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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński!
Pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Lidzbark Warmiński, którzy wzięli czynny 
udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Państwa obecność w lokalach wyborczych jest najlepszym 
dowodem na to, że losy naszej Gminy są dla mieszkańców bardzo ważne. Uzyskany wynik tj. 90,5% Państwa 
poparcia świadczy o tym, że doceniliście Państwo moją pracę w minionej kadencji. Taki wynik zobowiązuje 
i dodaje energii do jeszcze wydajniejszej pracy. To także wyraz zaufania jakim obdarzacie moją osobę. Jak 
widać kierunek rozwoju naszej gminy, który obraliśmy cztery lata temu Państwu odpowiada. Wierzę, 
że przez następną kadencję nie zawiodę Was i w dalszym ciągu będę realizował potrzeby społeczności 
naszej gminy, aby tych 9,5% wyborców, którzy głosowali na „nie”, zjednoczyć i spełnić również ich 
oczekiwania. Pragnę zawsze szukać porozumienia, łączyć, a nie dzielić. Wspólnie wykorzystamy każdą 
okazję dla otwierania nowych szans na przyszłość.

Gratuluję też wszystkim radnym wybranym na nadchodzącą kadencję do Rady Gminy Lidzbark Warmiński, 
życząc im i sobie dobrej współpracy oraz wzajemnego szacunku, zrozumienia, umiejętności osiągania 
kompromisu i wiary w to, że praca na rzecz rozwoju gminy warta jest szczególnego zaangażowania i poświęcenia. 

Chciałbym w szczególności podziękować Radnym, Sołtysom, Stowarzyszeniom, Pracownikom Urzędu 
Gminy, jednostkom podległym oraz wszystkim tym, którzy w minionej kadencji nas wspierali i z nami
współpracowali, za sumienną i rzetelną pracę. Ten sukces to nasza wspólna zasługa. 

Całej społeczności Gminy Lidzbark Warmiński jeszcze 
raz  gorąco dziękuję za wsparcie  naszych  działań 
i realizowanych przedsięwzięć. Te wybory pokazują, 
że otrzymałem mocny mandat zaufania, którego na 
pewno nie zmarnuję. Obiecuję, że Was nie zawiodę 
i dalej będę wsłuchiwał się w Państwa potrzeby  
i sugestie oraz dołożę wszelkich starań w ich realizację. 
 
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za Państwa 
głosy i poparcie.

Z pozdrowieniami
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Fabian Andrukajtis
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SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY W KADENCJI 2018 - 2023

KRYSTYNA ROMANIK

Okręg 1
Sołectwa: Jagoty, Koniewo, 

Wielochowo, Żytowo

ANDRZEJ ŻAMEJĆ

Okręg 2
Sołectwa: Nowa Wieś Wielka, 

Lauda, Redy

ANDRZEJ ADAMCZUK

Okręg 3
Sołectwo Pilnik, 

miejscowość Długołęka

ANDRZEJ SMUKOWSKI

Okręg 4
Sołectwa: Kraszewo

IRENEUSZ GADOMSKI

Okręg 5
Sołectwa: Miłogórze, 
Nowosady, Pomorowo

JAN PAŁKA

Okręg 6
Sołectwa: Kłębowo, Łabno, 

Medyny, Świętnik

MAREK WERBICKI
Przewodniczący Rady Gminy

IWONA KOŃKA
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

AGNIESZKA KOROSTEŃSKA
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Okręg 12
Sołectwa: Ignalin, Workiejmy, 

Zaręby

Okręg 10
Sołectwa: Knipy, Markajmy, 

Sarnowo

Okręg 14
Sołectwa: Kierz, Kochanówka, 

Stryjkowo
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Wójt Gminy Lidzbark Warmiński 
Fabian Andrukajtis

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY W KADENCJI 2018 - 2023

LUCJA KUCZYŃSKA MARCIN BĘDZIŃSKI DANIEL SKONIECZNY

Okręg 7
Sołectwa: Blanki, 
Jarandowo, Suryty

Okręg 8
Sołectwa: Kotowo, Morawa, 

Rogóż nr 50A i 50B

Okręg 9
Sołectwa: Wojdyty, Rogóż 

bez nr 50A i 50B

KRZYSZTOF SZRAM

Okręg 11
Sołectwa: Bugi, 

Runowo

PAWEŁ PŁOCHOCKI

Okręg 13
Sołectwa: Babiak, Drwęca, 

Kaszuny, Miejska Wola

LESZEK MACIEJEWSKI

Okręg 15
Sołectwa: miejscowość 

Bobrownik, Łaniewo, Wróblik
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Szanowni Państwo!
Kończący się rok 2018 to odpowiedni czas na 

podsumowanie realizowanych przedsięwzięć oraz 
rozliczenie mijającej mojej pierwszej kadencji jako 
Wójta Gminy i kolejnej Rady Gminy. Okres czterech 
lat był czasem bardzo pracowitym, ale też bardzo 
udanym pod względem inwestycyjnym. Dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym w naszej gminie 
udało się zrealizować wiele dużych inwestycji, 
które służą rozwojowi gminy i polepszają warunki 
życia mieszkańców. A na tym najbardziej nam, 
jako samorządowi zależy. W niniejszym  biuletynie 
przedstawiamy tylko przykładowe inwestycje 
wykonane w naszej gminie, gdyż nie jesteśmy w stanie 
pokazać wszystkich ze względu na ich ilość. Rok 
rocznie wydajemy biuletyn zawierający kompleksowe 
informacje na temat działań przez nas podejmowanych.

W latach 2014 – 2018 zrealizowaliśmy inwestycje
na sumę ponad 14 milionów zł. Dzięki wytężonej
pracy udało nam się pozyskać z funduszy 
krajowych i unijnych prawie 7 milionów zł 
do naszych inwestycji. Jedną z najważniejszych
była modernizacja drogi w miejscowości Pilnik. Zakres 
tej 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 zbudowano 
oświetlenie uliczne modernizowanych odcinków dróg.

Zrealizowaliśmy  również  projekt  „Przebudowa
odcinka  drogi  gminnej  117030N  w  miejscowości
Morawa”, dzięki czemu mieszkańcy Morawy mają 
zapewniony dogodniejszy dojazd do drogi krajowej 
nr 51 oraz do ośrodków miejskich. Inwestycja została 
dofinansowana ze środków Rządowego Programu na 
Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 
Do dofinansowania w ramach powyższego programu 
zakwalifikowało się 27 wniosków z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego, przy czym nasz wniosek 
znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.  
Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak wysokiego miejsca 
w rankingu. Co ważne - otrzymaliśmy aż 80% 
dofinansowania do tej inwestycji.

W zakresie inwestycyjnym przede wszystkim 
kładziemy nacisk na przebudowę dróg gminnych, 
dlatego też, z roku na rok unowocześniamy także park 
maszyn, by większość robót na drogach wykonać 
we własnym zakresie. Takie rozwiązania prowadzą 
do ogromnych oszczędności. Zlecenie prac firmie 
zewnętrznej podnosi koszty ponad dwukrotnie. 
Dlatego też zakupiliśmy sprzęt na ponad 1,5 mln 
zł w ramach przetargów. Dzięki takim działaniom  
w latach 2015 - 2018 zmodernizowaliśmy i poszerzyliśmy 
drogi gminne na łącznym odcinku 25 km, odtworzyliśmy 
odcinki dróg o łącznej długości 2 km. Wykonaliśmy 
profilowanie na 1218 km dróg, wmontowaliśmy 
łącznie 124 przepusty o długości 858 mb. Nieodpłatnie 
pozyskaliśmy materiał do naprawy dróg 27 700 ton, 
w tym: gruz 19 500 ton; destrukt, żwir, kruszywo 8 200 
ton, co w przeliczeniu na złotówki, średnio daje nam 
ok 800 tys. zł oszczędności niewydanych na kruszywo. 

Inną ważną inwestycją, która wpłynie na 
poprawę warunków życia mieszkańców oraz 
poprawę prowadzenia działalności gospodarczej jest 
modernizacja infrastruktury wodno–kanalizacyjnej. 
W chwili obecnej jest w trakcie realizacji przebudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Morawa, 
Babiak, Runowo, Kraszewo, budowa oczyszczalni 
ścieków Redy Osada oraz rozbudowana została sieć 
wodociągowa w Nowej Wsi Wielkiej. 

Jak wszystkie samorządy i my musieliśmy sprostać 
reformie oświaty i przystosować szkoły do 8-letniego 
systemu nauczania. Wszystkie prace w Szkole 
Podstawowej w Kłębowie i Runowie staraliśmy się robić 
systemem gospodarczym korzystając z pracowników  
zatrudnionych w ramach robót publicznych, którzy pod 
okiem pracowników zatrudnionych na stałe prowadzili 
roboty remontowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
zaoszczędziliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W ciągu 4 lat starałem się tak szukać dogodnych 
rozwiązań, aby nie podnosić stawki za wywóz śmieci. 
Od lipca 2013 r. cena za wywóz śmieci segregowanych 
wynosi niezmiennie 8,50 zł na osobę, a niesegregowanych 
13,50 od 1 osoby. Niestety nie zawsze tak będzie. 
W związku z podwyżkami i wyższymi kosztami 
składowania energii transportu musimy urealnić stawki, 
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Niejednokrotnie moje pomysły wydawały się nierealne, 
jednak Rada zgodnie mnie wspierała i wspólnie 
próbowaliśmy robić rzeczy prawie niemożliwe. Z  tego 
miejsca chciałbym Wam serdecznie podziękować. 

