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Kasa urzędu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00
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Szanowni Państwo!
Drodzy mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński

Koniec roku jest doskonałym momentem na podsumow-
anie i jednocześnie przypomnienie co się działo w naszej 
gminie przez cały rok 2015.
W niniejszej publikacji pragniemy przedstawić Państwu 
stan realizacji inwestycji gminnych, źródła ich finansow-
ania, jak również zrealizowane działania kulturalne i spor-
towe, wpływające na rozwój naszej gminy. 

Cztery lata wcześniej otrzymałem od Państwa mandat 
zaufania, aby reprezentować Was w Radzie Powiatu Lidz-
barskiego. Poprzez sprawowanie funkcji radnego wiele się 
nauczyłem. Dzięki temu, świadomie mogłem ubiegać się 
o stanowisko Wójta Gminy i wiem, że podjąłem słuszną 
decyzję. 

Od pierwszego dnia objęcia stanowiska Wójta Gminy, 
rozpoczął się dla mnie okres wytężonej pracy na rzecz 
dobra Gminy i jej mieszkańców. Dziękuję za okazanie mi 
swojego zaufania, dzięki któremu teraz wspólnie możemy 
realizować poszczególne postulaty z mojego programu 
wyborczego. Mam świadomość potrzeb mieszkańców 
i pokładanych we mnie nadziei. Bycie samorządowcem 
to szczególny rodzaj służby, gdzie dobro gminy i jej 
mieszkańców stoi dla mnie na pierwszym miejscu. Min-
iony rok pokazuje, że to co zaplanowałem i obiecałem 
Państwu jest sukcesywnie realizowane. Praca na stanow-
isku Wójta jest trudna i wyczerpująca, ale daje dużo saty-
sfakcji, gdyż każdego dnia widzę jej efekty. Najważniejsze 
to współpraca z ludźmi, którym na sercu leży dobro gminy. 
Wykonanie wielu zadań nie byłoby możliwe bez wsparcia  
i dobrej współpracy z Radą Gminy.

temu udało się znaleźć najlepsze rozwiązania dla gminy  
i jej mieszkańców. 
Gwarancją dobrej pracy Rady Gminy jest jej Prze-
wodniczący p. Jan Znamierowski, który przez długie 
lata pracy w poprzednich kadencjach nabywał wiedze  
i doświadczenia w zakresie jej funkcjonowania. 

W miesiącach marcu i kwietniu br. odbyły się wybory 
sołtysów i rady sołeckich w Gminie Lidzbark Warmiń-
ski. W tej kadencji funkcję sołtysa pełni 21 Pań i 19 Pa-
nów. Jeszcze raz gratuluję wyboru wszystkim Sołtysom  
i członkom Rad Sołeckich, którym mieszkańcy powierzyli 
te odpowiedzialne funkcje. Miniony rok pokazuje, jak bar-
dzo Państwu zależy na rozwoju swoich miejscowości i całej 
gminy. Widzę Państwa zaangażowanie w różne przedsię-
wzięcia społeczne, za co bardzo dziękuję. Doceniam Pań-
stwa otwartość oraz dziękuję za cenne informacje, uwagi i 
rozmowy, przez które wiem jakie potrzeby mają mieszkań-
cy danej wsi. Dzięki temu wiem również jakie podejmować 
działania, aby żyło nam się lepiej.

Sołtysami zostali:
 
1.  Babiak – Czeryba Anna, 
2.  Blanki – Kuczyńska Lucja, 
3.  Bobrownik – Bogdanowicz Agnieszka, 
4.  Bugi – Sawicki Piotr, 
5.  Drwęca – Mandziak Stefan, 
6.  Ignalin – Pachulski Leszek, 
7.  Jagoty – Budzińska Irena, 
8.  Jarandowo – Stańczak Halina, 
9.  Kaszuny – Beata Kropornicka, 
10.  Kierz – Hałuszczak Małgorzata, 
11.  Kłębowo – Kowalin Mirosław, 
12.  Knipy – Graczyk Kazimierz, 
13.  Kochanówka – Sajkowska Małgorzata, 
14.  Koniewo – Kulpińska Anna, 
15.  Kotowo – Olejnik Michał, 
16.  Kraszewo – Sawka Jan,  
17.  Lauda – Zając Daniel, 
18.  Łabno – Danielewski Wiesław, 
19.  Łaniewo – Sartanowicz Marzanna, 
20.  Markajmy – Balukiewicz Kazimierz, 
21.  Medyny – Szostak Wiesław, 
22.  Miejska Wola – Mulański Ryszard, 
23.  Miłogórze – Wójtowicz Rafał, 

realizujemy przedsięwzięcia i projekty zmierzające  
do poprawy jakości życia mieszkańców, a tym samym do 
zrównoważonego rozwoju gminy. 

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Radą Gminy 
oraz z atmosfery panującej na sesjach. To ważne, aby de-
cyzje i uchwały podejmowane były w środowisku, które-
mu sprzyja dobry klimat. Dziękuję za Państwa wyrozu-
miałość, wzajemne zaufanie oraz zgłaszane uwagi. Dzięki 

Wspólnie z radnymi  kadencji 2014 – 2018 w składzie: 
 
1. Jan Znamierowski – Przewodniczący, 
2. Iwona Końka – Wiceprzewodnicząca,
3. Leszek Maciejewski – Wiceprzewodniczący,
4. Andrzej Adamczuk, 
5. Marcin Będziński, 
6. Edward Grabowski, 
7. Ireneusz Gadomski, 
8. Agnieszka Korosteńska, 
9. Lucja Kuczyńska, 
10. Janusz Lasowy, 
11. Olga Makarewicz, 
12. Jan Pałka, 
13. Krystyna Romanik, 
14. Andrzej Smukowski 
15. Marek Werbicki
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24.  Morawa – Steć Ewelina,  
25.  Nowa Wieś Wielka – Arkadiusz Milun,  
26. Nowosady – Kimbar Tomasz,  
27.  Pilnik Powideł – Janina, 
28.  Pomorowo – Maconko Emma, 
29.  Redy – Żamejć Andrzej,  
30.  Rogóż – Daniel Skonieczny, 
31.  Runowo – Frydrycka Regina, 
32.  Sarnowo – Końka Iwona, 
33.  Stryjkowo – Korosteńska Agnieszka, 
34.  Suryty – Gawryś Anna, 
35.  Świętnik – Szyszko Janusz, 
36.  Wielochowo – Nowakowska Anna, 
37.  Workiejmy – Najbert-Moszyńska Kamila, 
38.  Wróblik – Baran Agnieszka, 
39.  Zaręby – Marciniak Gabriela, 
40.  Żytowo – Majdak Grzegorz.

W związku z objęciem przeze mnie stanowiska Wójta Gmi-
ny nastąpiły zmiany w strukturze Urzędu. Na kluczowe sta-
nowiska Urzędu Gminy nie zatrudniliśmy ludzi z zewnątrz 
tylko wykorzystaliśmy dotychczasową kadrę Urzędu. Na 
Zastępcę Wójta Gminy powołałem p. Tomasza Kołodziej-
czyka, który wcześniej w urzędzie 
zajmował się ochroną środowiska, 
a na stanowisko Sekretarza Gmi-
ny p. Ryszarda Kielaka z Referatu 
Organizacyjnego. W ramach reor-
ganizacji na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Pilniku zatrudniona została Pani 
Alicja Szukis, która pracowała w Re-
feracie Świadczeń Rodzinnych.

Kończący się rok 2015 nie obył się 
bez trudnych tematów. Do urzędu 
wpłynęło pismo z informacją, że 
Spółka Energa Oświetlenie S.A. do-
konała inwentaryzacji lamp oświe-
tlających teren gminy. Urządzenia 
te (lampy, słupy, infrastruktura) sta-
nowią majątek Spółki. Wobec tego, 
oczekiwali od nas zawarcia umowy 
na świadczenie usług oświetlenio-
wych. Jak wynika z dokumentów, w 
przypadku nieporozumienia, Spółka 
mogła dochodzić swoich praw na 
drodze sądowej, gdyż od 2012 r. bezskutecznie zabiegała 
o zawarcie umowy o świadczenie usług oświetleniowych  
i wykonanie modernizacji oświetlenia. W związku z tym, po 
konsultacji z byłą i obecną Kancelarią Prawną w tej spra-
wie prowadzone były negocjacje zmierzające do: 
- zmniejszenia jednostkowej stawki za punkt oświetlenio-
wy;
- weryfikacji liczby punktów świetlnych (pomniejszono 
łączną liczbę punktów świetlnych o 124 szt. zlokalizowa-
nych na drodze 513 (trasa Lidzbark Warmiński – Orneta), 
ponieważ objęte są 5 - letnim okresem gwarancyjnym);
- skrócono maksymalny czas likwidacji awarii z 5 do 3 dni 
od dnia zgłoszenia;

- umowę zawarto na 47 miesięcy, a nie jak proponowa-
ła spółka na 48 miesięcy tj. od 01 lutego 2015 r., a nie od  
1 stycznia 2015 r., co przyczyniło się do zaoszczędzenia 
przez Gminę ponad 12 tys. zł.  w miesiącu styczniu.
Problem przedstawiono dla Rady Gminy. Niezbędnym 
krokiem było zabezpieczenie środków na realizację przed-
miotowej umowy, w związku z tym chciałabym podzię-
kować Radzie Gminy za podjęcie stosownej uchwały. We 
wrześniu br. spółka zakończyła modernizację oświetlenia.  
W ramach tego na całym terenie gminy wymienione zo-
stały wyeksploatowane lampy i uszkodzone słupy wraz 
z uszkodzonymi szafkami i tablicami, a także zostały wy-
mienione żarówki rtęciowe na energooszczędne sodowe 
z układem redukcji mocy.
Wymiana ta spowodowała mniejszą awaryjność oświetle-
nia oraz obniżenie opłat za zużytą energię elektryczną.  

Drugim ważnym tematem dotykającym gminę były pro-
wadzone sprawy sądowe z PKP, w związku z opodatkowa-
niem gruntów po zlikwidowanych (nieczynnych już) liniach 
kolejowych. Problem ten trwa od kilku lat i dotyczy nie 
tylko naszej gminy, ale gmin w całej Polsce. Ostatnie wy-
roki sądowe w tej sprawie są niekorzystne dla gmin. Spór 
dotyczy sposobu opodatkowania gruntów. PKP w swoich 

deklaracjach podatkowych wykazy-
wały grunty po stawkach pozostałych 
- niższych, natomiast wg gminy i ówcze-
snych orzecznictw sądowych powinni 
być opodatkowane stawką od działal-
ności gospodarczej czyli wyższą. 
Uwzględniając prawomocne orzeczenie 
Sądów, Wójt zobowiązany był zwrócić 
nienależnie pobrany od PKP podatek 
za rok 2011 w kwocie 348 953,00 zł. 
Środki do uregulowania tego zobowią-
zania nie były zaplanowane w budżecie 
w 2015 r. Obawiam się, że ten temat 
nie jest jeszcze zakończony, gdyż za rok 
2009 i 2010 sprawa jest w toku (wyrok 
z dnia 16.05.2012 r.- prawomocny od 
15.11.2012 r.).

Wychodząc na przeciw społecznym po-
trzebom mieszkańców, zmieniona zo-
stała dotychczasowa obsługa prawna. 
Koszt utrzymania kancelarii jest niższy 
niż dotychczasowy a ponadto, rozsze-
rzony został zakres usług dla miesz-

kańców z jednego na dwa dni. Nowa kancelaria oferuje 
bezpłatne porady prawne mieszkańcom gminy, we wtorki 
od 12.00 do 14.00 i czwartki od 14.00 do 15.00, po wcze-
śniejszym ustaleniu dogodnego terminu w Sekretariacie 
Urzędu Gminy. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
nr VII/51/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wpro-
wadzenia na terenie Gminy Lidzbark Warmiński Programu 
„Karta Dużej Rodziny” oraz Zarządzeniem Wójta Gminy 
Lidzbark Warmiński rozpoczęto nabór wniosków o uzys 
kanie przez rodziny wielodzietne 30% dopłaty do opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Warunkiem przyznania takiej dopłaty jest posia-
danie aktualnej karty Programu „Karta Dużej Ro-
dziny” i niezaleganie z płatnościami z tytułu go-
spodarowania odpadami komunalnymi. Wnioski o 
dopłatę rodziny mogą składać przez cały rok. Dopłata 
przysługiwać będzie na okres: począwszy od miesiąca,  
w którym złożono wniosek do końca danego roku kalen-
darzowego. 

W poszukiwaniu dodatkowych dochodów, gmina  
w październiku br. podpisała umowę z Kancelarią Prawną 
Deloitte Legola, która podjęła się próby odzyskania po-
datku VAT m.in. od budowy świetlic wiejskich. Kancelaria 
świadczy kompleksowe usługi w zakresie wszystkich za-
gadnień prawnych także w sąsiednich gminach z dobrym 
skutkiem.

Stan finansów Gminy pozwala ocenić możliwości rozwo-
jowe gminy w okresach krótko i średnioterminowych,  
a także wyciągnąć wnioski co do słuszności obranych kie-
runków gospodarowania finansami publicznymi. Informo-
wanie mieszkańców gminy o tych sprawach uważam za 
swój szczególny obowiązek. 

