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Szanowni Państwo! 

Drodzy mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński! 

 

 Mijające trzy lata były nacechowane wzajemną pomocą, współpracą i szacunkiem. Wspólnie udało nam się 

zrealizować wiele projektów i mam nadzieję, że jeszcze wiele przed nami. Nadchodzący rok to czas na wykonanie 

kolejnych przedsięwzięć. Wszystko po to, aby mieszkańcom Gminy Lidzbark Warmiński żyło się coraz lepiej.  

Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania Biuletynu. Znajdują się w nim 

informacje z różnych obszarów, opisujące działania podejmowane na naszym terenie. 

Każdego, kto na bieżąco chce wiedzieć, co nowego dzieje się w naszym regionie 

zapraszam do przeglądania strony internetowej gminy. Od sierpnia posiadamy też swoją 

stronę na Facebooku. Wszystkich internautów zachęcam do jej odwiedzenia.  

 Rok 2017 minął szybko i bardzo pracowicie. Wzorem lat ubiegłych 

modernizujemy drogi i odtwarzamy ich prawidłowy przebieg geodezyjny. Bieżący rok to 

przede wszystkim modernizacja m. in. drogi w Pilniku, której całkowity koszt 

obejmujący projekt, nadzór i wykonawstwo, wyniósł ponad 1 800 000,00 zł. Ponadto 

zmodernizowaliśmy drogę Kłębowo-Świętnik oraz Redy Osada. W dalszej części 

biuletynu zostały szczegółowo opisane zrealizowane roboty drogowe. Plan na 2018 rok 

to m.in. przebudowa drogi w miejscowości Morawa, oraz II etap modernizacji drogi 

Pilnik – Nowosady. To są kluczowe inwestycje, natomiast systemem gospodarczym na 

bieżąco remontujemy drogi gruntowe w ramach własnej kadry i sprzętu. Chciałbym nadmienić, że podpisaliśmy 

porozumienie i wspólnie z Powiatem Lidzbarskim wykonaliśmy remont drogi Kłębowo-Blanki. Wkład finansowy 

Gminy to 230 000,00zł. 

Ważną umową 2017 roku było uzyskanie pomocy finansowej w kwocie 1 533 334,00 zł na modernizację 

infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa wynosiła 

ok. 3 000 000,00zł. Dwa przetargi nie wyłoniły wykonawcy, dopiero trzeci przetarg został rozstrzygnięty. Wartość, którą 

trzeba będzie wygospodarować w budżecie gminy to 4 210 000,00 zł. W ramach projektu zostaną przebudowane Stacje 

Uzdatniania Wody w miejscowościach: Morawa, Babiak, Runowo i Kraszewo; wybudowana zostanie sieć sanitarna 

w miejscowości Redy Osada, oraz rozbudowane będą sieci wodno–kanalizacyjne w Kraszewie i sieć wodociągowa 

w Nowej Wsi Wielkiej. Wykonanie tych inwestycji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz poprawę 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Co roku przeprowadzamy remonty budynków komunalnych i użytkowych. Za nami dwa wspaniałe jubileusze, 

tj. 70 lat OSP w Runowie i 50 lat OSP w Rogóżu, które były doskonałą okazją do wyremontowania i wyposażenia  tych 

jednostek w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

W tym roku ważnym aspektem było dostosowanie szkół podstawowych do reformy szkolnictwa. Trzy 

z czterech szkół gminnych z dniem 1 września weszły w reformę w budynkach wyremontowanych i dostosowanych do 

potrzeb 8-letniej szkoły podstawowej. W trosce o bezpieczeństwo i komfort oczekiwania podróżnych na przyjeżdżające 

autobusy wyremontowaliśmy wiaty przystankowe, które służą zarówno dzieciom dojeżdżającym do szkół, jak również  
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mieszkańcom korzystającym z komunikacji publicznej. Gmina Lidzbark Warmiński, jako właściciel budynków 

komunalnych, stara się zaspokajać potrzeby najemców, rok rocznie modernizując i odnawiając budynki mieszkalne.   

Inwestycji jest wiele i każdy rok przynosi coraz więcej. Cały czas staramy się pozyskiwać środki z zewnętrz, 

aby większość potrzeb mieszkańców została zaspokojona. Staramy się pomagać wszystkim, w ramach własnych 

możliwości. Rok 2018 również będzie rokiem wielu nowych i zadań. Planujemy dalsze remonty dróg, budynków 

komunalnych, modernizację świetlic wiejskich. Powyższe przedsięwzięcia mają na celu przyczynić się do zwiększenia 

jakości życia mieszkańców. Środki na ich realizację pozyskujemy częściowo z Unii Europejskiej. 

Chciałbym przypomnieć Państwu także to, o czym wspominałem podczas cyklu spotkań z mieszkańcami gminy 

wiosną 2017r. Każda ważna inwestycja to ogromny koszt. Aby uzyskać dofinansowanie unijne jesteśmy zmuszeni do 

wzięcia kredytu na pokrycie wkładu własnego. Tak było w przypadku inwestycji takich jak modernizacja drogi 

w Pilniku, przebudowy Stacji Uzdatniania Wody, rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych i wiele innych, które 

w przyszłości chcemy zrealizować. Na dzień 30 października zadłużenie Gminy z tytułu kredytów wynosi 6 001 000,00 

zł. W planach mamy nowe inwestycje, a co za tym idzie – nowe kredyty. Zwrot dotacji na modernizację drogi w Pilniku 

dostaniemy w 2018r., natomiast w 2019r., otrzymamy zwrot kosztów w ramach projektów, które zakończymy w 2018r. 

Wszystkie te działania skierowane są dla dobra i poprawy bytu mieszkańców Gminy, dlatego z całego serca dziękuję 

Państwu za zrozumienie. „Nic o was bez was”. O wszystkim Państwo musicie wiedzieć, bo tylko wzajemne zaufanie 

prowadzi do wspólnego dobra i rozwoju Gminy.    

Ogromnie cieszy mnie fakt, iż mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński, to ludzie aktywni, z  pasją, działający 

na rzecz rozwoju własnych wsi. W tym roku, w ramach inicjatywy lokalnej wsparliśmy 9 projektów na  przedsięwzięcia 

o zakresie lokalnym. Dzięki temu zagospodarowano gminne place, ogrodzono boiska wiejskie, zakupiono sprzęty do 

pielęgnacji zieleni w miejscach publicznych. Z dumą mogę powiedzieć, że potrzeba integracji społecznej i wspólnego 

spędzania czasu wciąż rośnie. Udowadniają to Państwo podczas każdej imprezy gminnej, na które tak licznie 

przybywacie, a także poprzez wspólne działania. Konkurs Estetyczna Wieś jest doskonałym tego przykładem. Tylko 

dzięki Państwu i Waszej wspólnej pracy estetyka i atrakcyjność Gminy wciąż się  poprawia. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że przyszłością jest młodzież, która nieustannie pragnie się rozwijać. Ogromną 

szansą dla młodych sportowców jest utworzenie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „KAROL” przy Szkole 

Podstawowej w Kraszewie. Ponadto, wszystkie dzieci oraz młodzież, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania 

zachęcam do korzystania z zajęć proponowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku.  

Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za dobre słowa kierowane w moim 

kierunku, ale także i za słowa konstruktywnej krytyki. Często jest ona dla mnie motywacją do jeszcze lepszego 

działania i zaangażowania w potrzeby każdego mieszkańca Gminy Lidzbark War miński. Dziękuję kierownikom 

referatów, wszystkim pracownikom Urzędu, za wspólną pracę i trud włożony w poprawę wizerunku Gminy. Dziękuję 

także Radzie Gminy, Sołtysom, Stowarzyszeniom oraz wszystkim, którzy nas wspierają.  

Życzę Państwu, aby 2018r. przebiegał w zdrowiu i radości, a zamierzone cele zostały osiągnięte. Wszystkiego 

dobrego! 

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński  
  

Fabian Andrukajtis 
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 MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

1. Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117029 N w miejscowości Kłębowo i Świętnik 

 

W roku 2017, dzięki otrzymaniu środków finansowych w wysokości 90 tys. zł z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

którego realizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego, została zmodernizowana droga gminna 

publiczna nr 117029 N na odcinku od dr. pow. nr 1535 N do miejscowości Świętnik na długości 1630 mb. Decyzja o modernizacji 

przedmiotowej drogi podyktowana była jej złym stanem technicznym. Droga na całej długości nie posiadała rowów 

odwadniających, a pobocza były znacznie zawyżone. W okresie wiosennym i jesiennym poruszanie się drogą było utrudnione ze 

względu na liczne koleiny i zastoiska wodne. Zakres prac modernizacyjnych objął m.in.: wycinkę zakrzaczenia, usunięcie starych 

karp, wykonanie rowów odwadniających korpus drogi, poszerzenie jezdni do 5 mb wraz z wykonaniem poboczy, miejscową 

wymianę gruntu, wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie kruszywa o frakcji 0 – 31,5 mm, profilowanie i zagęszczenie 

nawierzchni.  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 117016 N w miejscowości Pilnik 

1 września 2017 r. została zakończona inwestycja związana 

z przebudową drogi gminnej nr 117016 N w msc. Pilnik. To 

największa inwestycja drogowa naszej gminy. Umowa na 

wykonanie robót z wyłonionym w przetargu wykonawcą – 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o, została 

podpisana 1 grudnia 2016 r. Prace nad przebudową drogi 

trwały 8 miesięcy. Projekt wykonała firma Kulczyk Projekty 

Łukasz Kulczyk z Grudziądza, a inspektorem nadzoru 

podczas realizacji robót oraz w okresie gwarancji jest firma 

INSPEC z Olsztyna. Całkowita powierzchnia 

zmodernizowanego terenu wynosi 7 656 m2. Zakres 

inwestycji objął przebudowę nawierzchni drogi wraz 

z przebudową skrzyżowania, budową nowych miejsc 

parkingowych oraz ciągów pieszo – rowerowych. Ponadto 

przebudowana została kanalizacja deszczowa, sieć 

wodociągowa, sieć energetyczna, a także powstało 

oświetlenie uliczne. Na zadanie pod nazwą „Przebudowa 

drogi gminnej nr 117016 N w miejscowości Pilnik” 

otrzymaliśmy dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020. Całkowity koszt inwestycji czyli projekt, 

nadzór i wykonawstwo, wyniósł ponad 1 800 000,00 zł, 

z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 

63,63% kosztów kwalifikacyjnych. 
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3. Modernizacja odcina drogi gminnej publicznej nr 117031 N dr. woj. nr 511 – Redy Osada 

Każdego roku wykonujemy kolejny etap modernizacji drogi 

publicznej nr 117031 N w kierunku miejscowości Redy 

Osada. Modernizacja drogi od samego początku jest 

prowadzona w systemie etapowym ze względu na 

ograniczone środki finansowe Gminy, jednakże zaznaczyć 

należy, iż zastosowana w ten sposób technologia pozwoli 

uzyskać długotrwały efekt. W 2017 roku, do realizacji 

przedmiotowego zadania, w drodze przetargu, wyłoniona 

została firma DROGBUD Michał Głodowski z Żegot, 

natomiast Inspektorem Nadzoru był Pan Wiesław Piotrowicz. 

Przedmiotem inwestycji była naprawa przełomów na 

długości 165 mb, a sam zakres robót objął: prace pomiarowe, 

rozebranie istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie koryta 

o gł. 50 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne, ułożenie geowłókniny o masie 

200g/m2 pod warstwy konstrukcyjne z półmetrowym 

zakładem, wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej 

z pospółki o gr. 30 cm., wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji                  

0 – 31,5mm; wykonanie obustronnych naprzemiennych 

sączków żwirowych; oczyszczenie i skropienie podbudowy, 

wykonanie warstwy wiążącej o gr. 6 cm, oczyszczenie 

i skropienie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej 

o gr. 4 cm, obustronne wykonanie poboczy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji                   

0 – 31,5 mm; oczyszczanie rowów z namułu, 

z wyprofilowaniem skarp, wykonanie zjazdu z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji                  

0 – 31,5 mm. W 2018r., planujemy wykonać już ostatni etap 

remontu przedmiotowej drogi i oddać do użytku odcinek 

bitumiczny o łącznej długości 1,00 km.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH 

W 2016 roku rozpoczęliśmy przygotowywanie projektów przebudowy kilku dróg gminnych. Pierwszym projektem przebudowy 

drogi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę był projekt Przebudowy drogi gminnej nr 117016 N w miejscowości Pilnik. 

Projekt obejmował przebudowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, budową 

nowych miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz rozwiązaniem skrzyżowania. 

Projekt pozwolił skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jak już 

wcześniej zostało wspomniane w ramach dofinansowania w roku 2017 wykonana została przedmiotowa inwestycja. W roku 2017 

podpisana została umowa z firmą NEOX Sp. z o.o. z Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka 

drogi gminnej nr 117030 N w msc. Morawa. Opracowanie projektowe obejmować będzie przebudowę nawierzchni drogowej od 

drogi krajowej nr 51 przez miejscowość Morawa do drogi powiatowej nr 1541 N, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz 

budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Całkowity koszt sporządzenia projektu budowlanego wyniesie 39 360,00 zł. 

Projekt będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2018.  
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 MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE SYSTEMEM GOSPODARCZYM  

PRZY UŻYCIU SPRZĘTU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

Modernizując drogi zawsze stawiamy ogromny nacisk na prawidłową organizację pracy sprzętu, tak aby  można było wykonać 

coś więcej niż tylko zamierzoną inwestycję. W roku 2017r., ze środków własnych Gminy, udało się wykonać również remont 

odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 120, 23/9, 23/12 w msc. Medyny oraz poszerzyć wąwóz przed miejscowością Świętnik. Z kolei 

materiał uzyskany z poboczy i skarp pozwoliły wykonać utwardzony plac na dz. nr 64 również w msc. Świętnik. Takie 

planowanie robót pozwala oszczędzić czas oraz środki finansowe, które można wykorzystać na inne cele.   

1. Remont odcinka drogi wewnętrznej w msc. Medyny i poszerzenie wąwozu w ciągu drogi nr 117028 N w msc. Świętnik  

Zakres prac przy remoncie drogi wewnętrznej i poszerzeniu wąwozu był podobny. Obejmował m.in.: usunięcie karp oraz 

zakrzaczenia, zdjęcie zawyżonych poboczy, korytowanie, zebranie i profilowanie skarp, oczyszczenie rowów oraz wykonanie 

podbudowy i nawierzchni z użyciem kruszywa 0-31,5 mm i frezowiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej w msc. Kochanówka 

 

Modernizacja drogi została wykonana we własnym zakresie, na odcinku o długości 750 mb. Modernizacja polegała przede 

wszystkim na poszerzeniu istniejącej drogi oraz wzmocnieniu jej korpusu. Zakres prac objął: usunięcie karp, zebranie 

zawyżonych poboczy, odtworzenie rowów oraz żwirowanie i profilowanie nawierzchni. W rezul tacie wykonanych prac, uzyskano 

utwardzoną drogę o nawierzchni żwirowej o długości 750 mb i śr. szerokości 5,0 m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Remont drogi w miejscowości Miłogórze 

 

Remont drogi wykonano na odcinku o długości 150 mb. Polegał na podniesieniu korpusu drogi oraz wykonaniu utwardzonej 

nawierzchni o średniej szerokości 4,5 m.  
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  3. Wykonanie utwardzonego placu na w msc. Świętnik 

 

Plac w msc. Świętnik udało się wykonać dzięki  materiałowi 

uzyskanemu ze skarp i poboczy podczas remontu drogi. 

Materiał ten został rozplanowany na przedmiotowej działce, 

a następnie cały teren został wyprofilowany oraz 

zagęszczony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Remont drogi wewnętrznej w msc. Koniewo – Osada 

 

Remont drogi wewnętrznej do msc. Koniewo Osada polegał na odprowadzeniu wody z korpusu drogi. W tym celu zebrano 

zawyżone pobocza oraz oczyszczono rowy biegnące wzdłuż drogi. Dodatkowo po zakończeniu prac ziemnych wzmocniono 

nawierzchnię kruszywem oraz frezowiną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Naprawa przepustu po drogą gminną nr 117023 N Kotowo – Samolubie 

 

Nieustanne opady atmosferyczne spowodowały liczne wymycia oraz rozmycia dróg szczególnie przy głównych ciekach wodnych. 

Taka sytuacja miała miejsce m.in. w ciągu drogi gminnej nr 117023 N Kotowo – Samolubie. Prace naprawcze polegały na 

poszerzeniu przepustów oraz umocnieniu skarp. Do tego celu zużyto ok. 180 ton kamieni i 260 ton gruzu. Aby uniknąć takich 

sytuacji w przyszłości, wykonano również cieki wodne, które odprowadzają wody opadowe już przed przepustami. Dodatkowo 

w miejscach wymyć wzmocniono i wyprofilowano nawierzchnię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REMONTY BIEŻĄCE NA DROGACH GMINNYCH 

Powyżej przedstawiono tylko mały ułamek prac jaki rok rocznie wykonywany jest na drogach naszej gminy. Pomiędzy wszelkimi 

pracami modernizacyjnymi wykonywane są przede wszystkim bieżące naprawy oraz remonty. W 2017 roku, mimo iż warunki 

pogodowe nie sprzyjały pracom na drogach, staraliśmy się zapewnić dogodny dojazd wszystkim mieszkańcom naszej gminy do 

swoich domów.  
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W tym celu: 

 

 przeprofilowano drogi o łącznej długości 293 km, 

 wyżwirowano i wygruzowano drogi  
o łącznej długości 53km, 

 wymieniono przepusty o łącznej długości 209mb, 
 zmodernizowano drogi o łącznej długości 4145mb. 

 

 

 

Wyremontowano także kolektor kanalizacji deszczowej w msc. Kraszewo, co pozwoli uniknąć podtopień kotłowni szkolnej, 

a także usprawni system odwadniający na terenie szkoły. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo, podobnie jak w roku 2016, udało się również nieodpłatnie pozyskać materiał do naprawy dróg w ilościach: gruz 

ok. 3000 ton, destrukt asfaltowy ok. 1200 ton. 

 

 

 WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM DRÓG POWIATOWYCH 

 

W ramach współpracy z Powiatem Lidzbarskim, zrealizowano inwestycję „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 

powiatowej 1533 N  na odcinku Kłębowo – Blanki”. Kwota jaką udało się wygospodarować i przekazać z budżetu Gminy to 

230 000 zł. Cała inwestycja zaś polegała na: Mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyrównawcza, 

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna, wykonanie poboczy z gruntu rodzimego. 
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 ZAKUP SPRZĘTU DROGOWEGO 

W celu usprawnienia prac związanych z naprawą dróg gminnych jak i z przewozem posiadanego już sprzętu drogowego, 

poszerzony został nasz park maszynowy, a umiejętne wykorzystanie go zwiększyło efektywność i szybkość wykonywanych prac. 

W 2017 roku zakupiona została samobieżna równiarka drogowa NEW Holland, oraz przyczepa niskopodwoziowa z najazdami 

marki PRONAR. Dzięki przedmiotowym zakupom inwestycyjnym, udało się skrócić czas pracy potrzebny na przeprofilowanie 

danych odcinków dróg, a co za tym idzie zwiększyć efektywność i szybkość wykonywanej pracy. Dodatkowo, po każdym 

profilowaniu staramy się zagęścić nawierzchnię walcem drogowym, co wpływa na jej trwałość. Dzięki posiadanej przyczepie, nie 

tylko jest możliwość przewieźć walec drogowy na obszar prac równiarki, ale również elementy sceny, czy dłużyce.   

 

 

Zakup równiarki samobieżnej New Holland    Zakup przyczepy niskopodwoziowej z najazdami –  

PRONAR – RC, model 2100-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy to sprawa priorytetowa. Dlatego tez z dumą możemy powiedzieć, że udało nam się odnowić 

wszystkie trzy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Remiza w Stryjkowie została wyremontowana w 2015r., w 2016r. – 2017r. 

remontowaliśmy remizę w Runowie, a w 2017r przyszedł czas na OSP w  Rogóżu. Aby zredukować koszty, wszystkie prace 

wykonywane są pracownikami zatrudnionymi w ramach prac publicznych. 