Duży wkład w rozwój Gminy Lidzbark Warmiński 
mają także Stowarzyszenia, które z roku na rok 
podejmują kolejne ciekawe inicjatywy. Każde 
stowarzyszenie ma swój cel i określony kierunek, ale 
wszystkie pomysły i działania dążą do wykreowania 
gminy jako przyjaznego miejsca do życia.

Obrany   kierunek   rozwoju   gminy   będziemy  
z pewnością podtrzymywać i na bieżąco reagować gdy 
pojawią się środki, aby realizować kolejne ciekawe 
inicjatywy  i  projekty.  Będziemy  dalej rozwijać 
bazę  sprzętu, żeby jeszcze efektywniej wspomagać 
mieszkańców. W tym miejscu chciałbym bardzo 
podziękować pracownikom Urzędu i podległych mi 
jednostek,  że  codziennie  wspierali  mnie  swoją  wiedzą 
i zaangażowaniem. Stworzyliśmy grupę ambitnych 
osób, z którymi zmieniamy oblicze naszej gminy. To oni 
są fundamentem i filarem dzisiejszego sukcesu.

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję, że daliście mi szansę i wybraliście mnie ponownie na Wójta Gminy Lidzbark Warmiński.  
Wasze poparcie w wyborach samorządowych oznacza, że kierunek obrany cztery lata wcześniej Państwu odpowiada. 
Problemy zawsze będą się pojawiać, ale konstruktywnie będziemy je rozwiązywać. Cały czas powtarzam, że każdy  
z Was zawsze może przyjść do mnie, porozmawiać i wspólnie znajdziemy rozwiązanie zaistniałych 
przeciwności. Dopiero dziś, po czterech latach wspólnej pracy możemy zauważyć, że dużo więcej wspólnie 
zrealizowaliśmy, niż było to zaplanowane.  Za wszystkie dobre słowa, zrozumienie i zaangażowanie jeszcze 
raz serdecznie Państwu DZIĘKUJĘ.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Fabian Andrukajtis

dlatego też niezbędna będzie podwyżka za odbór 
śmieci. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy w jakiej 
wysokości będą kształtowały się te stawki, wszystko 
okaże się po przeprowadzonym przetargu.

W ostatnich 4 latach Gmina bardzo wypiękniała. 
To tylko i wyłącznie Państwa zasługa. Co roku 
udowadniacie  Państwo, jak  ważna  jest  estetyka 
i piękno wsi. Z roku na rok coraz więcej sołectw bierze 
udział w konkursie Estetyczna Wieś, coraz więcej 
wpływa do Urzędu wniosków na inicjatywę lokalną. To 
powód do dumy, mieć tak zaangażowanych sołtysów 
i mieszkańców. Za każdym razem, gdy spotykam się 
z ludźmi z innych części Polski, zachwycają się pięknem 
naszej Gminy. Za co z całego serca Państwu dziękuję. 

Wszystko to, o czym możemy mówić po czterech 
pracowitych  latach  nie  miałoby miejsca,  gdyby  nie 
pomoc i wparcie Rady Gminy. Od samego początku 
współpraca  zarówno  z  Radnymi  jak  i  Sołtysami 
przebiegała bardzo dobrze. Zawsze mogłem liczyć na 
dobrą radę i dobre słowo nie tylko od wieloletniego 
Przewodniczącego Pana Jana Znamierowskiego,  ale 
również wszystkich Radnych i Sołtysów.
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REFERAT DROGOWNICTWA

MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

PO

Temat dróg od zawsze był dla mnie bardzo ważny. Przez cały okres kadencji starałem się polepszać ich stan poprzez remonty  
i modernizacje. W ramach możliwości staraliśmy się pozyskiwać środki zewnętrzne, aby budżet Gminy nie został w znacznym stopniu 
nadszarpnięty. Większość prac staraliśmy się robić własnym systemem gospodarczym i własnym nakładem sił. Poprzez nowo zakupiony 
sprzęt było to możliwe. Dzięki temu udało się wykonać znaczną część robót i dzięki pozyskanym w ten sposób oszczędnościom zwiększyć 
ilość modernizowanych dróg.

1. Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117008 N Redy – dr. woj. nr 513 (Lauda)

Drogę wykonano częściowo ze środków własnych oraz z programu  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gmina otrzymała dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90 tys. zł.

2. Remont drogi gminnej publicznej nr 117031 N dr. woj. nr 511 – Redy Osada

Drogę wykonano ze środków własnych.

3. Modernizacja i remont drogi gminnej publicznej nr 117021 N Wielochowo – Koniewo

Droga zmodernizowana częściowo ze środków własnych oraz z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gmina otrzymała 
dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80 tys. zł.
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REFERAT DROGOWNICTWA

PRZED PO

6. Remont drogi gminnej publicznej nr 117031 N w miejscowości Redy Osada – naprawa przełomów na 
długości całkowitej 215 mb oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 85 mb
 
Droga zrealizowana ze środków własnych.

PRZED

PRZED

PO

PO

4. Przebudowa drogi gminnej nr 117016 N w miejscowości Pilnik

Drogę wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
wyniosło 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

5. Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej publicznej Rogóż 117024N – dz. nr 343/4
 
Droga wykonana ze środków własnych.
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REFERAT DROGOWNICTWA

PRZED PO

W TRAKCIE PO

PRZED PO

7. Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 117024N Rogóż – Napraty

Droga zrealizowana w części ze środków własnych i dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w wysokości 50 tys. zł. 

8. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 117030N w miejscowości Morawa

Droga zrealizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej, dofinansowana w 80% tzn. 1 991 263 tys. zł. 

MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH, SYSTEMEM 
GOSPODARCZYM, PRZY UŻYCIU SPRZĘTU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

1. Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej nr 117016 N Lidzbark Warmiński – Nowosady
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REFERAT DROGOWNICTWA

PRZED PO

PRZED

PRZED

PO

PO

2. Modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 33/1 oraz 33/2 obręb Medyny (dr. Woj. nr 513
 – droga gminna publiczna nr 117028 N)

3. Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 377 obręb Rogóż 

4. Remont odcinka drogi publicznej nr 117024 N (dz. nr 348/7 obręb Rogóż) 
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REFERAT DROGOWNICTWA

PRZED

PRZED

PO

PO

ODTWORZENIE PRAWIDŁOWEGO GEODEZYJNEGO PRZEBIEGU DRÓG WYKONANE 
SYSTEMEM GOSPODARCZYM PRZY UŻYCIU SPRZĘTU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

1. Odtworzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 59 obręb Stryjkowo

2. Odtworzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 82/6 obręb Sarnowo (do posesji nr 9)

3. Odtworzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 35/3 obręb Stryjkowo (droga do budynku gminnego)

PRZED PO



11

REFERAT DROGOWNICTWA

Zakup samochodu dostawczego marki VW Transporter 
T5 na potrzeby Referatu Drogownictwa oraz Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Zakup Walca drogowego marki HAMM

Zakup pługu odśnieżnego wielofunkcyjnego do ciągnika 
rolniczego marki Deutz – Fahr

MODERNIZACJA PARKU SPRZĘTOWEGO I MASZYNOWEGO
Zakup nowego sprzętu to inwestycja na długie lata. Rozwijamy się i unowocześniamy naszą gminę. Doposażamy gminny park 
maszyn.  To  klucz do osiągnięcia naszych celów. Chcemy wykonywać jak najwięcej prac we własnym zakresie, dbamy o  to żeby 
działać w systemie gospodarczym, co daje nam  duże oszczędności w budżecie, przynosi dobre efekty i wpływa na zadowolenie 
mieszkańców gminy.

Remont samochodu ciężarowego MAN
Zakup samochodu dostawczego VW Transporter T5 
do transportu pracowników podlegających pod referat 
drogownictwa

Zakup pługa odśnieżnego wielofunkcyjnego do koparko – 
ładowarki JCB 4CX Eco oraz do samochodu ciężarowego 
MAN  
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REFERAT DROGOWNICTWA

Zakup nowej przyczepy budowlanej o ładowności 12 ton 
marki PRONAR 

Zakup używanego ciągnika rolniczego marki Deutz – 
Fahr Agrotron New 130

Zakup równiarki samobieżnej New Holland Zakup przyczepy niskopodwoziowej z najazdam  
PRONAR- RC, MODEL 2100-2

Zakup nowego ciągnika New Holland z przyczepą 
budowlaną Pronar o ładowności 12 ton

Zakup samochodu marki Opel Vivaro do Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku

Zakup sprzętu dokonano z własnych środków finansowych.