W grudniu 2014 r. na sesji uchwalono budżet na rok 2015, 
który opracowany był przez poprzednie władze Gminy. 
Założone do budżetu wydatki są wyższe od dochodów, co 
daje deficyt w wysokości 1.368.659,00 zł. Założenia przy-
jęte do budżetu w dużej mierze zostały wykonane. Nie 
obyło się jednak bez korekt budżetu w ciągu roku. Były 
one podyktowane moją wizją, popartą Państwa sugestia-
mi, z którymi zapoznałem się podczas spotkań wyborczych 
oraz po uzgodnieniu z nową radą. Wierzę, że były to dobre 
i korzystne zmiany dla mieszkańców gminy, o czym mogą 
świadczyć przedstawione w biuletynie informacje na te-
mat zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć. 
Stan finansów gminy Lidzbark Warmiński jest stabilny 
na tyle, by realizować bieżące zadania nałożone na gmi-
nę, natomiast realizacja inwestycji jest możliwa jedy-
nie przy finansowaniu kredytem bankowym. W związku  
z uruchomieniem nowych programów finansowania za-
dań inwestycyjnych w ramach funduszy unijnych na lata  
2014 – 2020, mamy ostatnią tak dużą szansę pozyskania 
środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć na 
terenie gminy. Uważam, że była by to niegospodarność  
z naszej strony gdybyśmy nie skorzystali z tych środków. 
Szczególnie gdy są potrzeby inwestowania w zakresie 
modernizacji dróg gminnych, wodociągów i kanalizacji 
oraz infrastruktury edukacyjno – sportowej. Chciałbym 
w przyszłych latach szczególnie skupić się na inwestowa-
niu w te dziedziny. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to 
łatwe, bo w latach 2016 – 2018 w budżecie gminy trzeba 
wygospodarować kwotę w wysokości po 683 000,00 zł na 
każdy rok na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów,  
a  w kolejnych latach nawet ponad 700 000,00 zł., plus 
odsetki. W poprzednich latach większość inwestycji finan-
sowana była z kredytów i najbliższe kilka lat to okres in-
tensywnej ich spłaty. Tego faktu nie zmienimy, bo musimy 
wypełniać zawarte wcześniej  przez gminę umowy. W roku 
bieżącym spłacono planowaną kwotę raty kredytu w wy-
sokości 100 000,00 zł. Dzięki racjonalnemu gospodarowa-
niu środkami publicznymi oraz osiągniętymi w 2015 r. wy-

sokimi dochodami ze sprzedaży majątku gminy w kwocie  
788 615,00 zł (w tym 91 408,56 zł – spłata na raty) spła-
ciliśmy w bieżącym roku dodatkowo 300 000,00 zł raty  
z kredytu na 2016 r. Do tego należy doliczyć spłatę odse-
tek w kwocie 250 000,00 zł od całości zadłużenia. Na ko-
niec 2015 r. stan zadłużenia wyniesie 7 067 000,00 zł. 
Gmina w ramach budżetu rokrocznie zapewnia środ-
ki na finansowanie działalności podległych jednostek 
tj. szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz ze świetlica-
mi wiejskimi oraz bibliotekami. Na 2015 rok ze środ-
ków własnych na działalność powyższych jednostek  
w budżecie gminy zaplanowano kwotę 4 171 735,00 zł  
w tym: najwyższy udział stanowi oświata –  
2 300 000,00 zł, pomoc społeczna – 1 200 000,00 zł, Insty-
tucje Kultury – 671 735,00 zł.

Potrzeby stale rosną. Gminie stale przybywa nowych za-
dań, co niestety dotyka boleśnie budżetu. Konieczne jest 
mądre, odpowiedzialne gospodarowanie, dokonywanie 
reform, szukanie zewnętrznych środków, a przede wszyst-
kim ciężka praca. Minimalizacja bieżących wydatków wła-
snych gminy oraz działania systemem gospodarczym to 
główne zadania, z którymi mam zamiar zmierzyć się w tej 
kadencji.     

Rok 2015  był dla nas, okresem szczególnie pracowi-
tym, pełnym nowych wyzwań, ale także możliwości. 
Dzięki temu co już osiągnęliśmy, możemy śmiało myśleć  
o dalszych inwestycjach. Dlatego, w 2016 roku zamierza-
my wejść z jeszcze większą energią, determinacją i jeszcze 
wyżej postawioną poprzeczką.

Kończąc roczne podsumowanie chciałbym podziękować 
wszystkim tym, którzy wspierali nasze działania i pomagali 
nam je realizowac. 

Dziękuję radnym i sołtysom za aktywną prac na rzecz na-
szych mieszkańców. Dziękuję mieszkańcom naszej gminy, 
za wszelkie wsparcie, cenne uwagi i sugestie. Wszystko 
to pomaga mi w kreowaniu naszej nowej rzeczywistości,  
w ulepszaniu jakości życia w gminie.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za sumienną  
i rzetelną pracę.

Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom oraz osobom, które 
tworzą życie gminne z potrzeby serca, nie szczędząc przy 
tym swojego czasu, a często także i pieniędzy.

Dziękuję przedsiębiorcom, którzy wspomagają finansowo 
i rzeczowo wiele gminnych przedsięwzięć.

Zapraszam do współpracy wszystkich tych, którzy mają 
pomysł na rozwój naszej gminy.
 
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym opisem re-
alizowanych inwestycji w niniejszej publikacji.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Fabian Andrukajtis

szkolny sport
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W skład Referatu Drogownictwa wchodzi 2 pracowników administracyjnych: Tomasz Nykiel – kierownik, pok. 13 i Alicja Staszkiewicz 
– referent  oraz 6 operatorów sprzętu i 2 pracowników fizycznych.

W roku 2015 Referat Drogownictwa nadzorował inwestycje związane z zakupem i renowacją sprzętu drogowego.

- Remont samochodu ciężarowego MAN

Remont polegał na gruntownej renowacji kabiny, skrzyni załadunkowej oraz naprawie podzespołów mechanicznych. Do samochodu 
ciężarowego MAN zakupiony został także pług odśnieżny wielofunkcyjny. 

- Zakup pługa odśnieżnego wielofunkcyjnego 
do koparko – ładowarki JCB 4CX Eco.

- Zakup samochodu dostawczego VW Transporter T5 do transpor-
tu pracowników podlegających pod referat drogownictwa.

POPRZED

rEFErAt DroGoWnICtWA 5

W roku 2015 Referat Drogownictwa wykonał i nadzorował następujące inwestycje i prace drogowe:

MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

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

W roku 2015, Gmina Lidzbark Warmiński po otrzymaniu środków finansowych w wysokości 90 tys. zł z programu Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego, wykonała remont dro-
gi gminnej publicznej nr 117008 N Redy - dr. woj. nr 513 (Lauda). 
Remont wykonano na długości 2580 mb. Remont objął działkę nr 148 obręb Redy oraz działkę nr 135 obręb Lauda. Potrzeba remon-
tu przedmiotowej drogi wynikała z faktu, iż droga przebiega przez teren pagórkowaty w gruncie nieprzepuszczalnym. Posiadała na-
wierzchnię gruntową nieulepszoną o szerokości 3,0 m. Pobocza wzdłuż całego odcinka drogi były zawyżone. Wieloletnie zaniedbania 
doprowadziły również do całkowitego zamulenia rowów odwadniających. Poruszanie się drogą było szczególnie utrudnione w okresie 
wiosennym i jesiennym, kiedy to obfite opady deszczu powodowały powstawanie głębokich wyrw i kolein. Brak rowów odwadniających 
przyczyniał się do niszczenia struktury drogi, a także wpływał negatywnie na nawodnienie pól uprawnych – pola te ulegały zabagnieniu. 
Droga w okresie wiosennym i jesiennym stawała się praktycznie nieprzejezdna. 
Zakres prac modernizacyjnych objął: wycinkę drzew, wycinkę zakrzaczenia, usunięcie karp, poszerzenie jezdni do 5,0 m, obustronne 
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wykonanie rowów wzdłuż całej długości drogi, wykonanie miejscowej wymiany gruntu, wymianę przepustów oraz wzmocnienie na-
wierzchni poprzez uzupełnienie struktury jezdnej kruszywem o frakcji 16 mm-31,5 mm.

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

Remont drogi publicznej nr 117031 N w kierunku miejscowości Redy Osada, wykonany został przez wykonawcę wyłonionego w dro-
dze przetargu. Remont polegał na naprawie przełomów we wskazanych miejscach, tj. na dwóch odcinkach 1×40 mb i 1×160 mb o sze-
rokości jezdni 4 mb. Zakres prac obejmował: wymianę gruntu, ułożenie geowłókniny, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie 
podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej o gr. 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz oczyszczenie i utwardzenie poboczy.

MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE SYSTEMEM  
GOSPODARCZYM PRZY UŻYCIU SPRZĘTU  

GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

513 (Lidzbark Warmiński) – Świętnik – granica gm. (Czarny Kierz)

Modernizację drogi wykonano na odcinku o długości 1500 mb. Zakres prac objął: zbieranie skarp i poboczy, wykonanie odwodnienia 
liniowego, miejscowe wzmocnienie nawierzchni podbudową gruzobetonową, żwirowanie i profilowanie nawierzchni. W rezultacie po-
wyższych prac uzyskano utwardzoną drogę o szerokości 6 mb.
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Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej nr 117016 N Lidzbark Warmiński – Nowosady

Modernizację drogi wykonano na długości 240 mb. Modernizacja polegała na przebudowie kamiennego przepustu o średnicy 800 mm 
oraz poszerzeniu jezdni w obrębie tego przepustu. Zakres prac objął: wzmocnienie przepustu kamiennego poprzez umieszczenie w nim 
rury strukturalnej o korugowanej ściance i średnicy 800 mm, wydłużenie przepustu z każdej strony, aby zapewnić odpowiednią szero-
kość jezdni i prawidłowe nachylenie skarp. Dodatkowo na odcinku 240 mb zebrano skarpy i pobocza w celu poszerzenia jezdni do 5 mb, 
miejscowo wzmocniono korpus drogi gruzem, a także wyżwirowano i wyprofilowano dany odcinek drogi.

Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej  
117001 N Kłusity kol. – Drwęca – dr. woj. nr 513

Modernizacja drogi polegała na poszerzeniu niebezpiecznych wzniesień  
i zakrętów na długości 580 mb. 

Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej 117002 N Kłusity kol. – Babiak

Modernizacja drogi polegała na poszerzeniu jezdni oraz wykonaniu prawidłowego odwodnienia korpusu drogi.  
Długość zmodernizowanego odcinka drogi to 470 mb.
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Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej 117018 N Stryjkowo – granica gminy

Modernizacja drogi polegała na poszerzeniu jezdni na odcinku o długości 860 mb. 

Modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej Marków - Knipy dz. nr 173 obręb Markajmy na długości 800 mb.

Modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 176/35 oraz 
177 obręb Blanki (droga do jeziora) 

Modernizację drogi wykonano na odcinku o długości 200 mb. W ramach 
prac wykonano również poszerzenie plaży poprzez dowiezienie materiału 
i ułożenie go wzdłuż brzegu. 

Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lauda dz. 
nr 136, 134, 138, 140/2 obręb Lauda na długości 1500 mb.

4work_final.indd   8 2015-12-11   13:03:53



Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 160, 161 obręb Redy na odcinku o łącznej długości 850 mb.

Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwęca dz. nr 116 obręb Drwęca

Prace modernizacyjne polegały na poszerzeniu odcinka drogi o długości 600 mb.

rEFErAt DroGoWnICtWA 9

Odtworzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 59 obręb Stryjkowo (do P. Korzeniewskich)

Odtworzenie drogi wykonano we własnym zakresie. Zakres prac objął: wytyczenie drogi w terenie, usunięcie drzew i zakrzaczenia, 
zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta pod podbudowę, wykonanie gruzobetonowej podbudowy, wykonanie rowów odwadnia-
jących korpus drogi, żwirowanie i profilowanie nawierzchni. Odtworzono odcinek drogi o długości 500 mb
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Odtworzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 398 obręb Rogóż (do P. Filipowicz) na długości 280 mb.

Odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 82 obręb Łaniewo na długości 80 mb.

Odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 28/1 obręb Pilnik na długości 220 mb.

Odtworzenie odwodnienia działek gminnych w miejsco-
wości Miłogórze 

Odtworzenie odwodnienia wykonano we własnym zakre-
sie. Zakres prac objął: wykop i ułożenie 120 mb kolektora  
z rur o średnicy 200 mm, wykonanie 2 studni, wpięcie stud-
ni do istniejącego kolektora, zasypanie wykopu, plantowa-
nie oraz równanie terenu. 
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Odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 145 obręb Lauda na długości 250 mb.

Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miłogórze

Wykonanie miejsc postojowych przy szkole w m. Rogóż

Wykonanie utwardzonych placów w miejscowościach Drwęca, Stryjkowo i Świętnik.

Wykonano utwardzone place o powierzchni Drwęca 900 m2, Stryjkowo 2200 m2, Świętnik 1500 m2

Podsumowując, Wójt Gminy dołożył wszelkich starań, aby poprawić stan techniczny dróg na terenie gminy Lidzbark Warmiński.  
W związku z czym udało się odtworzyć drogi o łącznej długości 1330 mb, zmodernizować drogi o łącznej długości 10270 mb, żwirowa-
niu i gruzowaniu poddać ciągi dróg o łącznej długości 51 km, a profilowaniu ciągi dróg o łącznej długości 230 km. Aby zapewnić prawi-
dłowe odprowadzenie wód powierzchniowych wymieniono 32 przepusty o łącznej długości 258 mb. 
W 2015 roku część materiału do naprawy dróg, nieodpłatnie pozyskano od lokalnych przedsiębiorców. Ilości pozyskanego materiału to 
ok. 10 tys. ton gruzu, 2,8 tys. ton mieszanki kruszyw 0-31,5 mm oraz 1,5 tys. ton destruktu asfaltowego. Mieszankę kruszyw pozyskano 
od przedsiębiorców użytkujących drogi gminne pod przejazdy wielotonażowe.