 

 MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W RUNOWIE 

Modernizacja budynku OSP w Runowie – wykonanie schodów żelbetowych wejściowych na piętro, docieplenie stropów 

i poddaszy, wykonanie stropu nad parterem, adaptacja pomieszczeń strychowych na poddaszu na pomieszczenia użytkowe, 

wydzielenie kuchni, łazienki i kotłowni, montaż osprzętu, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie centralnego ogrzewania 

z kotłem C.O., docieplenie ścian szczytowych. Wykonanie elewacji z pomalowaniem, wykonanie ciągów pieszych i opaski wokół 

budynku z polbruku oraz wymiana pokrycia dachowego na nową blachodachówkę, zagospodarowanie terenu. 
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 MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W ROGÓŻU 

Modernizacja budynku OSP w Rogóżu  obejmowała remont dachu (pokrycie dachu  papą termozgrzewalną, wymiana obróbek 

blacharskich i rur spustowych na nowe), wymianę pokrycia dachowego na pomieszczeniu magazynowym (z onduliny na blachę 

trapezową), docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wykonanie wyprawy elewacyjnej i pomalowanie elewacji, skucie 

tynków, wymiana stolarki otworowej, wykonanie opaski wokół budynku, skucie posadzek i wykonanie nowych z dociepleniem 

styropianem i izolacją przeciwwilgociową, wymianę instalacji C.O. wraz z grzejnikami oraz instalacji elektrycznej z osprzętem, 

wymianę instalacji wod-kan. Wykonanie w całej remizie stropów podwieszanych z dociepleniem wełną mineralną grubości 

15 cm, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, remont kanału samochodowego z wykonaniem nowej 

instalacji elektrycznej, wykonanie nowych desek na przykrycie kanału. Wykonanie nowej wieży stalowej pod syrenę alarmową. 

Wykonanie schodów z kostki betonowej polbruk, zagospodarowanie terenu 
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REMONTY BUDYNKÓW OŚWIATY 

W związku z reformą szkolnictwa, Gminy Lidzbark Warmiński również nie ominęły prace remontowe związane 

z przystosowaniem szkół do 8–letniego systemu nauczania.  Zmodernizowanie zastały Szkoła Podstawowa w Kłębowie oraz 

Szkoła Podstawowa w Runowie. Celem było wydzielenia sal lekcyjnych dla klasy siódmej oraz ósmej. 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUNOWIE – „PRZEBUDOWA KLAS” 

Zadanie polegało na adaptacja części holu na sale lekcyjną poprzez wymurowanie ścianki działowej z naświetlami, 

doprowadzenie wody i kanalizacji do nowo powstałej sali, montaż umywalki z baterią, przeniesienie szafki z hydrantem p.poż. do 

korytarza, wymianę i rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej z wymianą lamp na ledowe i osprzętu. Szpachlowanie 

i malowanie ścian i sufitów w nowej klasie, na holu, w klatce schodowej, korytarzu. Docięcie wykładziny PCV z listwami 

przypodłogowymi. Likwidacja zacieków poprzez dwukrotne pomalowanie sufitu w klasie na parterze. Oczyszczenie wszystkich 

rynien i rur spustowych oraz wykonanie niezbędnych napraw. Wymiana i uzupełnienie brakujących i pękniętych dachówek. 

Przełożenie chodników, opaski oraz chodów prowadzących do hali sportowej z kostki polbruk.  

 

 

 

 

 

 

PRZED PO 

12 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA 

PRZED 

PO 

PRZED PO 



 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁĘBOWIE – „PRZEBUDOWA KLAS” 

Adaptacja szatni na salę lekcyjną poprzez wykonanie ściany murowanej z naświetlami. Wydzielenie nowej szatni z części sali 

przedszkolnej. Podział jadalni na mniejszą i sale lekcyjną z zastosowaniem ściany segmentowej przesuwnej. Wykonanie nowej 

posadzki z płytkami gres w korytarzu szkoły, ułożenie wykładziny PCV z listwami przypodłogowymi. Wymiana instalacji 

elektrycznej na nową w części objętej przebudową z zamontowaniem nowych lamp ledowych. Pomalowanie dwóch sal 

lekcyjnych na piętrze oraz klatki schodowej, roboty malarskie w pokoju dyrektora i sali komputerowej. Oczyszczenie i drobne 

naprawy rynien i rur spustowych. Naprawa wyłazu dachowego i drobne obróbki blacharskie.  Zamówienie nowego kotła C.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGÓŻU 
 

Roboty dachowe na sali gimnastycznej (wymiana pokrycia papowego na nowe z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych). 
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Aby poprawić komfort życia mieszkańców ulepszyliśmy wiaty przystankowe tak, aby oczekiwaniepodróżujących na autobus 

przebiegało w dogodnych warunkach. W miejscowościach Bugi, Kotowo i Markajmy wiaty zostały odmalowane, odświeżone 

oraz został położony utwardzony polbruk  pod wiatami. 

 

 

 WIATA PRZYSTANKOWA W MIEJSCOWOŚCI BUGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WIATA PRZYSTANKOWA W MIEJSCOWOŚCI KOTOWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WIATA PRZYSTANKOWA W MIEJSCOWOŚCI MARKAJMY 
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Gmina Lidzbark Warmiński, jako właściciel budynków komunalnych co roku stara się, na prośbę najemcy, remontować 

i odnawiać zamieszkałe budynki. W skład prac wchodzi także naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji, wymiana pieców 

grzewczych, okien i drzwi, posadzek, oraz tynków. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów reguluje ustawa o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r.  

 

 BUDYNEK GOSPODARCZY W RUNOWIE 

Wykonano zabezpieczenie budynku gospodarczego przed zawaleniem (zdjęcie dachówki, wymiana części elementów 

konstrukcyjnych dachu, montaż nowych łat i podłatników, ułożenie na nowo dachówek, podmurowanie ści an i uzupełnienie 

tynków). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUDYNEK KOMUNALNY RUNOWO 41 

 
Modernizacja budynku komunalnego - (remont kapitalny dachu polegający na: wymiana części konstrukcji dachowej oraz części 

deskowania, wymiana łat i podłatników, wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana 

instalacji odgromowej, przemurowanie kominów ponad dachem; wymiana stolarki otworowej, wykonanie elewacji: skucie 

tynków, wykonanie nowych, zagruntowanie, z pomalowaniem oraz nowej opaski z polbruku wokół budynku, zagospodarowanie 

terenu wokół budynku); naprawa pękniętego komina w kotłowni wraz z otynkowanie; uszczelnienie obróbek blacharskich przy 

kominach wentylacyjnych na dachu świetlicy; udrożnienie zapchanej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej nieczystości płynne 

do zbiornika bezodpływowego; adaptacja korytarza na łazienkę z WC, przynależna do lokalu mieszkalnego oraz wykonanie boksu 

na żuzel. ROBOTY W TOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDYNEK KOMUNALNY STABUNITY 1/3 

Dokończenie remontu lokalu komunalnego rozpoczętego w 2016 r:, polegającego na: kapitalnym remoncie gminnego lokalu 

mieszkalnego nr 3 (remont podłóg, wymiana tynków, wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, wodnej i kanalizacyjnej,  
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  wymiana stolarki otworowej, wykonanie instalacji C.O. wraz z kotłem, szpachlowanie i malowanie, adaptacja części poddasza 

na pokój, montaż 2 okien połaciowych).Wykonanie remontu klatki schodowej (szpachlowanie, malowanie, wymiana osprzętu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUDYNEK KOMUNALNY SARNOWO 2/3 

Remont kapitalny lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku komunalnym – wydzielenie łazienki i kotłowni z zamontowaniem kotła 

c.o., wykonanie posadzek betonowych z ułożeniem wykładziny PCV wraz z listwami, ułożenie terakoty i glazury w kuchni 

i łazience, wykonanie sufitów podwieszanych, uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, 

wod.-kan., rozbiórka pieców kaflowych, wykonanie instalacji c.o.  
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 ROGÓŻ 19A ŚWIETLICA 

Remont schodów (skucie płytek i ponowne ułożenie wraz z fugowaniem schodów głównych wraz z podjazdem oraz schodów 

ewakuacyjnych). Wykonanie przedłużenia komina z elementów stalowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARKAJMY, BARTOSZYCKA 28 

Wymiana instalacji w klatce schodowej na nową z wyniesieniem skrzynki licznikowej na zewnątrz budynku oraz wykonanie 

rozdziału i osobnego zasilenia stolarni gminnej. Remont klatki schodowej (uzupełnienie tynków na bruzdach instalacyjnych, 

szpachlowanie i malowanie całości klatki schodowej). Wymiana uszkodzonego stopnia podestowego przed drzwiami 

wejściowymi do budynku na podest z polbruku. Rozdział i uzupełnienie instalacji wod.-kan. z zamontowaniem podlicznika na 

oddzielny sanitariat. 
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1. Sprzedano w rokowaniach nieruchomość niezabudowaną 

oznaczoną nr 36/6 o pow. 0,0256 ha położoną 

w miejscowości Runowo, zgodną z wyceną rzeczoznawcy za 

cenę 4.151,00 zł. 

2. W wyniku przetargu sprzedano nieruchomość 

niezabudowaną nr 22/3 o pow. 2,9434 ha położoną 
w miejscowości Markajmy. Cena wywoławcza 
nieruchomości 80.000,00zł. Cena osiągnięta w przetargu 

80.800,00 zł. 

3. W wyniku przetargu sprzedano nieruchomości 

niezabudowane oznaczonych numerami ewidencyjnymi 19/2 
i 21/2 o ogólnej powierzchni 2,4417 ha położonych 
w obrębie Markajmy. Cena osiągnięta w w/w przetargu 
wyniosła 202.000,00zł + 23% VAT – 248.460,00zł.  

4. Zakupiono nieruchomość nr 57/5 w miejscowości Babiak 

za kwotę 4.500 zł na cele rozbudowy i obsługi hydroforni 

w Babiaku. 

5. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 13/1 
w miejscowości Jarandowo. 

6. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni 
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową 
oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej 
i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do 
prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, na działce 
nr 2/50, położonej w obrębie Koniewo. 

7. Usunięto ponad 18 Mg wyrobów zawierających azbest. 

W celu wykonania powyższego zadania w zapytaniu 
ofertowym wyłoniono firmę GRONEKO, która 
zaproponowała cenę usunięcia azbestu w wysokości 637,20 
zł, z czego do każdej tony WFOŚ w Olsztynie przyznał 
dofinansowanie w kwocie 300 zł.  

8. Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dotycząca części obszaru 
gminy ograniczonego do sołectw: Łabno, Medyny, Kierz, 
Kochanówka i Pilnik.  

9. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie 
„A” w obrębach Pilnik, Łabno, Medyny w gminie Lidzbark 
Warmiński. 

10. Dofinansowano budowę 13 przydomowych 

oczyszczalni ścieków, oraz budowę 1 ujęcia wody dla 
budynku mieszkalnego. Łącznie na dofinansowanie 
wydatkowano kwotę 53.972,00 zł. 

11. Od dnia 17.06.2017 r. nastąpiła zmiana 

zasad wycinki drzew. Zgodnie z nowymi 
przepisami właściciel drzew lub krzewów, 
które rosną na nieruchomościach    
stanowiących własność osób fizycznych i są 

usuwane na cele 
niezwiązane 
z prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej  
obowiązany jest 
dokonać zgłoszenia 
do Wójta  zamiaru ich 
usunięcia, jeżeli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm 
przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu 
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 60 cm – 
w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku 
pozostałych gatunków drzew. Zgłoszenie zawiera imię 
i nazwisko właściciela, oznaczenie  nieruchomości z której 
drzewa mają być usunięte, oraz rysunek albo mapkę 
określającą usytuowanie drzew. W terminie 21 dni od 
zgłoszenia dokonuje się oględzin drzew, z których sporządza 
się protokół. Usunięcie drzew może nastąpić po upływie 14 
dni od dnia oględzin, jeżeli nie został w tym czasie wniesiony 
sprzeciw wójta w drodze decyzji administracyjnej. 

13. Zostały sporządzone uproszczone plany urządzenia lasu 

dla gruntów leśnych będących własnością osób fizycznych. 
Plany takie sporządza starostwo powiatowe – obowiązkiem 
gminy w tym zakresie było ich wyłożenie do publicznego 
wglądu. 

14. Na odbiór odpadów odbyły się dwa przetargi. Pierwszy 

nie został rozstrzygnięty  z powodu zbyt wysokiej ceny. 
Drugi przetarg wygrała firma Ekopolimer Recykling 
Odpadów Opakowaniowych Sebastian Pasternak, Długołęka 
11, 11-100 Lidzbark Warmiński, (cena 363.906,00 zł brutto), 
z którą podpisano umowę na 2 lata. Pozostałe oferty:  

 KOMA OLSZTYN Sp. z o. o., ul. Towarowa 20a,  
10-417 Olsztyn, cena 468.024,48 zł, 

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 
ul. Dantyszka 13, 11-100 Lidzbark Warmiński, cena 
453.913,22 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

15. W porozumieniu z miastem Lidzbark Warmiński 

rozbudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami do 
zabudowań znajdujących w pobliżu cmentarza komunalnego 
w Markajmach 27, 28 i 29. 
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 INICJATYWA LOKALNA 

 
W ramach inicjatywy lokalnej, dofinansowanie otrzymało 

9 projektów na małe przedsięwzięcia o zakresie lokalnym 

służące rozwojowi poszczególnych wsi oraz poprawie 

jakości życia mieszkańców. Łączna kwota dofinansowania to 

39 979,00 zł. Mieszkańcy gminy zrealizowali następujące 

zadania:  

 

1. Sołectwo Bugi – projekt pt. „Ogrodzenie boiska 

wiejskiego” Ogrodzono istniejące boisko sportowe i plac 

zabaw dla dzieci. Zakres prac: wznowienie granic działki 

45/2, przygotowanie miejsca pod nową linie ogrodzenia 

boiska, uprzątnięcie i wyrównanie terenu, zbetonowanie 

słupków ogrodzeniowych. Wykonane zostało niskie 

ogrodzenie placu zabaw dla dzieci, wraz z furką oraz 

wysokie ogrodzenie boiska. Teren obsiano również trawą. 

Całkowita wartość inwestycji 9 500,00 z czego kwota 

dofinansowania ze środków finansowych Gminy wynosi 

8 500,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Sołectwo Blanki – zadanie pod nazwą „Wspólnie dbamy 

o naszą wieś”. Zakup wykaszarki, która służy do pielęgnacji 

miejsc zielonych we wsi Blanki. Ponadto zostały zakupione 

materiały budowlane przy pomocy których została 

odnowiona wiata, oraz ogrodzenie przy świetlicy. Wykonano 

także dwie niewielkie nawierzchnie z kostki polbruk przy 

jeziorze oraz przy świetlicy. Całkowita wartość inwestycji – 

5 690,00 zł z czego dofinansowanie ze środków finansowych 

Gminy wynosi 5 669,00 zł. 

3. Sołectwo Jagoty – nazwa zadania: „Zakup sprzętu 

służącego prawidłowemu utrzymaniu zieleni oraz małej 

architektury (rzeźba, altana) na terenie wsi Jagoty”. Został 

zakupiony sprzęt służący prawidłowemu utrzymaniu zieleni 

oraz małej architektury (rzeźba, altana). Dodatkowo została 

zakupiona i postawiona tablica informacyjna. Całkowity 

koszt inwestycji wynosi  4 000,00zł, z czego dofinansowanie 

to 3 000,00 zł.  

 

 

4. W sołectwie Wróblik zrealizowano projekt „Częściowe 

zagospodarowanie placu we Wróbliku”. Zakres prac: 

przygotowanie terenu pod boisko, zakup i montaż zestawu do 

gry w siatkówkę. Dodatkowo zostały zakupione ławki 

i kosiarka spalinowa. Całkowity koszt inwestycji to 

5 400,00zł, z czego dofinansowanie wynosi 5 000,00 zł. 

 

5. Sołectwo Sarnowo – projekt „Sarnowo – nasza wieś”. 

Zakres prac – położenie kostki polbruku przed świetlicą 

i chodnika dookoła świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie 

terenu centrum wsi. Całkowity koszt inwestycji to 

5800,00 zł, z czego dofinansowanie to 4 600,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sołectwo Stryjkowo – zadanie pod nazwą „Zielona 

przestrzeń” polegało na upiększeniu i odnowieniu placu przy 

remizie strażackiej, po budowie placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej. Zakres prac: wykonanie drewnianych płotków 

mających za zadanie ogrodzenie siłowni od drogi, 

odnowienie wiaty oraz naprawienie istniejących klombów. 

Postawiono tablicę informacyjną. Teren obsiano również 

trawą. Całkowity koszt inwestycji – 3 130,00 zł, z czego 

dofinansowanie wyniosło 2 270,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sołectwo Koniewo – nazwa zadania: „Postawienie 

i wyposażenie drewnianej wiaty w miejscowości Koniewo”,  

zakres prac: postawienie drewnianej, zadaszonej altany 
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o wymiarach do 26m2 (podstawa 3.0mx4,7m). Konstrukcja 

wiaty oparta na ośmiu słupach drewnianych mocowanych 

stalowymi kotwami do fundamentów betonowych. 

Rozpiętość konstrukcji: 2,90m x 3,80m. Dach dwuspadowy, 

pokryty blachodachówką. Zakupiono 3 stoły oraz 6 ławek 

w celu wyposażenia wiaty. Całkowity koszt inwestycji 

5690,00zł, z czego dofinansowanie wynosi 5 040,00 zł. 

 

8. Sołectwo Nowa Wieś Wielka – projekt pod nazwą: 

„Ogrodzenie placu gminnego”. Zakres prac: zdemontowanie 

starego ogrodzenia, przygotowanie terenu pod nowe 

ogrodzenie, wstawienie słupków ogrodzeniowych, montaż 

siatki ogrodzeniowej. Całkowity koszt inwestycji to 

3 600,00 zł, z czego dofinansowanie – 2 600,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sołectwo Babiak – projekt pod nazwą „Relaksujemy się”. 

Zakres prac: zakup roślin ozdobnych i nawozów oraz donic, 

zakup kosiarki spalinowej i żyłek do wykaszarki, wykonanie 

drewnianych krat ozdobnych przy miejscach wypoczynku, 

odnowienie kwietników. Całkowity koszt inwestycji wynosi 

4042,00 zł, z czego dofinansowanie to 3300,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

 
W 2017 r. Gmina Lidzbark Warmiński na realizację zadań  

publicznych objętych Programem współpracy 

z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na  rok 2017 w budżecie 

przeznaczyła kwotę w wysokości 63.000,00  zł. W ramach tej 

współpracy ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert i przyznano 

dofinansowanie w łącznej kwocie: 61.325,00 zł. 

Dofinansowano następujące zadania:  

1. Pomoc społeczna, w tym prowadzenie zorganizowanych 

form  pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy. 

a) Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Warmińsko 

- Mazurski zadanie pn. „Pomoc dla 350 osób z terenu gminy 

wiejskiej Lidzbark Warmiński poprzez prowadzenie Centrum 

Pomocy Potrzebującym”.  W ramach zadania w okresie od 

01.03.2017 do 31.12.2017  oferent zajmuje się transportem 

i składowaniem artykułów żywnościowych pozyskanych od 

Banku Żywności w Olsztynie, a następnie rozdzieleniem 

żywności osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim. Poza pomocą 

żywnościową w Centrum Pomocy Potrzebującym można 

uzyskać pomoc rzeczową i indywidualną oraz pomoc  

konsultacyjną (rozmowa z ludźmi, podejmowanie prób 

zachęcenia do porzucenia uzależnień, odnalezienie nadziei 

i podjęcia prób znalezienia pracy oraz zachęcania do 

skierowania się po fachowa pomoc do specjalistycznych 

jednostek). Kwota przyznanego dofinansowania: 7 960,00 zł. 

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – 

organizacja wyjazdów na obozy szkoleniowo-

wypoczynkowe: 

a) Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu zadanie pn. 

„Organizacja obozu szkoleniowo - wypoczynkowego 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Rogóż”. 

W ramach zadania zapewniono udział 11-to osobowej grupie 

dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat, członków żeńskiej 

i męskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w obozie 

szkoleniowo-wypoczynkowym w Kikitach. W ramach obozu 

odbywały się: gry obozowe, wycieczka, szkolenia z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej i zabawy sportowe. Okres 

realizacji zadania: 01.05.2017-15.08.2017. Kwota 

przyznanego dofinansowania: 2 000,00 zł. 

b) Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie, zadanie pn. „MDP 

naszą przyszłością – organizacja 2-tygodniowego obozu 

szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci z Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej przy OSP w Runowie 2017r.”.  
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W ramach zadania zapewniono udział 10 osobowej grupie 

dzieci i młodzieży w wieku 10 – 16 lat, członków żeńskiej 

i męskiej wypoczynkowym w Kikitach. W ramach obozu 

odbywały się: gry obozowe, wycieczka, szkolenia z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej i zabawy sportowe. Okres 

realizacji zadania: 10.06.2017 – 31.07.2017 Kwota 

przyznanego dofinansowania: 2.000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie, zadanie 

pn. „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków MDP 

w Stryjkowie”. W ramach zadania zapewniono udział 

siedmioosobowej grupie  dzieci i młodzieży w wieku          

10 – 16 lat, członków żeńskiej i męskiej wypoczynkowym 

w Kikitach. W ramach obozu odbywały się: gry obozowe, 

wycieczka, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

i zabawy sportowe. Okres realizacji zadania: 10.06.2017 – 

31.08.2017 Kwota przyznanego dofinansowania: 2.000,00 zł.  

3. Kultura, tradycja i edukacja – organizacja imprez lub 

cyklu imprez kulturalnych  

a) Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin”, zadanie pn. 