13

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

PRZED PO

PRZED PO

Mając na uwadze dobro mieszkańców każdego roku staramy się przeprowadzać remonty i modernizacje budynków. Jednym 
z priorytetowych aspektów było dbanie o warunki nauki uczniów. Co roku staraliśmy się poprawiać bazę dydaktyczną wraz 
z obiektami oświatowymi i sportowymi. W 2017 roku w związku z reformą szkolnictwa przeprowadzono dodatkowe prace 
remontowe mające na celu przystosowanie szkół do 8-letniego systemu nauczania.
Kolejnym bardzo ważnym aspektem są inwestycje związane z modernizacją bazy ratowniczo-gaśniczej ochotniczych straży 
pożarnych na terenie gminy, a co za tym idzie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. W ciągu 4 lat wspólnej pracy 
zmodernizowaliśmy wszystkie trzy budynki Ochotniczych Straży Pożarnych w Stryjkowie, Runowie i Rogóżu. Dzięki temu nasi 
strażacy ochotnicy zawsze są gotowi do akcji. Aby zredukować koszty, wszystkie prace wykonywane były przez pracowników 
w ramach prac publicznych. 
Jako właściciel budynków komunalnych  starałem się także remontować  i odnawiać zamieszkałe domy. Wierzymy, że dzięki tym 
działaniom,  mieszkańcom żyje się coraz lepiej. Dodatkowo wykonaliśmy szereg innych drobnych prac takich jak odnowa wiat 
przystankowych,  prace remontowe w budynku Urzędu Gminy i wiele innych. 
W 2018 r. wykonano i nadzorowano następujące inwestycje i prace remontowo – budowlane:

BUDYNKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Kraszewie

Przeprowadzono remont dachu na budynku szkoły polegający na naprawie starego pokrycia dachowego z papy izolacyjnej  
i ułożeniu wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej. Remont przeprowadzono ze środków własnych.

2. Szkoła Podstawowa w Runowie

Remont polegał na przemurowaniu komina od kotłowni ponad dachem, naprawie tynków na pozostałych kominach  
z pomalowaniem i zamontowaniem siatki na wylotach kanałów wentylacyjnych. Wykonano też przebudowę boksu 
na żużel przy kotłowni szkolnej. Rozprowadzono instalację elektryczną i teleinformatyczną z doprowadzeniem do  
sali komputerowej. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.



14

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

PRZED PO

PRZED PO

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

1. Modernizacja budynku remizy strażackiej w Stryjkowie 

Przeprowadzono kapitalny remont budynku remizy, w zakres którego wchodziły prace remontowo-budowlane obejmujące: przemurowanie 
komina ponad dachem, przełożeniu dachówki ceramicznej z uzupełnieniem braków, wymianę rynien i rur spustowych na nowe z blachy 
ocynkowanej, wyniesienie skrzynki elektrycznej na zewnątrz budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na PCV, montaż bramy 
wjazdowej do garażu, wykonanie podłóg z PCV i płytek ceramicznych, wydzielenie i wykonanie pomieszczenia biurowego i sanitariatu na 
poddaszu budynku. Ponadto przeprowadzono prace tynkarskie i malarskie pomieszczeń przynależnych do remizy (remont kuchni, łazienki 
i pomieszczenia świetlicy). Odnowiono elewację oraz wykonano opaskę i chodnik z polbruku przy budynku. Remont przeprowadzono ze 
środków własnych i dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 30 tys. zł. 

2. 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. Remont przeprowadzono ze środków własnych oraz  
z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 tys. zł.

PRZED PO



15

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

PRZED PO

3. 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. Remont przeprowadzono ze środków własnych i  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego  
w kwocie 20 tys. zł., oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 10 tys. zł.

PRZED PO

BUDYNKI KOMUNALNE I GOSPODARCZE

1. Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Drwęca nr 4
 
W ramach robót remontowo-budowlanych realizowanych zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków modernizacja obejmowała 
częściową wymianę pokrycia dachowego oraz przełożenie dachówki, przemurowanie kominów, odnowienie elewacji budynku z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto wykonano opaskę wokół budynku oraz betonowe schody wejściowe do mieszkań. Pierwotnie na 
ten cel zaplanowano w budżecie 140 000,00 zł. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, który ostatecznie wykonał ten remont za kwotę 
81 943,23 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 89 930,20 zł brutto. Remont przeprowadzono ze środków własnych.
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2. Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19 

Modernizacja budynku komunalnego składała się między innymi z remontu dachu z częściową wymianą dachówek, 
przemurowaniem kominów ponad dachem, wymianą łat i podłatowników oraz części odeskowania. Ponadto wykonano remont 
instalacji odgromowej. Wykonano elewację budynku z częściowym uzupełnieniem tynków, wymieniono starą stolarkę otworową, 
zaizolowano fundamenty, a także wykonano opaskę wokół budynku. Remont przeprowadzono ze środków własnych.

3. Modernizacja budynku komunalnego Babiak 13
 
W trakcie remontu budynku komunalnego uzupełniono dachówki, uzupełniono tynki, wykonano opaskę dookoła budynku. Przeprowadzono 
kapitalny remont klatki schodowej. Na części działki zostało wykonane nowe ogrodzenie, przebudowano drogę dojazdową oraz plac 
manewrowy wraz z parkingiem z kostki polbruk. Remont przeprowadzono ze środków własnych.

4. Remont lokalu komunalnego w budynku Stabunity 1/3
 
Kapitalny remont gminnego lokalu mieszkalnego nr 3: remont podłóg, wymiana tynków, wymiana instalacji elektrycznej  
z osprzętem, wodnej i kanalizacyjnej, 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). Remont przeprowadzono ze środków własnych.
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POW TRAKCIE

POW TRAKCIE

PRZED PO

5. Modernizacja budynku komunalnego Runowo nr 41

Prace rozpoczęto w roku 2016. Przeprowadzono kapitalny remont dachu z wymianą dachówki na nową ceramiczną. Wykonano nową elewację 
budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzono kapitalny remont lokalu mieszkalnego na I piętrze z wykonaniem 
łazienki. Wymieniono wszystkie instalacje: elektryczną, sanitarną i C.O. wraz z zamontowaniem nowego osprzętu. Zagospodarowano 
teren wokół budynku z wykonaniem ciągów pieszych z kostki betonowej polbruk. Remont przeprowadzono ze środków własnych.

6. Remont budynku komunalnego Babiak 24

Dokonano wymiany pokrycia dachowego z eternitu na dachówkę ceramiczną z zamontowaniem wszystkich nowych łat  
i podłatników oraz części deskowania. Przemurowano dwa kominy ponad dachem. Wymieniono rynny i rury spustowe na nowe  
z blachy ocynkowanej. Zutylizowano eternit. Remont przeprowadzono ze środków własnych.
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7. Modernizacja budynku komunalnego Kłębowo 42

W ramach remontu budynku wydzielono z pomieszczenia kuchennego łazienkę z podłączeniem kanalizacji do przydomowej oczyszczalni ścieków, 
wykonano nową posadzkę betonową w łazience, kuchni i pokoju; wykonano sufit podwieszany w łazience; zamontowano osprzęt sanitarny 
i elektryczny; położono nową instalację elektryczną i zmodernizowano c.o, położono płytki ceramiczne z poszpachlowaniem i pomalowaniem 
pomieszczeń. Remont przeprowadzono ze środków własnych.

PRZED

PRZED

W TRAKCIE

PO

PO

PO
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8. Remont budynku komunalnego Ignalin 8 

Kapitany remont lokalu nr 3 polegał na wydzieleniu łazienki, wymianie wszystkich instalacji wraz z osprzętem (wod-kan, elektrycznej i C.O.), 
wykonaniem gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach z pomalowaniem. Wymieniono drzwi wejściowe, wykonano podłogi z płytek ceramicznych 
oraz paneli podłogowych. Remont przeprowadzono ze środków własnych.

9. Remont budynku gospodarczego Wielochowo 16

Wymieniono wiatrownice, naprawiono dach poprzez wymianę zużytych łat i podłatników, przełożono część dachówki, uszczelniono 
zaprawą gąsiory dachowe oraz połączenia gąsiorów z dachówką, uzupełniono cegły w ubytkach cokołu budynku gospodarczego. Remont 
przeprowadzono ze środków własnych.
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10. Remont czterech pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Gminy

Skucie tynków, zabezpieczenie ścian preparatami przeciwwilgociowymi, wykonanie nowych tynków z zagruntowaniem  
i pomalowaniem ścian i sufitów. Oczyszczenie i pomalowanie podłóg. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Remont przeprowadzono 
ze środków własnych.

11. Remont korytarza na I piętrze, w prawym skrzydle budynku Urzędu Gminy 

Remont polegał na wymianie drzwi wejściowych do pomieszczeń, zerwaniu starych podłóg i wykonaniu nowych, poszpachlowaniu oraz 
pomalowaniu ścian i sufitów, wymianie części instalacji elektrycznej oraz wszystkich opraw oświetleniowych na nowe. Rozprowadzono 
nową instalację teleinformatyczną w listwach maskujących. Remont przeprowadzono ze środków własnych.

12. Remont pokoi w budynku Urzędu Gminy
 
Wykonano remont pokoi nr 14, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Remont polegał na ułożeniu nowych wykładzin z PCV, wykonaniu gładzi 
szpachlowych na ścianach i sufitach z pomalowaniem. Wymieniono część instalacji elektrycznej oraz oprawy oświetleniowe na nowe. 
Rozprowadzono nową instalację teleinformatyczną w listwach maskujących. Remont przeprowadzono ze środków własnych.
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13. Remont garaży gminnych

Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową z zamontowaniem łat i podłatników, skucie tynków,  ocieplenie ścian styropianem, 
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego i pomalowaniem elewacji. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek 
blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej, wykonanie pionowej izolacji fundamentów z folii kubełkowej oraz opaski wokół garaży. Wykonanie 
i rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej z wymianą linii zasilającej garaże – roboty w toku. Remont przeprowadzono ze środków własnych.