Do zadań referatu w 2015 roku należało również wznawianie granic działek drogowych. Takie granice wznowiono w miejscowości Ko-
niewo, Medyny, Markajmy oraz Knipy. Wznowienie granic miało na celu uporządkowanie istniejącego stanu ze stanem ewidencyjnym. 

Plac w miejscowości Drwęca  Plac w miejscowości ŚwiętnikPlac w miejscowości Stryjkowo
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RefeRat świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy mateRialnej dla uczniów
/ Gminny ośRodek kultuRy i SpoRtu w pilniku

12 RefeRat GoSpodaRki komunalnej i Budownictwa

W skład Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa wchodzi 3 pracowników administracyjnych: Zbigniew Charun – kierownik, 
pok. 15, inspektor Grażyna Klonowska i referent Sylwia Brodowska, oraz 6 pracowników stałej obsługi (elektryk, stolarze, murarze, 
hydraulik, malarz) plus pracownicy robót publicznych interwencyjnych średnio około 8 osób.

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa wykonał w 2015 r. prace remontowe w budynku Urzędu Gminy przy  
ul. Krasickiego 1. Remont dotyczył holu na pierwszym piętrze i obejmował wymianę stolarki drzwiowej, wymianę wykładziny oraz od-
nowienie ścian i sufitów. Planuje się odnowienie pozostałych korytarzy.

Na początku bieżącego roku sprzedano Forda „Transit”, który miał zardzewiałą podłogę, zawieszenie i progi, a zakupiono samochód 
dostawczy marki Fiat „Ducato” z dodatkową kabiną i zakrytą skrzynią ładunkową. Pojazd umożliwia przewóz 7 – osobowej grupy re-
montowej wraz z niezbędnym materiałem i sprzętem. Pojazd zakupiono ze względu na zmniejszenie kosztów związanych z liczbą prze-
jazdów (transport pracowników oraz sprzętu i materiału), a także na zaplecze socjalne pracowników – zwłaszcza przy niekorzystnych 
warunkach pogodowych.  

Podczas wakacji zostały wykonane prace remontowo - budowlane w niżej wymienionych placówkach oświatowych: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie 
 
Gmina Lidzbark Warmiński otrzymała dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację projektu „Budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Runowo” – oczyszczalnia przy szkole w Runowie, całkowity koszt inwestycji - 99 209,35 zł, war-
tość dofinansowania UE -  62 685,00 zł. Remont obejmował wymianę uszkodzonych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej, 
naprawę posadzek, malowanie pomieszczeń, wykonanie schodów z polbruku, uzupełnienie ubytków z kostki polbrukowej w opasce 
wokół budynku oraz naprawę ocieplenia fundamentów. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie     

Zakres prac remontowo-budowlanych obejmował uzupełnienie ubytków wraz z malowaniem sal lekcyjnych i koryta-
rzy, częściową wymianę stolarki okiennej oraz naprawę instalacji hydraulicznej. 
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Publiczne Gimnazjum w Kraszewie 

Wykonano prace remontowe, które obejmowały szpachlowanie i malowanie pomieszczeń szkoły oraz hali sportowej, wymianę rur spu-
stowych w bibliotece, naprawę i uzupełnienie ubytków polbruku wokół budynku oraz wymianę i uzupełnienie elementów instalacji 
hydraulicznej i elektrycznej. 

Zespół Szkół w Rogóżu 

Przy obiekcie wykonano remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, wybudowano wsyp na miał do kotłowni oraz zamontowa-
no furtkę stalową w ogrodzeniu boiska „Orlik”.  

        

Gminny ośRodek pomocy Społecznej
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Do zrealizowanych zadań inwestycyjnych należą również:  

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 wymia-
ną 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.

Modernizacja budynku OSP w Stryjkowie.

Przeprowadzono kapitalny remont budynku remizy, w zakres którego wchodziły prace remontowo-budowlane obejmujące: przemuro-
wanie 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 sanita-
riatu 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 pobruku przy budynku. Łączny koszt inwe-
stycji wyniósł 64 867,64 zł, przy czym 30 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego  
a 34 867,64 zł to środki własne gminy.
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Prace remontowe w budynku komunalnym Runowo nr 41.

W ramach remontu wykonano szpachlowanie i malowanie ścian klatki schodowej, odnowienie i malowanie podłóg oraz naprawę insta-
lacji elektrycznej.

Remont komina w budynku komunalnym Kraszewo nr 33

Prace remontowe polegały na: przemurowaniu komina ponad dachem, uzupełnieniu łat i deskowania oraz montażu gąsiorów i wykona-
niu obróbek blacharskich przy kominie. 

W skład Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Śro-
dowiska wchodzi 5 osób: Stanisław Rawiński – kierownik referatu 
p. 11, inspektorzy: Zenon Połocki, Stanisław Kulicki, podinspektor 
Urszula Salwa i młodszy referent Karolina Arnold.

1. Zakupiono 50 szt. dodatkowych pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów. Pojemniki zostały rozmieszczone z uwzględ-
nieniem faktycznych zgłoszeń mieszkańców i firmy odbierającej 
odpady. 

2. Podpisano 23 umowy na dofinansowanie budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków oraz  1 umowę na budowę studni głę-
binowej. Zgodnie z zawartymi umowami wypłacono dofinansowa-
nie na łączną kwotę 69 380,47 zł.

3. Utwardzono teren pod pojemniki na odpady segregowane na 
obszarze całej gminy. Łącznie pod pojemniki utwardzonych zosta-
nie 234 miejsc.

4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 
sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Wielka, rozbudo-
wę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kraszewo 
oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rogóż. Koszt 
– 19  680,00 zł.

5. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 
oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami  
w miejscowości Redy Osada. Koszt – 29  000,00 zł.

16 RefeRat GoSpodaRki komunalnej i Budownictwa / 
RefeRat GoSpodaRki nieRuchomościami i ochRony śRodowiSka

RefeRat GoSpodaRki nieRuchomościami i ochRony śRodowiSka

RefeRat funduSzy pomocowych, pRomocji i oświaty

RefeRat GoSpodaRki nieRuchomościami i ochRony śRodowiSka /
RefeRat funduSzy pomocowych, pRomocji i oświaty
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6. Dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2015 wy-
niósł 788 615,40 zł, w tym sprzedaż na raty na kwotę 91 408,56 zł.

7. Trwają prace nad częściową zmianą studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark 
Warmiński dot. w szczególności wprowadzenia do studium ob-
szarów udokumentowanych złóż kopalin oraz wprowadzenia ob-
szarów ochrony uzdrowiskowej. Obszar zmiany studium ograni-
czony jest do sołectw: Kierz, Pilnik, Medyny, Łabno i Kochanówka.  
W obrębie obszaru zmiany studium występują udokumentowane 
złoża kruszywa naturalnego: „Kochanówka II”, „Kochanówka IV”, 
„Kochanówka V”, „Kochanówka VI”, „Kierz”. Złoże „Kochanówka 
IV” posiada obszar i teren górniczy w podziale na pole A i pole B. 

8. Na obszarze objętym studium istnieją dogodne warunki w 
zakresie rozwoju funkcji uzdrowiskowej, co ma związek z wy-
stępowaniem udokumentowanych złóż wód termalnych, czego 
wyrazem jest powstający na terenie miasta kompleks „Term War-
mińskich” oraz planowany do utworzenia obszar ochrony uzdro-
wiskowej „Lidzbark Warmiński”. Na obszarze uzdrowiska wydziela 
się strefy ochronne A, B, C w celu ochrony czynników leczniczych 
i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urzą-
dzeń uzdrowiskowych.
Przyjęta koncepcja planowanego uzdrowiska wymaga wspólnych 

W skład Referatu Funduszy Pomocowych, Promocji  
i Oświaty wchodzą 4 osoby: Agnieszka Rasińska – kierownik pok. 
17, podinspektorzy: Paulina Barcikowska – Zubel, Malwina Kwa-
śniewska, Joanna Gowkielewicz. 

1. Zmieniono szatę graficzną 
strony internetowej Gminy.

2. Gmina Lidzbark Warmiński 
złożyła wniosek do programu 
rządowego Animator „Moje 
Boisko Orlik” i otrzymała do-
finansowanie do zatrudnienia 
animatora na Orliku w Rogóżu. 
Zajęcia zakończyły się z koń-
cem września 2015 r.

3.   Przeprowadzono procedurę konkursową realizacji przez or-
ganizacje pozarządowe ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu 
– prowadzenie programów treningowych oraz organizacja roz-
grywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach. Dofi-
nansowanie otrzymał LUKS Rogóż w kwocie 13 000,00 zł. 

4.      Przeprowadzono nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokal-
nej. Złożonych zostało łącznie 14 wniosków na kwotę dofinanso-
wania 31 949,92 zł. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny zło-
żonych oferty przyznała dofinansowanie dla 9 wniosków, o łącznej 
wartości 19 980,42 zł. W ramach Inicjatywy Lokalnej mieszkańcy 
Gminy Lidzbark Warmiński zrealizowali następujące zadania: 

- Sołectwo Babiak – zadanie pn. “Wypoczynek wśród zieleni”. 
W ramach zadania zakupiono drzewka i krzewy oraz kwiaty 
na nowy klomb we wsi. Kwota dofinansowania 400,00 zł.

działań obu gmin (miasta Lidzbark Warmiński i gminy wiejskiej 
Lidzbark Warmiński). W związku z tym gmina wiejska i miejska 
przystąpiły do Porozumienia Międzygminnego dotyczącego 
nadania części gminy 
miejskiej i wiejskiej sta-
tusu obszaru ochrony 
uzdrowiskowej.

9. Pod koniec paździer-
nika br. w Knipach Fir-
ma Elektrownia Wia-
trowa 2MW Lidzbark 
Warmiński Sp. z o. o. w 
oparciu o pozwolenie na 
budowę wydane przez 
Starostwo Powiatowe 
w Lidzbarku Warmiń-
skim, wybudowała tur-
binę wiatrową o para-
metrach: moc 1,5 MW, 
wysokość zawieszenia 
wirnika 85 m, średnica 
wirnika 70 m. Trwają prace wykończeniowe i z końcem roku turbi-
na zacznie produkować energię zieloną.

- Sołectwo Medyny – 
zadanie pn. “Doposa-
żenie terenu wokół 
wiaty wiejskiej na 
potrzeby mieszkań-
ców wsi Medyny”. 
W ramach zadania 
utwardzono plac pod 
namiot zakupiony ze 

środków sołectwa, wyposażono namiot w ławy i stoły, zaku-
piono polbruk, krawężniki, cement, impregnaty, drobny sprzęt  
budowlany. Kwota dofinansowania 3 750,00 zł.

- Sołectwo Stryj-
kowo – zadanie pn. 
“Zakup wykończenia 
dachowego (gąsior). 
W ramach zadania 
zakupiono gąsior do 
wiaty postawionej  
w 2014 r. ze środków 
pozyskanych przez 

OSP z programu Działaj Lokalnie. Kwota dofinansowania 
450,00 zł.

- Sołectwo Jagoty – 
zadanie pn. “Dopo-
sażenie oraz zabez-
pieczenie miejsca 
rekreacji poprzez 
budowę drewnia-
nej bramy i bramki 
oraz zakup słupów  
i tulei do siatkówki”.  
W ramach zadania 
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doposażono altanę wykonaną w 2013 r. w ramach inicjatywy 
lokalnej, zakupiono słupki do siatkówki, tuleje, drewno, cement, 
wkręty oraz gwoździe. Kwota dofinansowania 1 500,00 zł.

- Sołectwo Miejska 
Wola – zadanie pn. 
“Modernizacja placu 
zabaw we wsi Miej-
ska Wola”. W ramach 
zadania zakupiono 
wyposażenie pla-
cu zabaw: karuzelę, 
huśtawki, zjeżdżal-

nie, drabinkę, oraz domek drewniany. Kwota dofinansowania  
3 000,00 zł.

- Sołectwo Kaszuny – zadanie pn. “Wyposażenie wiaty i zago-
spodarowanie terenu według określonego planu”. W ramach 
zadania wyposażono wiatę postawioną w 2014 r w ramach 
inicjatywy lokalnej. Ułożono polbruk, zakupiono ławki i stoły, 
nasadzono iglaki, posiano trawę, wyznaczono miejsce na ogni-
sko. Kwota dofinansowania 3 000,00 zł.

- Sołectwo Wielochowo – zadanie pn. “Wykończenie bo-
iska na działce gminnej nr 34/2”. W ramach zadania dokoń-
czono ogrodzenie boiska, zakupiono siatkę, kosza do gry  
w koszykówkę i piłki do koszykówki. Kwota dofinansowania  
2 420,00 zł.

- Sołectwo Ignalin – zadanie pn. “Uzupełnienie wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w Ignalinie”. W ramach zadania wykonano 
meble kuchenne i szafy do przechowywania strojów ludo-
wych i sprzętu muzycznego, zakupiono płytę meblową, zle-
wozmywak, ogrzewacz wody, materiały budowalne. Kwota 
dofinansowania 3 000,00 zł.

- Stowarzyszenie 
“Razem dla Łaniewa” 
– zadanie pn. “Zago-
spodarowanie tere-
nu-rozbudowa placu 
zabaw”. W ramach 
zadania zakupiono 
2 zabawki na wypo-
sażony plac zabaw. 
Kwota dofinansowa-
nia 2 460,42 zł.