„Tradycje warmińskiej wsi”. W ramach zadania 

wybudowano mur pruski przy chacie warmińskiej oraz 

wykonano tradycyjny piec do wypieku chleba. 

Przeprowadzono inscenizację słynnej bitwy pod 

Heilsbergiem – jednej z największych bitew napoleońskich 

na terenach dzisiejszej Polski, która miała miejsce 

10 czerwca 1807r. Inscenizacja odbyła się w miejscowości 

Pilnik. W inscenizacji bitwy wystąpili młodzież i dorośli 

w strojach wojsk napoleońskich. Partnerem stowarzyszenia 

przy realizacji przedsięwzięcia był Lidzbarski Dom Kultury. 

Okres realizacji zadania: 01.06.2017 – 30.06.2017. Kwota 

przyznanego dofinansowania: 3 300,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

b) Stowarzyszenie „Babki Zielarki”, zadnia pn. „Noc Kupały 

nad jeziorem Blanki”. W ramach zadania zorganizowano 

obrzęd nocy świętojańskiej w miejscowości Blanki, podczas 

której odbyły się konkursy, ognisko integracyjne oraz występ 

Zespołu Perła Warmii, który wykonał obrzędowy taniec. 

Okres realizacji zadania: 02.05.2017 – 10.07.2017. Kwota 

przyznanego dofinansowania: 2.700,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Turystyka — organizacja rajdów, zlotów i innych 

przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy: 

 

a) Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa”, zadanie pn. 

„IV Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym 

w tle”. W ramach zadania przeprowadzono po raz czwarty 

cykliczną imprezę, dotyczącą tradycji i obyczajowości na 

wsi, ściśle związaną z kulturą ludową. Tematem przewodnim 

wydarzenia był konkurs kulinarny pt. „Wariacje na temat 

kartofla”, opierający się na potrawach z ziemniaka, którego 

oceniającym był Jan Kuroń. Podczas imprezy odbyły się 

liczne konkursy dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne, 

występ zespołów oraz zabawa taneczna. Okres realizacji 

zadania: 15.07.2017 – 10.10.2017. Kwota przyznanego 

dofinansowania: 2 000,00 zł. 
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5. Rozwój kultury fizycznej i sportu 

a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy 

SP w Kraszewie, zadania pn. „W zdrowym ciele, zdrowy 

duch”. W ramach zadania przeprowadzono biegi przełajowe, 

treningi piłki nożnej dla dzieci oraz zorganizowano wyjazd 

do Niemiec na rozgrywki piłkarskie. Okres realizacji: 

21.04.2017 – 31.12.2017. Kwota przyznanego 

dofinansowania: 25.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych  

poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich  wkładów 

własnych w realizację zadań własnych gminy  

współfinansowanych ze środków zewnętrznych: 

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo, zadanie 

pn. „Rodzina razem”. W ramach zadania prowadzone są 

warsztaty kulinarno-cukiernicze, rękodzielnicze, animacyjne, 

poradnictwo rodzinne oraz odbył się wyjazd do ogrodu 

botanicznego w Warszawie. Projekt jest dofinansowany ze 

środków MRPiPS w ramach programu FIO na lata 2014-

2020. Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 31.12.2017. 

Kwota przyznanego dofinansowania: 5 700,00 zł. 

b) Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie, zadanie 

pn. „ARTystyczne Stryjkowo”. W ramach zadania 

prowadzony był cykl zajęć plastycznych oraz wyjazd do 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Projekt 

skierowany był do 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży 

z miejscowości Stryjkowo. Projekt był dofinansowany ze 

środków MKiDN – Program Kultura Dostępna. Okres 

realizacji zadania: 01.05.2017 – 30.09.2017. Kwota 

przyznanego dofinansowania 3 800,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie, zadania 

pn. „Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Stryjkowie”.  

W ramach zadania zostały zakupione 2 komplety ubrań 

bojowych FHR dla członków OSP. Projekt jest 

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Okres realizacji: 01.06.2017 – 15.09.2017. Kwota 

przyznanego dofinansowania: 1 125,00 zł. 

 

d) Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie, zadanie 

pn. „Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Runowie”. 

W ramach zadania zostały zakupione 2 komplety ubrań 

bojowych Aramix dla członków OSP w Runowie. Projekt 

jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu   

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Okres realizacji: 01.06.2017-15.09.2017. Kwota przyznanego 

dofinansowania: 1 240,00 zł. 

 

e) Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu, zadanie 

pn. „Termomodernizacja budynku remizy strażackiej 

w Rogóżu”. W ramach zadania zostało wykonane 

docieplenie ścian zewnętrznych strażnicy. Projekt był 

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Okres realizacji: 01.04.2017-30.09.2017. Kwota przyznanego 

dofinansowania: 2 500,00 zł. 

 PLAC ZABAW I SIŁOWNIA 

ZEWNĘTRZNA W STRYJKOWIE 

W Stryjkowie zrealizowany projekt pn. „Utworzenie 

infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stryjkowo 

poprzez wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Inwestorem i wnioskodawcą była Ochotnicza 

Straż Pożarna w Stryjkowie. Całkowita kwota realizacji 

projektu to 44 244,40zł, z czego dofinansowanie wyniosło 

39 290,00zł. Dzięki tej inwestycji Stryjkowo wzbogaciło się 

o plac zabaw i siłownie zewnętrzną, co znacznie 

uatrakcyjniło formy spędzania wolnego czasu we wsi.   
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 PROJEKT „NASI NAJMŁODSI” 

Od 1 czerwca, przez cały okres wakacji piętnaścioro dzieci 

ze wsi Stryjkowo uczestniczyło w cyklu zajęć realizowanych 

w ramach projektu „Nasi Najmłodsi”. Projekt został 

zrealizowany w ramach programu „Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2”  którego 

wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie. 

Głównym celem projektu był rozwój zainteresowań 15-

osobowej grupy dzieci ze wsi Stryjkowo poprzez organizację 

warsztatów plastycznych i animacyjnych oraz organizację 

wyjazdów. Wszystko po to, aby zintegrować dzieci 

i poprawić ich aktywność. Dzięki zorganizowanej formie 

spędzania wolnego czasu dzieci miały okazję lepiej się 

poznać i zaprzyjaźnić. Zajęcia odbywały się w wydzielonej 

salce w remizie OSP, pełniącej rolę świetlicy wiejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO” 

 
Projekt „Wyginam śmiało ciało” realizowany przez 

stowarzyszenie „Nasza Kochanówka”, ze środków programu 

mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia 

Mazury Lokalnie 2” dofinansowanego przez MRPiPS 

w ramach FIO. W ramach projektu odbyły się warsztaty jogi. 

Warsztaty realizowane były w okresie VIII – X 2017r. 

w wymiarze 24 h dla 15 – osobowej grupy dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych na świetlicy wiejskiej w Kochanówce. 

Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu po 2 godziny. Celem 

warsztatów było zapoznanie się ze sztuka jogi, poznanie 

historii tej filozofii indyjskiej oraz praktyczne ćwiczenia 

pozycji, które pozwoliły na rozciągnięcie mięśni, posłużyły  

 

 

prawidłowemu rozwojowi fizycznemu. Pokazały także dzieci 

i młodzieży alternatywny, konstruktywny oraz zdrowy 

sposób spędzania czasu wolnego. Warsztaty prowadził 

wykwalifikowany instruktor jogi.  

 

 

 

 

 

 

 CMENTARZ W BABIAKU 
 

Zakończyły się prace nad budową ogrodzenia cmentarza 

w Babiaku. Pomysłodawcą oraz wnioskodawcą projektu pod 

nazwą „Babiak – nasza wieś” było Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Babiak. Całkowita wartość projektu wynosiła 

9260,00, z czego dofinansowanie z Ośrodka Działaj Lokalnie 

wynosiło 4400,00zł, wkład finansowy stowarzyszenia 

wyniósł 230,00 zł, a 4630,00 zł stanowił wkład pracy 

wolontariuszy. Głównym założeniem było przeprowadzenie 

prac mających na celu poprawę estetyki cmentarza 

parafialnego w Babiaku. Całość prac została wykonana przez 

mieszkańców wsi Babiak, Drwęca, Miejska Wola, Kaszuny, 

Stabunity w formie wolontariatu. Ważną kwestią projektu 

była integracja lokalnego społeczeństwa i wspólna praca na 

rzecz wsi i poprawy jej estetyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZED 

    PO 
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 POMNIK OFIAR I WOJNY ŚWIATOWEJ 

W KOCHANÓWCE 

 
W czerwcu rozpoczęły się prace remontowe pomnika 

w Kochanówce. Powstał on podczas I Wojny Światowej 

i upamiętniać miał poległych żołnierzy. Całkowita wartość 

inwestycji wynosiła 20 000,00zł, z czego dofinansowanie 

w ramach projektu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” 

wynosiło aż 50%. Wykonawcą prac był Zakład Budowlany 

Zenon Drozd. Zakres robót obejmował przede wszystkim 

usunięcie powłok tynków, oczyszczenie całego pomnika oraz 

wzmocnienie struktury. Usunięta została niepotrzebna 

roślinność i glony, w miarę możliwości bez uszkadzania lica. 

Ubytki obelisku zostały uzupełnione odpowiednią zaprawą 

wapienno-cementową. Kamienna  odwrócona tablica została 

zdemontowana, oczyszczona i wstawiona we właściwe 

miejsce. Dodatkowo zostały uzupełnione ubytki stopni 

i lastryka zaprawą cementową. Na koniec nastąpiła  

hydrofobizacja monumentu. Odnowienie pomnika ofiar 

I Wojny Światowej jest przedsięwzięciem mającym na celu 

podwyższenie atrakcyjności Gminy Lidzbark Warmiński. 

Mamy nadzieję, że po jego renowacji przyciągnie on wielu 

turystów do wsi Kochanówka. Jest to jedyny taki pomnik na 

terenie całej Gminy Lidzbark Warmiński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAŻA W BLANKACH 

 
W ramach projektu pt. "Centrum Aktywności Lokalnej nad 

jeziorem Blanki" w okresie VIII – X 2017r.  na działce 

nr 176/41 obręb Blanki, gmina Lidzbark Warmiński zostały 

zakupione i zamontowane dwie kabiny sanitarne, została 

wykonana obudowa tych kabin, postawione zostały trzy 

kosze na śmieci,  zakupiony został i zamontowany ławostół.  

Dzięki realizacji projektu znacznie uległa poprawie 

atrakcyjność turystyczna tego miejsca oraz poprawił się stan 

środowiska naturalnego. Projekt został dofinansowany ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w ramach programu grantowego realizowanego 

przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”  

w ramach działania Wzmocnienie Kapitału społecznego – 

poprawa funkcjonalności lokalnych centrów animacji. 

Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie „Babki 

Zielarki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAC ZABAW I SIŁOWNIA 

ZEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI 

ŚWIĘTNIK 

 
W miejscowości Świętnik realizowany był projekt 

pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości 

Świętnik poprzez wykonanie placu zabaw, siłowni 

zewnętrznej oraz postawienie drewnianej wiaty". Powstał 

nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Pojawiły się tam 

takie urządzenia jak biegacz, orbitrek, wioślarz, tablica do 

rysowania, piaskownica, karuzela krzyżowa, huśtawka 

podwójna i zestaw zabawowy. Dodatkowo obszar placu 

zabaw został ogrodzony. Postawiono też ławkę, tablicę 

informacyjną oraz kosz na śmieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PO 

PRZED 
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 PLAC ZABAW W STABUNITACH 

I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

W MEDYNACH 

 
Z myślą zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców, oraz poprawie warunków życia całej 

wspólnoty gminnej dnia 21 września 2017r. w Urzędzie 

Marszałkowskim, Wójt Gminy podpisał umowę 

z Marszałkiem Województwa Warmińsko–Mazurskiego. 

Umowa dotyczyła dofinansowania projektów w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –  

2020. Pierwszy projekt pt. „Utworzenie infrastruktury 

turystycznej w miejscowościach Stabunity i  Medyny”  

dotyczyć będzie budowy siłowni zewnętrznej 

w miejscowości Medyny, oraz placu zabaw w miejscowości  

Stabunity. Całkowita wartość projektu wynosi 51 760,53 zł, 

z czego dofinansowanie wynosić będzie 32 935,00 zł.  

W ramach projektu wykonane zostanie: siłownia zewnętrzna 

w miejscowości Medyny (wyciąg górny – pylon – prasa 

nożna, drabinka pylon – surfer, wioślarz – pylon – biegacz), 

oraz plac zabaw w miejscowości Stabunity ( z wyposażeniem 

w bujak na sprężynie, drążek potrójny, drabina pozioma 

wolnostojąca, huśtawka podwójna, zestaw zabawowy, kosz 

do koszykówki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. 

Dodatkowo cały obiekt zostanie ogrodzony). Termin 

realizacji do 30 kwietnia 2018r. 

 

 

 

 SCENA W MIŁOGÓRZU 

Drugi projekt to „Budowa sceny plenerowej w miejscowości 

Miłogórze”. Całkowity koszt inwestycji to 53 217,84 zł, 

z czego dofinansowanie będzie wynosić 33 862,00 zł. 

W ramach operacji planowana jest budowa zadaszonej, 

drewnianej sceny. Do tej pory na terenie Miłogórza nie było 

żadnej infrastruktury plenerowej pozwalającej mieszkańcom 

na rozwijanie życia kulturalnego i aktywizację społeczną 

mieszkańców. Poprzez powyższe inwestycje pragniemy 

przyczynić się do zwiększenia jakości zdrowia i życia 

mieszkańców. Pragniemy zachęcić do aktywnego 

wypoczynku, oraz podnieść poziom zainteresowania kulturą. 

Termin realizacji również do 30 kwietnia 2018r. 

 

 BOISKO W ŁANIEWIE 
 

W listopadzie zakończono przedsięwzięcie inwestycyjne pod 

nazwą „Centrum sportowe we wsi Łaniewo”, w ramach 

konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 

w 2017 roku”. Celem projektu było pobudzenie aktywności 

mieszkańców wsi Łaniewo, oraz poprawa jakości życia 

lokalnej społeczności w wyniku utworzenia kompleksu boisk 

sportowych i nasadzenia zieleni. W ramach projektu 

powstało boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko 

do koszykówki, 4 ławki i 2 kosze na śmieci. Przedsięwzięcie 

zostało wykonane przez mieszkańców wsi Łaniewo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA O GOSPODARSTWA CH 

AGROTURYSTYCZNYCH 

Obecnie na terenie gminy działa 26 gospodarstw 

agroturystycznych. Informujemy, iż aby założyć 

gospodarstwo należy spełnić kilka podstawowych warunków:  

 należy być rolnikiem, który posiada gospodarstwo 

rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 

1 ha przeliczeniowy 

 budynki mieszkalne, w których wynajmowane są 

pokoje, muszą być położone na terenach wiejskich; 

 budynki mieszkalne, w których wynajmowane są 

pokoje, należą do gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

ustawy o podatku rolnym;  

 łączna liczba wynajmowanych pokoi nie może 

przekraczać pięciu.  

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego jest zwolniony 

z podatku dochodowego oraz z podatku od nieruchomości, 

oraz od budynków lub ich części przeznaczonych na 

działalność gospodarczą. 
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 XI EDYCJA KONKURSU „ ESTETYCZNA 

WIEŚ – 2017” I XII EDYCJA KONKURSU 

„CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA 2017” 

Już od wielu lat konkursy mające na celu poprawę wizerunku 

wsi są organizowane na terenie Gminy. Podejmowane przez 

mieszkańców inicjatywy i prace służące upiększeniu 

własnych posesji oraz obiektów użytku publicznego ma na 

celu poprawę estetyczności wsi. W tym roku do konkursu 

przystąpiło 8 wsi, oraz 5 osób indywidualnych. W skład 

Gminnej Komisji Konkursowej weszli: przedstawiciel 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim: 

Zbigniew Salmanowicz, sołtys wsi Łaniewo: Marzanna 

Sartanowicz oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Lidzbarku 

Warmińskim: Paulina Barcikowska-Zubel, Joanna 

Gowkielewicz oraz Anna Sadowska. Łącznie gmina 

przekazała na nagrody 12.700,00 zł. Wyniki konkursu 

przedstawiamy poniżej 

KONKURS ESTETYCZNA WIEŚ 

Lp. Miejsce Miejscowość 

1 I Babiak 

2 I Blanki 

3 II Sarnowo 

4 II Stryjkowo 

5 II Świętnik 

6 Wyróżnienie Kaszuny 

7 Wyróżnienie Knipy 

8 Wyróżnienie Runowo 

 

KONKURS CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„WAKACJE Z APARATEM”  

W tym roku odbyła się już III edycja Gminnego Konkursu 

Fotograficznego „wakacje z aparatem”. Od maja, przez cały 

okres wakacji zachęcaliśmy mieszkańców Gminy Lidzbark 

Warmiński do wzięcia udziału w tym konkursie. Do 

konkursu przystąpiło tylko 4 fotografów – amatorów. Każdy 

z nich mógł zgłosić 5 zdjęć zwiększając tym samym swoją 

szansę na wygraną. Celem było ukazanie walorów 

turystycznych, przyrodniczych, architektonicznych, 

kulturowych Gminy Lidzbark Warmiński, promocja turystyki 

wśród społeczności Gminy jako elementu życia codziennego 

i sposobu na rekreację, oraz promowanie nowych talentów 

w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej 

i kreatywności. Zwyciężczynią została  Martyna Baran 

mieszkanka wsi Wróblik,  II miejsce zajął Piotr Bogdanowicz 

z Babrownika, a III Marta Gromek również z Babrownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Miejsce Uczestnik Adres 

1 I Karol Tyszkiewicz Koniewo 

2 II Agnieszka Rusin Koniewo 

3 III Jolanta i Andrzej Wiącek Blanki 

4 Wyróżnienie Władysław i Jolanta Dydzińscy Sarnowo 

5 Wyróżnienie Tadeusz Łonyszyn Koniewo 

BLANKI BABIAK 
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 ZASIŁEK RODZINNY ORAZ 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO  
 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków 

na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, 

tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego 

roku. 

Podstawą do nabycia prawa do zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest 

spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. 

Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 

764 zł netto na członka rodziny Dochód ustala się na 

podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, 

tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną 

sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po 

roku bazowym. Dochód osiągnięty z roku bazowego dzieli 

się przez liczbę  miesięcy, w których dochód był uzyskiwany. 

Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące 

sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę 

może wymagać wszelkich dokumentów potwierdzających 

utratę lub uzyskanie dochodu.. 

 

Od dnia 1 listopada 2017 r. zasiłek rodzinny wynosi:  

 95 zł na dziecko w wieku    0 - 5 lat, 

 124 zł na dziecko w wieku  6 - 18 lat, 

 135 zł na dziecko w wieku 19 - 24 lat. 

 

 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku 

życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 

21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę 

w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem 

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, 

jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie, która wystąpiła 

do sądu przysposobienie dziecka, osobie uczącej się - tj. 

osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub 

w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą 

sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli zamieszkują 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 

zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. 

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać poniższe 

dodatki: 

 

1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacany jest 

jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu 

albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego 

przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez 

dziecko 1 roku życia. 

 

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM 

W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU 

WYCHOWAWCZEGO 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego przyznawany jest na okres: 

 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE   
 

Prawo do świadczenia wychowawczego  przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, który 

wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekunowi prawnemu dziecka; do ukończenia przez dziecko 18 

roku życia. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł netto miesięcznie na dziecko.  Przyznawane jest na 

okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września    następnego roku. 

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do 

ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie 

wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko 

rodzice otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego tj. 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na 

osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres świadczeniowy, tzw. bazowego, 

uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. 

Dochód osiągnięty z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany. Z uwagi 

na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może 

wymagać wszelkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu. 