PRZED W TRAKCIE

ŚWIETLICE WIEJSKIE

1. Świetlica wiejska w Morawie

Wymieniono części blachy trapezowej na dachu, otynkowano i pomalowano kominy ponad dachem. Wykonano prace malarskie 
wewnątrz świetlicy z wymianą osprzętu elektrycznego oraz naprawą posadzki z wykładziny PCV. Przełożono opaskę wokół 
budynku, skuto schody oraz wykonano nowe z kostki betonowej polbruk, naprawiono podjazd dla niepełnosprawnych  
i przełożono chodnik. Pomalowano elewacje budynku.

2. Wiata przystankowa w Miejskiej Woli

Przeniesiono w inne miejsce wiatę przystankową oraz przeprowadzono remont polegający na uzupełnieniu spróchniałych desek, wykonaniu 
konserwacji, pomalowaniu wiaty, ułożeniu kostki polbruk pod przystankiem. Wykonano dwie tablice drewniane wraz z montażem. 
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STACJE UZDATNIANIA WODY W GMINIE LIDZBARK WARMIŃSKI

W trosce o bezpieczeństwo oraz poprawę warunków życia 
całej wspólnoty gminnej dnia 12 czerwca 2017 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński,  Fabian 
Andrukajtis podpisał umowę z Marszałkiem Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem. 
Umowa dotyczyła przyznania Gminie Lidzbark Warmiński 
pomocy finansowej na kwotę 1 533 333,00 zł na inwestycje 
w infrastrukturze wodno–kanalizacyjnej w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Całkowita wartość wynosić będzie 4 210590,61zł. 
Była to bardzo długo oczekiwana inwestycja. Do Urzędu 
Marszałkowskiego wpłynęło 111 wniosków. Pozytywny 
wynik  weryfikacji  uzyskało  36  wniosków,  na  łączną  kwotę
46 250 829 zł. Wśród nich znalazł się projekt gminy Lidzbark 
Warmiński, a należy zaznaczyć że procedury były wymagające 
i nie obeszło się bez początkowych problemów z wykonaniem 
dokumentacji budowy, tym bardziej jest to olbrzymi sukces.

Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz 
Rozwoju  Obszarów Wiejskich obejmuje budowę, przebudowę 
lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania 
ścieków oraz zakup i montaż urządzeń oraz instalacji 
kanalizacyjnych i wodociągowych.

Cała inwestycja będzie się składać z trzech części:
I - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości 
Kraszewo i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa 
Wieś Wielka 
II - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Redy Osada
III - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach 
Runowo, Kraszewo, Babiak, Morawa.

Na wykonanie robót ogłoszono trzy przetargi. Pierwszy 
przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Podczas 
drugiego etapu wyłoniono wykonawcę tylko na pierwszy etap. 
Dwie pozostałe części zostały unieważnione, gdyż kwota 
przeznaczona przez zamawiającego była mniejsza od kwot 
złożonych w ofertach. Wykonawcą pierwszej części zostało 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” 
Olsztyn w Dywitach. Umowa z przedsiębiorstwem została 
podpisana 3 listopada 2017 r. na kwotę 433 497,84 zł. W trzecim 
przetargu wyłoniono wykonawcę na dwie pozostałe części. Zostało 
nim Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa 
„PYZAK” Anna Pyzak. Umowę na wykonanie robót Wójt Gminy 
Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podpisał 15 grudnia 
2017 r. Odbiór budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w miejscowości Kraszewo i budowa sieci wodociągowej  
w miejscowości Nowa Wieś Wielka nastąpił 25 kwietnia 2018 r.  
Całkowita kwota zrealizowanych inwestycji w miejscowości 
Kraszewo wynosi 271 343,61 zł, a w miejscowości Nowa Wieś 
Wielka – 162 154,23 zł. Dwie pozostałe części są w trakcie realizacji. 
W stopniu zaawansowanym jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz  
z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy Osada oraz SUWy  
w Babiaku i Morawie. Wartość drugiego etapu wynosi 807 904,97 zł, 
a trzeciego 2 969 187,80 zł.

Mamy nadzieję, że prace przy tej inwestycji będą przebiegały 
szybko i sprawnie. Cały czas staramy się, aby zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców było sprawą kluczową, a co 
za tym idzie, dobrej jakości woda to priorytet. Modernizacja 
infrastruktury kanalizacyjnej nie tylko przyczyni się do 
polepszenia warunków życia, ale i do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Poprzez powyższe inwestycje pragniemy bowiem 
zwiększyć bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
gminy i podnieść jakość ich życia.
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REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W GMINIE LIDBARK WARMIŃSKI

Babiak - przed remontem
Wartość inwestycji - 926 942,99 zł

Runowo - przed remontem
Wartość inwestycji - 924 606,83 zł
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Kraszewo - przed remontem

Morawa - przed remontem

Redy Osada - w trakcie budowy

Wartość inwestycji - 103 076,42 zł

Wartość inwestycji - 1 014 561,56 zł

Wartość inwestycji - 807 904,97 zł

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



25

REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

Nasza Gmina rozwija się w różnych obszarach, również w sferze społeczno-kulturalnej. Warto podkreślić, że dzięki działalności  
i projektom stowarzyszeń i sołectw ożywia się znacząco życie kulturalne na wsi. Sprawia to, że mieszkańcy integrują się  
i bardziej angażują na rzecz rozwoju wspólnoty gminnej. Najważniejsza jest współpraca z ludźmi, dążenie i osiąganie 
wyznaczonych  - wspólnych celów. Z roku na rok coraz więcej sołectw składa wnioski na inicjatywę lokalną. Coraz więcej inicjatyw 
wychodzi od sołtysów, stowarzyszeń i innych jednostek. Staramy się pisać jak najwięcej projektów, aby pozyskać fundusze na większość 
zaplanowanych inwestycji. Ogromnie cieszy mnie fakt, że nasza współpraca między sołtysami, stowarzyszeniami jest tak dobra. Nasze wsie 
pięknieją, a co za tym idzie, gmina Lidzbark Warmiński jest miejscem przyjaznym do życia.

INICJATYWA LOKALNA

W ramach inicjatywy lokalnej, dofinansowanie otrzymało 10 projektów na małe przedsięwzięcia o zakresie lokalnym służące rozwojowi 
poszczególnych wsi oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Łączna kwota dofinansowania to 44.253,00 zł.

1. Sołectwo Workiejmy – zadanie pod nazwą 
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości 
Workiejmy”. Zakres zadania: przebudowa istniejącej wiaty, 
pokrycie dachu gontem bitumicznym, ogrodzenie terenu, 
wykonanie dwóch drewnianych stołów oraz dwóch ławek. Kwota 
dofinansowania: 5.000,00 zł.

2. Sołectwo Miejska Wola – zadanie pod nazwą 
„Utrzymanie estetycznego wyglądu wsi Miejska Wola”. 
Zakres zadania: odnowienie drewnianych elementów 
małej architektury, tj. zadaszonej sceny wiejskiej oraz 
tablic informacyjnych w parku edukacyjnym, zakup 
kosy spalinowej. Kwota otrzymanego dofinansowania:  
2.600,00 zł.

3. Sołectwo Rogóż – zadanie pod nazwą „Razem mieszkamy, 
wspólnie działamy”. Zakres zadania: zakup kosy spalinowej, 
odnowienie drewnianych elementów małej architektury. Kwota 
dofinansowania: 3.254,00 zł.

4. Sołectwo Blanki – zadanie pod nazwą „Nasza wieś 
pięknieje”. Zakres zadania: odnowienie przystanku autobusowego, 
wykonanie obudowy kontenerów na odpady, odnowienie 
drewnianych elementów małej architektury (ogrodzenie, wiata, 
płotek na placu zabaw). Kwota dofinansowania: 5.500,00 zł.
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5. Sołectwo Babiak – zadanie pod nazwą „Wiejski Raj”. 
Zakres zadania: odnowienie drewnianych elementów małej 
architektury, zakup kosy spalinowej Kwota dofinansowania: 
3.300,00 zł.

6. Sołectwo Medyny – zadanie pod nazwą „Poprawa 
estetyki wsi Medyny”. Zakres zadania: utworzenie skwerów 
zieleni przy przystanku autobusowym i w okolicy kaplicy, 
ustawienie ławek wypoczynkowych. Kwota dofinansowania: 
2.800,00 zł.

7. Sołectwo Wielochowo – zadanie pod nazwą „Modernizacja 
wiaty na placu gminnym”. Zakres zadania: obicie dolnej części 
wiaty deskami oraz montaż na górnej części plastikowej osłony od 
wiatru.  Kwota dofinansowania: 2.700,00 zł.

8. Sołectwo Knipy – zadanie pod nazwą  „Boisko miejscem 
rekreacji mieszkańców Knip”. Zakres zadania: zagospodarowanie 
terenu w centralnej części wsi Knipy poprzez utworzenie miejsca 
do gry w piłkę ręczna i koszykówkę. Kwota dofinansowania:  
3.700,00 zł.

9. Sołectwo Sarnowo – zadanie pod nazwą „Wykonanie 
oznakowania we wsi Sarnowo”. Zakres zadania: montaż 
tabliczek z numerami domów oraz tablic kierunkowych we wsi 
Sarnowo. Kwota dofinansowania: 4.500,00 zł.