5.      W ramach kon-
kursu Aktywna Wieś 
Warmii, Mazur i Po-
wiśla”  Gmina Lidz-
bark Warmiński 
zrealizowała w roku 
2015 projekt pt. 
„Utworzenie siłowni 
zewnętrznej we wsi 
Łaniewo”. Projekt 
dofinansowany przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego  
w kwocie 8 700,00 zł, całkowita wartość projektu 12 557,20 zł.   
W ramach projektu zakupiono i zamontowano urządzenia siłowe 
zewnętrzne typu: wioślarz, orbitrek, twister – wahadło. Miesz-

kańcy wsi zagospodarowali plac wokół siłowni poprzez nasadze-
nie rośli i  drzewek ozdobnych. Warto podkreślić, że jest to pierw-
sza siłowania zewnętrzna na terenie Gminy Lidzbark Warmiński.

6.     W ramach konkursu 
Aktywna Wieś Warmii, 
Mazur i Powiśla”  Gmi-
na Lidzbark Warmiński 
zrealizowała w okresie 
VI – IX 2015 r. projekt 
pt. „Zagospodarowanie 
działki gminnej nr 176/41 
na potrzeby utworzenia 
plaży wraz z miejscem 
rekreacyjno – wypoczyn-

kowym nad jeziorem Blanki”. Projekt dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego  w kwo-
cie 9 300,00 zł, całkowita wartość projektu  13 340,00 zł.  

W ramach projektu zakupiono ławostoły, ławki, kosze na śmieci 
i stojak na rowery. Zagospodarowano teren wokół plaży poprzez 
usunięcie zakrzaczeń, oczyszczenie terenu, wyrównanie podłoża 
oraz nasadzenie drzewek i krzewów ozdobnych. 

7. Gmina Lidzbark Warmiński z dniem 31.07. 2015 r. skończy-
ła realizację 4-letniego projektu pn. „Akademia przedszkolaków  
w Gminie Lidzbark Warmiński” w ramach którego otwarte zostały 
we wrześniu 2011 r. oddziały przedszkolne dla 3 i 4-latków przy Pu-

blicznej szkole Podstawowej  
w Kraszewie oraz Zespole 
Szkół w Rogóżu. Oddziały 
przedszkolne zostały utwo-
rzone dzięki wsparciu finan-
sowemu ze środków Unii Eu-
ropejskiej - POKL 2007-2013.  
W ramach projektu wspar-
ciem zostało objętych łącznie 
108 dziewczynek i chłopców  
w wieku 3-5 lat zamieszku-
jących teren gminy Lidzbark 

Warmiński. Dzieci miały zapewniony szereg zajęć opiekuńczo-wy-
chowawczych w godzinach od 6.30 do 16.00 prowadzonych przez 
profesjonalna kadrę pedagogiczną oraz całodzienne wyżywienie. 
Oddziały przedszkolne zostały wyposażone w meble, pomoce dydak-
tyczne i sprzęt audiowizualny oraz komputerowy. Dzieci brały udział 
w szeregu zajęć dodatkowych tj. zajęcia logopedyczne, rytmiczno-ta-
neczne, gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego czy zaję-
cia cyrkowe. Na potrzeby prowadzenia zajęć dodatkowych zostało 
zakupionych szereg specjalistycznych pomocy dydaktycznych, mate-
riałów papierniczo-biurowych oraz książek. Dzieci brały bezpłatnie 
udział w wielu atrakcyjnych wyjazdach m. in. Do Mini Zoo w Gali-
nach, Strusiolandii, Nadleśnictwa Wichrowo oraz Nadleśnictwa Bar-
toszyce, Teatru Lalek oraz do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Po zakończeniu projektu oddziały przedszkolne funkcjonują nadal. 
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 3 i 4-letnich do skorzystania 
z oferty przedszkoli. Szczegółowych informacji nt. zapisów udzielają 
dyrektorzy poszczególnych szkół.

8. Przeprowadzono otwarty 
konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych na dofinan-
sowanie zadań z zakresu wy-
poczynku dzieci i młodzieży 
w ramach, którego dofinan-
sowania udzielono OSP Ru-
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nowo i OSP Rogóż w wysokości po 2000,00 zł –dofinansowanie 
do obozów szkoleniowo wypoczynkowych Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych.

9. Na terenie wszystkich szkół z terenu gminy prowadzona jest 
bezpłatna akcja przekazywania jabłek dzieciom przez sadowni-
ków w ramach programu „Embargo rosyjskie”. 

10. Gmina zaopatrzyła Publiczną Szkołę Podstawową w Runowie 
w kserokopiarkę, projektor a także 10 komputerów stacjonarnych 
wraz z oprogramowaniem. 

11. Zawarto porozumienie o współpracy na kolejny rok  
w ramach Programu „Kar-
ta Dużej Rodziny” z firmą: 
ARTAN Przedsiębiorstwo 
H a n d l o w o - U s ł u g o w e , 
PHU „CZTERNASTKA”, 
Salon meblowy Danuta Ba-
bilec, Zakład Fotograficzny 
P. Stańko, Księgarnia Papi-
rus, WARMIAK Wiesław 
Giers. Zachęcamy firmy do 

wspólnego poszerzania oferty gminnej Karty Dużej Rodziny.

12.  Gmina realizuje zadania oświatowe wymagające stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
(uczniowie niepełnosprawni). Składane przez rodziców dzie-
ci niepełnosprawnych do dyrektorów szkół zalecenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych nakładają na szkoły obowią-
zek organizacji zajęć wspomagających dla tychże dzieci. Prowa-
dzony jest szereg zajęć dodatkowych m. in. są to: zajęcia logo-
pedyczne,, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, 
zajęcia terapeutyczne. Zajęciami tymi objętych jest łącznie ponad  
20 uczniów. Ponadto od września 2015 r. w Publicznym Gimna-
zjum w Kraszewie został zatrudniony psycholog w wymiarze 5 
godzin tygodniowo, aby dodatkowo wzmocnić prowadzone przez 
szkołę działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Organizacja tak szerokiej oferty zajęć specjalistycznych prowa-

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierza-
jących do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem po-
mocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym 
przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamo-
dzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiąza-
ne do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji ży-
ciowej. 

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podsta-
wie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U.   
z 2015 r., poz. 163, ze zm.).

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za 
zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowe-
go. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

dzonych bezpośrednio w poszczególnych szkołach wpływa pozy-
tywnie na minimalizacje trudności związanych z nauką i funkcjo-
nowaniem tych uczniów w środowisku szkolnymi i społecznym 
poza szkołą.

13. Przeprowadzono konkurs „Estetyczna Wieś 2015”, do którego 
zgłosiło się 9 miejscowości: Babiak, Ignalin, Jarandowo, Kłębowo, 
Kochanówka, Łaniewo, Miejska Wola, Miłogórze i Runowo oraz 
konkurs „Czysta i piękna zagroda 2015” do którego zgłosiły się  
3 osoby. I miejsce przyznano dla wsi Babiak. Spośród najładniej-
szej zagrody komisja wybrała gospodarstwo P. Leszka Fac.

14. Najpiękniejsza trasa rowerowa Polski Wschodniej
Szlak Green Velo to niemal 2000 km specjalnie wytyczonej 
trasy, która wiedzie przez pięć województw wschodniej Pol-
ski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie 
i świętokrzyskie). Na długości 12,6 km szlak ten wiedzie przez 
tereny Gminy Lidzbark Warmiński. Pierwszy przebiega od miej-

scowości Nerwiki 
przez Wielochowo 
do drogi wojewódz-
kiej 511. Drugi odci-
nek biegnie od Lidz-
barka Warmińskiego 
nasypem kolejowym, 
przez Sarnowo i da-
lej w kierunku miej-
scowości Klajdyty. 
Na odcinkach tych  

znajdują się dwa Miejsca Obsługi Rowerzystów, wyposażone  
w stojaki, wiaty i ławki, a także kosze na śmieci i tablice informa-
cyjne. Jeden z nich znajduje się przy Jeziorze Wielochowskim, 
drugi zaś w Sarnowie. 
Całkowita wartość projektu w pięciu województwach to prawie 
81,4 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 61,5 mln zł, 
wkład z budżetu państwa - 7,2 mln zł a wkład z budżetu woje-
wództwa - 3,6 mln zł. 

Decyzje o przyznaniu pomocy lub odmowie przyznania pomocy 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej wymagają uprzednio 
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wy-
wiadu środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy doty-
czy 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 wypłaca świadczenia pie-
niężne, realizuje pomoc niepieniężną oraz specjalistyczną.

1. Świadczenia pieniężne: 

a) zasiłki stałe, okresowe oraz  celowe z przeznaczeniem na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, leków, odzieży, 
żywności, itp. Łącznie z tej formy pomocy korzysta obecnie 280 
rodzin, a 950 osób w tych rodzinach,
b) ponoszenie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej za 
osoby samotne, wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji – 
7 osób,

Gminny ośRodek pomocy Społecznej
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c) ponoszenie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuń-
czych i rodzinach zastępczych – za 7 dzieci.

2. Świadczenia niepieniężne: 

a) usługi opiekuńcze dla osób samotnych, starych  i niedołęż-
nych – tą formą pomocy objętych jest 10 osób.

b) dożywianie dzieci w szkołach – z tego wsparcia korzysta  
281 dzieci

c) zaopatrzenie w drewno opałowe z zasobów własnych gminy 
matek samotnych, osób niedołężnych i o niskich dochodach – 
ok. 20 rodzin rocznie.

d) wydawanie skierowań dla osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie do uczestnictwa w zajęciach w Środowiskowych Do-
mach Pomocy – 35 osób,

e) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla Urzędu 
Gminy na rzecz osób objętych świadczeniem pielęgnacyjnym – 
ok. 90 rocznie.

3. Pomoc specjalistyczna

a) pomoc psychologiczna i prawna  - 30 rodzin.

b) praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjo-
nowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca 
socjalna prowadzona  świadczona jest osobom i rodzinom bez 
względu na posiadany dochód. Jest  to pomoc rodzinie w prze-
zwyciężaniu barier, w rozwiązywaniu problemów, konfliktów 
i trudności rodzinnych, osobistych, zawodowych oraz urzędo-

W skład Referatu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pomo-
cy materialnej dla uczniów wchodzi 5 osób: Joanna Piędziak – po. 
kierownika pok. 23, inspektor Irena Łoś, podinspektor: Kinga Su-
chomska i Marta Mazuro oraz Joanna Apanowicz – pomoc admi-
nistracyjna.
 
WYŻSZE ŚWIADCZENIA RODZINNE I PROGI DOCHODOWE - 

od 1 listopada 2015 r.

Od 1 listopada wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniają-
ce do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. 
Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł netto na osobę  
w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dziec-
kiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł 
Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego 
zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian 
pozostaje kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł 
na osobę. 

Od listopada 2015 r. zostaną również podwyższone niektóre 
świadczenia rodzinne:

zasiłek rodzinny 

– 89 zł na dziecko w wieku 0-5

– 118 zł na dziecko w wieku 6-12 lat

– 129 zł na dziecko w wieku 19-24 lata

wych, doradztwo i poradnictwo, a realizowana jest przez pra-
cowników socjalnych dla ok. 450 rodzin.

 4. Inne zadania i działania podejmowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej to:

a) interwencja kryzysowa – pomoc w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (działalność Zespołu Interdyscyplinarne-
go i Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie) oraz prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” – każdego 
roku od 24 do 35 Niebieskich Kart.

b) udzielanie posiłku, schronienia i niezbędnego ubrania oso-
bom tego pozbawionym, szczególnie bezdomnym – dla 3 osób 
przebywających w schronisku dla bezdomnych  

c) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym oraz samotnym, 
pozbawionym jakiejkolwiek rodziny oraz masy spadkowej –  
3 pogrzeby w 2015r. 

d) prowadzenie 3 Świetlic Środowiskowych, w których dzieci 
mają szanse na nabycie wiedzy na temat szkodliwości używek, 
uczą się spędzania czasu wolnego, rozwijają swoje zdolności, 
wyrównują braki edukacyjne, kształtują postawy i zachowania 
akceptowane społecznie i  asertywne, itp. W zajęciach świetli-
cowych aktualnie uczestniczy 45 dzieci.

e) prowadzenie magazynu odzieży używanej, w którą zaopatru-
je się systematyczne od 130 do 150 rodzin rocznie,

f) pozyskiwanie sprzętu AGD oraz wyposażenia mieszkań dla 
25 rodzin.

dodatki do zasiłku rodzinnego

– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
do 5 roku życia 80 zł

– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
powyżej 5 roku życia 100 zł

– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje 
się szkoła – 105 zł

– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania (dojazd do miejscowości, w której znajduje się 
szkoła – 63 zł

– z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 zł

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185 zł a w przy-
padku dziecka niepełnosprawnego 265 zł

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez 
zmian.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – od 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które 
urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego 
lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego 
świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie 
od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także 
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wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także 
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność go-
spodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą 
mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie 
przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wy-
sokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloracz-
ków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także ro-
dzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają 
prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świad-
czenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 
r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej  
w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co naj-
mniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński 
lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako 
okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go okres urlopu rodzicielskiego.
Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji usta-
wy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie ro-
dzicielskie, wnioski o św. rodzicielskie będą przyjmowane przez 
gminne organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach 
rodzinnych.  Gminny organ właściwy realizujący świadczenia ro-
dzinne, który będzie realizował to zadanie, to wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej. 