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno 

rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak 

i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, 

aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest 

niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. W przypadku rodziców 

rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy 

dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną rodziców, świadczenie wychowawcze 
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 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki na jednym dzieckiem, 

36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym 

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące, 

przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Dodatek wypłacany jest miesięcznie, 

w wysokości 400 zł. 

 

3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO 

WYCHOWYWANIA DZIECKA 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu 

dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, 

jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na 

rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje 

lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie 

świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone. Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193 zł na 

dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. 

Kwota ta podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku 

dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA 

DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej przysługuje w kwocie 95 zł miesięcznie na 

trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu 

liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku 

brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku 

rodzinnego. 

 

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA 

I REHABILITACJI DZIECKANIEPEŁNOSPRAWNEGO 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego przyznawany jest w wysokości 90 zł 

miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia 

i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku 

życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU 

SZKOLNEGO 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacany jest 

jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje 

również na dziecko odbywające roczne przygotowanie 

przedszkolne tzw. „zerówkę”. Wniosek o wypłatę dodatku 

składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, 

w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne 

przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie 

nie będzie rozpatrywany. 

 

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ 

DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM 

ZAMIESZKANIA 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza 

miejscem zamieszkania przyznawany jest na okres 10 

miesięcy i przysługuje: 

 w wysokości 113 zł miesięcznie, w związku 

z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku 

nabywają także dzieci lub osoby uczące się w gimnazjum 

lub szkole podstawowej, posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

 w wysokości 69 zł miesięcznie, w celu zapewnienia 

dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której 

realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

w zakresie odpowiadającym nauce w szkole 

ponadgimnazjalnej. 

 

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ” – Nowe rozwiązanie 

od 1 stycznia 2016 r.  

 

Jeśli rodzina przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku 

rodzinnego możliwe jest zastosowanie mechanizmu 

złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenia będą 

stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie 

zostaną utracone po przekroczeniu progu dochodowego. 

Wypłata będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Czyli,  

za przekroczenie ustawowego kryterium o każdą złotówkę, 

łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie 

pomniejszana o 1 zł. Jedynie w przypadku, gdy wysokość 

świadczeń przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 

20 zł, świadczenia te nie zostaną przyznane. Złotówka za 

złotówkę dotyczy zasiłku rodzinnego oraz dodatków do 

niego – urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, 

samotnej opieki nad dzieckiem, wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji 

niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, 

nauki dziecka poza miejscem zamieszkania. 

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku 

poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, 

uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. 

utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. 

Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, 

w których dochód był osiągany. 

Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące 

sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może 

wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę 

lub uzyskanie dochodu. 
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 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY  
Przyznawany jest w wysokości 153 zł, na pokrycie 

wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki 

i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 

bez względu na dochód rodziny, posiadają: 

 niepełnosprawne dziecko; 

 osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia 

legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

 osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia 

legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała 

w wieku do 21 roku życia; 

 osoba, która ukończyła 75 lat. 

 

 ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE   
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na 

osiągane dochody na czas trwania orzeczenia 

o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu 

dziecka. Świadczenie otrzyma również osoba będąca rodziną 

zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, a także inna osoba, na której zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi 

prawnemu. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, 

w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad  

osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo 

osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Od 1 stycznia 2017r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 

1 406,00 zł. miesięcznie. 

 

 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY  
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł 

miesięcznie: osobom, na których zgodnie z przepisami  

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad 

osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

 

 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie  

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na 

okres zasiłkowy Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny 

osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej 

opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł 

netto. 

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku 

poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, 

uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. 

utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. 

Dochód osiągnięty z roku bazowego dzieli się przez liczbę 

miesięcy, w których dochód był uzyskiwany. Z uwagi na 

obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu 

ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może 

wymagać wszelkich dokumentów potwierdzających 

utratę lub uzyskanie dochodu. 

 

 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA 

Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ

DZIECKA — BECIKOWE  
Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego 

dziecka. Odmiennie niż przy ustaleniu prawa do dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka nie jest brane 

pod uwagę czy dziecko żyje w dniu składania wniosku 

i wypłaty świadczenia. Uprawnienie do ubiegania się 

o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu lub 

opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Oznacza to, 

że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w osób. Od 

dnia 01.01.2013 r. podstawą do nabycia prawa do 

jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium 

dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie 

jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. 

Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy 

od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek 

dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką 

faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie         

12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia 

nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł 

miesięcznie (jest to kwota netto, gdyż świadczenie 

rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym 

obciążeniom) dla rodziców, którym nie przysługuje urlop  

w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do 

zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, 

jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby  
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pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych 

(w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje 

się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie 

przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku 

macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na 

ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. 

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu 

rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) 

w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego 

dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu – 

67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej – 

71 tygodni. Terminy liczone są od dnia porodu albo przyjęcia 

dziecka na wychowanie. Od momentu porodu lub 

przysposobienia dziecka rodzic ma 3 miesiące na zgłoszenie 

się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze 

otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku. 

 

 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna: 

 do ukończenia przez nią 18 roku życia; 

 w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej 

do ukończenia przez nią 25 roku życia; 

 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo. 

 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy 

oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 

dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności  

z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych – bezskuteczność egzekucji potwierdza 

komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne 

na podstawie zaświadczenia. 

 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność 

wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko 

dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia czynności 

zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego 

w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości  

wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

 

Dochód uprawniający do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza 725 zł. 

 

 

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku 
poprzedzającego okres świadczeniowy, tzw.

 
bazowego, 

uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. 
 

utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. 

Dochód osiągnięty z roku bazowego dzieli się przez liczbę 

miesięcy, w których dochód był uzyskiwany.
 

Z uwagi na 

obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu 

ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może 

wymagać wszelkich dokumentów potwierdzających 

utratę lub uzyskanie dochodu
. 

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 

wyższej niż 500 zł na każde uprawnione dziecko.  

 

 ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”  
Kto może ubiegać się o świadczenie i jakie warunki należy 

spełnić? 

Świadczenie przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. 

Tym ostatnim jest osoba, która faktycznie opiekuje się 

dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie 

.Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek 

w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Do 

wniosku należy dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie. 

Pierwsze, to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 

erinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu. Drugie, to zaświadczenie 

wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające 

pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-

tego tygodnia ciąży. 

 

Uwaga! 

Wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego 

pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-ego 

tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego 

oraz osoby, która przysposobiła małoletniego. 

Rodzic, czy też opiekun nie otrzyma świadczenia, jeśli 

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Jaka jest wysokość wypłacanego świadczenia? 

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 4 tys. 

zł. Co ważne, świadczenie nie wlicza się do dochodu przy 

ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, 

świadczenia 500+ oraz stypendiów i dodatków szkolnych. 

Nie podlega też egzekucji komorniczej i administracyjnej 

oraz nie jest opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.  
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 KARTA DUŻEJ RODZINY  
 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny 

wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której 

rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci: 

 w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

 w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy 

dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej, 

 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi 

rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców 

zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, 

mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku 

życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 

25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę 

na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta 

przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej 

pieczy zastępczej na czas umieszczenia danej rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.  

 

SAMORZĄDOWA KARTA DUŻEJ RODZINY 
Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od 

uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu 

co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku 

życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy 

dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających 

pod opieką rodzica. (zadanie w całości finansowane przez 

Gminę).  

 

 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA 

Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ KOLEJNEGO 

DZIECKA – zadanie w całości finansowane 

przez gminę 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się kolejnego 

dziecka przysługuje w kwocie 500,00 zł jednorazowo na 

każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, 

matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z 

dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. 

Dodatkowym warunkiem przyznania niniejszej zapomogi jest 

posiadanie samorządowej karty dużej rodziny.     

 

 Najistotniejsze zmiany: 

 Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych 

rodziców. Podobnie, jak to obowiązuje przy zasiłku 

rodzinnym, samotny rodzic będzie mógł otrzymać  

 

świadczenie 500+ oraz „becikowe” tylko w przypadku, gdy 

drugi z rodziców będzie zobowiązany do alimentów na 

rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź 

sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub 

zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od 

tej zasady, zarówno w przypadku świadczenia 500+, jak 

i „becikowego” będzie również sprawowanie przez 

rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem. W związku 

z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku 

o świadczenie 500+ oraz „becikowe”, będzie miał 

3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. 

Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich 

dokumentów w tym zakresie. Jeśli natomiast nie dostarczy 

brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek 

zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to 

jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się 

o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć 

ponownie po skompletowaniu dokumentów dot. ustalenia 

alimentów. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi 

składać do sądu pozwu o zasądzenie alimentów od 

drugiego rodzica. O wiele prościej jest zawrzeć ugodę 

przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo można 

uregulować tę kwestię w formie aktu notarialnego. Należy 

jednak pamiętać, że zarówno ugoda zawarta przed 

mediatorem, jak również akt notarialny muszą być 

zatwierdzone przez sąd, posiadać tzw. klauzulę 

wykonalności 

 Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy 

członek rodziny utraci dochód 

Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie 

mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci 

zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 

3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. 

Omawiana reguła dotyczy również umów cywilno-prawnych, 

jak również działalności gospodarczej. Ta zmiana nakłada 

również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy 

będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym 

w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna 

weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała 

prawo do pobierania świadczeń będzie następowała po 

upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu. 

 

 Zmiana zasad uwzględniania dochodów 

uzyskiwanych przez rodziny prowadzące działalność 

gospodarczą, a rozliczających się na podstawie tzw. 

ryczałtu 

Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały 

oświadczenia. Od tego roku w takich przypadkach pracownik 

Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  sam na 

podstawie obwieszczenia wydawanego corocznie przez 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie wliczał 

odgórnie określoną kwotę dochodu z ww. tytułu. 
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 Pomoc społeczna od 2004 r. funkcjonuje na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej  ( Dz.U. z 2017r. poz. 1769). 

 

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na 

wniosek:  

osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, 

innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego.  Pomoc społeczna może być 

także udzielana z urzędu. Decyzje o przyznaniu pomocy lub 

odmowie przyznania pomocy na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej wymagają uprzednio przeprowadzenia przez 

pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy dotyczy 

wyłącznie osoby lub rodziny, która ubiega się o pomoc i jest 

przeprowadzany w środowisku zamieszkania (dom, 

mieszkanie w bloku) osoby lub rodziny.   

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania 

z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Wypłaca świadczenia pieniężne, realizuje pomoc 

niepieniężną oraz poradnictwo specjalistyczne. 

 

 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

 
a) wypłacanie zasiłków stałych, okresowych oraz  celowych 

z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu 

opału, leków, odzieży, czy drobnych remontów i napraw                           

w mieszkaniu, na zakup żywności, itp. Łącznie z tych form 

pomocy skorzysta ponad 200 rodzin,  

b) ponoszenie kosztów pobytu w domach pomocy 

społecznej za osoby samotne, wymagające całodobowej 

opieki i pielęgnacji – 9 osób, 

c) ponoszenie kosztów pobytu dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych za dzieci odebrane rodzicom  

decyzją Sądu – 7 dzieci, 

d) ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych i zawodowych za dzieci 

odebrane rodzicom  decyzją Sądu –  11 dzieci. 

 

 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE  

 
a) pomoc asystenta rodziny w rodzinach niewydolnych pod 

względem opiekuńczo-wychowawczym – 15 rodzin 

rocznie, 

b) usługi opiekuńcze dla osób samotnych, starszych 

i niedołężnych – tą formą pomocy objętych jest 10 osób. 

c) dożywianie dzieci w szkołach – z tego wsparcia korzysta  

ok. 240 dzieci,  

d) udzielanie posiłku, zasiłku, schronienia i niezbędnego 

ubrania osobom tego pozbawionym, szczególnie  

bezdomnym – dla 4 osób przebywających w schroniskach 

dla bezdomnych  i ośrodkach wsparcia na terenie kraju, 

 

 

e) zaopatrzenie w drewno opałowe z zasobów własnych 

gminy matek samotnych, osób chorych i niedołężnych  oraz 

o  niskich dochodach – ponad 20 rodzin rocznie, 

 

 POMOC SPOŁECZNA 

 
a) pomoc psychologiczna i prawna – 45 rodzin. 

b) praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy 

funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, 

a świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na 

posiadany dochód. Jest  to pomoc w przezwyciężaniu barier,  

w rozwiązywaniu problemów, konfliktów i trudności 

rodzinnych, osobistych, zawodowych oraz urzędowych, 

doradztwo i poradnictwo. Realizowana jest przez 

pracowników socjalnych dla ok. 520 rodzin. 

 

 INNE ZADANIA I DZIAŁANIA 

PODEJMOWANE PRZEZ GMINN Y 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

a) interwencja kryzysowa – pomoc w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie) oraz prowadzenie procedury 

„Niebieskiej Karty” – każdego roku od 15 do 30  

Niebieskich Kart, 

b) prowadzenie 3 Świetlic Środowiskowych, w których 

dzieci uczą się spędzania czasu wolnego, rozwijają swoje 

zdolności, wyrównują braki edukacyjne, kształtują postawy                     

i zachowania akceptowane społecznie i  asertywne, itp. 

W zajęciach świetlicowych systematycznie uczestniczy od 

30  do 45 dzieci, 

c) prowadzenie magazynu odzieży używanej, w którą 

zaopatruje się systematyczne ponad  100 rodzin rocznie, 

d) pozyskiwanie sprzętu AGD oraz wyposażenia mieszkań 

ponad 30 rodzin rocznie, 

e) wydawanie skierowań na orzeczenie stopnia 

niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych  – ok. 40 

osób, 

f) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby 

Urzędu Gminy, w celu weryfikacji zasadności przyznawania 

i wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz na 

potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej – ok. 300 wywiadów rocznie, 

g) realizacja projektu konkursowego pn. ”Rodzina to 

siła” na lata 2017 – 2019, w partnerstwie wiodącym 

z „Projekt Arche” z Wydmin, ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w którym udział wezmą 102 osoby,  

h) realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2017 – 2018, do którego zakwalifikowano 

500 osób. 
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Na terenie Gminy Lidzbark Warmiński znajduje się wiele ciekawych obiektów wpisanych w rejestr zabytków. Zachęcamy do 

odwiedzenia tych miejsc. 

 

 KOŚCIOŁY 

1.  Kościół pw. Św. Anny w Babiaku 

Wzniesiony w 2 poł. XIV w. (wieżę pod koniec wieku) kościół był wielokrotnie przebudowywany, choć zasadniczo zachowała się 

po dziś dzień jego oryginalna bryła. W roku 1844 zastąpiono wcześniejsze drewniane 

zwieńczenie wieży partią murowaną. W roku 1864 wzniesiono zakrystię 

i kruchtę. Prace restauratorskie w latach 60. XX w. doprowadziły do 

zamalowania XVI wiecznych polichromii (stworzonych pomiędzy 1610 

i 1612 r.). Wzniesiony na fundamentach z kamienia polnego, ceglany, 

w XVI w. został otynkowany. Kościół w Babiaku odznacza się 

nieproporcjonalnie masywną (w stosunku do korpusu głównego) 

wysoką wieżą, zdobioną głębokimi, wysokimi blendami oraz 

attykowymi sterczynami w partii jej zadaszenia czy w narożach ściany 

szczytowej elewacji prezbiterium. Zastosowane formy nawiązują do 

gotyku ceglanego typowego dla miast hanzeatyckich. Na wyposażenie 

świątyni składa się późnomanierystyczny ołtarz główny przyozdobiony 

ornamentem późnobarokowym, barokowy chór muzyczny oraz 

późnoklasycystyczny prospekt organowy. W wieży nadal znajduje się dzwon z 1445 r. 

 

2. Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Blankach 

 

Kościół w Blankach swoje powstanie zawdzięcza wójtowi Henrykowi Lutrowi. W XIV w. 

założył on osadę Blankensee oraz polecił wznieść w niej świątynię, która jednak się nie 

zachowała. Dopiero w 1437 r., gdy w osadzie powstała parafia – powstał współczesny 

kościół. W 1870 r. wzniesiono wieżę, zaś w 1892 r. restaurowano świątynię. Murowana 

jednonawowa budowla na fundamentach z kamieni polnych charakteryzuje się 

czworoboczną wieżą drewnianą zwieńczoną iglicą ponad ceglaną kruchtą. Dzwon pochodzi 

z XV w. Proste elewacje korpusu głównego, których jedyną dekorację stanowią 

ostrołukowo zamknięte otwory okienne, zostały otynkowane. Do środka świątyni prowadzi 

portal zamknięty łukiem ostrym. Na wyposażenie z XVII i XVIII w. składa się barokowy 

ołtarz główny z 1730 r. z bogatą dekoracją akantowo – wstęgową, dwa rokokowe ołtarze 

boczne, wczesnobarokowa ambona, chór muzyczny z II poł. XVII w. z emporą dekorowaną 

malowidłami muzykujących aniołów oraz wczesnobarokowy prospekt organowy.   

 

 

 

3. Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie 

Pomiędzy XV i XVI wiekiem wzniesiono tutaj gotycką świątynię, która 

spłonęła w połowie XIX w. W latach 1848-1852 odbudowano 

i powiększono pierwotny obiekt, nadając mu cech neogotyckich. W 1888 

r. Runowo stało się samodzielną parafią. Umiejscowiony w centrum 

wsi jednonawowy kościół, pierwotnie otoczony cmentarzem, 

wzniesiono z cegły i kamienia polnego. Część elewacji przetrwała 

pożar i została zachowana w trakcie odbudowy świątyni, stąd obecnie 

jest to obiekt gotycko – neogotycki. Ceglany korpus główny na 

fundamencie kamiennym został otynkowany, zaś jego elewacje zdobią 

ostrołukowe otwory okienne. Od zachodu przylega do niego otynkowana 

czworoboczna wieża z kruchtą kamienno – ceglaną, zdobiona blendami, 

gzymsami międzykondygnacyjnymi i zwieńczona krenelażową trójkątną ścianką  

szczytową. Motyw ten powtórzony został w obrębie elewacji prezbiterium i dodatkowo  

zwieńczony sygnaturką. Wewnątrz znajduje się ołtarz z 1772 r. autorstwa Andrzeja Schmidta.  
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4. Kościół pw. Świętej Małgorzaty w Kłębowie 

Historia świątyni w Kłębowie sięga drugiej połowy XIV w., zaś ustanowienia parafii 

– roku 1497. Wieżę wzniesiono dopiero w 1759 r., całą świątynię remontowano 

w 1645 r., zaś w 1841 r. kościół wydłużono od strony prezbiterium. Obecna 

jednonawowa świątynia usytuowana jest w centrum wsi i poprzedzona 

niewielkim placem. Otynkowana, orientowana, wzniesiona została 

z cegły na wysokim kamiennym fundamencie. Dekoracja ograniczona 

została do wieńczącego gzymsu schodkowego elewacji bocznych, attyk 

w narożach korpusu głównego, równomiernego rytmu smukłych, 

zamkniętych półkoliście otworów okiennych. Zwieńczeniem ścianki 

szczytowej prezbiterium jest sygnaturka, zaś od zachodu bryłę kościoła 

akcentuje masywna drewniana wieża o konstrukcji słupowej, oszalowana 

pionowo deskami. Wystrój wnętrza kościoła jest w większości neogotycki 

z drugiej połowy XIX wieku. Kościół okala neogotyckie ogrodzenie z dwiema 

murowanymi kapliczkami oraz bramą wejścia głównego. 

 

5. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie 

Kościół wzniesiono w 1791 r, by już w trzy lata później go powiększyć. 

Neogotycka wieża została wzniesiona dopiero w 1894 r., zaś zakrystia 

i prezbiterium w 1936 r. Wcześniej we wsi istniała kaplica, z której 

może pochodzić część wyposażenia wnętrza. Świątynia usytuowana 

jest na szczycie wzgórza i obwiedziona ogrodzeniem. 

Jednonawowa, murowana na fundamencie kamiennym, 

z otynkowanym korpusem głównym i ceglaną wieżą 

przyozdobioną przyporami w narożach. Na kalenicy dachu oraz 

ponad prezbiterium – dwie sygnaturki. We wnętrzu znajduje się 

barokowy ołtarz główny z 1660 r., manierystyczna ambona 

przekształcona w końcu XVII w. oraz klasycystyczny prospekt 

organowy.   

 

6. Kościół pw. Św. Elżbiety w Kraszewie 

Historia świątyni sięga XIV wieku, już w 1345 r. był wzmiankowany miejscowy proboszcz, jednak dopiero pod koniec tego 

wieku wzniesiono kościół gotycki, który spalił się w 1651 r. Odbudowany w 1718 r. uzyskał dodatkowo prezbiterium. 