10. Sołectwo Świętnik – zadanie pod nazwą „Wykonanie 
ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Świętnik”. 
Zakres zadania: geodezyjne wznowienie granic działki oraz 
jej ogrodzenie z siatki ocynkowanej wraz z utwardzeniem 
powierzchni pod wiatą.  Kwota dofinansowania: 8.500,00 zł.
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11. Sołectwo Koniewo - zadanie pod nazwą 
„Postawienie i wyposażenie drewnianej wiaty  
w miejscowości Koniewo” – rozliczenie finansowe zadania 
z 2017 r., zakończenie prac montażowych w 2018 r. Zakres 
zadania: postawienie zadaszonej, drewnianej wiaty, 
wyposażenie jej w 3 drewniane stoły i 6 ławek.  Kwota 
dofinansowania: 5.040,00 zł.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Plac zabaw w Stabunitach i siłownia zewnętrzna 
w Medynach. Gmina Lidzbark Warmiński w okresie IX 2017-
V 2018 zrealizowała projekt pn. „Utworzenie infrastruktury 
rekreacyjnej w miejscowości Stabunity oraz Medyny, gmina 
Lidzbark Warmiński” dofinansowany ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kwota 
dofinansowania: 28 704,43 zł. Koszt całkowity operacji wyniósł: 
50 211,46 zł.
W ramach operacji wykonano plac zabaw w miejscowości 
Stabunity wyposażony  w następujące urządzenia: bujak na 
sprężynie – 2 szt., drążek potrójny – 1 szt., drabina pozioma 
wolnostojąca – 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt. zestaw 
zabawowo – 1 szt., kosz do koszykówki – 1 szt., kosz na śmieci 
– 1 szt. tablica informacyjna – 1 szt. Teren placu zabaw został 
ogrodzony siatką oraz zamontowano furtkę.
W Medynach wykonano siłownię zewnętrzną wyposażoną 
w następujące urządzenia: wyciąg górny – pylon-prasa nożna – 
1 szt.,  drabinka-pylon-surfer – 1 szt., wioślarz – pylon-biegacz 
-1 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt. 
Wykonane w ramach projektu infrastruktury rekreacyjne są otwarte, 
bezpłatne ogólnodostępne dla mieszkańców Stabunit i Medyn. 

2. Scena w Miłogórzu. Gmina  Lidzbark  Warmiński
w okresie IX 2017-V 2018 zrealizowała projekt pn. „Budowa 
sceny plenerowej w miejscowości Miłogórze, gmina 
Lidzbark Warmiński” dofinansowany ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
Kwota dofinansowania: 33 836,00 zł. Koszt całkowity 
operacji wyniósł: 53 176,49 zł. W ramach operacji wykonano 
zadaszoną, drewnianą scenę o wymiarach 6,00 m x 7,00 m 
na fundamentach betonowych. Scena jest ogólnodostępna dla 
mieszkańców i stanowi miejsce służące rozwojowi kulturalno
-rekreacyjno-turystycznemu w miejscowości Miłogórze.
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3. Pomost w miejscowości Blanki
Projekt pn. „Wykonanie pomostu 
pływającego na jeziorze Blanki” 
dofinansowanego ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Całkowita wartość 
projektu wyniosła: 20 573,68 zł. Kwota 
dofinansowania: 19413,00 zł.

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

WNIOSKODAWCA

Chrześcijańska Służba 
Charytatywna Oddział 
Warmińsko - Mazurski

Stowarzyszenia „Razem dla 
Łaniewa”

Klub Biegacza „Wartko”

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Karol” przy SP 
Kraszewo

Stowarzyszenie „Razem  
w Kłębowie”

OSP w Runowie

OSP w Rogóżu

Stowarzyszenie „Kraszewo – 
wieś naszych marzeń”

KWOTA 
DOFINANSOWANIA

7 996,00 zł

2 500,00 zł

1 000,00 zł

12 000,00 zł

5 149,43 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

3 150,00 zł

NAZWA ZADANIA

Prowadzenie zorganizowanych form 
pomocy dla najuboższych mieszkańców 
gminy

„V Festiwal Pieczonego Kartofla  
z konkursem kulinarnym w tle”

„Znam zabytki mojej gminy!” – warsztaty 
zabytkowej architektury sakralnej gminy 
Lidzbark Warmiński”

„Wyłącz komputer-chodź na trening”

Centrum Edukacji Ekologicznej  
w Kłębowie

„MDP naszą przyszłością - organizacja 
dwutygodniowego obozu szkoleniowo 
-wypoczynkowego dla dzieci  
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 przy OSP w Runowie w 2018 r.”

„Organizacja obozu szkoleniowo-
wypoczynkowego Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych przy OSP Rogóż”

„Jesień życia w kolorach tęczy”
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Dnia 4 września do Szkoły Podstawowej w miejscowości 
Kraszewo przyjechała młodzież niemiecka z miejscowości Rhede, 
z Klubu Sportowego Spiel und Sport Rhede( EMS) e. v. w wieku 
od 11 do 13 r ż., w ramach współpracy miedzy gminami. Była to 
pierwsza wymiana sportowa dzieci. W dniach  5 i 6  września odbył 
się  międzynarodowy turniej organizowany przez LUKS ,,Karol’’ 
Kraszewo - pod patronatem Wójta  Gminy  Lidzbark  Warmiński
Fabiana Andrukajtis  na stadionie im. Henryka Wobalis w Lidzbarku 
Warmińskim. W rozgrywkach wzięły  udział 4 drużyny: LUKS 
Karol Kraszewo, MKS Polonia Lidzbark Warmiński, AP 
PROGRES Lidzbark Warmiński, a także drużyna z Niemiec 
z partnerskiego miasta Rhede. Dzięki takim inicjatywom 
wzajemnie się poznajemy i rozwijamy współpracę na zasadzie 
równości i zaufania. Wymieniamy doświadczenia, pogłębiamy 
wzajemne kontakty mieszkańców naszych Gmin. Prezentujemy 
dorobek kulturowy obu regionów w takich dziedzinach jak: sport, 
gospodarka, kultura, turystyka i zachowanie tradycji. 

WYMIANA SPORTOWA

KONKURS „ESTETYCZNA WIEŚ”

Celem XII edycji konkursu „Estetyczna Wieś – 2018” było 
poprawienie wyglądu estetycznego wsi poprzez podejmowanie 
przez mieszkańców prac służących upiększaniu poszczególnych 
zagród wiejskich i obiektów użyteczności publicznej. Do 
tegorocznego konkursu przystąpiło 10 wsi. W skład Gminnej 
Komisji Konkursowej weszli: przedstawiciel Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim: Zbigniew Salmanowicz, 
radna Lucja Kuczyńska oraz przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Lidzbarku Warmińskim: Paulina Barcikowska – Zubel oraz 
Małgorzata Bereda. Łącznie gmina przekazała na nagrody
 9 000,00 zł. 

I miejsce Świętnik I miejsce Kraszewo

Lp.
1 
2
3
4
5
6
7
8
9

Miejsce
I
I
II
III

wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Miejscowość
Świętnik
Kraszewo

Rogóż
Sarnowo

Stryjkowo
Jarandowo

Knipy
Kłębowo

Kochanówka

Nagroda (zł)
2 000,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
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     GMINNY DZIEŃ KOBIET

     TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Od kilku lat wolontariusze z Gminy Lidzbark Warmiński biorą 
czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Co 
roku udowadniacie Państwo, że pomaganie leży w naturze 
mieszkańców naszej gminy. Dziękuję za zaangażowanie w tak 
szlachetną akcję i mam nadzieję, że w przyszłych latach również 
będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY

Każdego  roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbywa się Gminny Dzień Kobiet. To doskonała okazja, aby mieszkanki 
gminy mogły się spotkać i wspólnie uczcić swoje święto. Podczas uroczystości Wójt w imieniu wszystkich Panów składa życzenia oraz 
wręcza każdej Pani kwiatka. Na scenie prezentują się zespoły działające przy GOKiS w Pilniku oraz zaproszeni artyści.

W dniu 20 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej edycji wzięło udział 17 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
z terenu gminy Lidzbark Warmiński. Konkurs odbywał się w II kategoriach wiekowych: I – klasy I - VI oraz II – klasa VII i gimnazjum. 
Zwycięzcami zostali: 
Kategoria kl. I – VI
I miejsce – Julian Miściur – SP Kłębowo 
II miejsce – Bartosz Warcaba – SP Kraszewo
III miejsce – Lena Gałązka – SP w Rogóżu

Kategoria kl. VII i gimnazjum
I miejsce – Jakub Poletyło – gimnazjum w Kraszewie
II miejsce – Mateusz Wójtowicz – gimnazjum w Kraszewie
III miejsce – Oliwia Kozłowska – gimnazjum w Rogóżu



31

WYDARZENIA I KONKURSY  

KONKURS „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI”

JARMARK WIELKANOCNY

KONKURS WIEDZY O ZAMKACH GOTYCKICH

23 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbyła się V edycja konkursu wokalnego „Kocham Śpiewać Polskie 
Piosenki”. Głównym organizatorem konkursu była Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”.
W eliminacjach gminnych wzięło udział 21 uczestników ze szkół podstawowych oraz z GOKiSu. Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach wiekowych: I – klasy I-III oraz II – klasy IV – VII.
Jury w składzie: Anna Piotrowicz, Bartosz Zdanowicz 
oraz Andrzej Mierzejewski przyznali następujące miejsca:
 
W kategorii wiekowej I-III:
I miejsce – Aleksandra Liman – GOKiS w Pilniku
II miejsce – Alicja Aramowicz – GOKiS w Pilniku
III miejsce – Zofia Szumna – SP Kraszewo
 
W kategorii wiekowej IV – VII: 
I miejsce – Joanna Willecka – GOKiS w Pilniku
II miejsce – Małgorzata Nowak – GOKiS w Pilniku
III miejsce – Julia Domarecka – SP Kraszewo

Kolorowe stoiska, piękne tradycyjne palmy wielkanocne, regionalne przysmaki i wyroby rękodzielnicze – to wszystko można znaleźć 
podczas jarmarku wielkanocnego, który każdego roku odbywa się w Gminie Lidzbark Warmiński. Na scenie prezentują się artyści 
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku oraz zespoły z terenu naszej gminy.