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ 
- Nowe rozwiązanie od 1 stycznia 2016 r. 

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia 
finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka 
za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze 
wzrostem dochodów.
Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę 
w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), 
traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian 
świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale 
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde prze-
kroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących 
rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego 
z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw-
czego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształce-
nia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku 
szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz-
kania.
Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych  
i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie 
będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł 
kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto 
wszystkich członków rodziny.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku jest  
p. Alicja Szukis. Oprócz statutowej działalności GOKiS, ośrodek 
zajmuje się również prowadzeniem świetlic wiejskich. Obecnie 
każda ze świetlic ma przypisanego opiekuna z danej miejscowości. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą regularnych zajęć 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia taneczne – zespołowy taniec nowoczesny dla dziewcząt 
i chłopców, początkujących i zaawansowanych. Formy taneczne: 
modern, disco dance, zumba, funky. 

Zajęcia odbywają się w:

poniedziałki  w godz. 16.00-18.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku

środy w godz. 12.30 – 13.30  
w Szkole Podstawowej w Kraszewie

piątki w godz. 16.00 – 18.00  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku

Zajęcia wokalno - instrumentalne i teatralne – to oferta dla dzie-
ci i młodzieży, które chcą w przystępnej formie i miłej atmosferze 
nauczyć się gry na instrumentach oraz posługiwania się wokalem. 

Zajęcia odbywają się w: 

czwartki w świetlicy wiejskiej w Ignalinie w godz. 17.30 – 19.00 i 
w świetlicy wiejskiej w Runowie w godz. 19.00- 20.30

Zajęcia plastyczne – to oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych- 
rysunek, malarstwo sztalugowe, grafika, rzeźba w drewnie oraz  
w glinie ceramicznej. 

Zajęcia odbywają się w:

wtorki w godz. 16.00 – 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
 i Sportu w Pilniku 

środy w godz. 16.00 – 19.00 w  świetlicy wiejskiej w Kochanów-
ce

czwartki w godz. 16.00 – 19.00 w świetlicy wiejskiej  
w Miłogórzu

piątki w godz. 16.00 – 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Pilniku

Zajęcia muzyczne – adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zajęcia odbywają się w:

wtorek w godz. 16.00 - 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Pilniku

środa w godz. 16.15 – 19.45 w świetlicy wiejskiej w Kraszewie

czwartek w godz. 16.15 – 19.45 w świetlicy wiejskiej w Łaniewie

piątek w godz. 16.00 – 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Pilniku

Tenis stołowy – zajęcia dla młodzieży i dorosłych. 

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 20.00
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Informacje teleadresowe:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
Pilnik 2
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 40 17 tel. kom. 733541154
email: gokis@gminalidzbark.com

www.gminalidzbark.com/gminny-osrodek-kultury-i-sportu-w-pilniku/

Nr konta: Bank BGŻ BNP Paribas nr 43 2030 0045 1110 0000 0255 4990

Przeżyjmy to jeszcze raz..
25.04.2015 r. w Ignalinie 
zainaugurowano nowy 
sezon paralotniarski. Jak 
co roku rozpoczęto mszą 
św. w kościele pw. Jana 
Ewangelisty w Ignalinie, 
celebrowaną przez pro-
boszcza ks. Kazimierza 
Migacza – głównego or-
ganizatora imprezy, a za-
razem wielkiego miłośnika 
paralotni. Ze względu na 
wiatr, dopiero pod wieczór 
podziwiać można było podniebne akrobacje pilotów paralotni. 
Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie Nasza Wieś- 
Ignalin, które przygotowało smaczny poczęstunek.

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich
Z okazji inauguracji dzia-
łalności KGW Ignalin zor-
ganizowano 30.04.2015 
uroczysty bal na świetli-
cy wiejskiej w Ignalinie. 
Nowe KGW tworzy 18 
pań, mieszkanek miejsco-
wości Ignalin i okolic. Nie-
które z nich należą także 
do Stowarzyszenia „Nasza 

Wieś – Ignalin”.  - To już kolejne Koło Gospodyń Wiejskich w Gmi-
nie Lidzbark Warmiński. Każda inicjatywa mieszkańców bardzo 
mnie cieszy i upewnia w przekonaniu, że zmierzamy w dobrym kie-
runku. KGW już ponad 130 lat spełniają bardzo ważne role, m.in. 
integrują środowisko lokalne i kultywują tradycje polską. Liczę iż 
Koło mocno zakorzeni się w rozpoczętą działalność dzięki czemu 
będzie promować i reprezentować Gminę Lidzbark Warmiński na 
wielu festynach, konkursach i wydarzeniach gminnych – powie-
dział Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.
Podczas uroczystego spotkania zaprezentował się Zespół Pieśni  
i Tańca Ignalin oraz gwiazda wieczoru Czesław Band z Runowa 
pod dyrekcją Marka Kurzawińskiego. Jedną z atrakcji był pokaz 
tańca z ogniem w wykonaniu Martyny Werbickiej. 

Narodowy Dzień Zwycięstwa
 8 maja 2015 r. w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Rogóżu obchodzono Narodowy Dzień Zwycięstwa. 
Obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej rozpoczęto 
na placu przed szkołą, krótką modlitwą za ofiary II wojny świato-
wej odmówioną przez ks. Kanonika Michała Ingo Czaję. Następ-
nie złożono wieniec i znicze przy tablicy pamiątkowej majora Zyg-
munta Fornalskiego – Halicza zamordowanego w 1940 r. przez 
NKWD. 
Podczas uroczystości głos zabrał historyk Waldemar Ziarek Pre-
zes Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie, 
który przybliżył zebranym historię II wojny światowej. Po prelek-
cji wyświetlono film, który wprowadził wszystkich w klimat dnia 
8 maja 1945 r., pokazujący jak doszło do kapitulacji III Rzeszy  
i zakończenia II wojny światowej i jak ten dzień był świętowany  
w poszczególnych państwach Europy. 
Ciekawym akcentem uroczystości był Chleb Wojenny, przygo-
towany specjalnie na tą uroczystość przez Piekarnię Tyrolska  
w Olsztynie według recep-
tury z 1945 roku. Zespół 
Szkół w Rogóżu jako jedy-
na szkoła w województwie 
warmińsko – mazurskim 
została obdarowana takim 
chlebem. Oprócz nich 70 
takich bochenków chleba 
rozdano dla mieszkańców 
Olsztyna.

Hołd Marszałkowi Józe-
fowi Piłsudskiemu w 80 
rocznicę śmierci
W Rogóżu, 16 maja  
2015 r. Związek Piłsud-
czyków Rzeczpospoli-
tej Polskiej o/ Lidzbark 
Warmiński, zorganizował 
obchody upamiętniające 
80 rocznicę śmierci Jó-
zefa Piłsudskiego, twórcy 

Legionów Polskich, Marszałka i Naczelnika. Uroczystości rozpo-
częto mszą św. Następnie w świetlicy wiejskiej, gdzie odbywała 
się dalsza część uroczystości przeszedł czas na przyjęcie nowych 
członków Związku. Tego zaszczytu dostąpili: Jolanta Adamczyk, 
Katarzyna Radulewicz, Brygida Małeć, Maria Grzegorzewska, 
Ewa Adamowicz i Marek Nowokuński. Następnie odznaczono 
Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków ks. Kanoni-
ka Michała Ingo Czaję.
Prezes Związku Piłsudczyków, Pan Józef Zysk, przybliżył wszyst-
kim postać Józefa Piłsudskiego pierwszego Marszałka Polski jako 
wychowawcę narodu.
Wójt Gminy Fabian Andrukajtis w swym przemówieniu podzięko-
wał za każdą lekcję patriotyzmu dla młodego pokolenia – W na-
szej gminie szczególnie mocno podkreśla się patriotyzm i przywią-
zanie do historii. Zespół Szkół w Rogóżu noszący imię Marszałka 
Piłsudskiego, od lat jest miejscem owocnej współpracy nauczycie-
li, uczniów z tutejszą Izbą Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i powód do dumy, że to miejsce 
znajduje się właśnie na terenie naszej gminy – powiedział Wójt 
Gminy Fabian Andrukajtis.
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Nie zabrakło ani pogody, ani uśmiechniętych dzieci
31 maja br. w ramach XVII Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny 
odbył się już trzeci Gminny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Organizatorzy tj. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnili 
dla dzieci i całych rodzin moc atrakcji.
Oprócz występów artystycznych, konkursów z nagrodami, zabaw 
prowadzonych przez animatorów, zumby w wykonaniu publiczno-
ści, wszystkie dzieci mogły korzystać z darmowych zjeżdżalni, kuli 
wodnej czy strzelnicy. Duże kolejki ustawiały się do malowania 
twarzy przez co maluchy wyglądały jak postacie bajkowe a także 
do fotobudki, gdzie każdy w przebraniu mógł zrobić sobie pamiąt-
kową sesje zdjęciową.
Dużym zainteresowaniem cie-
szył się sprzęt strażacki zapre-
zentowany przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Rogóżu. Cie-
kawość i ekscytację wzbudziło 
także stoisko Warmińskiego 
Auto – Moto Klubu, prezentu-
jącego swoje sportowe moto-
cykle, na których możliwa była 
przejażdżka. W trakcie imprezy rozpalono ognisko, gdzie całe ro-
dziny mogły upiec i zjeść kiełbaskę.

Pierwszy taki mecz w historii Gminy Lidzbark Warmiński
12.06.2015 r. na boisku przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Pilniku odbył się piłkarski mecz samorządowców. Naprzeciwko 
siebie stanęły: drużyna pracowników Urzędu Gminy w Lidzbarku 
Warmińskim oraz drużyna sołtysów i radnych.
Zaciekła walka toczyła się o każdy centymetr boiska żeby zdobyć 
upragnionego gola. Skuteczna gra drużyny pracowników Urzędu 
Gminy przyczyniła się do strzelenia przez Wójta Gminy Lidzbark 
Warmiński Fabiana Andrukajtis trzech goli przeciwnikom. Pierw-

sza 30-minutowa poło-
wa zakończyła się nie-
spodziewanie wysokim 
prowadzeniem gospoda-
rzy 4:1. Całe spotkanie 
zakończyło się sukcesem 
Urzędu Gminy 5:4, lecz 
tak naprawdę nie wynik 
był najważniejszy a do-
bra zabawa.

Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody
14.06. 2015 r. odbyła się kolejna edycja Regionalnych Zawodów 
Jeździeckich w Skokach Przez Przeszkody w Gminie Lidzbark 
Warmiński, którą zorganizowano po raz trzeci w miejscowości Ba-
biak.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji zawodników i tre-
nerów, którą celebrował ks. Sławomir Wiśniewski. Świetna pogo-

da, warunki oraz wspa-
niała oprawa na torze 
sprzyjała zawodnikom  
w rywalizacji. W zawo-
dach startowało aż 60 
koni, 35 zawodników 
reprezentowało 15 klu-
bów jeździeckich. Po-
nadto odbył się konkurs 
klasy „LL mini” dla naj-

młodszych jeźdźców. Zawodnicy otrzymali statuetki ufundowane 
przez Firmę „Szkło” oraz nagrody pieniężne za pierwsze 5 miejsc 
w każdej kategorii ufundowane przez Gminę Lidzbark Warmiński. 
Po zawodach przyszedł czas na zabawę. Po występach zespołów 
tanecznych dzieci z MDK im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmiń-
skim zaprezentowały się zespoły muzyczne: Rogóżanie, Kalina 
z Rogóża, Czesław Band z Runowa, Zespół Pieśni i Tańca Ignalin 
oraz zespół „Ale Babki” z Sarnowa.

Jeszcze raz na ludowo
W Rogóżu 21.06.2015 r. już po raz piąty odbył się Powiatowy Fe-
stiwal Kultury i Tradycji Warmińskiej. Imprezę pod patronatem 
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przygotowa-
ło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż. Przegląd kapel 
i zespołów śpiewaczych 
współfinansowano ze 
środków Zarządu Powia-
tu Lidzbarskiego.
W przeglądzie wzięło 
udział 6 zespołów ludo-
wych: Kalina i Rogóżanie 
z Rogóża, Kiwitczanki 
z Kiwit, Zespół Pieśni  
i Tańca Ignalin, Zespół 
„Ale Babki” z Sarnowa, 
Czesław Band z Runowa oraz zespół Sąsiedzi z Pilnika, który za-
prezentował nieco inny repertuar. Wszystkie kapele i zespoły za-
prezentowały wysoki poziom. 
Najmłodszą grupą popisującą się na festiwalu był Zespół „Ale Bab-
ki” działający od około 2 miesięcy.