Początkowo posiadał drewnianą wieżę, którą rozebrano w 1858 r., zastępując ją w 1861 r. wieżą o formach neogotyckich. 

Współczesny obiekt wznosi się w centrum wsi i otoczony jest murem kamiennym pokrytym tynkiem, przez który na teren 

cmentarza przykościelnego (obecnie nieużytkowanego, z pojedynczymi nagrobkami) 

wiedzie neogotycka brama. Jednonawowy kościół, murowany, na kamiennych 

fundamentach posiada otynkowane elewacje korpusu głównego, które zdobi 

schodkowy gzyms wieńczący i smukłe otwory okienne zamknięte łukiem 

ostrym. Od południa do bryły korpusu przylegają dwie kaplice. 

Dobudowane od wschodu, ceglane, wieloboczne prezbiterium odznacza się 

rzędem odcinkowo zamkniętych otworów okiennych (dziś większość to 

blendy) oraz półkolistych wnęk, być może pierwotnie wypełnionych 

rzeźbami. Neogotycka wieża odznacza się natomiast bogatą dekoracją 

w postaci lizen w narożach, łączących się z pasami gzymsów 

międzykondygnacyjnych, wzbogaconych motywem arkadkowym oraz 

dekoracyjnymi, ceglanymi pasami naczółków od otworami okiennymi. Wnętrze kryte jest 

stropem, zaś w prezbiterium zachowała się polichromia ścienna autorstwa Macieja Mejera, zaś w sklepieniu kaplicy chrzcielnej 

rokokowa dekoracja malarska. Rokokowo klasycystyczny ołtarz wykonał ok. 1800 r. Christian Bernard Szultz, z kolei chór 

muzyczny, prospekt organowy wykazują cechy późnobarokowe. 
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7. Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Kochanówce 

 

Świątynia wzmiankowana jest już w XIV i XV w., jednak w 1565 r. znajdowała się 

w bardzo złym stanie technicznym, co doprowadziło do jej odbudowy 

i konsekracji w 1580 r. Po pożarze na początku XVII w. została 

powtórnie odbudowana w 1608 r. Ostatecznie kościół rozebrano w 1911 

r. i wzniesiono zupełnie nowy (1918 r.), odznaczający się cechami 

neogotyckimi. Masywny, ceglany kościół usytuowany jest na 

południowym skraju wsi, podobnie jak inne świątynie w obrębie gminy 

– na podmurówce z kamieni polnych. Trójnawowy, z jednonawowym, 

wyraźnie wyodrębnionym prezbiterium, pod względem użytych form 

stylistycznych stanowi dalekie echo form gotyku ceglanego, związanych 

z oddziaływaniem miast hanzeatyckich (przypory zdobiące elewacje boczne, 

zamknięte łukiem ostrym otwory okienne z maswerkami), połączonych 

z dekoracją modernistyczną (płyciny zamknięte półkoliście, zdobiące ścianę szczytową 

elewacji prezbiterialnej i wieżę – nawiązujące do rodzimych form neogotyckich, ale dalece je przetwarzając; nietypowy kształt 

wieży, naczółkowe dachy). Wewnątrz zachowano część wyposażenia oryginalnej świątyni: wczesnobarokowy ołtarz główny oraz 

dwa ołtarze boczne z ok. 1700 r.   

 

8. Kościół pw. Św. Barbary w Rogóżu 

Gotycki kościół wzniesiono w XIV w., jednak prace nad nim trwały przez dwa kolejne stulecia. 

Został następnie rozbudowany w XVIII w., zaś w latach 1886 oraz 1918-1919 dokonano jego 

restauracji. Na gotyckiej kruchcie w 1797 r. wzniesiono wieżę kościelną. Obiekt wzniesiono 

tuż przy szosie w centrum wsi. Orientowany, osadzony na kamiennym fundamencie, ceglany, 

jednonawowy kościół zdobią boczne kaplice, w tym kruchta od północy, które, podobnie jak 

elewacja prezbiterium, przyozdobione zostały rytmicznymi tynkowanymi blendami oraz 

sterczynami ceglanymi, tworzącymi rodzaj schodkowej attyki. Elementy te odwołują się do 

popularnego na terenie ziem lidzbarskich gotyku typowego dla miast hanzeatyckich. 

Masywną, ceglaną, czworoboczną wieżę zdobią jedynie blendy w partii kruchty. Bogatą 

neogotycką formę posiada również ceglany mur oddzielający teren przykościelny od strony 

ulicy wraz z dwuczłonową bramą zaakcentowaną wysokimi słupami z tynkowanymi blendami. 

We wnętrzu dominuje wystrój barokowy, z ołtarzem głównym wykonanym ok. 1770r. 

w warsztacie Chrystiana Bernarda Schmidta.   

 

 

9. Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Ignalinie 

Wzniesiony we wsi w 2 połowie XIV w. kościół gotycki został zastąpiony świątynią 

wczesno– klasycystyczną z lat 1783-1785, konsekrowaną przez Ignacego 

Krasickiego, biskupa warmińskiego. W okresie I i II wojny światowej na 

strychu kościoła, ponad stropem, urządzono lazaret dla rannych żołnierzy. 

Usytuowany na niewielkim wzniesieniu terenu w centrum wsi, 

orientowany, zwrócony jest fasadą do głównej drogi. Jego ceglane, 

otynkowane elewacje wznoszą się na kamiennym fundamencie. Salowy, 

z wieżą nakrytą hełmem cebulastym, odznacza się detalem 

architektonicznym typowym dla wczesnego klasycyzmu i późnego baroku. 

Elewacje szczytowe wciąż akcentuje falista linia nawiązująca do spływów 

wolutowych, nad portalem głównym umieszczono okulus podkreślony 

załamaną linią gzymsu międzykondygnacyjnego, jednak wertykalizm budowli 

podkreślają proste lizeny w obrębie elewacji bocznych i w narożach wieży. Wewnątrz 

spójność stylistyczna jest już mniejsza, ze względu na neogotyckie ołtarze boczne, neobarokowy ołtarz główny, witraże datowane 

na 1891 r. (sygnowane Munchen Herzogl Bayn), które zestawiono z amboną, prospektem organowym i chrzcielnicą z końca 

XVIII w. Wystrój wnętrza dopełnia drewniana empora organowa oparta jest na ścianach nośnych i dwóch drewnianych 

kolumnach.   
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 ZESPOŁY REZYDENCJONALNE 

W Gminie Lidzbark Warmiński nie zachowały się zespoły rezydencjonalne poza dwoma folwarkami w Pilniku i w Morawie oraz 

zespołem dworskim w Gajlitach i Kochanówce (Swajnie). W Drwęcy dworem, za sprawą rozbudowanej bryły domu i jego 

dekoracji, nazywany jest jeden z kolonialnych budynków mieszkalnych, jednak nie był to majątek szlachecki. Podobnie ośrodek 

wypoczynkowy w Medynach (Zacisze Leśne) nazywany jest dworem. 

 

1 Zespół w Gajlitach 

Osada powstała jako pruski majątek służebny z nadania biskupa warmińskiego na rzecz 

Prusa o imieniu Gajlis. W kolejnych stuleciach przechodziła z rąk do rąk. 

W roku 1748 stała się własnością von Hettenów (Hatynscy), a nastepnie 

Creyztów, z którymi powinno się wiązać wzniesienie współczesnej 

rezydencji i założenie parku, jednak już w 1827 r. majątek ponownie 

zmienia właścicieli. Dwór położony jest na zachodnim brzegu jeziora 

Blanki, otoczony jest parkiem krajobrazowym. Wzniesiony na 

kamiennym fundamencie budynek o korpusie głównym na planie 

prostokąta z dostawioną od wschodu oficyną, murowany jest z cegły  

i otynkowany. Kryty dachem naczółkowym z wystawką ponad fasadą 

oraz wolim okiem w elewacji ogrodowej, jest jednokondygnacyjny, 

podpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym. Oficyna jest dwukondygnacyjna. 

Elewacje obiektu nie zdobi detal architektoniczny, zaś bryła obiektu nie jest bardziej 

wystawna w porównaniu z miejscową zabudową. Jedyny akcent położony został na opaski 

okalające otwory okienne oraz ich rytmiczne rozmieszczenie. W zespole znajduje się również spichlerz, sąsiadujący z dworem. 

Dwukondygnacyjny, nakryty dachem uskokowym z dwupoziomowym poddaszem, wzniesiony na planie prostokąta na 

fundamencie kamiennym, posiada pierwszą kondygnację ceglaną oraz pozostałe w konstrukcji szachulcowej. W części 

wschodniej znajdowało się mieszkanie dozorcy, zaś pozostałą przestrzeń wypełniały magazyny.   

 

2. Dwór Kochanówka Swajnie 

Dwór Swajnie znajduje się w pobliżu wsi Kochanówka. Wzniesiony został pod koniec XVIII w. i podobnie jak w przypadku 

dworu w Gajlitach – posiadł prostą, pozbawioną detalu (poza tynkowanymi opaskami wokół otworów okiennych) formę. 

Jednokondygnacyjny budynek został założony na planie prostokąta i nakryty łamanym, pseudomansardowym dachem 

naczółkowym, skrywającym dwa poziomy poddasza: mieszkalne i użytkowe. Akcent wertykalny położony został na oś fasady, 

którą urozmaicił trójosiowy ryzalit kryjący wejście główne, kryty dachem dwuspadowym ponad II kondygnacją. Obok dworu 

zachował się  budynek gospodarczy oraz dom mieszkalny (zapewne pracowników) z zabudową gospodarczą. Pierwotny układ 

całego zespołu pozostaje nieczytelny. 

 

3. Folwark w Morawie (wraz z pałacem i parkiem) 

Folwark w Morawie stanowi kompleksowy zespół z początku XX w., w którym 

dworowi towarzyszą budynki gospodarcze oraz trzy czworaki wraz 

z komórkami gospodarczymi. Zachował się też park krajobrazowy. Dwór, 

wzniesiony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z poddaszem 

mieszkalnym i użytkowym na wysokiej ściance kolankowej – 

odznacza się równie oszczędną formą jak dwór w Gajlitach. Zdobią 

go symetryczne elewacje z regularnym rytmem otworów okiennych, 

gzymsy ponad I kondygnacją, naczółkowe nad otworami okiennymi 

oraz schodkowe wieńczące, półkoliście zamknięte otwory okienne 

w partii ścianki kolankowej, dwie symetryczne wystawki fasady oraz 

jedna 6 – osiowa elewacji ogrodowej. Budynek uległ przebudowie 

w II połowie XX w.  
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4. Zespół folwarczno – pałacowy w Pilniku 
Dobra pilnickie wymienione zostały w XVII w. jako domena królewska, zaś w późniejszym okresie należały do skarbu państwa, 

podlegając dzierżawie. Pierwotnie zlokalizowane na tym terenie były dwa dwory, z których przetrwał jeden. Wzniesiony 

w połowie XIX w. na planie prostokąta, pozbawiony cech stylowych obiekt, przedłużono o trzy osie na zachód na początku XX 

w. Murowany, otynkowany, o pokrytych płytkimi boniami elewacjach obiekt zaakcentowano trójosiowymi facjatami zarówno od 

strony fasady, jak też elewacji ogrodowej, obie nakrywając dachem dwuspadowym. Przed poszerzeniem budynku znajdowały się 

one na osi. Wejście główne poprzedzone jest współcześnie niewielkim gankiem. Dwór zlokalizowany jest w zachodniej części 

kompleksu, w jego sąsiedztwie znajduje się rozbudowany folwark, ze stodołami, trzema oborami, stajnią, spichlerzem, kuźnią, 

remizą oraz czterema murowanymi czworakami. 

 

 CMENTARZE 

Dominują cmentarze przykościelne oraz położone w pobliżu historycznego osadnictwa. Część z nich (w Rogóżu czy Blankach) 

nadal jest użytkowana. W Bugach na północ od wsi zlokalizowano cmentarz ewangelicki, obecnie bardzo silnie zdewastowany, 

nieczytelny w krajobrazie kulturowym wsi. Na cmentarzach przykościelnych zachowano pojedyncze nagrobki oraz krzyże. 

Większość z nich nie była użytkowana już w czasach przynależności tych ziem do państwa pruskiego, nekropolie przenoszono 

podówczas na skraj wsi, w bezpośrednie sąsiedztwo sieci osadniczej. 

 

1. Cmentarz w Markajmach 

Gmina może poszczycić się bardzo ciekawą nekropolią zlokalizowaną tuż 

przy granicy z miastem. Na terenie obecnego przedmieścia bartoszyckiego 

w okresie I wojny światowej zlokalizowany był niemiecki obóz 

jeńców wojennych dla podoficerów i szeregowców (Stammlager 

Heilsberg), którego pozostałością jest rozległy cmentarz wojenny 

położony na terenie dzisiejszej wsi Markajmy. Pierwszy nagrobek 

pochodzi z 1916 r., zaś ostatnich pochówków dokonano w lipcu 

1919 r. Na cmentarzu pochowano łącznie blisko 3000 żołnierzy, w 

tym Polaków, Rosjan, Rumunów, Brytyjczyków, Francuzów, 

Włochów, Serbów oraz Belgów. Nekropolia została wpisana do rejestru 

zabytków, z uwagi na utrzymaną sieć alei i kwater, historię miejsca oraz 

zachowane nagrobki i pomniki, w tym piramidę poświęconą żołnierzom 

rosyjskim oraz Krzyż Ofiar wystawiony przez Komisję Wspólnoty 

Brytyjskiej żołnierzom brytyjskim. 

 

 SZLAKI TURYSTYCZNE 

1. Szlaki rowerowe 

szlak	 1	 (czerwony)	 -	 Lidzbark	 Warmiński	 -	 Łaniewo	 -	

Kaszuny	-	Miejska	Wola	-	Babiak	-	Bugi	-	Runowo	-	Workiejmy	

-	 Nowa	 Wieś	 Wielka	 -	 Redy	 -	 Wielochowo	 -	 Lidzbark	

Warmiński.	 Jest	 to	 najdłuższa	 trasa	 licząca	 50	 km,	 która	

prowadzi	przez	piękne	tereny	leśne	z	wieloma	atrakcjami.	

	

szlak	 2	 (żółty)	 -	 Lidzbark	 Warmiński	 -	 Wielochowo	 -	

Koniewo	 -	 Lidzbark	 Warmiński.	 Trasa	 pagórkowata	

o	długości	 11	 km.	 Można	 uprawiać	 na	 niej	 nordic	 walking,	

który	 cieszy	 się	 dużym	 powodzeniem	 bądź	 wypocząć	 nad	

jeziorem	Wielochowskim	w	miejscowości	Wielochowo.	

	

szlak	 3	 (zielony)	 -	 Wielochowo	 -	 Jagoty	 -	 Wielochowo.	

Najkrótsza	trasa	o	długości	9	km	wiodąca	przez	malowniczo	

położone	północne	tereny	gminy.	

	

	

	

	

	

szlak	 4	 (niebieski)	 -	 Lidzbark	 Warmiński	 -	 Koniewo	 -	

Budniki	 -	Kotowo	-	Morawa	 -	Napraty	 -	Stoczek	Klasztorny	 -	

Kierwiny	-	Sarnowo	-	Lidzbark	Warmiński.	Trasa	dosyć	długa	

licząca		36	km	z	widokami	na	największą	rzekę	Warmii	-	Łynę	

i	jej	rozlewiska.	

	

szlak	 5	 (czerwony)	 -	 Lidzbark	 Warmiński	 -	 Łabno	 -	

Jarandowo	-	Kochanówka	-	Suryty	-	Blanki	-	Ośrodek	„S�witeź”-	

Medyny		-	Lidzbark	Warmiński.	Trasa	o	długości	32	km,	która	

przebiega	 przez	 malowniczo	 położone	 miejscowości	

w	bliskiej	odległości	od	jezior	Blanki	i	Symsar.	

	

szlak	 6	 (żółty)	 -	 Ośrodek	 „S�witeź”-	 Kłębowo	 -	 Jarandowo	 -	

Chełm	-	Stryjkowo	–	Kochanówka	–	Kierz	-	Ośrodek	„S�witeź”. 	

Trasa	pokrywająco	się	częściowo	z	trasą	5,	o	długości	30	km.	
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2. Szlak Green Velo  

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to ponad 2000 km 

specjalnie wytyczonej trasy. Szlak wiedzie przez pięć 

województw wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, 

podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Szlak 

ten również przebiega przez Gminę Lidzbark Warmiński. 

 

 

 

 

 

3. Szlak „Kopernikowski” 

 

czerwony - prowadzi do Olsztyna przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę do Fromborka; 

 

czarny - wiedzie przepiękną doliną rzeki Symsarny do Góry Krzyżowej, z której roztacza się wspaniały widok na całą 

okolicę; 

 

niebieski - jest fragmentem szlaku międzynarodowego wiodącego poprzez miasto Lidzbark Warmiński w kierunku 

Sarnowa i Stoczka Klasztornego, Bartoszyc i granicy państwa. 

 

 

GRA GMINNA 

 

Nasza gra jest rozwinięciem gry miejskiej. Na terenie miasta 

Lidzbark Warmiński znajduje się tylko część Układu 

Słonecznego obejmująca planety typu ziemskiego. Modelem 

Słońca jest 3-metrowa kopuła nieczynnego już 

obserwatorium astronomicznego . Pozostałe planety 

olbrzymy przedstawione są na planszach rozmieszczonych na  

skraju miasta i poza nim w odpowiednich odległościach 

zachowujących skalę rozmiaru rzeczywistego Układu 

Słonecznego. Wszystkie plansze znajdują się na terenie 

Gminy Lidzbark Warmiński. Gra do nabycia w Informacji 

Turystycznej lub pod adresem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminalidzbark.com/gra-terenowa-pogon-za-kopernikiem/ 
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 ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DLA 

DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

1. Zespół wokalno-instrumentalny „Contra Band'a” 

Zespół wokalno-instrumentalny ContraBand'a powstał 

w styczniu 2016r. Grupa spotyka się w każdy czwartek 

i piątek w GOKiS w Pilniku. Mimo młodego stażu ma już za 

sobą wiele koncertów, swój repertuar opiera głównie na 

muzyce rozrywkowej i gospelowej. Można ich usłyszeć 

podczas imprez gminnych, powiatowych oraz 

okolicznościowych. Muzyków połączyła wspólna pasja, 

miłość do muzyki i przyjaźń. W tym roku zespół wygrał 

przegląd zespołów w Pasłęku „Talent 2017”. Kierownikiem 

zespołu jest Ewelina Banach-Bardońska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dziecięcy zespół wokalny „ Bel Canto” 

Powstał we wrześniu 2015 r. Grupa ma za sobą wiele 

koncertów i projektów artystycznych. W swoim repertuarze 

mają piosenki dziecięce, rozrywkowe i aktorskie. Podczas 

pierwszego roku działania zespołu odbyło się 15 koncertów 

również z towarzyszeniem kameralnej orkiestry 

symfonicznej. Zespół uświetnia imprezy gminne 

i reprezentuje ją poza jej granicami. Praca nad programami 

artystycznymi obejmuje naukę piosenek, pracę 

z mikrofonem, ćwiczenia prawidłowej emisji głosu, 

prawidłowej dykcji, harmonii i wielogłosowości. Zespół 

może pochwalić się wygranymi konkursami wokalnymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku został jako jedyny zaproszony do uświetnienia 

wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas spotkania z 

mieszkańcami Jezioran. Instruktorem zespołu jest Ewelina 

Banach-Bardońska. 

 

3. Wokalne Zespoły Rodzinne 

Powstał w 2017 r. roku z potrzeby muzykowania w gronie 

rodzinnym. Śpiewające Duety, Tria i Kwartety rozwijają 

swoje możliwości wokalne z koncertu na koncert. Zespoły 

można usłyszeć podczas uroczystości gminnych. 

Wartościowe teksty i emocjonalne wzruszenia są widoczne 

nie tylko podczas prób. Muzyka nie ma granic i łączy 

pokolenia. Instruktorem jest Ewelina Banach- Bardońska. 

 

4. Zespół muzyczny „TRIO” 

Od wielu lat specjalizujemy się w prowadzeniu wszelkich 

imprez muzyczno-tanecznych. Można ich posłuchać podczas 

imprez gminnych i okolicznościowych, wieloletni staż 

muzyczny i doświadczenie sceniczne słychać podczas 

każdego koncertu. Zespół może pochwalić się wieloma 

osiągnięciami muzycznymi zacząwszy od gminnych 

skończywszy na ogólnopolskich. Zespół prowadzi Jacek 

Sobczak. 