12 kwietnia 2018 r. odbył się gminny etap konkursu Wiedzy 
o Zamkach Gotyckich, który organizowany jest od wielu lat 
przez 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. W tym roku do konkursu  przystąpiło  13  osób  ze  
szkół  podstawowych.  Komisja w składzie: Izabela Treutle, 
Marta Straszyńska oraz Anna Sadowska po sprawdzeniu testów 
przyznała następujące miejsca:

I miejsce Szymon Mikołap  SP Kraszewo
II miejsce Amelia Rasińska SP Kłębowo
III miejsce Łukasz Słoński SP Kłębowo
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PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I POPULARNEJ

ZAWODY STRZELECKIE

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

14 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku 
odbył się Przegląd Piosenki Biesiadnej i Popularnej. Zgłosiło się 
7 zespołów z powiatu lidzbarskiego. Jury w składzie Aleksandra 
Wasilewska, Edward Chrostek oraz Marcin Madecki  przyznało 
następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Zespół Cortez z Ornety, 
II miejsce – Zespół Czesław Band z Runowa, 
III miejsce – Zespół Contra Band’a z GOKiS Pilnik,
Wyróżnienie- Zespół Studentki i Studenciaki z Ornety.

Nagroda Wójta Gminy Lidzbark Warmiński trafiła do Kapeli Ludowej 
Ornecianie, natomiast nagrodę publiczności otrzymał Zespół Contra 
Band’a z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!

W niedzielę dnia 22 kwietnia 2018 r. na strzelnicy w Medynach odbyły się zawody strzeleckie ,,O Puchar Wójta Gminy 
Lidzbark Warmiński”. Organizatorem zawodów było Koło Strzeleckie „9mm” w Lidzbarku Warmińskim. W zawodach wzięło 
udział 36 zawodników, w tym również Wójt Gminy Fabian Andrukajtis. Zawodnicy konkurowali ze sobą w 3 konkurencjach,  
o zwycięstwie decydowała suma punktów. 

W klasyfikacji generalnej we wszystkich 
konkurencjach zwyciężyli: 
I miejsce – Rafał Ciechowski 
II miejsce – Maciej Kudrycki
III miejsce – Mirosław Kurenda

Warto dodać, że Puchar ufundowany przez 
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński będzie 
pucharem przechodnim i już na następnych 
zawodach kolejni zawodnicy będą mieli 
szansę go zdobyć.

27 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. O tytuł mistrza ortografii 
rywalizowało ze sobą 8 uczniów ze szkół podstawowych z  terenu Gminy Lidzbark Warmiński. Wszyscy uczniowie prezentowali bardzo 
wysoki poziom, ale najlepszy okazał się Kamil Ślęzak ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu. Wszystkim 
zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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II WARMIŃSKI BIEG PRZEŁAJOWY

I LIDZBARSKI WYŚCIG SZOSOWY

TURNIEJ WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Już po raz drugi na terenie gminy Lidzbark Warmiński odbył się Warmiński Bieg Przełajowy. Pomysłodawcą i inicjatorem tego wydarzenia 
jest Pani Iwona Miecznikowska, Prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „KAROL” działającego przy Szkole Podstawowej 
w Kraszewie. Ponad 400 sportowców, dzieci i młodzieży z Lidzbarka Warmińskiego i okolic wzięło udział w zawodach. Trasa nie była 
łatwa, przebiegała bowiem przez pagórki, łąki i ścieżki w miejscowości Kraszewo. Biegacze musieli wykazać się umiejętnościami i sprytem, 
dodatkowym utrudnieniem była niesprzyjająca aura. Fundatorem nagród był Wójt Gminy Lidzbark Warmiński – Fabian Andrukajtis, Starosta 
Lidzbarski –Jan Harhaj, oraz Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Jacek Wiśniowski. 

13 maja w Lidzbarku Warmińskim odbył się I Lidzbarski 
Wyścig Szosowy. To wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia 
Rowerowy Lidzbark. Pomysłodawcą i głównym organizatorem 
był Pan Paweł Baranowski. Impreza odbyła się przy wsparciu 
Gminy Lidzbark Warmiński, Starostwa Powiatowego oraz 
Gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Na starcie stanęło 124 
uczestników, a trasa liczyła ok. 120 km i przebiegała przez 
gminę wiejską Lidzbark Warmiński. (Start: Termy Warmiński, 
dalej Łabno – Jarandowo – Suryty – Blanki – Kłębowo 6 okrążeń, 
meta: Termy Warmińskie).  

17 maja 2018 r. w SP Runowo odbyła się V edycja Gminnego 
Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Głównym celem 
Turnieju było propagowanie wiedzy i poszerzanie zainteresowań 
uczniów zarówno językiem angielskim, jak i ważnym dla 
nauki języka aspektem kulturoznawczym. W pierwszym etapie 
konkursu uczniowie rozwiązywali test zawierający pytania 
otwarte i zamknięte. 
W drugim etapie drużyny  prezentowały przygotowane symbole 
krajów anglojęzycznych.
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza 
Płoskiego w Kłębowie.
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Runowie,
III miejsce - Zespół Szkół w Rogóżu.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

SENIORADA

Co roku w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w GOKiS w Pilniku obchodzimy Gminny Dzień Dziecka. Oprócz 
występów artystycznych, konkursów z nagrodami, zabaw prowadzonych przez animatorów, wszystkie dzieci mogą korzystać z darmowych 
atrakcji specjalnie dla nich przygotowanych. 

Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody 
to cykliczne wydarzenia organizowane przez Gminę Lidzbark 
Warmiński, Klub Jeździecki „Kamińskich”, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Pilniku oraz Sołectwo Babiak. Co roku do 
Babiaku przybywają zawodnicy z całej Polski by rywalizować ze 
sobą w pięciu kategoriach klasy LL, L, P, N, a także LL mini. Od 
wielu lat impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko 
mieszkańców gminy, ale i całego województwa.   

18 czerwca 2018r. w miejscowości Rogóż, odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych ,,Seniorada 2018’’. Organizatorem konkursu było 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż. Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis. 
W konkursie wzięło udział dziewięć  zespołów: Tęcza Warmii (Braniewo), Warmianki Sępopolskie (Sępopol), Czesław Band  (Runowo), 
Warmińska Kapela Ludowa „U Rysia” (Biskupiec), Kalina (Bisztynek), Sasanki (Suchacz), Ornecianie (Orneta), Gorące Serca (Bartoszyce), 
Zespół Ludowy Wrzos (Braniewo). Konkurs oceniało Jury w składzie: Mariola Karpowicz, Jacek Sobczak, Andrzej Mierzejewski. Po 
przesłuchaniu wszystkich zespołów, Jury przyznało nagrodę główną, Puchar Przechodni Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, Warmińskiej 
Kapeli Ludowej ,,U Rysia’’ z Biskupca, której kierownikiem jest Pan Lech Artiemjew. Repertuar Kapeli, to głównie polskie, warmińskie 
pieśni ludowe i kompozycje własne. Corocznie występują na imprezach rangi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej takich jak: Cittaslow, 
festyny. dożynki  itp. Imprezę zakończył koncert Duetu AN DREO & KARINA. Seniorada 2018 została dofinansowana ze środków PROW 
na lata 2014 – 2020.
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FESTIWAL ZIÓŁ W BLANKACH

FESTIWAL KULINARNY SMAKI BABCI

O niezwykłej mocy ziół można przekonać się podczas corocznego Festiwalu Ziół w Blankach. Organizatorem jest Stowarzyszenie „Babki 
Zielarki”. Podczas Festiwalu można skosztować nalewek i syropów z miejscowych ziół i owoców, ciasteczek z kwiatami oraz zupę z pokrzyw. 
Organizowane są także konkursy na ziołowe lekarstwo, nalewkę, ziołową sałatkę czy bukiet z polnych kwiatów. Na scenie prezentują się 
zaproszeni artyści.

Od 2017 r. w Miłogórzu odbywa się Gminny Festiwal Kulinarny „Smaki Babci”. Celem imprezy jest ochrona dziedzictwa kulinarnego 
oraz wykazanie się znajomością w przygotowaniu potraw kuchni staropolskiej. Podczas tego wydarzenia drużyny biorą udział w konkursie 
kulinarnym na najlepsze danie, a na scenie prezentują się zespoły z całej Gminy Lidzbark Warmiński. 
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DOŻYNKI GMINNE
Dożynki to czas podziękowań składanych wszystkim rolnikom za ich codzienny trud i pracę na roli. Ważnym elementem święta plonów 
jest wicie wieńców i przeniesienie ich barwnym korowodem do kościoła, jak też czyni się w naszej gminie. Co roku Wójt Gminy wraz 
z komisją konkursową nagradza twórców najpiękniejszych wieńców. Po oficjalnych obchodach zawsze jest czas na zabawę. Na scenie 
prezentują się kapele i zespoły ludowe. Scenerie urozmaicają barwnie ozdobione stoiska z pyszną domową kuchnią. 