Dziewczęta z MDP Rogóż po raz czwarty z rzędu na I miejscu  
w województwie
27.06.2015 r. na stadionie miejskim w Górowie Iławeckim odbyły się 
VIII Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF 
województwa warmińsko–mazurskiego. Były to eliminacje do Za-
wodów Ogólnopolskich. Wzięło w nich udział 14 drużyn dziewcząt i 
15 chłopców. Powiat Lidzbarski reprezentowały dwie Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze z gminy Lidzbark Warmiński – drużyna dziew-
cząt i chłopców – obydwie z Rogóża.
Uczennice Zespołu Szkół w Rogóżu, należące do Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej Dziew-
cząt, działającej przy 
miejscowej OSP odniosły 
olbrzymi sukces. Po raz 
czwarty z rzędu uplaso-
wały się na I miejscu. Dru-
żyna wystąpiła w składzie: 
Aneta Cichoracka – kapi-
tan, Klaudia Fijałkowska, 
Klaudia Kosmala, Alicja 
Czaps, Laura Kuźniewska, Patrycja Piaścińska, Natalia Wicińska, Oli-
wia Kozłowska, Martyna Wieteska oraz Karolina Wypniewska.
Opiekunem i trenerem drużyny jest od 2003 roku Elżbieta Bańka – 
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Rogóżu oraz 
członek komisji ds. młodzieży przy Zarządzie Wojewódzkim ZOSPRP 
Olsztyn.
Drużyna za zdobycie I miejsca otrzymała puchar, medale, nagrody 
rzeczowe na 2 tysiące złotych oraz czek na 3 tysiące złotych (na zakup 
sprzętu lub umundurowania). Fundatorami nagród byli: Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Samorząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komenda Wojewódzka  
PSP i OW ZOSP R. 
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Kolejne wyróżnienie
Gminna kapela „Rogóżanie ”  z Rogóża zajęła IV miejsce w XXXI 
Wojewódzkim Przeglądzie Kapel Zespołów Śpiewaczych w Jezio-
ranach, który odbył się dnia 27 czerwca 2015 roku.

Wernisaż Kasi Miściur
11.07.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilniku odbył się 
wernisaż ceramiki Katarzyny Miściur. Byliśmy bardzo zaszczyce-
ni mogąc gościć u siebie artystkę o tak wielkiej  wyobraźni i o tak 
wielkim talencie.
Kasia pochodzi z Kraszewa. Ukończyła Liceum plastyczne  
w Olsztynie, a następnie Akademię 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepper-
ta we Wrocławiu – studia na kierunku 
Projektowanie ceramiki oraz na kierun-
ku Restauracja i Rekonstrukcja Cerami-
ki i Szkła. Studiowała również w ramach 
stypendium w Portugalii.
Uczestniczyła w plenerach i sympo-
zjach artystycznych w kraju i za granicą 
m.in. w  48 Międzynarodowym Plene-
rze Ceramiczno – Rzeźbiarskim w Bo-
lesławcu, w sympozjum ceramicznym w 

Czechach, a także w wielu festiwalach i warsztatach m.in. w Festi-
walu Wysokich Temparatur we Wrocławiu.
Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych i indywidu-
alnych w kraju i za granicą (Niemcy, Portugalia, Łotwa, Czechy). 
Zajmuje się ceramiką artystyczną i użytkową, a także rysunkiem 
i konserwacją zabytków.
Kasia prowadzi bloga: katarzynamisciur.blogspot.com
Prace Kasi jak można zauważyć są bardzo ciekawe w formie i bar-
dzo ciekawe w swojej treści.
Wernisaż uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ignalin. Imprezę 
prowadził Pan Andrzej Brzozowski, lider zespołu Kaczki z Nowej 
Paczki.

10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Babiaku
18.07.2015 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Babiaku obchodziło 
jubileusz 10-lecia powstania Koła. 13 pań, które tworzy KGW  
w Babiaku należy także do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Babiak. Wspólne działania obu organizacji daje wspaniałe efekty 
współpracy.
Panie z KGW zrealizowały trzy duże projekty, w których uczest-
niczyło kilkadziesiąt osób w różnym wieku. Pierwszy z nich do-
tyczył gotowania pysznych potraw, dekoracji stołu oraz obsługi 
komputerów. Drugi, zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych. 

Dożynki w Jarandowie
Dożynki to czas podziękowań składanych wszystkim rolnikom za ich codzienny trud i pracę na roli. Ten szczególny dzień, dzień radości 
i satysfakcji po zakończonych żniwach, mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński obchodzili w niedzielę, 6.09.2015 r. w Jarandowie. Ja-
randowo nie przypadkiem stało się gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Lidzbark Warmiński. W ubiegłym roku ta miejscowość 
zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na „Estetyczną Wieś”. 
Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podziękował wszystkim rolnikom za tegoroczne plony, wyrażając słowa uznania i szacunku za ich wy-
siłek, codzienną pracę oraz umiłowanie do ziemi i pielęgnowanie zwyczajów. Mimo deszczowej pogody licznie przybyli rolnicy i zapro-
szeni goście. 
Święto Plonów było również okazją do wręczenia wyróżnień najlepszym rolnikom.  W tym roku Wójt Fabian Andrukajtis uhonorował: 
Irenę Suską, Krystiana Cybulskiego, Józefa Aniśko z małżonką Ireną oraz Dariusza Bogdanowicza z małżonką Agnieszką.
Podczas Dożynek ogłoszono też wyniki konkursu „Czysta i piękna zagroda 2015” oraz „Estetyczna wieś 2015”. Pierwszy z konkursów 
wygrał Leszek Fac z Kłębowa (za nim uplasował się Andrzej Nowakowski z Kaszun). Natomiast w kategorii wsi zwyciężył Babiak. Drugie 
miejsce zdobyła Kochanówka, trzecie ex aequo Łaniewo i Jarandowo a czwarte Kłębowo, Miłogórze i Miejska Wola. Komisja wyróżniła 
Ignalin i Runowo.
Był też konkurs na „Najładniejsze stoisko wystawiennicze”. Pierwsze miejsce zdobyło Jarandowo, tuż za nim znalazła się Kochanówka. 
Trzeci był Babiak, a wyróżnienia zdobyły: Blanki, Sarnowo i Ignalin. 
Nie było chyba Święta Plonów bez konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. W tej konkurencji najlepsze było Kraszewo. Drugie 

miejsce zajęło Łaniewo, trzecie Kochanówka, a Jarandowo, 
Runowo i Rogóż otrzymały wyróżnienia.
Na scenie dożynkowej w Jarandowie wystąpili między in-
nymi: Zespół Pieśni i Tańca Ignalin, Kapela Rogóżanie, Są-
siedzi z Pilnika, Kalina z Rogóża, Czesław Band z Runowa, 
Kapela podwórkowa” Sami Swoi” i solistka Agata Graczyk. 
Gwiazdą dożynek był zespół Tuhaj – Bej z Olsztyna.  Święto 
zakończyła zabawa taneczna przy muzyce grupy „Starius 
Band” i pokaz tańca z ogniem.
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A trzeci projekt to zaję-
cia z języka angielskiego, 
zdrowego odżywiania, 
aerobiku i kurs kom-
puterowy dla zaawan-
sowanych. Ponadto 
organizują imprezy oko-
licznościowe, takie jak: 
Dzień Babci, Dzień Ko-
biet, czy Jasełka Bożona-
rodzeniowe i reprezentu-

ją nie tylko swoją gminę ale nasz region w różnorodnych targach  
i imprezach, takich jak dożynki. A w ramach akcji Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska pod hasłem „Pożyteczne wakacje” 
organizują zajęcia z młodymi mieszkańcami gminy. Razem upięk-
szają wieś, ale też biwakują z dziećmi i młodzieżą, organizują wy-
cieczki, wyjazdy do kina.

Sukces pań z KGW w Babiaku
Koło Gospodyń Wiejskich z Babiaka, podczas Święta Kaczki, które 
odbyło się 15.08.2015 r. w Lidzbarku Warmińskim wygrały kon-
kurs na najsmaczniejszą potrawę z kaczki.  
Wyróżnieniami nagrodzono także: Stowarzyszenie Babki Zielar-
ki z Blanek, Stowarzyszenie Razem dla Łaniewa, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż, Stowarzyszenie Nasza Wieś Ignalin  
i Koło Gospodyń Wiejskich w Ignalinie.

Po konkursie wszyscy 
mogli spróbować róż-
norodnie przygotowa-
nych dań. Na półmiskach 
znalazły się bowiem 
kaczki z warzywami, po-
marańczami, miodem  
i winem, także oczywiście 
z jabłkami, ale też z kur-
kami i kaszą, i polskimi 

ziołami. Podczas Święta Kaczki można też było posłuchać muzy-
ki, między innymi w wykonaniu grupy The Postman i kupić coś na 
straganach.

Wizyta delegacji niemieckiej z Gminy Rhede (Ems) w dniach 
04.09-07.09.2015 r.
Po raz trzeci Gmina Lidzbark Warmiński gościła niemiecką dele-
gację z partnerskiej Gminy Rhede (Ems) na czele z Burmistrzem 
Gerhardem Conens. W skład delegacji weszli także radni, przed-
stawiciel Rady Doradców Seniorów, rolnicy, właściciel firmy rolni-
czej oraz pełnomocnik ds. współpracy Powiatu Emsland.
Z uwagi na duże zainteresowanie sprawami dot. rolnictwa nie-
mieccy goście zwiedzili firmę Polmlek w Lidzbarku Warmińskim, 
gdzie zapoznali się z jej działalnością oraz mogli spróbować wy-
robów grupy Polmlek: serów, 
jogurtów i innych przysma-
ków mlecznych. Delegacja 
miała możliwość nawiązania 
kontaktu z firmą Agrochem 
w Dobrym Mieście, która 
współpracuje z rolnikami  
z Gminy Lidzbark Warmiński 
poprzez sprzedaż nawozów 
mineralnych NPK bezpośred-
nio do gospodarstw rolnych. 
Podczas wizyty zwiedzili także: Termy Warmińskie oraz Hotel 
Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, odwiedzili wieś Blanki, gdzie 

zaprezentowało się Stowarzyszenie „Babki Zielarki”. Delegacja 
uczestniczyła także w uroczystościach dożynkowych – Jesteśmy 
pod dużym wrażeniem jak docenia się u Was pracę rolnika, jest 
to bardzo ciężka praca. W Niemczech nie ma takiej tradycji Świę-
ta Plonów. Jesteśmy zachwyceni organizacją, zaangażowaniem 
społeczności i prezentacją stoisk wystawienniczych – powiedział 
Gerhard Conens Burmistrz Gminy Rhede. 
Podczas spotkań doszło do wymiany spostrzeżeń w takich dzie-
dzinach jak: gospodarka, kultura, oświata, turystyka, czy admini-
stracja publiczna. W przyszłym roku priorytetem obu gmin będzie 
wymiana międzyszkolna.

Lidzbarski PKO Bieg Charytatywny
PKO Bieg Charytatywny to ogólnopolski bieg sztafetowy pod 
hasłem „Pomagamy z każdym krokiem”, który rozegrał się 
19.09.2015 r. równocześnie na 12 stadionach w Polsce – w Byd-
goszczy, Gdańsku, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Łomży, 
Mikołowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Lidzbarku War-
mińskim.
Zawodnicy tworzący pięcioosobowe drużyny, przez godzinę po-
konywali kolejne okrążenia, z których każde przeliczone zostało 
na jeden obiad dla dziecka.
W Lidzbarskim biegu sztafetowym na stadionie miejskim wzię-
ły udział 4 drużyny wystawione przez Urząd Gminy w Lidzbarku 
Warmińskim tj. drużyna pracowników UG - mężczyźni, drużyna 
pracowników UG – kobiety, drużyna sołtysów, drużyna radnych.
W końcowych wynikach bardzo wysoko uplasowała się dru-
żyna „Urzędu Gminy” na czele z Wójtem Gminy Lidzbark War-
miński Fabianem Andrukajtisem. Zajęła 22 miejsce na 61 
drużyn, która w ciągu go-
dzinnego biegu wykonała 
38 okrążeń tj. 15 km 200 m  
w czasie 59 min i 16 sek. 
Wspólnie wszystkie drużyny 
lidzbarskiego biegu chary-
tatywnego pokonały 2 225 
okrążeń. 

Festiwal Pieczonego Karto-
fla w Łaniewie
Po raz drugi Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” zorganizowało 
Festiwal Pieczonego Kartofla. Imprezę honorowym patronatem 
objął Wójt Gminy Lidzbark Warmiński. Wspaniały koncert dał 
zespól Cortez z Ornety i Zespól Pieśni i Tańca Ignalin. Ogromną 
atrakcją okazał się występ zespołu Dumka z Górowa Iławeckiego, 
który w barwnych strojach zaprezentował tańce ukraińskie. Licz-
ną publiczność przyciągnął koncert zespołu disco polo Tarzan Boy. 
Podczas festiwalu rozstrzygnięto konkurs kulinarny „Wariacje na 
temat kartofla”. Komisja w 
składzie: Anna Czech, Sylwia 
Buczel, Anna Pacanowska, 
Ewa Lubińska i Mariola Kar-
powicz wyłoniła zwycięzcę 
– Pawła Perlińskiego, mło-
dziutkiego kucharza z Bar-
toszyc. Paweł przygotował: 
gołąbki ziemniaczane w so-
sie śmietanowym, kotlety 
ziemniaczane faszerowa-
ne prawdziwkami oraz knedle ze śliwkami. W nagrodę otrzymał 
ufundowaną przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana An-
drukajtis walizkę ze sztućcami. Drugie miejsce przypadło Stowa-
rzyszeniu „Nasza Wieś Ignalin”, które przygotowało babkę ziem-
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niaczaną oraz pierogi z dwoma różnymi farszami. Trzecią nagrodę 
zdobyła Zuzanna Lipińska z Jarandowa. Przygotowała: pieczone 
ziemniaki faszerowane pokrzywami, smażone ziemniaki z ziołami 
oraz kluski z ziemniaków i śliwek.

Blanki jedną z najpiękniejszych wsi w regionie
Wieś Blanki zdobyła 4. miejsce w 20. edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2015” zorgani-
zowanego przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Nagro-
dę w wysokości 6 tysięcy złotych odebrali 30.09.2015 r. na gali  
w Olsztynie: Jolanta Wiącek, Lucja Kuczyńska, Elwira Aramowicz, 
Iwona Magun, Agnieszka Rasińska oraz Tomasz Kołodziejczyk Za-
stępca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński. Gratulujemy sukcesu. 