 

5. Reprezentacyjna Gminna Orkiestra Dęta 

Swoją działalność rozpoczęła w 2016r. Mimo młodego stażu 

liczy już ponad 20 członków, na swoim koncie ma wiele 

udanych koncertów i występów. Dzięki obszernemu 

repertuarowi zadowoli nawet najwybredniejszego słuchacza. 

Kierownikiem artystycznym jest Andrzej Mierzejewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Mażoretki 

Od października 2017r. swoją działalność artystyczną 

rozpoczęła grupa Mażoretek. Historia mażoretek liczy już 

ponad dwieście lat i wywodzi się z Francji. Grupa będzie 

występowała na pokazach estradowych i paradach, 

prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do 

muzyki orkiestry dętej, żonglując i podrzucając przy tym 

pałeczki mażoretkowe. Grupę prowadzi Ewelina Banach-

Bardońska. 
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  8. Pracownia muzyczna 

- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży: 

Uczestnicy zajęć uczą się prawidłowej emisji i higieny głosu, 

interpretacji utworów, intonacji, frazowania, obycia na 

scenie, myślenia muzycznego i tworzenia. Indywidualne 

podejście do każdego dziecka umożliwia osiągnięcie 

szybkich efektów i sukcesów wokalnych.  Soliści mają 

możliwość zaprezentowania swoich talentów podczas 

licznych koncertów i konkursów. Zajęcia prowadzi Ewelina 

Banach-Bardońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pracownia plastyczna 

- zajęcia z malarstwa i rysunku: 

Zajęcia rozwijające kreatywność, doświadczenia z różnymi 

technikami plastycznymi i narzędziami (m. in. projektowanie 

płaskie i przestrzenne, projektowanie mody, elementy grafiki, 

odbitki, szablony, kolaż, frotaż, papier-mâché). Są to zajęcia 

plastyczne o zróżnicowanej formule. Każde zajęcia mają 

temat przewodni, zazwyczaj zamykają się na jednym 

spotkaniu i nastawione są na twórczą zabawę, która jest w 

wieku dziecięcym ważniejsza od umiejętności 

warsztatowych. Ambitni mogą liczyć jednak na rzeczowe 

wskazówki i profesjonalne korekty, co widać zresztą  

w powstających pracach. Każda osoba traktowana jest 

indywidualnie, ponieważ innego podejścia wymagają młodsi, 

a innego starsi uczestnicy zajęć. Zajęcia prowadzi Józef 

Mika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Balet 

Od października 2017r. swoją działalność rozpoczęła 

baletowa grupa dziecięca. Podczas zajęć baletowych dzieci 

są uwrażliwiane na muzykę i rytm, a także wprowadzane  

 

w cudowny świat tańca. Uczestnicy zajęć poznają podstawy 

tańca klasycznego oraz ćwiczenia przeplatane z zabawami  

muzycznymi dostosowanymi do wieku młodych tancerzy. 

A dzięki mini choreografiom i zadaniom aktorskim najmłodsi 

pokonują nieśmiałość nabywając pewności siebie 

i rozwijając kreatywność.  Grupę baletową prowadzi Żaneta 

Parszo. Program baletu obejmuje podstawy Baletu 

Klasycznego, tematyczne improwizacje taneczne, rytmikę, 

ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie, 

korygowanie postawy, rozwijanie koordynacji ruchowej, 

zabawy taneczne, mini choreografie baletowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 INNE ZESPOŁY 
 

Kultura w Gminie to nie tylko działania Gminnego 

Ośrodka Kultu i Sportu w Pilniku.   

1. Kapela Ludowa Rogóżanie 

Kapela powstała we wsi Rogóż w Gminie Lidzbark 

Warmiński w sierpniu 1993 roku. Tworzy ją 

13 osób, które w tradycyjnych strojach warmińskich 

wykonują pieśni ludowe i biesiadne, przy akompaniamencie 

akordeonu, trąbki, bębna, czy diabelskich skrzypiec 

charakterystycznych dla regionu warmińskiego. Kapela 

Rogóżanie uczestniczy w różnego rodzaju festynach,    

dożynkach gminnych i powiatowych oraz w targach 

rolniczych. Bierze udział w konkursach, przeglądach 

wojewódzkich oraz ogólnokrajowych zdobywając liczne 

nagrody i wyróżnienia. W Przeglądzie Zespołów 

Śpiewaczych w Suchaczu w roku 2012 zajęła pierwsze 

miejsce. Dodatkowo Kapela Rogóżanie reprezentuje region 

warmiński na przeglądach międzynarodowych, 

m. in. w Szwecji, Niemczech i Holandii. 
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2. Czesław Band 

 

Zespół istnieje od 2009 roku. Powstał w ramach projektu 

realizowanego w szkole podstawowej w Runowie.  

Założycielem był Śp. Czesław Służewski – stąd nazwa 

zespołu. Jest to zespół wielopokoleniowy. Obecnie to 11osób. 
W swoim składzie posiadają takie instrumenty jak perkusja, 

gitara basowa, gitary akustyczne i elektryczne, pianino oraz 

trąbkę, ale przede wszystkim Zespół Czesław Band to grupa 

przyjaciół, która uwielbia śpiewać. Grają muzykę Folk i Folk 

Ukraiński oraz muzykę biesiadną i taneczną. Swoją 

obecnością uświetniają uroczystości gminne i powiatowe, 

a także reprezentują gminę w innych województwach. 

Koncertują we wszystkich scenach regionu. W swojej ofercie 

mają też bramy weselne, oprawę wesel i nie tylko. Zespół w 

roku 2017 zajął pierwsze miejsce w I Gminnym Przeglądzie 

Zespołów Ludowych w Runowie. Kierownikiem jest Marian 

Kurzawiński.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kalina 

 

Kapela Ludowa Kalina składa się z kilkunastu osób w swoim 

składzie posiadają takie instrumenty jak perkusja, gitara 

basowa, banjo, skrzypce, klarnet, saksofon, trąbka i dwa 

akordeony. W roku 2017 podczas XXXIII Wojewódzkiego 

Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach 

zdobyła "I Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego" oraz I miejsce podczas XIII Wojewódzkiego 

Przeglądu Zespołów Ludowych "Senioriada" w Ornecie. 

Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany, często swoją 

obecnością uświetniają uroczystości gminne i powiatowe. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zespół Pieśni i Tańca Ignalin 

 

Zespół założony w 2015 roku w ramach projektu pod nazwą 

„Stworzenie nowej oferty turystycznej poprzez utworzenie 

zespołu Pieśni i Tańca Ignalin”. Wnioskodawcą było 

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin”. W ramach projektu 

zakupiono sprzęt muzyczny, stroje warmińskie oraz 

instrumenty. Współtwórcą i pomocnikiem zespołu był 

obecny dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury Pan Paweł 

Sadowski. Zespół skupia ok. 20 osób w wieku 5-75 lat, 

mieszkańców tylko i wyłącznie miejscowości Ignalin. Swój 

repertuar kierują do turystów. Głównie są to piosenki 

biesiadne i folklor. Zespół cały czas się rozwija i zaprasza 

muzyków do kapeli! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Zespół Ludowy Furman  

Zespół składa się z jedenastu osób, mieszkańców Kraszewa. 

Mimo niedługiego stażu Furman zaistniał już na przeglądach 

zespołów ludowych. Często można ich spotkać na imprezach 

gminnych i powiatowych. Wykonują znane wszystkim 

utwory ludowe oraz zapomniane pieśni zapisane 

w zeszytach rodzinnych. Furman zdobył wyróżnienie  

podczas XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel Zespołów  

Śpiewaczych w Jezioranach, oraz 1 nagrodę Związku Gmin 

Warmińsko-Mazurskich podczas XXXII przeglądu 

w Jezioranach. 
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 25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 
Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 25. 

Wśród kwestujących nie zabrakło również mieszkańców 

Gminy Lidzbark Warmiński, którzy oprócz kilku 

miejscowości gminnych tj. Kochanówka, Kraszewo, Pilnik 

i Rogóż zbierali pieniądze także w Lidzbarku Warmińskim. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu gminni wolontariusze 

zebrali 3.333,79 zł. Oczywiście nie licząc funduszy 

zebranych podczas licytacji, gdzie wiele „fantów” zostało 

przekazanych na aukcje przez Urząd Gminy oraz 

stowarzyszenia z terenu gminy. Podczas licytacji 

w Lidzbarskim Domu Kultury wystawiono „Dzień pracy 

z Wójtem Gminy”. Wylicytował go Pan Dariusz Dec 

z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 250,00 zł – dziękujemy 

za wsparcie akcji!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI 

15 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Lidzbarku Warmińskim odbyło się coroczne spotkanie 

z sołtysami z terenu naszej gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wstępnie Wójt Gminy Fabian Andrukajtis przywitał 

zgromadzonych na spotkaniu i serdecznie podziękował za tak 

liczne przybycie. W trakcie spotkania Wójt Gminy  dokonał 

podsumowania gminnych inwestycji zrealizowanych 

w latach 2015 – 2016. Omówione zostały m.in. inwestycje 

remontowo – budowlane, inwestycje wodno – kanalizacyjne 

i drogowe, a także sprawy związane z ochroną środowiska. 

Sołtysi mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami 

odnośnie swoich miejscowości i problemów z jakimi się 

borykają. Wójt Gminy pogratulował sołtysom dobrej 

współpracy z samorządem, oraz życzył im samych sukcesów 

w pełnieniu obowiązków gospodarza swojej miejscowości.  

 

 HONOROWA ODZNAKA RZEMIOSŁA 

Sesja Rady Gminy Lidzbark Warmiński, która odbyła się 23 

lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Pilniku rozpoczęła się miłym akcentem.  Z okazji 70 –

 lecia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości na ziemiach 

Warmii i Mazur Wójt Gminy Fabian Andrukajtis został 

wyróżniony Honorową Odznaką Rzemiosła. Cech to 

organizacja zrzeszająca: rzemieślników, przedsiębiorców, 

handlowców, usługodawców i producentów, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Samorząd gospodarczy rzemiosła 

lidzbarskiego inicjuje i propaguje działania organizacyjno-

samorządowe na rzecz integracji środowiska 

rzemieślniczego: członków Cechu,  pracowników zakładów 

rzemieślniczych i lokalnej przedsiębiorczości. Wyróżnienia 

wręcza się osobom, które przyczyniły się do rozwoju 

lokalnego rynku pracy. To właśnie dzięki wspólnym 

działaniom władz miasta i gminy w Pilniku otwarto zakład 

produkcji mebli tapicerowanych Firmy EVAN, zatrudniający 

aż 40 osób. Na Sesji Rady Gminy Wójta Gminy 

uhonorowali: Prezes Zarządu Cechu Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim Zbigniew 

Jasiński oraz Dyrektor Cechu Stanisław Rynkiewicz.  
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 SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA NA 

WARMII I MAZURACH 

Aby świętować ten dzień w  Centrum Kongresowo – 

Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie spotkało się 

prawie półtora tysiąca osób. Oczywiście nie zabrakło tam 

sołtysów z terenu gminy Lidzbark Warmiński, którzy wraz 

z Wójtem Gminy i innymi przedstawicielami urzędu  

przybyli na te uroczystości. Spotkanie było okazją do 

dyskusji o roli sołtysów w lokalnej społeczności, oraz 

nagrodzenia tych, którzy wyróżniają się dużą aktywnością i 

prężnie działają w społeczności lokalnej. Sołtys wsi Babiak – 

Anna Czeryba oraz sołtys wsi Blanki – Lucja Kuczyńska 

otrzymały wyróżnienie od Marszałka Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. 

Wyróżnienia zostały wręczone sołtysom angażującym się w 

aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjującym działania 

wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost 

atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, realizowane 

w ramach różnych konkursów np. „Aktywna Wieś Warmii, 

Mazur i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna 

wieś”, czy „Eko-sołectwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WERNISAŻ URSZULI DUDKO 

3 marca 2017r. w GOKiS w Pilniku odbył się wernisaż 

Urszuli Dudko pt. "Piękne kwiaty". Gościnnie wystąpili: 

KABARET CZYŚCI JAK ŁZA i CZERWONY TULIPAN. 

W czasie wernisażu można było obejrzeć także prace 

uczestników warsztatów malarskich: Julii Straszyńskiej, 

Pauliny Mróz, Aleksandry Dąbrowskiej, Agnieszki Lech, 

Angeliki Licznerskiej, Mai Pieczywko, Antoniny 

Sajkowskiej i Magdaleny Sajkowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GMINNY DZIEŃ KOBIET 

17 marca br. panie z Gminy Lidzbark Warmiński zebrały się 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku, aby 

świętować Dzień Kobiet. Po przywitaniu wszystkich, Wójt 

Gminy Fabian Andrukajtis złożył paniom życzenia oraz 

wręczył każdej z nich kwiatka. Na scenie zaprezentowały się 

zespoły działające na terenie gminy: Contra Band'a, Czesław 

Band i Gminna Orkiestra Dęta. Panie mogły wygrać 

upominki w postaci gadżetów gminnych, torebek, obrusów, 

kosmetyków oraz voucherów do sklepu Rossmann. 

Niespodzianką wieczoru był również tort, ufundowany przez 

Wójta Gminy Fabiana Andrukajtis.  

 

 

 

 

 

 

 

 SUPER SOŁTYS 

17 marca 2017 r. w Olsztynie odbyła się uroczysta Gala 

wręczenia nagród „Super Sołtys 2017”. Laureatów wybrali 

w głosowaniu czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika 

Elbląskiego”. Tytuły Super Sołtysa zostały nadane we 

wszystkich powiatach regionu. Z terenu powiatu 

lidzbarskiego o ten tytuł rywalizowało aż 19 liderów wsi, 

z czego z gminy Lidzbark Warmiński, aż 8 sołtysów. 

Zwyciężyła Pani Anna Czeryba – sołtys wsi Babiak. To już 

jej druga statuetka Super Sołtysa Powiatu Lidzbarskiego. 

Srebrnego Super Sołtysa zdobył Pan Ryszard Mulański - 

sołtys Miejskiej Woli. 
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 JARMARK WIELKANOCNY 

8 kwietnia w Lidzbarku Warmińskim odbył się Jarmark 

Wielkanocny zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy 

Lidzbark Warmiński. Program artystyczny przygotował 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku. Podczas 

występów zespołów można było podziwiać i nabywać 

wyroby wystawców z Lidzbarka Warmińskiego i okolic. 

Został również rozstrzygnięty konkurs na „Najładniejszą 

tradycyjna palmę wielkanocną”. 

 

 

 

 

 

 

 

 I BIEG MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W Lidzbarku Warmińskim odbył się I Bieg im. Mikołaja 

Kopernika. Gmina Lidzbark Warmiński była partnerem 

imprezy. Wystartowało w nim ok. 400 zawodników z całej 

Polski. Biegacze mieli do pokonania dwie pętle po 5 km 

z pomiarem międzyczasu. Wśród gości specjalnych biegu 

byli m.im. medalista olimpijski Paweł Skrzecz, mistrz świata 

w zapasach Andrzej Supron, Marian Woronin – najszybszy 

biały człowiek i Norbert Nowicki – pilot kadry narodowej 

Aeroklubu Polskiego. Sportowcy wręczali medale wszystkim 

kończącym bieg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DZIEŃ PATRONA RUNOWO 

Dnia 2 czerwca 2017r.  w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Runowie uroczyście obchodzono piątą rocznicę nadania 

placówce imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 

wielkiego Polaka i patrioty. Po oficjalnej części pani 

Dyrektor  przybliżyła podejmowane inicjatywy szkolne, 

związane z patronem szkoły m.in. konkurs dotyczący życia 

Kardynała Wyszyńskiego czy bieg Patrona. Należy dodać, że 

oprócz organizowanego Dnia Patrona, szkoła czynnie 

uczestniczy w Dniach pamięci Kardynała Wyszyńskiego 

w Stoczku Klasztornym oraz innych placówkach, których 

patronem jest Prymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FESTYN RODZINNY W PILNIKU 

W dniu 4 czerwca 2017r. w budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Pilniku odbył się V Gminny Festyn 

Rodzinny w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni 

Rodziny pod hasłem „Miłość w Rodzinie nigdy nie zginie”. 

Podczas uroczystości przewidziano wiele atrakcji m.in: 

malowanie twarzy,  balonowe zoo, fotościanka i strzelnica. 

Dzieci mogły również puszczać wielkie bańki mydlane oraz  

otrzymać swój portret naszkicowany przez pana Józefa Mikę. 

Wszyscy chętnie korzystali z poczęstunku w postaci 

kiełbasek, słodkości i napojów. Mimo deszczu ogromną 

popularnością cieszyły się przejażdżki na motorze wraz 

z motocyklistami Warmińskiego Auto–Moto Klubu. Wielkie 

zainteresowanie wzbudził sprzęt strażacki zaprezentowany 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rogóżu oraz wóz 

wojskowy wystawiony dzięki uprzejmości  płk. Radosława  

Cyniaka, Dowódcy 9. Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku 

Warmińskim. 
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 WIZYTA DELEGACJI Z GMINY RHEDE 

(EMS) Z NIEMIEC 

W dniach 16-19.06.2017r. Gmina Lidzbark Warmiński po 

raz kolejny gościła delegację z partnerskiej Gminy Rhede 

(Ems) z Niemiec na czele z Burmistrzem Gerhardem Conens. 

Podczas spotkań doszło do wymiany spostrzeżeń w takich 

dziedzinach jak: gospodarka, kultura, oświata, turystyka, czy 

administracja publiczna. Ważne z punktu widzenia 

współpracy międzygminnej były rozmowy dotyczące 

wymiany młodych sportowców z gminy Rhede i Ludowego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP 

Kraszewo z terenu naszej Gminy. Młodzi sportowcy będą ze 

sobą rywalizować raz do roku. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 MAGICZNA NOC KUPAŁY 

W sobotę, 17.06.2017r. nad jeziorem Blanki odbyła się 

„Magiczna Noc Kupały”. To kolejna inicjatywa społeczna 

Stowarzyszenia „Babki Zielarki” w ramach projektu „Noc 

Kupały nad Jeziorem Blanki” współfinansowanego ze 

środków Gminy Lidzbark Warmiński w ramach otwartego 

konkursu ofert. Podczas imprezy Zespół Tańca Ludowego 

„Perła Warmii” wraz z grupą teatralną „Tembr”, wykonali 

obrzędowe widowisko teatralno – taneczne. Oprócz tego 

odbył się pokaz lidzbarskich bębniarzy, puszczanie wianków 

na wodę, konkurs na rozpoznanie ziół. Na zakończenie 

odbyła się wspólna biesiada, tańce i śpiewy przy ognisku, 

w których uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy 

wsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 VII REGIONALNE ZAWODY 

JEŹDZIECKIE W SKOKACH PZEZ 

PRZESZKODY 

18 czerwca 2017r. w Babiaku odbyły się VII Regionalne 

Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody. To 

cykliczna impreza organizowana przez: Gminę Lidzbark 

Warmiński, Klub Jeździecki „Kamińskich”, Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Pilniku oraz Sołectwo Babiak. Łącznie 

w  zawodach wzięło udział 30 zawodników reprezentujących 

10 klubów jeździeckich. Po otwarciu zawodów rozpoczęła 

się pozakonkursowa jazda konna osób niepełnosprawnych, 

dająca niewątpliwie świadectwo ogromnej walki z własnymi 

ograniczeniami, które  zasługuje  na szczególne wyrazy 

uznania. Następnie został rozegrany konkurs klasy LL mini. 

Najmłodszym zawodnikiem okazała się 4-letnia Kamila 

Pietrzak, która otrzymała dodatkową nagrodę i statuetkę 

ufundowaną przez GOKiS w Pilniku. Kolejno rywalizowano 

w czterech kategoriach klasy LL, L, P, N. Po zakończeniu 

zawodów rozpoczął się program artystyczny. Na scenie 

zaprezentował się m.in. zespół wokalny „Bel Canto”, zespół 

wokalno-instrumentalny „Rodzinka”, orkiestra dęta z GOKiS 

w Pilniku,  Czesław Band, zespół „Jacki” oraz dziecięce 

zespoły taneczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTRA BAND’A NA XIV 

WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

„TALENT 2017” 

Wygrana zespołu Contra Band’a z Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Pilniku. Mimo młodego stażu zespół 

zdobył II miejsce podczas wokalnego konkursu 

wojewódzkiego w Pasłęku. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów.  
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 70-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W RUNOWIE 

 
W dniu 8 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie 

świętowała swoje 70-lecie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą  

Świętą w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Szymona 

i Judy w Runowie. Część oficjalna rozpoczęła się od 

otwarcia wyremontowanej remizy przez zaproszonych gości. 