FESTIWAL PIECZONEGO KARTOFLA

TRZY WSPANIAŁE JUBILEUSZE

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW

JUBILEUSZ 25-LECIA KAPELI LUDOWEJ ROGÓŻANIE

Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” już od kilku lat, przy wsparciu 
Gminy Lidzbark Warmiński organizuje „Festiwal Pieczonego Kartofla 
z konkursem kulinarnym w tle”. Podczas imprezy można spróbować 
przepysznych wyrobów z ziemniaków. Co roku do Łaniewa 
przybywają też wspaniali goście – znawcy kulinarni, aby degustować 
tutejsze potrawy.

W przeciągu 4 lat kadencji mieliśmy okazję świętować wspaniałe jubileusze Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2016 roku swoje 70 lat 
obchodziło OSP w Stryjkowie, w 2017 r. 70-lecie OSP w Runowie i 50-lecie OSP w Rogóżu. Być strażakiem to niezwykły zaszczyt, ale 
i obowiązek. Dziękujemy z całego serca strażakom ochotnikom za bezinteresowną troskę o bezpieczeństwo Gminy Lidzbark Warmiński 
i pomoc drugiemu człowiekowi.

   STRYJKOWO                                              RUNOWO                                                   ROGÓŻ

W październiku w urzędzie Stanu Cywilnego Wójt Gminy 
dokonał wręczenia medali Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uhonorowane zostały 
małżeństwa z terenu Gminy Lidzbark Warmiński, które wspólnie 
przeżyły 50 lat. To wyjątkowy jubileusz i wzór do naśladowania 
dla młodych ludzi. 

W sobotę 18 sierpnia w miejscowości Rogóż Kapela Ludowa 
,,Rogóżanie’’ obchodziła 25-lecie powstania. Kapela ta 
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. 
Dodatkowo reprezentuje region warmiński na przeglądach 
międzynarodowych, m.in. w Szwecji, Niemczech  i Holandii.
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MIĘDZYNARODOWA SPARTAKIADA

STYPENDIA WÓJTA GMINY

Na stadionie miejskim przy ul. Bartoszyckiej 2 października odbyła się Międzynarodowa Spartakiada Szkolna „Przyjaźń nie zna 
granic” z udziałem sześciu szkół z Obwodu Kaliningradzkiego i sześciu szkół z naszego miasta i gminy. Dzieci rywalizowały między 
sobą w następujących konkurencjach: skok w dal, bieg na 500m, sztafeta 4x100m, mecze piłki nożnej.

Wyniki poszczególnych konkurencji:

Skok w dal:
Dziewczyny:  
1. Julia Piędziak – SP 1 L.W.
2. Alona Morozowa – SP 25 Kaliningrad,
3. Wiktoria Obidoska – SP 3 L.W. 
Chłopcy:  
1. Kornel Motylewski – SP 1 L.W.
2. Maksim Pijarcew – SP 25 Kaliningrad
3. Paweł Dudkiewicz – SP Rogóż
500 m:
Dziewczyny:  
1. Dasza Carowa – SP Szylie
2. Arina Timofiejowa – SP 49 Kaliningrad
3. Alona Morozowa – SP 25 Kaliningrad
Chłopcy: 
1. Maksim Pijarcew – SP 25 Kaliningrad
2. Igor Kowal – SP 49 Kaliningrad
3. Andrej Bogolieroj – SP Szylie

Po podsumowaniu wszystkich konkurencji zwyciężyła Szkoła 35 Kaliningrad, drugie miejsce Szkoła 25 Kaliningrad, trzecie miejsce SP 
1 Lidzbark Warmiński.

Sztafeta 4x100m:
Dziewczyny: 
1. SP 1 L.W.
2. SP 3 L.W.
3. SP Szylie
Chłopcy: 
1. SP 1 L.W.
2. SP Rogóż
3. SP 3 L.W.  

Rozgrywki piłkarskie: 
1. SP 3 L.W.
2. SP 35 Kaliningrad
3. SP Kiwity

Jak co roku w październiku podczas sesji Rady Gminy Wójt Gminy uroczyście przyznaje stypendia oraz wręcza upominki najbardziej 
uzdolnionym uczniom mieszkającym na terenie gminy Lidzbark Warmiński. W tym roku dyplomy stypendialne za wyniki w sporcie 
wręczono trzem osobom:
Szymonowi Szymonowiczowi lat 18, uczniowi III klasy Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie, który wyróżnia się w zapasach. 
Szczególne osiągnięcia sportowe:
• 9 miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w zapasach w Grecji 

w 2017 r., 
• 2 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Juniorów w Czechach 

w 2018 r., 
• 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach w Raciborzu 

w 2018 r.,
• 5 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów we Włoszech w 2018 r.
Piotrowi Szczerbikowi lat 19, uczniowi IV klasy Technikum 
Mechanicznego w Lidzbarku Warmińskim wyróżniającemu się 
w zapasach. Szczególne osiągnięcia sportowe:
• 1 miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w zapasach w stylu klasycznym juniorów w 2018 r.,
• 3 miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w stylu wolnym juniorów w 2018 r.,
• 1 miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-

Mazurskiego LZS w stylu klasycznym juniorów w 2017 r.,
• 3 miejsce w Międzynarodowym Memoriale im. Dąbrowskich 

juniorów w zapasach w stylu klasycznym w 2017 r.
Julii Piędziak lat 14, uczennicy VII klasy Szkoły Podstawowej nr 1  w Lidzbarku Warmińskim, wyróżniającej się w lekkoatletyce w skoku 
w wzwyż. Szczególne osiągnięcia sportowe:
• 1 miejsce w Mistrzostwach Województwa WMZ LZS w Lekkiej Atletyce – skok wzwyż – 2018 r.
Gratulacje wraz z symbolicznym kwiatkiem od Wójta Gminy otrzymali również rodzice uzdolnionych uczniów. Wójt podziękował 
wyróżnionym i rodzicom za ponoszony trud w wychowaniu, wysiłek podczas treningów i zawodów, za profesjonalne podejście do swoich 
zajęć i pasji oraz promocję naszego regionu w wielu zakątkach naszego kraju jak i zagranicą.
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DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ

GMINNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 14 listopada br. na Cmentarzu Wojennym z okresu 
I Wojny Światowej w Markajmach odbyła się, jak co roku, 
uroczystość upamiętniająca poległych żołnierzy Wspólnoty 
Brytyjskiej. Podczas tej uroczystości wspominamy wszystkich 
żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, 
lądzie i powietrzu w czasie I i II Wojny Światowej. Wspominamy 
także odważnych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy 
walczyli i umierali na swojej ojczystej ziemi oraz za granicą u boku 
towarzyszy broni z państw Wspólnoty Brytyjskiej. 
Na uroczystość przybył Attache Obrony Wielkiej Brytanii 
Pułkownik Dominic Morgan wraz z małżonką, Ambasador 
Nowej Zelandii w Polsce JE Pani Mary Thurston, oraz Konsul 
Honorowy Wielkiej Brytanii i Irlandii Marek Głuchowski. 
W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele samorządów, 
służb mundurowych, żołnierze z 9 Warmińskiego Pułku 
Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, kombatanci, 
weterani i dyrektorzy szkół z terenu gminy Lidzbark Warmiński 
z pocztami sztandarowymi oraz młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku 
Warmińskim z pocztem sztandarowym. 
Po odmówieniu modlitwy ekumenicznej poszczególne delegacje 
złożyły pod Krzyżem Ofiary – pomnikiem poświęconym 
żołnierzom brytyjskim – wieńce i wiązanki kwiatów. Z inicjatywy 
Światowego Związku Armii Krajowej Koło w Lidzbarku 
Warmińskim oraz samorządu Gminy Lidzbark Warmiński na 
zakończenie uroczystości odsłonięto nową tablicę pamiątkową 
z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Koła 
światowego Związku Armii Krajowej w Lidzbarku Warmińskim 
Jan Żebrowski, Ambasador Nowej Zelandii w Polsce JE Mary 
Thurston, Attache Obrony Wielkiej Brytanii Pułkownik Dominic 
Morgan, Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii i Irlandii Marek 
Głuchowski oraz Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian 
Andrukajtis. Tablicę poświęcił kapelan Garnizonu Lidzbark 
Warmiński i Olsztyn ksiądz por. Marek Rycio.

Barwy biało – czerwone, powiewające flagi na wietrze i hymn 
Polski rozbrzmiewający w miejscowości Rogóż na długo zapadnie 
w pamięci uczestnikom Gminnych Obchodów 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, która odbyła się 7 listopada 2018 r. 

Uroczystość rozpoczęto mszą św. w Kościele Parafialnym p.w. św. 
Barbary w Rogóżu celebrowaną przez księdza dziekana Jerzego 
Rożentalskiego. Okolicznościową homilię wygłosił kapelan 
Garnizonu Lidzbark Warmiński i Olsztyn ksiądz por. Marek Rycio. 
„Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy. Przejdziem Wisłę, 
przejdziem Wartę, będziem Polakami, to znaczy zachowamy Polską 
tradycję, język. To znaczy, że sami będziemy stanowić o swoim 
losie, budować własną przyszłość, wychowywać nowe pokolenie 
w harmonii z Bogiem, z odwiecznymi wartościami”- tak podczas 
poruszającego kazania mówił ks. por. Marek Rycio. 