Konkurs „Czysta i piękna za-
groda – estetyczna wieś” to 
jeden z najbardziej prestiżo-
wych tego typu konkursów 
w regionie. Celem konkursu 
jest poprawa stanu ekolo-
gicznego i estetycznego wsi 
z terenu gmin należących do 
Związku Gmin Warmińsko – 
Mazurskich.

Jubileusz „Złotych Godów” 
50 lat temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską…
W dniu 10 października 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego 
 w Lidzbarku Warmińskim Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian 
Andrukajtis dokonał uroczystego wręczenia medali Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Uhonorowani zostali: Stanisława i Jerzy Swyd, Maria i Władysław 
Pasławscy, Halina i Jan Kisiel oraz Katarzyna i Zdzisław Chmie-
lewscy.

Cztery małżeństwa to czte-
ry oddzielne historie ale 
jedna recepta na szczęście. 
Zakochani od pół wieku 
podkreślają, że zawsze trze-
ba się kochać, szanować, ale 
i być wyrozumiałym i czasem 
ustąpić tej drugiej osobie.
Jubilaci otrzymali od Wójta 
Gminy pamiątkowy list gra-
tulacyjny, kwiaty oraz drob-

ny upominek.
Spotkanie przebiegało w atmosferze weselnej, nie obyło się bez 
odnowienia przysięgi małżeńskiej, odśpiewania „sto lat” i wznie-
sienia wspólnego toastu z przybyłą rodziną.
Ceremonię zakończyły uściski i życzenia kolejnych lat bogatych  
w szczęście, zdrowie i zgodę małżeńską.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
W niedzielę 18.10.2015 r. na boisku sportowym Orlik w Rogóżu 
został rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lidz-
bark Warmiński. Licznie przybyłe drużyny przywitał Wójt Gminy 
Fabian Andrukajtis życząc wszystkim zawodnikom sportowych 
wrażeń i zdrowej rywalizacji. 
Mecze przebiegały w niezwykle emocjonującej atmosferze. Na-
wet zimno i deszcz nie przeszkadzało zawodnikom aby dać z siebie 
wszystko i strzelić upragnionego gola. Zawodnicy byli pełni wiary 
i energii do walki.

Po raz trzeci z rzędu zwyciężyła reprezentacja sołectwa Pilnik. Na 
drugim miejscu uplasowali się piłkarze sołectwa Rogóż, na trze-
cim reprezentacja sołectwa Miłogórze, czwarte miejsce zajęła 
drużyna z Kłębowa, natomiast piąte zajęli reprezentanci Ignalina.
Każda z drużyn biorących udział w turnieju została nagrodzona 
pamiątkowym pucharem i dyplomem. 
W trakcie zawodów wyłoniono najlepszego zawodnika, którym 
okazał się Damian Werner z Ignalina, oraz najlepszego bramka-
rza – został nim Mariusz Miecznikowski z Miłogórza. Poziom dru-
żyn był wyrównany. Sędzią głównym meczu był Piotr Suszyński. 
Głównym celem organizacji Turnieju była promocja i popularyza-
cja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński.

Obchody w SP Kraszewo
04.11.2015 r. odbyły się obchody 10-lecia nadania Szkole Podsta-
wowej w Kraszewie imię Papieża Karola Wojtyły.
Uroczystość rozpoczęto 
mszą św. parafialnym koście-
le w Kraszewie, połączoną  
z częścią artystyczną. Pod-
czas spotkania wielką nie-
spodzianką okazał się film 
przypominający nadanie 
imienia szkole, przez ówcze-
sną Wójt Gminy śp. Krystynę 
Sroka. Po zakończeniu prezentacji Pani Dyrektor Beata Domarec-
ka zaprosiła wszystkich gości do szkoły na poczęstunek. W swoim 
przemówieniu Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podkreślił kilkuna-
stoletni wkład pracy ówczesnej Wójt Gminy śp. Krystyny Sroka  
i poprosił wszystkich o uczczenie jej pamięci minutą ciszy.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej
13.11.2015 r.  na Cmentarzu Wojennym z I wojny Światowej  
w Markajmach odbyły się po raz drugi obchody Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wspólnoty Brytyjskiej poległych na frontach wszystkich 
wojen i konfliktów zbrojnych. Aby czcić pamięć i oddać cześć od-
wadze żołnierzom Wspólnoty Brytyjskiej, którzy ramię w ramie  
z żołnierzami polskimi, walczyli i ginęli w imię wolności i sprawie-
dliwości złożono kwiaty i zapalone znicze. W uroczystości udział 

wzięli: przedstawiciele Amba-
sady Nowej Zelandii, Ambasa-
dy Kanady, Ambasady Brytyj-
skiej, Ambasady Nigerii oraz 
przedstawiciele samorządów, 
służb mundurowych,  komba-
tanci , weterani i dyrektorzy 
szkół z ternu gminy Lidzbark 
Warmiński z pocztami sztan-
darowymi.
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Eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju  
Wiedzy Pożarniczej
17.03.2015 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu 
w Pilniku przeprowadzono 
eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W tego-
rocznym konkursie wzięło udział 15 uczniów ze wszystkich szkół 
funkcjonujących na terenie gminy Lidzbark Warmiński.
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe tj. grupa I – 
uczniowie szkół podstawowych, grupa II – uczniowie szkół gimna-
zjalnych. Kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:
 
Grupa I:
I miejsce – Jakub Poletyło
II miejsce – Dominika Steć
III miejsce – Martyna Wieteska 

Grupa II:
I miejsce – Michał Bąk
II miejsce – Krystian Prokopowicz
III miejsce – Mateusz Łobaty
 
Finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wój-
ta Gminy Lidzbark Warmiński.
26.03.2015 r. odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu 
powiatowym, w którym Dominika Steć ze Szkoły Podstawowej  
w Rogóżu zajęła III miejsce w grupie I i Michał Bąk z Gimnazjum  
w Kraszewie, który zajął II miejsce w grupie II. Gratulujemy!

Konkurs „Kocham śpiewać polskie piosenki”
18.03.2015 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”. Konkurs prowadzili Nata-
lia Słońska i Michał Górski uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie.
W eliminacjach gminnych swoje umiejętności wokalne zapre-
zentowało 24 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych  
z terenu gminy Lidzbark Warmiński. Klasyfikacja przedstawia się 
następująco:

W kategorii wiekowej I-III:
I miejsce – Joanna Willecka
II miejsce – Julia Olejnik
III miejsce – Daria Werbicka

W kategorii wiekowej IV – VI: 
I miejsce – Anita Szczepańska
II miejsce – Wiktoria Rudzicz 
III miejsce – Oliwia Sosnowska

W kategorii gimnazjaliści:
I miejsce – Aleksandra Kimbar
II miejsce – Katarzyna Mika
III miejsce – Gabriela Karolczak

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobny-
mi upominkami.

13.04 – 14.04. 2015 r. fi-
nalistki gminnego konkur-
su reprezentowały naszą 
gminę w Dobrym Mieście, 
rywalizując z innymi soli-
stami z 11 gmin wchodzą-
cych w skład LGD. W jury 
konkursu zasiedli: Stefan 
Brzozowski, Ewa Cichocka 
i Krystyna Świątecka z zespołu Czerwony Tulipan, Prezes LGD 
„Warmiński Zakątek” Małgorzata Ofierska i goście specjalni, orga-
nizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie” 
w Opolu panowie Mariusz Cisek i Dariusz Romanowski.
Joasia Willecka w kategorii wiekowej I – III otrzymała wyróżnie-
nie, a Aleksandra Kimbar – kategoria wiekowa gimnazjaliści zajęła 
III miejsce.

III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
27.03. 2015 r. w bibliotece przy Gimnazjum w Kraszewie odbył 
się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  „Z poezją za pan brat”. 
Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich szkół podstawo-
wych z gminy Lidzbark Warmiński oraz jedno gimnazjum. Dekla-
macjom poezji i fragmentów prozy przysłuchiwała się trzyosobo-
wa komisja w składzie: Pani Joanna Daniluk – przewodnicząca, 
Pan Mateusz Sobolewski i Pan Wojciech Karolonek. 

Wyniki: 
w kategorii klas I-III szkół podstawowych – Jacek Poletyło z Publi-
czej Szkoły Podstawowej w Kraszewie
w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych – Anita Szczepańska 
również z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie
w kategorii gimnazjów – Aleksandra Orłowska z Publicznego 
Gimnazjum w Kraszewie.

Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz 
drobne upominki 
ufundowane przez 
Uniwersytet War-
mińsko – Mazurski  
w Olsztynie. Zwy-
cięzcom natomiast 
jury wręczyło nagro-
dy książkowe ufun-

dowane przez Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kraszewie. 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
15.04.2015 r. w Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim od-
były się Eliminacje Powiatowe kolejnej już edycji Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Rywalizowały  

w nim drużyny Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjalnych 
powiatu lidzbarskiego. 
Gminę Lidzbark Warmiński 
reprezentowali uczniowie  
z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Karola Wojtyły 
w Kraszewie, Publicznego 
Gimnazjum w Kraszewie 
oraz uczniowie z Zespołu 

Szkół w Rogóżu. 
Uczestnicy turnieju musieli napisać test z wiedzy o przepisach 
ruchu drogowego, udzielić pierwszej pomocy oraz zdać „egzamin 
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praktyczny” z jazdy na rowerze pokonując przeszkody w „mia-
steczku ruchu”.
W kategorii szkół podstawowych Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Karola Wojtyły w Kraszewie zajęła III miejsce. Tylko 0,5 pkt za-
brakło do eliminacji wojewódzkich.
W kategorii szkół gimnazjalnych III miejsce zajęło Gimnazjum  
z Kraszewa.

III Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”
16.04.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku 
odbył się III Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortogra-
fii”. Uczennice klas IV- VI, mistrzynie i wicemistrzynie ortografii 
szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński: Lidia 

Wiktoria Trukszyn, Sylwia 
Lipczak – SP Kłębowo; Pa-
trycja Pieńkowska, Alicja 
Pachulska – SP Kraszewo; 
Dominika Steć, Angelika 
Licznerska – SP Rogóż; 
Kinga Palimąka, Karolina 
Kołodziejska – SP Runo-
wo, rozwiązywały test or-
tograficzny przygotowany 

przez Barbarę Januszkiewicz.
Prace konkursowe sprawdzała komisja w składzie: Edyta Dec, Re-
nata Gudowicz, Joanna Łukaszewicz, Jolanta Wójcik.
Tytuły Mistrza Ortografii zdobyły: Angelika Licznerska (SP Ro-
góż), Kinga Palimąka (SP Runowo), III miejsce – Alicja Pachulska 
(SP Kraszewo). 
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz gry planszo-
we. Laureatom wręczono dyplomy i nagrody książkowe ufundo-
wane przez Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim i organizato-
rów konkursu: Renatę Gudowicz i Jolantę Wójcik.

Bezpieczna droga do szkoły 
7.05.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Runowie do gminnej rywalizacji przystą-
piły pięcioosobowe drużyny ze szkół podstawowych z Kłębowa, 
Kraszewa, Rogóża i Runowa. Konkurs składał się z kilka części: 
teoretyczno – praktycznej poprzez rozwiązywanie testów, krzy-
żówek itp., oraz twórczej – prezentacja ułożonej rymowanki i pre-
zentacja plakatu. Nad całością konkursu czuwało jury w składzie: 
sierż. Kamil Bączek – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 
w Lidzbarku Warmińskim, str. sierż. Marcin Makar – przedstawi-
ciel Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim, Kazimierz 
Grzelak i Zygmunt Deniziak – instruktorzy nauki jazdy. 
Jury po podliczeniu punktów zdobytych przez drużyny w ośmiu 
poszczególnych konkurencjach przyznało
I miejsce SP Runowo
II miejsce SP Rogóż
III miejsce ex aequo dla SP Kraszewo i SP Kłębowo.
Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymały dyplomy a reprezen-
tanci drobne upominki ufundowane przez Urząd Gminy Lidzbark 
Warmiński, SP w Runowie, PZU oddział w Olsztynie, Pośrednic-
two Ubezpieczeniowe Maria i Mieczysław Pisz. 

,,Warto uczyć się języków obcych…”
21.05.2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Runowie odbyła się II edycja Gminnego 
Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w ramach realizacji 
programu English Teaching Activities (ETAs) – Small Grants 2014, 
pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które-

go krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju ,,NIDA”.
Aby wyłonić zwycięzców konkursu, uczestnicy musieli wypełnić 
test składającego się z 50 pytań.
I miejsce zajęła uczennica SP Kłębowo - Julia Rossa, 
II miejsce - uczennica SP Kraszewo - Wiktoria Kordalska, a III miej-
sce zdobyła uczennica SP Kłębowo - Natalia Słońska.
Nagrody zostały ufundowane dzięki środkom pochodzącym z Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Gminy Lidzbark War-
miński. 
 
Mistrz kaligrafii
27.05.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku  
I Gminny Konkurs Ładnego Pisania „Mistrz Kaligrafii”. Wzięło  
w nim udział 12 uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu 
Gminy Lidzbark Warmiński.
Komisja konkursowa w składzie: Pani Gabriela Krynicka – Prezes 
Miejskiego Gminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Zofia Mickiewicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury  
i Promocji w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim  
i Brygida Małeć Dyrektor Zespołu Szkół w Rogóżu, oceniając pra-
cę brała pod uwagę ogólne wrażenie estetyczne pisanego tekstu, 
czytelność, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, prawidło-
we rozmieszczenie tekstu oraz właściwe łączenie liter.
Jury nie miało łatwego zadania. Okazało się, że wszyscy uczest-

nicy konkursu bardzo 
starannie przyłożyli 
się do napisania tek-
stu. Wyłoniono zwy-
cięzców. 
I miejsce zajęła Wik-
toria Maliszewska  
z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Ks. 
Bpa gen. broni Tade-

usza Płoskiego w Kłębowie
II miejsce Julia Olejnik również ze SP w Kłębowie,
III miejsce zajęła Dominika Tańska z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Gminę Lidzbark Warmiński.