OSP w  Runowie i OSP w Stryjkowie otrzymały sprzęt 

ratowniczy  zakupiony ze środków: Gminy Lidzbark  

Warmiński, WFOŚiGW w Olsztynie, Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie m.in.: motopompę M 8/8 Tohatsu, 

pompę pływającą Niagara, czujnik bezruchu Superpass, buty 

specjalne skórzane. Miła niespodziankę strażakom sprawili 

przedstawiciele władz samorządowych, którzy dodatkowo 

doposażyli jednostkę w wąż pożarniczy, chełmy oraz aparat 

powietrzny ochrony dróg oddechowych. Po części oficjalnej 

rozpoczął się festyn. Na scenie zaprezentował się m.in.: 

dziecięcy zespół wokalny „Bel Canto”,  reprezentacyjna 

orkiestra dęta Gminy Lidzbark Warmiński, zespół wokalno – 

instrumentalny „Contra Band′a”, kapela ludowa Rogóżanie, 

zespół ludowy Furman, zespoły muzyczne Duo Dance oraz 

Czesław Band. Wspaniała zabawa trwała do późnych godzin 

nocnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FESTIWAL ZIÓŁ W BLANKACH 

„Zioło daje moc” – tym hasłem przywitał zebranych zespół 

Czerwony Tulipan na II Festiwalu Ziół, który odbył się 

w niedzielę, w zielarskiej wsi Blanki. Jest to kolejna impreza 

prężnie działającego Stowarzyszenia „Babki Zielarki” 

i bardzo aktywnej pani sołtys wsi –  Lucji Kuczyńskiej. 

O niezwykłej mocy ziół przekonywały wszystkich panie ze 

Stowarzyszenia „Babki Zielarki”. Podczas Festiwalu można 

było skosztować nalewki i syropy z miejscowych ziół 

i  owoców, ciasteczka z kwiatami oraz zupę z pokrzyw. 

Festyn nie odbyłby się gdyby nie wsparcie finansowe 

samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Nie 

zabrakło też występów artystycznych. Gościem specjalnym 

był zespół „Czerwony Tulipan”. Na scenie mogliśmy 

podziwiać dzieci z Zespołu Tańca Ludowego „Perła Warmii”  

 

z Lidzbarskiego Domu Kultury, zespoły z Gminnego 

Ośrodka Kultury: Bel Canto i Contra Banda, jak również 

zespół Kalina z Rogóża. Ponadto wystąpili: Jan Bachar 

z zespołem oraz zespół Czesław Band.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NAGRODZENI NA WOJEWÓDZKIM 

PRZEGLĄDZIE KAPEL I ZESPOŁÓW 

ŚPIEWACZYCH 

Podczas XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel 

i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach zespół "Kalina" 

z GOKiS w Pilniku zdobył "I Nagrodę Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego", a zespół Furman wyróżnienie. 

Bardzo gratulujemy i życzymy kolejnych wielkich sukcesów. 
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 KOLEJNY SUKCES ZESPOŁU KALINA 

Zespół " Kalina" zdobył I miejsce podczas XIII 

Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych „Seniorada" 

w Ornecie. Wielkie gratulacje jesteśmy z Was dumni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I GMINNY FESTIWAL KULINARNY 

„SMAKI BABCI” 

20 sierpnia 2017 r. w Miłogórzu odbył się I Gminny Festiwal 

Kulinarny „Smaki Babci”. Podczas wydarzenia 3 drużyny 

wzięły udział w konkursie kulinarnym na najlepsze danie 

obiadowe z wołowiny w którym: I miejsce zajęły – 

Agnieszka Korosteńska i Małgorzata Mroczkowska ze 

Stryjkowa, II miejsce zajęła – Jadwiga Chodowiec 

z Miłogórza, III miejsce zajęły – Janina Osowska i Krystyna 

Brzyska z Rogóża. Został również przeprowadzony plebiscyt 

na „Oryginalnego kucharza warmińskiego”, a na scenie 

wystąpiły zespoły z całej Gminy Lidzbark Warmiński. Był to 

I Festiwal Kulinarny ale na pewno nie ostatni. Frekwencja, 

zaangażowanie mieszkańców gminy przerosła nasze 

najśmielsze oczekiwania dlatego mówimy do zobaczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOŻYNKI GMINNE W ŁANIEWIE 

Dożynki to czas radości i zabawy po zakończonych żniwach. 

Jest to również czas dziękczynienia Bogu za udane zbiory. 

W tym dniu oczy wszystkich są zwrócone w stronę rolników, 

bo to właśnie dzięki ich ciężkiej pracy na stole każdego z nas 

pojawia się chleb. W tym roku dożynki gminne odbyły się 

3 września w Łaniewie. Wójt Gminy Fabian Andrukajtis 

wyraził słowa uznania i szacunku dla rolników, za ich 

wysiłek, codzienną pracę oraz umiłowanie do ziemi 

i pielęgnowanie zwyczajów. W tym roku obrzęd dożynkowy 

zaprezentowała Reprezentacja ZPiT Kortowo z Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wójt Gminy Lidzbark 

Warmiński Fabian Andrukajtis wręczył upominki 

zasłużonym dla gminy rolnikom. Wyróżnienia otrzymali: 

 

1. Państwo Agnieszka i Mariusz Bogdanowicz ze wsi 

Bobrownik 

2. Państwo Agnieszka i Grzegorz Wzorek ze wsi Bobrownik 

3. Pan Kazimierz Szczepkowski ze wsi Długołęka  

4. Pan Dariusz Stefański ze wsi Łaniewo 

5. Państwo Magdalena i Mariusz Hryszan ze wsi Lauda 

Podczas dożynek rozstrzygnięto także konkurs na 

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.  I miejsce zdobyło  

sołectwo Łaniewo, II miejsce  – sołectwo Kraszewo, 

III miejsce Ludowy Uczniowski Klub Sportowy KAROL 

z Kraszewa, a wyróżnienie otrzymało sołectwo Babiak. 

Barwnie udekorowane stoiska wystawiennicze również 

zostały nagrodzone: I miejsce otrzymało  sołectwo Łaniewo, 

II miejsce – sołectwo Stryjkowo, III miejsce – 

Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa”. 

Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Swoimi 

występami zaszczyciły nas zespoły: Zespół „Czesław Band”, 

zespół wolkalno-instrumentalny „Contra Band’a”, Duet 

Rodzinny – Ula i Ela, ZTL „Perła Warmii” – grupa 

dziecięca, soliści z GOKiS w Pilniku: Judyta Andrukajtis, 

Asia Willecka i Ola Liman, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta 

Gminy Lidzbark Warmiński, kapela ludowa FURMAN, 

kapela ludowa ROGÓŻANIE, zespół ludowy KALINA 

z Rogóża. Gwiazdą dożynek była Agnieszka Skrycka 

z zespołem. Zabawę dożynkową poprowadził zespół ATUT. 
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 IV FESTIWAL PIECZONEGO 

KARTOFLA  
 

Już po raz IV odbył się Festiwal Pieczonego Kartofla. 

Zapach pieczonych ziemniaków towarzyszył mieszkańcom 

wsi Łaniewo w sobotę, 23 września br. To kolejna inicjatywa 

stowarzyszenia „Razem dla Łaniewa”. Na scenie 

zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Ignalin, a także 

zespół Menele i zespół Runika z Warszawy. Gościem 

specjalnym tegorocznej edycji Festiwalu był znakomity 

kucharz i znawca smaku – Jan Kuroń, autor książki „Sprytna 

kuchnia czyli kulinarna ekonomia”, ambasador kulinarnych 

„Banków Żywności”. Pan Jan promuje ideę niemarnowania 

jedzenia oraz mądrego wyboru produktów. Gotuje na antenie 

„Dzień Dobry TVN”. Pan Jan, wraz z małżonką oraz Wójtem 

Gminy, Fabianem Andrukajtisem, zasiadł w komisji 

konkursu kulinarnego „Wariacje na temat kartofla”. Jurorzy  

mogli spróbować przeróżnych dań m. in. sałatki 

ziemniaczanej, pierogów czy nawet ciasta z ziemniaków. 

Miejsce I zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Ignalin za kakory 

z marchewką, kozibrodę i gołąbki z ziemniakami. Miejsce 

II otrzymała Pani Karolina Ciach za zupę krem oraz ciasto 

z ziemniaków, a III  miejsce przypadło Pani Annie Czech, 

która przygotowała pieczone krokiety ziemniaczane 

nadziewane szynką  i sałatkę. Wielką atrakcją okazał się 

pokaz gotowania Pana Jana Kuronia, który na oczach 

wszystkich przyrządził krem z ziemniaków. Uczestnicy 

festiwalu mogli popróbować wszystkich potraw, zarówno  

konkursowych, jak i przygotowanych przez gościa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MDP DZIEWCZĄT Z ROGÓŻA PO RAZ 

PIĄTY NA PODIUM WOJEWÓDZKICH 

ZAWODÓW POŻARNICZYCH 
 

W dniu 16.09.2017 odbyły się Wojewódzkie Zawody 

Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Wzięło w nich udział  19 drużyn dziewcząt i chłopców. 

Młodzież rywalizowała w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu 

bojowym oraz sztafecie z pokonywaniem różnych przeszkód. 

Nasz powiat reprezentowały  MDP dziewcząt i chłopców  

 

 

z Rogóża. Drużyna MDP dziewcząt z Rogóża: 4-krotne 

Mistrzynie Województwa kolejny raz stanęły na podium  Po  

zaciętej walce  zakończyły zawody na II miejsce zdobywając 

tytuł wicemistrzyń województwa. Opiekunem i trenerem 

drużyny jest Elżbieta Bańka – nauczyciel wychowania 

fizycznego w Szkole Podstawowej w Rogóżu. Osiągnięty 

sukces był możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy 

z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóżu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 OTWARCIE STRZELNICY 

Na terenie Gminy, 10 października 2017r. miało miejsce 

otwarcie strzelnicy. Pomysłodawcą oraz wykonawcą był 

Klub Strzelecki 9 mm, na czele z prezesem Panem Rafałem 

Ciechowskim. Wszystko odbyło się przy wsparciu Wójta 

Gminy Lidzbark Warmiński. Otwarciu strzelnicy 

towarzyszyły I zawody strzeleckie „O puchar Wójta Gminy 

Lidzbark Warmiński”. Rozgrywki odbywały się w trzech 

konkurencjach. W zawodach wzięło udział aż 40 

zawodników, nie tylko z terenu Gminy, a i całego 

województwa. W zawodach wzięli udział również Wójt 

Gminy Lidzbark Warmiński Pan Fabian Andrukajtis oraz 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Pan Jacek Wiśniowski. 
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 JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW 
 

28 października w urzędzie Stanu Cywilnego Wójt Gminy 

dokonał wręczenia medali Prezydenta Rzeczypospolitej  

Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uhonorowani 

zostali: Maria i Leon Augustynowicz, Danuta i Stanisław 

Biernaccy, Helena i Tomasz Wasilewscy, Helena i Stefan 

Werbiccy, Zdzisława i Kazimierz Balukiewicz. To 

wyjątkowy jubileusz i wzór do naśladowania dla młodych 

ludzi.  Życzymy wszystkiego dobrego! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIEŻY 

WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ 
 

Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej to 

święto obchodzone w krajach Wspólnoty Narodów na cześć 

poległych żołnierzy w wojnach obchodzone 11 listopada. 

W ten dzień o godzinie 11.00 cześć poległym oddawana jest 

w formie dwóch minut ciszy. Każdy z obywateli, o ile ma 

sposobność, przystaje na tę chwilę. 10 listopada  br. na 

Cmentarzu z I Wojny Światowej w Markajmach uroczystości 

te obchodzone były w Gminie Lidzbark Warmiński. Aby  

oddać cześć żołnierzom Wspólnoty Brytyjskiej, złożono 

kwiaty i zapalono znicze. W uroczystości wzięli udział 

przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej i Ambasady Kanady, 

oraz przedstawiciele samorządów, służb mundurowych,  

kombatanci, weterani i dyrektorzy szkół z terenu gminy 

Lidzbark Warmiński z pocztami sztandarowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 PRZYZNANO STYPENDIA NAUKOWE 

I SPORTOWE 

 

Na terenie gminy mieszka wielu uzdolnionych młodych 

ludzi. W tym roku Wójt Gminy również wręczył dyplomy 

stypendialne uczniom za osiągnięcia w nauce i w sporcie. 

 

1. Oliwia Sosnowska z Łaniewa. Uczennica VII klasy 

Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie. 

Średnia ocen 5,67, zachowanie wzorowe. Szczególne 

osiągnięcia: 

 Tytuł finalisty w VII Ogólnopolskim Konkursie 

Ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych, 

Kraków 2017, 

 II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym 

 IV miejsce w IV Gminnym Turnieju Wiedzy 

o Krajach Anglojęzycznych, 

 Udział (drużyna III miejsce) w VII Gminnym 

Konkursie Ekologicznym, 

 Udział w IV Eliminacjach Gminnych Konkursu 

„Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”, 

 I miejsce w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek 

 I miejsce w Szkolnym Konkursie „Mistrz Pięknego 

Czytania”, 

 III miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim 

 Udział w Szkolnym Konkursie „Mam Talent”. 

 

 

 

2. Gabriela Suska z Kraszewa, uczennica II klasy oddziału 

gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Kraszewie. Trenuje 

lekkoatletykę. Szczególne osiągnięcia: 

 III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików, Warszawa 2016r. (oszczep), 

 II miejsce w Halowych Mistrzostwach Lidzbarka 

Warmińskiego w lekkoatletyce szkół 

gimnazjalnych, Lidzbark Warmiński 2017r. (skok 

wzwyż), 

 I miejsce w Halowych Mistrzostwach Lidzbarka 

Warmińskiego w lekkoatletyce szkół 

gimnazjalnych, Lidzbark Warmiński 2017r. 

(pchnięcie kulą), 

 I miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w LZS w lekkiej atletyce, 

Lidzbark Warmiński 2017 (oszczep), 

 II miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w LA, Lidzbark 

Warmiński 2017 (oszczep), 

 I miejsce w V Mistrzostwach Gminy Lidzbark 

Warmiński w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych 

i  Gimnazjalnych (oszczep), 
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 I miejsce w V Mistrzostwach Gminy Lidzbark 

Warmiński w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych 

i  Gimnazjalnych (pchnięcie kulą), 

 I miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w SZS w Indywidualnych 

Zawodach Lekkoatletycznych, Pasłęk 2017 

(oszczep), 

 III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach  

LA-U16, Olecko 2017 (oszczep). 

 

3. Karolina Kołodziejska z Runowa, Uczennica VII klasy 

Szkoły Podstawowej w Runowie. Średnia ocen 5,50, 

zachowanie wzorowe. Szczególne osiągnięcia: 

 Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie 

Matematycznym „KANGUR”. 

 

4. Szymon Szymonowicz z Kraszewa, uczeń klasy II  

Zespołu Szkół Technicznych w Chemie. Trenuje zapasy. 

Szczególne osiągnięcia: 

 I miejsce w II Pucharze Polski Kadetów w zapasach 

– styl klasyczny Radom 2016r., 

 I miejsce w I Pucharze Polski Kadetów w zapasach 

– styl klasyczny Warszawa 2017r., 

 I miejsce na XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży, Drzonków 2017r., 

 II miejsce w Międzynarodowym Turnieju – Serbia 

Subotica 2017r., 

 V miejsce na Mistrzostwach Europy Kadetów, 

Bośnia i Hercegowina- Sarajewo 2017r., 

 IX miejsce na Mistrzostwach Świata, Grecja, Ateny 

2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rafał Krawczyk z Długołęki, uczeń III klasy Zespołu 

Szkół i Placówek Oświatowych. Trenuje lekkoatletykę. 

Szczególne osiągnięcia: 

 II miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski, Toruń 

2017r. (trójskok), 

 I miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w lekkiej 

atletyce, 2017 (trójskok), 

 II miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w lekkiej 

atletyce, 2017 (bieg na 100m), 

 I miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z LZS w lekkiej atletyce, 

Lidzbark Warmiński 2017 (bieg na  100m), 

 I miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z LZS w lekkiej atletyce, 

Lidzbark Warmiński 2017 (bieg na  200m), 

 I miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z LZS w lekkiej atletyce, 

Lidzbark Warmiński 2017 (bieg 4x100m), 

 II miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w LA, Lidzbark 

Warmiński 2017 (bieg na  100m), 

 II miejsce w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w LA, Lidzbark 

Warmiński 2017 (skok w dal), 

 I miejsce w Halowych Mistrzostwach Lidzbarka 

Warmińskiego w lekkoatletyce szkół 

gimnazjalnych, Lidzbark Warmiński 2017r. 

(trójskok), 

 I miejsce w Halowych Mistrzostwach Lidzbarka 

Warmińskiego w lekkoatletyce szkół 

gimnazjalnych, Lidzbark Warmiński 2017r. (bieg na 

6 okrążeń). 

 I miejsce wielobojach lekkoatletycznych 

w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, Pasłęk 2017r. 
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 ELIMINACJE GMINNE DO 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 

WIEDZY POŻARNICZEJ 

 
W dniu 24 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu w Pilniku przeprowadzono eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 

"Młodzież zapobiega pożarom". W tegorocznym konkursie 

wzięło udział 23 uczniów ze szkół funkcjonujących na 

terenie gminy Lidzbark Warmiński. Uczestnicy zostali 

podzieleni na dwie grupy wiekowe tj. grupa I – uczniowie 

szkół podstawowych, grupa II – uczniowie szkół 

gimnazjalnych.  

Zwycięzcami zostali: 

Grupa I - podstawówki: 

I miejsce – Karolina Kołodziejska  SP Runowo 

II miejsce – Roksana Jarosz SP Runowo  

III miejsce – Michał Piaściński SP Rogóż  

Grupa II – gimnazja: 

I miejsce – Daniel Dydziński Gimn. Rogóż 

II miejsce – Krystian Prokopowicz  Gimn. Rogóż 

III miejsce – Jakub Poletyło Gimn. Kraszewo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELIMINACJA GMINNE KONKURSU 

WIEDZY O ZAMKACH GOTYCKICH 

7 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Pilniku odbyły się eliminacje gminne konkursu wiedzy 

o zamkach gotyckich. Głównymi organizatorami konkursu są 

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz 

Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Celem konkursu jest 

propagowanie szeroko pojętej wiedzy o historii dawnego 

państwa krzyżackiego obejmującego obszar dzisiejszej 

północno-wschodniej Polski. Do testu przystąpiło 8 osób ze 

szkół podstawowych oraz 4 osoby ze szkół gimnazjalnych. 

Komisja w składzie: Izabela Treutle reprezentująca Oranżerię  

 

 

Kultury w Lidzbarku Warmińskim, Marta Straszyńska, 

reprezentująca Stowarzyszenie Dom Warmiński oraz Joanna 

Gowkielewicz, pracownik Urzędu Gminy stanowisko 

ds. promocji gminy wyłoniły laureatów konkursu. 

 

W kategorii szkół podstawowych: 

I miejsce Amelia Rasińska SP Kłębowo 

II miejsce Konrad Wiciński SP Rogóż 

III miejsce Szymon Mikołap  SP Kraszewo  

 

W kategorii gimnazjum:  

I miejsce Jakub Barszcz ZS Rogóż 

II miejsce Natalia Słońska  Gimn. Kraszewo 

III miejsce Joachim Martusewicz ZS Rogóż 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELIMINACJA GMINNE DO KONKURSU 

„KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE 

PIOSENKI” 

W dniu 31 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu w Pilniku odbyła się kolejna edycja konkursu 

wokalnego „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”, którego 

głównym organizatorem jest Lokalna Grupa Działania 

„Warmiński Zakątek”. Celem konkursu jest rozwijanie  

umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży, wypromowanie 

„Młodych talentów” oraz popularyzacja polskich piosenek. 

W eliminacjach gminnych swoje umiejętności wokalne 

zaprezentowało 29 uczniów ze szkół podstawowych 

i gimnazjalnych z terenu gminy Lidzbark Warmiński. 

Uczestnicy podzieleni zostali na trzy kategorie wiekowe: 

klasy I- III, klasy IV – VI i gimnazja. Jury w składzie: Anna 

Wiatrak, Piotr Bardoński i Edward Chrostek brało pod 

uwagę: dobór repertuaru odpowiedni do wieku, możliwości 

wokalne dzieci, muzykalność, interpretację treści piosenki 

oraz ogólny wyraz artystyczny. Komisja oceniająca młodych 

śpiewaków miała trudny orzech do zgryzienia.  

