łąkorzu,�Gaju,�Wielkiej�Tymawie,�
Suminie,�Osetnie�i�Wonnie�oraz�dzięki�doposażeniu�większości�z�nich.

�

 Nie�zapominajmy�o�głównym�centrum�kultury�naszej�gminy�czyli�o�
Gminnym�Ośrodku�Kultury�w�Biskupcu,�w�którego�wyremontowanym�budynku�
mogą�odbywać�się�cykliczne�spotkania�dla�dzieci,�młodzieży�i�seniorów�m.�in.�
takie�jak:�zajęcia�plastyczne,�karaoke,�nauka�gry�na�instrumentach,�korepetycje,�
tenis� stołowy,� spotkania� Klubu� Seniora� „Radość”� i� wiele� innych.� Na� świeżo�
przebudowanym� w� 2014� roku� zaś� amfiteatrze� przy� GOK� Biskupiec� dalej�
odbywać� się� będą� imprezy� znane� już�w� całej� Polsce� czyli� coroczne� lipcowe�
„Święto�Gęsi”�czy�lokalne�i�nie�tylko,�Święta�Plonów�odbywające�się�cyklicznie�
pod�koniec�lata.

Wiejski�Dom�Kultury�w�Łąkorzu Otwarcie�Świetlicy�w�Wielkiej�Tymawie
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 Działalność� kulturową� Gminy� Biskupiec� wspierają� również�
stowarzyszenia� działające� na� terenie� gminy� .� Stowarzyszenie� Inicjatywy�
Kulturowej�„Kładka”�z�Lipinek�jest�stowarzyszeniem� �non-profit�zajmujący�się�
organizowaniem�koncertów,�festynów,�warsztatów�dla�dzieci�oraz�spotkań�dla�
seniorów�.�Pod�jego�skrzydłami�prężnie�rozwija�się� już�od�1996�roku�Grupa�
Cyrkowa� „Heca”� ,jej� członkami� są� głownie� uczniowie� i� absolwenci� szkoły�
podstawowej�w�Lipinkach�w�wieku�od�5�do�23�lat�.�Jest�największą�i�najstarszą��
tego�rodzaju� �grupą�w�kraju� .W�repertuarze�cyrku�znajduje�się�akrobatyka,�
żonglerka,� ekwilibrystyka,� iluzja� i� wiele� innych� .� Grupa� Odwiedziła� już�
Portugalię,� Hiszpanię,� Holandię,� Litwę,� Rumunię� i� Niemcy� występując�����������������
i�doskonaląc�swoje�umiejętności.�Członkowie�grupy�uczestniczyli�w�festiwalach�
Zjednoczonych�Emiratach�Arabskich�oraz�w�Katarze.�W�maju�2002�roku�grupa�
zdobyła�główną�nagrodę�na�Międzynarodowym�festiwalu� �w�Rumunii.�Do�tej�
pory�Cyrk�wystąpił�w�kilku��programach�m.in.�"Talent�za�talent",�"Ja�tylko�pytam",�
"Expres� Reporterów",� "Polska� z� bocznej� drogi",� "Dzień�Dobry� TVN",� "Mam�
Talent�2".�W�2014�roku�grupa�pod�wodzą�Pani�Ewy�Dembek�obchodziła�swoje�18�
urodziny.

Grupa�Cyrkowa�„Heca” Grupa�Cyrkowa�„Heca”



 W�Gminie�Biskupiec�już�od�124�lat�działa�Ochotnicza�Straż�Pożarna.�
Obecnie�funkcjonuje�9�jednostek:�w�Biskupcu,�Piotrowicach,�Krotoszynach,�
Wonnie,�Gaju,�Osetnie,�Łąkorzu,�Lipinkach�i�Suminie.�Straże�dzięki�pomocy�
Gminy�Biskupiec�są�systematycznie�doposażane�w�niezbędny�sprzęt�potrzebny�
do�zapewnienia�ochrony�naszym�mieszkańcom,�oraz�mają�wiele�możliwości�do�
podnoszenia� swoich� umiejętności� w� ratowaniu� ludzi.� W� ostatnim� czasie,�
jednym�z�większych�przedsięwzięć�był��zakup�samochodów�strażackich,�w�tym�
dwóch�samochodów�ciężkich�bojowych�i�jednego�ratownictwa�drogowego.