We mszy uczestniczyły Poczty sztandarowe: 9 Warmińskiego 
Pułku Rozpoznawczego, Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Runowie, Szkoły Podstawowej im. Karola 
Wojtyły w Kraszewie oraz Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
J. Piłsudskiego w Rogóżu.

Po nabożeństwie, zebrani, na czele z Reprezentacyjną Orkiestrą 
Dętą Gminy Lidzbark Warmiński, Wojskową Asystą Honorową 
9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego przeszli na plac przed 
Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu. 
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Podczas uroczystego apelu odsłonięto tablicę ku pamięci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Lidzbark 
Warmiński - Fabian Andrukajtis, Wicewojewoda Warmińsko 
– Mazurski - Sławomir Sadowski, Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Jan Bobek oraz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Brygida 
Małeć. Tablica została poświęcona przez proboszcza parafii ks. 
Jarosława Prusaczyka, pod którą delegacje złożyły kwiaty i wiązanki. 

Kolejnym punktem apelu było zasadzenie dębu ku pamięci gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego w ramach projektu „100 dębów 
pamięci bohaterów Niepodległej”. Jest to postać, która wywarła 
istotny wpływ na odzyskanie oraz utrwalenie niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. Gen. Kazimierz Sosnkowski był 
bliskim współpracownikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na 
kartach historii zapisał się także jako człowiek, dzięki któremu 
na sztandarach wojska polskiego widnieje hasło „Bóg, Honor  
i Ojczyzna”.  Zasadzenia dębu dokonali: Prezes Związku 
Piłsudczyków RP o. Olsztyn, Pełnomocnik syna gen. Kazimierza 
Sosnowskiego -  Waldemar Ziarek, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Bartoszyce reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Olsztynie - Zygmunt Pampuch oraz starsza 
wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu - 
Mirella Nowińska. 

Po uroczystym apelu poległych oraz oddaniu salwy honorowej 
przez kompanię reprezentacyjną 9 Warmińskiego Pułku 
Rozpoznawczego na znak setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, wypuszczono 100 biało – czerwonych  balonów 
i następnie przeniesiono się na dalszą część uroczystości do sali 
gimnastycznej.

Wójt Gminy Fabian Andrukajtis z wielką dumą mówił o Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu, która 
od kilkunastu lat kształtuje postawy i wartości patriotyczne wśród 
młodego pokolenia. Wspomniał także o pozostałych gminnych 
placówkach oświatowych, noszących imię wielkich Polaków, 
w których również podkreśla się patriotyzm i przywiązanie do 
historii. 

Po oficjalnej części przyszedł czas na program artystyczny. 
Najwięcej emocji i wzruszeń wzbudził występ przedszkolaków   
i uczniów 1 klasy tańczących poloneza. Zebrani gości 
mogli obejrzeć wystawę „Przyjaźń, która utorowała drogę 
Niepodległej” oraz wystawę patriotyczną poświęconą okresowi 
II Rzeczypospolitej. 
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PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICZEGO

16 listopada 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
przekazano oficjalnie sprzęt pożarniczy dla trzech jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lidzbark 
Warmiński tj. Rogóża, Runowa oraz Stryjkowa. Przekazania 
sprzętu dokonał Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian 
Andrukajtis w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafała 
Szymukowicza, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lidzbarku 
Warmińskim Pawła Straszyńskiego oraz przedstawicieli 
jednostek OSP z terenu Gminy Lidzbark Warmiński.  Sprzęt 
o wartości 22 665,90 zł współfinansowany został ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości.
W skład nowego wyposażenia wchodzą: dwa defibrylatory AED, 

2 detektory wielogazowe (badające stężenia O2, CO, H2S oraz 
gazów wybuchowych), torba medyczna PSP R1 wraz z szynami 
typu Kramera oraz noszami typu deska, zestaw klocków i klinów do 
stabilizacji typu A, parawan ochronny z napisem „STRAŻ”, mata 
wielofunkcyjna, pilarka spalinowa. Wójt Gminy podziękował 
Strażakom  Ochotnikom  za  ich  zaangażowanie.  Podkreślił,
że w kończącej kadencji udało się wyremontować wszystkie 
remizy strażackie na terenie gminy. Dodał również, że 
inwestujemy w sprzęt strażacki oraz sukcesywnie wymieniamy 
stary już wyeksploatowany na nowoczesny. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku 
Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz podziękował za zaproszenie 
na przekazanie sprzętu oraz życzył, aby druhowie i ochotnicy jak 
najrzadziej musieli korzystać z nowego sprzętu.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PILNIKU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH NA  2019 ROK

L.p. Wyszczególnienie Termin Miejsce

Choinka dla dzieci

II Regionalny Przegląd Piosenki Polskiej

Ferie zimowe (zajęcia muzyczne, wokalne, 
taneczne i plastyczne)

Konkurs piosenki „Kocham śpiewać polskie 
piosenki”

IV Gminny Dzień Kobiet

Konkurs „Najładniejsza Palma Wielkanocna” 
Kiermasz Wielkanocny

Warsztaty wokalne  (jeden raz w m-cu)

Rodzinny rajd rowerowy  - „Ścieżkami Gminy 
Lidzbark Warmiński” połączony z majówką

Dzień Matki

Międzyszkolny Turniej piłki siatkowej dla 
juniorów

Powiatowy Turniej piłki siatkowej dla seniorów

Dzień Dziecka

Zawody konne 

Festiwal ziół „Blanki ziołami pachnące”

Plener malarski zakończony wernisażem

Festiwal Kulinarny 

Dożynki

Festiwal Pieczonego Kartofla

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy 
(juniorzy i seniorzy)

Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej

Spotkanie opłatkowe

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kartka
i Szopka Bożonarodzeniowa”

Kiermasz Bożonarodzeniowy

styczeń

luty

styczeń-luty

luty

marzec

kwiecień

styczeń - 
grudzień

maj

maj
 
maj

czerwiec
 
czerwiec

czerwiec

lipiec

lipiec

sierpień

wrzesień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

grudzień

grudzień

Pilnik

Runowo

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Zakończenie rajdu 
w Kłębowie

Kraszewo

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Babiak
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14.
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URZĄD GMINY

Referat Organizacyjny – Sekretarz Gminy Ryszard Kielak   
tel. 89 767 32 74 wew. 18
Ewidencja działalności gospodarczej p. 24
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu p. 24
Dowody osobiste – ewidencja ludności p. 24
Zarządzanie kryzysowe p. 24
Sprawy wojskowe p. 24

Referat Finansowy – Skarbnik Gminy Małgorzata Sobolewska    
tel. 89 767 32 74 wew. 34
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi p. 36a
Podatki od osób prawnych i fizycznych p. 37, 38
Zaświadczenia w sprawach podatkowych p. 37
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego p. 37
Kasa p. 20

Referat Drogownictwa – Kierownik Tomasz Nykiel      
tel. 89 767 32 74 wew.13
Kontrola stanu dróg i przepustów oraz przygotowywanie planów naprawy dróg  p. 13
Modernizacja i bieżąca konserwacja dróg gminnych p. 13
Uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych 
w pasie dróg gminnych p. 13
Wydawanie warunków projektowych na dojazdy p. 13
Przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego p.13
Organizacja ruchu drogowego p.13

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Kierownik Zbigniew Charun    
tel. 89 767 32 74 wew. 15
Zamówienia publiczne p. 16
Ewidencja zabytków p. 16
Nadawanie numerów nieruchomości p. 16
Gospodarka lokalowa p. 16
Remonty budynków komunalnych p. 15, 16
Inwestycje budowlane p. 16
Gospodarka wywozu nieczystości płynnych p. 15



Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – Kierownik Stanisław 
Rawiński  tel. 89 767 32 74 wew. 11
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach p. 17
Plany zagospodarowania przestrzennego p. 17
Decyzje o warunkach zabudowy p. 17
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p. 17
Decyzje na podział nieruchomości p. 17
Gospodarka odpadami  p. 11
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów p. 11
Sprzedaż mienia komunalnego p. 17

Referat Funduszy Pomocowych, Oświaty i Promocji – Kierownik Agnieszka Rasińska   
tel. 89 767 32 74 wew. 31
Informacje dot. funduszy zewnętrznych p. 31
Informacje dot. oświaty p. 31
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół p. 32
Inicjatywa lokalna p. 31
Pomoc materialna dla uczniów p. 31
Współpraca z organizacjami pozarządowymi p. 31
Ewidencja gospodarstw agroturystycznych p. 12
Promocja gminy p. 12

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
p. o. Kierownika Justyna Rysik

Dział Pomocy Społecznej       tel. 89 767 32 74 wew. 26
Pracownicy socjalni p. 25,27
Świetlice środowiskowe p. 27
Usługi opiekuńcze p. 25,27
Przewóz osób niepełnosprawnych p. 26
Dodatki mieszkaniowe – p. 27
Dodatki energetyczne – p. 27

Dział Świadczeń – Kierownik Joanna Piędziak    tel. 89 767 32 74 wew. 21
Fundusz alimentacyjny p. 21
Świadczenia rodzinne i św. “500+ “ p. 23
Świadczenia opiekuńcze p. 23
Karta Dużej Rodziny p. 23

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PILNIKU

GOKiS - Dyrektor Alicja Szukis      tel. 89 767 40 17
Wynajem świetlic wiejskich – Pilnik 2

PORADNIK INTERESANTA