Klasyfikacja przedstawia się następująco: 
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W kategorii wiekowej I – III: 

I miejsce – Zofia Szumna  SP Kraszewo  

II miejsce – Aleksandra Liman SP Runowo 

III miejsce – Gabriela Rembacz SP Kraszewo 

 

W kategorii wiekowej IV – VI: 

I miejsce – Małgorzata Nowak zgłoszona przez GOKiS 

w Pilniku 

II miejsce – Julia Olejnik SP Kłębowo 

III miejsce – Mateusz Augustynowicz SP Kraszewo 

 

W kategorii gimnazjaliści: 

I miejsce – Oliwia Wolańska ZS Rogóż 

 

 

 

 

 

 

 

 ORTOGRAFICZA RYWALIZACJA  

28 kwietnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Pilniku odbył się V Gminny Konkurs Ortograficzny 

„Mistrz Ortografii”. Uczniowie klas IV- VI, mistrzowie 

i wicemistrzowie ortografii szkół podstawowych z terenu 

Gminy Lidzbark Warmiński: Wiktoria Rudzicz, Szymon 

Miściur – Kłębowo; Oliwia Sosnowska, Zuzanna 

Kondratowicz – Kraszewo; Kamil Ślęzak, Konrad Wiciński – 

Rogóż; Karolina Kołodziejska, Michał Jasinowicz – 

Runowo, rozwiązywali test ortograficzny przygotowany 

przez Barbarę Januszkiewicz. Prace konkursowe sprawdzała 

komisja w składzie: Edyta Dec, Renata Gudowicz, Joanna 

Łukaszewicz, Jolanta Wójcik. Tytuł Mistrza Ortografii 

zdobyła Wiktoria Rudzicz (SP Kłębowo), tytuł Wicemistrza 

– Oliwia Sosnowska (SP Kraszewo), III miejsce zajął Konrad 

Wiciński (SP Rogóż).  

 

 KONKURS NA PLAKAT 

PROFILAKTYCZNY Z HASŁEM 

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI 

UZALEŻNIEŃ 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Lidzbarku Warmińskim ogłosiła konkurs na plakat 

profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień z hasłem 

(alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, przemoc). 

Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjum z podziałem na 3 grupy:  klasy I-III szkoły 

podstawowej, klasy IV-VII szkoły podstawowej 

oraz  gimnazjum. Komisja wyłoniła zwycięzców: 

 

W kategorii klas I – III zwyciężyli: 

 

I miejsce – Piotr Wyszomirski – SP w Kraszewie 

II miejsce – Aleksandra Talara – SP w Kraszewie 

III miejsce – Karolina Żechowska – SP w Kraszewie 

 

W kategorii klas IV – VII zwyciężyli: 

 

I miejsce – Antonina Sajkowska – SP w Kraszewie 

II miejsce – Katarzyna Jarząbek – SP w Kraszewie 

III Miejsce – Joanna Targońska – SP w Rogóżu 

 

W kategorii klas gimnazjalnych zwyciężyli: 

 

I miejsce – Alicja Baraniak – SP w Kraszewie - oddział 

gimnazjalny  

II miejsce – Sylwia Lipczak – SP w Kraszewie - oddział 

gimnazjalny  

III Miejsce – Maciej Stężewski – SP w Kraszewie - oddział 

gimnazjalny  
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 W KRASZEWIE POWSTAŁ LUKS 

KAROL 

Do narodzin pomysłu o utworzeniu Ludowego 

Uczniowskiego Klub Sportowego „KAROL” przy Szkole 

Podstawowej w Kraszewie przyczyniły się sukcesy 

młodzieży, nauczyciela w-fu Pana Krzysztofa Syrewicza 

i Pani Dyrektor Beaty Domareckiej. Klub powstał, aby 

stworzyć młodzieży jeszcze lepsze warunki do rozwijania 

dalszych umiejętności sportowych. W listopadzie 2016r. 

działania w celu utworzenia klubu były już tak mocno 

zaawansowane, że 6 lutego 2017 roku Klub otrzymał wpis do 

stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku 

Warmińskim. Prezesem została wieloletnia przewodnicząca 

Rady Rodziców Iwona Miecznikowska, a wiceprezesem Pani 

Dyrektor Beata Domarecka. Nazwa pochodzi od patrona 

szkoły – Karola Wojtyły, który również grał w piłkę nożną 

i kochał sport. Jednym z głównych celów klubu jest 

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe 

i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców, a także sympatyków klubu. W dalszej części 

została też zawarta obietnica angażowania wszystkich 

uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, 

organizowania działalności sportowej ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, a także kształtowania 

pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji działań sportowych. LUKS 

„KAROL” KRASZEWO podpisał umowę z Gminą Lidzbark 

Warmiński na realizację programu „W zdrowym ciele, 

zdrowy duch”, dzięki czemu 25 osobowa grupa dzieci 

i młodzieży z Gminy Lidzbark Warmiński trenowała pod 

okiem trenera piłki nożnej Jacka Barszcza. Udało się też 

pozyskać środki z Programu dotacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich – Warmia Mazury Lokalnie 2 na lata 2014-

2020, na zakup sprzętu komputerowego służącego 

usprawnieniu działalności statutowej klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I WARMIŃSKI BIEG PRZEŁAJOWY 

Po pięknych warmińskich ścieżkach usytuowanych 

w Kraszewie biegali młodzi lekkoatleci z miasta i gminy 

Lidzbark Warmiński. Trasy w malowniczo położonej wiosce 

pokonało 180 zawodników w wieku od 7 do 16 lat. 

Organizatorem biegu był LUKS „KAROL”, który od kilku 

miesięcy działa przy Publicznej Szkole Podstawowej im  

 

Karola Wojtyły w Kraszewie. Trasa była zróżnicowana pod 

względem technicznym i dość wymagająca dla zawodników. 

Każdy uczestnik nagrodzony został okolicznościowym 

medalem a zwycięzcy poszczególnych kategorii dodatkowo 

otrzymali statuetki i medale. Swoją obecnością zaszczycili 

Starosta Lidzbarski – Pan Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka 

Warmińskiego – Pan Jacek Wiśniowski oraz Wójt Gminy 

Lidzbark Warmiński – Pan Fabian Andrukajtis. Zawody 

pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych 

odbywały się w bardzo gorącej atmosferze ze  względu na 

emocje sportowe oraz zagrzewający do rywalizacji 

warmiński zespół folklorystyczny „Furman”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI GMINNY TURNIEJ SPORTOWY 

PRZEDSZKOLAKÓW 

Dnia 7 czerwca 2017 r. na sali gimnastycznej w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Runowie 

odbył się VI Gminny Turniej Sportowy Przedszkolaków. 

Uczestnicy turnieju rywalizowali w  12 konkurencjach 

sportowych. Przedszkolaki musiały się wykazać szybkością 

w biegu, celnością w rzucie oraz ogólną sprawnością 

fizyczną. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej 

atmosferze. Zwycięzcą okazała się drużyna z Rogóża. Na 

drugim miejscu znalazła się reprezentacja z Kraszewa, na 

trzecim drużyna z Kłębowa,  a na czwartym z Runowa.  
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 MISTRZOSTWA GMINNE 

W LEKKOATLETYCE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 

 
Już piąty raz odbyły się Mistrzostwa 

Gminne  w Lekkoatletyce Dziewcząt i Chłopców Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych. O tytuł Mistrza Gminy 

rywalizowali uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

z terenu Gminy Lidzbark Warmiński. Celem zawodów było 

promowanie lekkoatletyki w środowisku lokalnym oraz 

rywalizacja w duchu fair play. Pomimo niesprzyjającej 

pogody w zawodach wzięło udział ok. 100 młodych 

sportowców. Rywalizowali ze sobą w konkurencjach 

biegowych, rzutowych oraz  skokach. Gratulujemy 

zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 

w tak emocjonujących zawodach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

W NIEMCZECH 
 

W dniach 23.07-28.07.2017r. Grupa 25 osób dzieci 

i młodzieży z Gminy Lidzbark Warmiński wzięła  udział 

w rozgrywkach „Tygodnia Sportu w Gminie Rhede (Ems) 

w Niemczech. Treningi odbywały się pod okiem  

profesjonalnego trenera Jacka Barszcza. Odbyło się to 

w ramach umowy o realizację zadania publicznego Gminy 

Lidzbark Warmiński i Ludowego  Uczniowskiego Klubu 

Sportowego przy SP Kraszewo z zakresu kultury fizycznej 

i sportu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Ważnym dla 

młodych zawodników elementem wyjazdu, był trening 

prowadzony przez niemieckich trenerów. Dzięki temu, 

zobaczyliśmy, jak trening w Niemczech różni się od tego 

u  nas nas – opowiada jeden z uczestników. Rozgrywki 

piłkarskie zakończyły się wynikami: 

 

SUS RHEDE – LUKS KAROL KRASZEWO       1:0 

PAPENBURG  – LUKS KAROL KRASZEWO     0:4 

SUS WEENER– LUKS KAROL KRASZEWO      0:1 

BUAL RHEDE – LUKS KAROL KRASZEWO     0:5 

 

 

 

 

Takie wyniki dały naszej reprezentacji 2 miejsce. 

 Grupa została szczególnie doceniona podczas  - wręczania 

nagród zawodnicy usłyszeli Hymn Polski. Na koniec 

rozgrywek był czas na integrację międzynarodową. Pomimo 

barier językowych, młodzież nawiązała wiele nowych 

znajomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA 

LEKKOATLETYCZNE 
 

2 października na Stadionie Miejskim w Lidzbarku 

Warmińskim już po raz piąty odbyły się Międzynarodowe 

Zawody Lekkoatletyczne o puchary Mera Miasta 

Kaliningrad, Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński oraz 

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński i Wójta Gminy Kiwity. 

Wszystko to dzieje się w ramach Traktatu o współpracy 

transgranicznej pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim 

Federacji Rosyjskiej a województwem warmińsko – 

mazurskim oraz międzynarodowego projektu edukacyjnego 

„Przyjaźń nie zna granic”. Dzięki partnerstwu uczniowie 

mają okazję do zintegrowania się – powstają nowe przyjaźnie 

międzynarodowe. Rozgrywki sportowe to także skuteczne 

nauczanie języków obcych i kształtowanie postawy 

poszanowania dla innych kultur i tradycji. W zawodach brało 

udział 5 szkół z Miasta Kaliningrad Federacji Rosyjskiej 

2 szkoły z Lidzbarka Warmińskiego oraz Szkoły z Kraszewa  

Rogóża i Kiwit Sportowcy rywalizowali ze sobą 

w konkurencjach Lekkoatletycznych takich jak sztafeta 

dziewcząt 4x 100 m, sztafeta chłopców 4x100m, skok w dal 

– chłopców i dziewcząt, bieg na 600 m dziewcząt oraz bieg 

na 1000 m chłopców. Odbył się również Międzynarodowy 

Turniej Piłki Nożnej. 
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 Z PODWÓRKA NA STADION 

O PUCHAR  TYMBARKU 

4.11.2017 uczniowie SP Kraszewo i członkowie LUKS 

KAROL wzięli udział w gminnych rozgrywkach 

„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR 

TYMBARKU” w kategorii U-12 organizowanych przez 

PZPN pod patronatem honorowym Prezydenta RP. Grupę 

trenował Pan Jacek Barszcz. Po zaciętej walce w meczach 

niestety nie udało nam się zakwalifikować do etapu 

powiatowego, ale i tak wyniki były bardzo dobre:  

 

LUKS KAROL – AP PROGRES    8:0 

LUKS KAROL – SP  3                   1:5 

LUKS KAROL – SP 1                    3:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie gminy znajdują się trzy biblioteki: Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie, Filia w Runowie 

i Rogóżu. Biblioteki są instytucjami kultury, które od zawsze gromadziły i udostępniały książki, czasopisma oraz inne druki. 

Biblioteka XXI wieku musi być nowoczesną instytucją kultury, pełną inwencji, przyjazną dla użytkowników zarówno tych 

małych jaki dorosłych. Dlatego też w swojej ofercie proponujemy naszym czytelnikom udział w różnych formach aktywności, 

pozyskując nowych użytkowników, stanowiących centralne ogniwo biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z powyższą myślą, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z biblioteki i jej księgozbiorów w 2017 roku zakupiliśmy 

dużo ciekawych pozycji książkowych, po które warto sięgnąć w długie jesienne i zimowe wieczory.                                                                                              

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych był  możliwy dzięki środkom budżetowym oraz środkom finansowym 

Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  

 

Działania bibliotek to nie tylko wypożyczanie książek ale również szeroko rozumiana działalność kulturalna. W mijającym roku 

zaprosiliśmy naszych czytelników i społeczność lokalną  na wiele ciekawych zajęć i spotkań.  

 

Z ŻYCIA BIBLIOTEK 
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 PASOWANIE NA CZYTELNIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYSTAWA POŁĄCZONA Z PRELEKCJĄ –  WARMIŃSKO - MAZURSKIE 
STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO - KOLEKCJONERSKIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
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 SPOTKANIA INTEGRACYJNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE 
 

W bibliotece w Kraszewie w każdy poniedziałek na 

warsztatach rękodzielniczych spotykają się „Kraszewskie 

Kobietki”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NARODOWE CZYTANIE 
 

Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie wzięła udział  w kolejnej edycji Narodowego Czytania pod 

Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. W 2017r.  czytaliśmy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Fragmenty dramatu 

przeczytał Zastępca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Pan Tomasz Kołodziejczyk, Pani Sylwia Matczak – nauczycielka SP 

w Kraszewie, bibliotekarz – Pani Agnieszka Dawid oraz uczniowie. Nie zabrakło również chętnych do wysłuchania tak ważnej 

dla Polaków lektury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTY 
 

Od września w Bibliotece Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński i w Filii w Runowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 realizowany jest projekt pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński 

poprzez organizację spotkań, szkoleń i warsztatów dotyczących walorów przyrodniczo kulturowych gminy”. 

1. Na potrzeby realizacji projektu zakupiony został laptop oraz oprogramowanie komputerowe, projektor multimedialny oraz 

głośniki komputerowe. 

 

2. Spotkanie autorskie z fotografem  

przyrody – Andrzejem Stachurskim.  
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3. Warsztaty fotograficzne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Szkolenie z zakresu ochrony środowiska  

 

W ramach projektu odbyło się szkolenie pt. „Bogactwo przyrodnicze gminy Lidzbark Warmiński" –wyjazd do Nadleśnictwa 

Wichrowo, gdzie przeprowadzono w Izbie Edukacji Przyrody Leśnej spotkanie dotyczące: ochrony cennych przyrodniczo 

gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, obszarów siedliskowych Natura 2000, cennych 

zbiorowisk roślinnych, występujących pomników przyrody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Album fotograficzny 

 

Na podstawie zebranych zdjęć w trakcie prowadzonych warsztatów fotograficznych zostanie wykonany album zawierający 

zdjęcia ukazujące dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe terenu gminy. Album ten będzie doskonałą pamiątką podsumowująca 

realizację projektu, stanowiącą  nowy produkt promocyjny gminy, stworzony własnoręcznie przez samych mieszkańców gminy. 

 

 PONADTO… 
 

 Biblioteki włączają się w wiele akcji np. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Poczytaj mi przyjacielu”, „Przerwa na wspólne 

czytanie. Kinder Kanapka”. Bibliotekarze są organizatorami konkursów, spotkań czytelniczych prowadzonych wśród 

dzieci i młodzieży. 

 W 2017 roku było jeszcze wiele spotkań takich jak „Dzień Pluszowego Misia” czy Noc w bibliotece. 

 

Wszystkim czytelnikom i przyjaciołom biblioteki bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony rok w 2017. Zapraszamy 

mieszkańców gminy i nie tylko, do zaglądania do biblioteki. Warto przeżyć wiele przygód, poznać ciekawe losy bohaterów 

książkowych a przede wszystkim odpocząć z książką, gazetą lub spędzić aktywnie czas na zajęciach  i warsztatach w bibliotece. 

 

 

58 

Z ŻYCIA BIBLIOTEK 



 
 

Na terenie gminy Lidzbark Warmiński działa Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego. Zajmuje się doradztwem rolniczym, 

które realizuje poprzez wizyty w gospodarstwach rolnych, organizację szkoleń gminnych, wiejskich i wyjazdowych oraz 

organizuje konkursy i olimpiady z zakresu wiedzy rolniczej.  

 WYJAZD SZKOLENIOWY  

W lipcu 2017r. ODR zorganizował wyjazd szkoleniowy na demonstracje polowe. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy 

z powiatu lidzbarskiego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński reprezentował  wójt Pan Fabian Andrukajtis. Warmińsko-Mazurską 

Izbę Rolniczą w Olsztynie reprezentował członek zarządu Pan Marek Kuźniewski, z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doradczego z siedzibą w Olsztynie: Barbara Skowronek, Agnieszka Sołtysiak i Ewa Jaworska. Pierwszym z odwiedzanych było 

gospodarstwo rolne Pana Mariusza Szałaja. Prezentowano w nim demonstracje polowe rzepaku ozimego oraz bobiku. 

Zastosowaną technologię produkcji  omówił Zbigniew Salmanowicz, kierownik ODR w Lidzbarku Warmińskim. Dodatkowo 

z zakresu ochrony roślin wypowiedział się przedstawiciel firmy Bayer Mariusz Szyczewski. Charakterystykę prezentowanych 

odmian omawiał przedstawiciel DSV Pan Krzysztof Chojnowski. Do gospodarstwa przyjechali Pan Marcin i Paweł Zelwak 

z Workiejm. Zaprezentowali własnej konstrukcji siewnik do siewu traw, który zbudowali w gospodarstwie. Prezentacje tego 

siewnika cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Następnie udaliśmy się do gospodarstwa Pana Sławomira Łąpiesia we wsi 

Koniewo. Zaprezentowano uprawę kminku zwyczajnego, którego do zbioru było ok 200 ha. Kolejnym punktem objazdu była 

wizyta w gospodarstwie Pana Adama Skiby w Medynach, gdzie przedstawiono technologię uprawy jęczmienia ozimego 

i charakterystykę odmian. W gospodarstwie omawiano również odmiany grochu siewnego. Na zakończenie wyjazdu na placu 

wiejskim w Medynach odbył się poczęstunek. W trakcie poczęstunku wystąpił zespół ludowy Furman z Kraszewa. 

 

 

 

 

 

 

 OLIMPAIDA WIEDZY ROLNICZEJ
 

Dnia 12.06.2017r. w GOKiS w Pilniku odbyła się Powiatowa 

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 

w Rolnictwie. W olimpiadzie uczestniczyło 17 rolników 

z powiatu lidzbarskiego. W skład komisji weszli: Zbigniew 

Salmanowicz – Kierownik ODR Lidzbark Warmiński, Paweł 

Kondratowicz – Kierownik BP ARiMR w Lidzbarku 

Warmińskim oraz Mirosław Zdunek – Główny doradca  

PZDR Lidzbark Warmiński Po przeprowadzonych testach 

i dogrywkach pierwsze miejsce zdobył Krzysztof Zawadzki, 

zamieszkały w Kraszewie, gmina Lidzbark Warmiński. 

Drugie miejsce zajęła Monika Kapuścińska, zamieszkała 

w Połapinie gmina Kiwity. Trzecie miejsce zajęła Agnieszka 

Smyk, zamieszkała w Kierzu, gmina Lidzbark Warmiński. 

 

Ponadto ODR organizował wyjazdy szkoleniowe na 
Mazurskie Agro Show do Ostródy oraz  na XXIV Jesienne 
Targi Rolnicze "Wszystko dla rolnictwa" do Olsztyna.  

 

 

Pracownicy ODR zapraszają wszystkich rolników do udziału 

w szkoleniach i pokazach organizowanych na terenie gminy 
Lidzbark Warmiński w 2018 roku.  
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I. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości – OSOBY FIZYCZNE 

 15 marca, 

 15 maja,  

 15 września,  

 15 listopada roku podatkowego. 

II. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

 za I kwartał do 31 marca danego roku,  

 za II kwartał do 30 czerwca danego roku,  

 za III kwartał do 30 września danego roku,  

 za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.  

III. Podatek od nieruchomości – OSOBY PRAWNE 

 do 31 stycznia - I rata, 

 do dnia 15 każdego miesiąca - następne raty. 

Podatek rolny – OSOBY PRAWNE 

 15 marca, 

 15 maja, 

 15 września, 

 15 listopada roku podatkowego. 

Podatek leśny - OSOBY PRAWNE 

 do dnia 15 każdego miesiąca. 

IV. Podatek od środków transportowych 

 do dnia 15 lutego – I rata,  

 do dnia 15 września – II rata. 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48
	Strona 49
	Strona 50
	Strona 51
	Strona 52
	Strona 53
	Strona 54
	Strona 55
	Strona 56
	Strona 57
	Strona 58
	Strona 59
	Strona 60