� Gmina� Biskupiec� inwestuje� swoje� środki� również� w� zapewnienie�
naszym��mieszkańcom��odpowiednich��warunków��opieki�zdrowotnej�poprzez:
-�remont�i�doposażenie�SP�ZOZ�w�Biskupcu�w�niezbędny�sprzęt�medyczny;
-��remont�Ośrodka�Zdrowia�w�Łąkorzu�;

Nowy�samochód�OSP Strażnica�OSP�Biskupiec
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Ośrodek�Zdrowia�w�Łąkorzu Ośrodek�Zdrowia�w�Biskupcu



Gmina
Biskupiec

�Szkoła�Podstawowa�
Im.�Mikołaja�Kopernika�w�Biskupcu���������������������������������������������������������������

ul.�Grudziądzka�38�������������������������������������������
13-340�Biskupiec���������������������������������������������������������

tel./fax.:�56�474�51�09��������������������������������������������������
e-mail:�info@biskupiec.szkola.pl�����������������������������������

www.biskupiec.szkola.pl���������

Szkoła�Podstawowa�
w�Szwarcenowie�

Szwarcenowo�36,�13-340�Biskupiec
tel./fax.:�56�474�54�07

e-mail:�spszwarcenowo@poczta.onet.pl
www.szwarcenowo.com.pl����

�Szkoła�Podstawowa�im.�Wójta�Kazimierza�
Tomaszewskiego�w�Krotoszynach��

Krotoszyny�4A�,�13-330�Krotoszyny��
�tel./fax.:�56�474�53�01

�e-mail:�szkola_krotoszyny@interia.pl������
www.szkolakrotoszyny.szkolnastrona.pl������

Szkoła�Podstawowa�
im.�Jana�Pawła�II�w�Łąkorzu�
Łąkorz�99,�13-334�Łąkorz

tel./fax:�56�474�62�14
e-mail:�splakorz@interia.pl

www.szkola-lakorz.pl�����

�Szkoła�Podstawowa�
Im.�Juliana�Tuwima�w�Lipinkach����

Lipinki�7,�13-334�Łąkorz���
tel./fax:�56�474�56�07��

e-mail:�splipinki@interia.pl��
www.splipinki.edupage.org�����

�Szkoła�Podstawowa�w�Ostrowitem�
Ostrowite�34�,�13-334�Łąkorz�

tel./fax:�56�474�58�88
e-mail:�sp.ostrowite@op.pl
www.sp-ostrowite.org.pl���

�Zespół�Szkół�w�Bielicach��������������
Bielice�120,�13-330�Krotoszyny

tel./fax:�56�474�77�46
e-mail:�gimnazjum@hot.pl

www.bielice.com���

Gminny�Ośrodek�Pomocy�Społecznej�
ul.�Rynek�1,�13-340�Biskupiec�

tel.�(56)�47�47�985
gops@gminabiskupiec.pl
www.gminabiskupiec.pl

Gminny�Ośrodek�Kultury�
ul.�Rynek�4,�13-340�Biskupiec

tel.�(56)�47-45-056
gok@gminabiskupiec.pl��

Samodzielny�Publiczny�Zespół�Opieki�
Zdrowotnej�
ul.�Lipowa�7

13-340�Biskupiec����

Wykaz�jednostek�organizacyjnych�:

Gminna�Biblioteka�Publiczna
w�Biskupcu,�ul.�Rynek�4�

gbpbiskupiec@wbp.olsztyn.pl��



Gmina
Biskupiec

 Przed� nami� nowa� perspektywa� finansowa.�
Perspektywa � na � da l szy � rozwój � gospodarczy����������������������
i� społeczny.� Rozwój� gospodarczy� jest� najlepszym�
sposobem�eliminacji�większości�problemów�społecznych�
(takich� jak:� bezrobocie,� brak� wykształcenia,� ubóstwo,�
przestępczość�etc.)�przed�jakimi�staje�władza�lokalna.�Na�
szczeblu� lokalnym�oznacza�przyrost�możliwości,�które�
pozwolą�mieszkańcom�zaspokoić�większą�ilość�potrzeb,�
na�wyższym� poziomie.� Jedynie�w�warunkach� rozwoju�
gospodarczego�udaje�się�osiągnąć�tak�pożądane�zjawisko�
j a k � u c z e s t n i c two � p r ywa t n e go � k a p i t a ł u � w�
przedsięwzięciach�istotnych�dla� �zaspokojenia�potrzeb�
mieszkańców�oraz�aktywność�ludzką�nie�nastawioną�na�
roszczenie,�lecz�na konstruktywne�budowanie�rozwoju�
lokalnego.
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