V Gminny Konkurs Ekologiczny 
9.05.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. 
broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie odbyła się piąta już edycja 
Gminnego Konkursu Ekologicznego, pod hasłem „Piękno naszych 
pól, łąk i lasów”. 
Każdą placówkę z terenu gminy reprezentował 2–os. zespół 
uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych. 
Zmagania konkursowe rozpoczęły się częścią indywidualną, 
podczas, której uczestnicy rozwiązywali test składający się z 35 
zadań. W drugiej części konkursu zadaniem drużyn było rozpo-

znanie ptasich głosów 
i najbardziej popular-
nych roślin łąkowych 
oraz zaprezentowanie 
wykonanych w szko-
łach map mentalnych 
– ,,Czy człowiek jest 
przyjacielem czy wro-
giem przyrody?”.
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Zwycięzcy w konkurencjach indywidualnych:
I miejsce – ex aequo Joachim Matusewicz z SP w Rogożu i Sylwia 
Lipczak z SP w Kłębowie 
II miejsce – Kinga Palimąka z SP w Runowie 
III miejsce – Kamila Maciejewska z SP w Kłębowie

Zwycięzcy w konkurencjach zespołowych:
I miejsce – zespół SP w Kłębowie 
II miejsce – zespół SP w Rogożu
III miejsce – zespół SP w Runowie
IV miejsce – zespół SP w Kraszewie
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowa-
ne przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie oraz Gminę Lidzbark Warmiński. 

Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o Puchar 
Wójta Gminy
21.02.2015 r. na sali sportowej w Kraszewie rozegrano zawody 
sportowe w piłce nożnej halowej,  w których uczestniczyli naj-
młodsi zawodnicy ze Szkół Podstawowych z Lubomina, Runowa 
i Kraszewa.  

Wyniki zawodów:
1 m. Lubomino 1

2 m. Lubomino 2
3 m. Runowo
4 m. Kraszewo 2
5 m. Kraszewo 1 

Najlepszy bramkarz:
Szymon Samsel SP. Lubomino

Najlepszy Piłkarz Turnieju:
Łukasz Michańczyk SP. Lubomino

Mistrzostwa w Lekkoatletyce
30.04.2015 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy Lidzbark Warmiński 
w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. O tytuł 
Mistrza Gminy w konkurencjach biegowych, rzutowych i skokach 
rywalizowali uczniowie Szkół Podstawowych z Runowa, Kłębo-
wa, Rogóża, Kraszewa oraz Gimnazjów z Kraszewa i Rogóża, po-
nad 100 zawodników z szkół podstawowych i 60 z gimnazjów. Na 
uznanie zasługują wyniki 
indywidualne uzyskane 
przez Gabrielę Suską (lat 
13) w pchnięciu kulą (7,85 
m.) oraz Michała Szumne-
go (lat 16) w skoku wzwyż 
(190 cm), skoku w dal 
(6,04 m.) oraz biegu na 
dystansie 100m. (11,92 
sek.). 
Powracająca do zdrowia 
po kontuzji Natalia Polak (lat 16) wystąpiła w dwóch konkuren-
cjach: rzucie oszczepem (23 m.) i pchnięciu kulą (10,23 m.). 

Klasyfikacja medalowa Szkół Podstawowych
SZKOŁA  ZŁOTO    SREBRO     BRĄZ RAZEM MIEJSCE
SP.KRASZEWO 8    6    6 20 I
SP.RUNOWO 4    3    3 10 II
SP.ROGÓŻ 2    3    3 8 III
SP.KŁĘBOWO -    2    2 4 IV

Klasyfikacja medalowa szkół gimnazjalnych 
SZKOŁA                      ZŁOTO   SREBRO    BRĄZ RAZEM MIEJSCE
GIM.KRASZEWO    12   12    11 35 I
GIM.ROGÓŻ 1        1    2 4 II

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Lingen (Niemcy)  
22.05.-25.05.2015 r
Już po raz drugi dzieci ze szkół Gminy Lidzbark War-
miński miały możliwość uczestniczyć w Zielo-
noświątkowym Turnieju Piłki Nożnej w Lingen  

w Niemczech.
W grupie rywalizo-
wało 6 zespołów: 
VFB Leverkusen, 
Olimpia Laxten, Błę-
kitni Orneta, VV Jo-
natan Zeist, SC Wie-
denbruck, Clusorth 
Bramhar.  Niestety 
drużyna lidzbarska 
nie miała szczęścia i 

nie wygrała z żadnym z zespołów. Uczestnicy wyjazdu zwiedzi-
li m.in. miasto Lingen oraz miasto Wolfsburg, gdzie zapoznali się  
z cząstką światowej motoryzacji m.in.  Bugatti, Audi, VW, Lambor-
ghini, Porsche, a także  stadion piłkarski wicelidera jednej z najlep-
szych lig światowego futbolu VFL Wolfsburg.

IV Gminny Turniej Sportowy Przedszkolaków
10.06.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Runowie od-
był się IV Gminny Turniej Sportowy Przedszkolaków, w którym 
uczestniczyli najmłodsi reprezentanci gminnych placówek oświa-
towych. 
Dzieci z Kraszewa, 
Kłębowa i Runowa 
wzięły udział w kon-
kurencjach punkto-
wanych drużynowo.  
W duchu sportowej 
rywalizacji, a także at-
mosferze dobrej zaba-
wy, uczestnicy z zapa-
łem walczyli o jak najlepsze wyniki.

W punktacji drużynowej ustalono kolejność:

I miejsce – SP Runowo
II miejsce – SP Kraszewo 
III miejsce – SP Kłębowo

Na uczestników zmagań czekały puchary oraz dyplomy. Młodzi 
sportowcy otrzymali również pamiątkowe medale i upominki,  
a po zawodach słodki poczęstunek.

szkolny sport
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Międzynarodowa Spartakiada
Od 6 lat w ramach Międzynarodowej Umowy o Przygranicznej 
Współpracy realizowany jest program „Przyjaźń nie zna granic”.  
W programie uczestniczą uczniowie szkół z Obwodu Kalinin-
gradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz uczniowie ze szkół powiatu 
lidzbarskiego m.in. ze szkoły podstawowej i gimnazjum z Kraszewa 
i Rogóża. Uczestnictwo w programie sprzyja zaciśnięciu dobrosą-
siedzkich stosunków, 
w sferze kontaktów 
międzyludzkich, w roz-
woju oświaty, sportu i 
kultury.
W ramach spotkań 
młodzieży z obu 
państw 28.09.2015 r. 
na Stadionie Miejskim 
w Lidzbarku Warmiń-
skim zorganizowana 
została już po raz trze-
ci Międzynarodowa Spartakiada. W zawodach brały udział także 
szkoły z Lidzbarka Warmińskiego oraz Szkoła z Kiwit.
Uczniowie rywalizowali ze sobą w konkurencjach Lekkoatletycz-
nych takich jak: skok w dal, bieg na 600 m oraz 1000 m oraz w szta-
fecie 4x 100 m. Odbył się również Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej. Grzegorz Borkowski z Gim. Kraszewo może pochwalić 
się II miejscem a Dariusz Steć z Gim. Rogóż III miejscem w biegu 
na 1000 m chłopców. W konkurencji sztafeta 4x 100 chłopców  
III miejsce zajęło Gimnazjum Kraszewo.

XV Turniej w Zapasach
24.10.2015r. odbył się już XV Turniej Zapaśniczy o Puchar Wójta 
Gminy Lidzbark Warmiński. W tym roku w turnieju uczestniczyło 
88 zawodników z 12 klubów województwa warmińsko-mazur-
skiego oraz sportowcy ze Swietłogorska z Rosji.

Nasz klub reprezentowali: 

dziewczęta:
Klaudia Łaniucha - I miejsce
Sandra Grad - II miejsce
Aleksandra Wojsiat - II miejsce
Patrycja Piaścińska - III miejsce 

chłopcy:
Paweł Dudkiewicz - III miejsce
Kamil Ślęzak - III miejsce
Szymon Bartnikowski
Eryk Małeć
Konrad Wiciński

Podczas turnieju pożegnano wieloletniego trenera Klubu Pana Bo-
lesława Jurewicz, który od 18 lat działał przy Ludowym Uczniow-
skim Klubie Sportowym w Rogóżu, rozwijał pasje w dyscyplinie 
sportowej jaką są zapasy, organizował treningi,  obozy sportowe 
i turnieje. 

Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie 
wraz z filiami w  Runowie i Rogóżu stale poszerza skalę swoich 
działań. Podstawową działalnością jest wypożyczanie, które przy-
nosi naszym czytelnikom coraz więcej radości, ponieważ stale 
wzbogacany księgozbiór pozwala na zaspokojenie nawet bardzo 
wygórowanych potrzeb. Dysponujemy również coraz większą 
ofertą audiobooków. Jednak biblioteka w dzisiejszych czasach to 
nie tylko wypożyczalnia i czytelnia ale staje się też miejscowym 
centrum kultury. W naszych bibliotekach odbywają się różne ak-
cje, spotkania i konkursy. 
Corocznie uczestniczymy w akcji Narodowe Czytanie, pod patro-
natem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym roku były to 
fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa. Tradycją jest „Pasowanie na 
Czytelnika” uczniów szkoły podstawowej. W bibliotekach  orga-
nizowane są tzw. tematyczne noce w bibliotece, w czasie których 
dzieci od wieczora do rana mają zorganizowanych mnóstwo za-
baw i warsztatów.
W każde ferie zimowe i wakacje dzieci i młodzież spotykają się  
w bibliotekach na zajęciach plastycznych i artystycznych. Biblio-
teka, to miejsce gdzie można poszerzyć wiedzę matematyczną  
i rozwijać umiejętności językowe dzięki dostępowi do platformy 
edukacyjnej „Megamatma uczy w bibliotece”, „Angielski 123 w bi-
bliotece”,  Funenglisch.pl. Przystąpiliśmy do akcji  Programu Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej – Poczytaj mi, Przyjacielu i  „Czytam 
sobie w bibliotece” .  
Dzięki współpracy z Orange dla Bibliotek  „Spotkanie z pasjami”- 
seniorzy przez 12 tygodni uczestniczyli w spotkaniach on-line  
z osobami opowiadającymi o swoich pasjach życiowych, zawodo-

wych często odkrywanych lub kontynuowanych na emeryturze. 
Byli to aktorzy, politycy, podróżnicy ale też zwykli ludzie potrafią-
cy zarażać innych swoim hobby.
 W bibliotece w Kraszewie, raz w tygodniu spotykają się panie 
„Kraszewskie Kobietki”, na warsztatach rękodzielniczych. W tym 
roku na działalność pozyskaliśmy dofinansowanie przyznane 
przez Stowarzyszenie „Miej Marzenia” w konkursie grantowym 
„Charytatywnie -Aktywnie”.  Dzięki aktywności i kreatywności 
seniorek  na stole zawsze znajdzie się słodkiego. Zapraszamy do 

biblioteki  - tu każdy 
znajdzie coś ciekawego 
dla siebie!

z Życia BiBliotek

4work_final.indd   30 2015-12-11   13:04:57



Kalendarz imprez kulturalno – sportowych na  2016 rok

Wydarzenie Termin Miejsce

Powiatowy turniej piłki siatkowej szkół gimnazjalnych 21.01.2016 Kraszewo

Gminny turniej piłki siatkowej szkół podstawowych 22.01.2016 Kraszewo

Ferie zimowe (zajęcia muzyczne, wokalne, taneczne i plastyczne) Styczeń-luty Świetlice wiejskie: Sarnowo, Ignalin, Kraszewo,
 Runowo, Rogóż

Konkurs „Najładniejsza Palma Wielkanocna” marzec Świetlice wiejskie: Runowo, Babiak, Morawa, Łaniewo

Konkurs „Najładniejsza Palma Wielkanocna” marzec Pilnik

Powiatowy Festiwal Tańca „Wirujące gwiazdy” kwiecień Pilnik

Turniej warcab 100-polowych kwiecień Pilnik

Mistrzostwa Gminy LA szkół podstawowych i gimnazjalnych 22.04.2016 Stadion miejski Lidzbark Warm.

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

Festiwal „Wesołe nutki” maj Pilnik

Festiwal „Szkolna Gwiazda Estrady” maj Pilnik

Czwartki lekkoatletyczne maj wyjazd do Łodzi

Dzień Dziecka czerwiec Pilnik

Plener rzeźbiarski zakończony wernisażem kwiecień - wrzesień Pilnik - wernisaż

Zawody konne czerwiec Babiak

Plener malarski (rowerowy) zakończony wernisażem Lipiec Kłębowo, Rogóż, Blanki, Medyny, Świętnik, Jarandowo, 
Runowo, Pilnik - wernisaż

Festyn „Spartakiada sołectw” maj- sierpień Miłogórze – finał, eliminacje w okresie maj- lipiec

Dożynki wrzesień Babiak

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy październik Rogóż (Orlik)

Przegląd piosenki patriotycznej i żołnierskiej listopad Pilnik

Turniej tenisa stołowego listopad Pilnik

Mikołajkowy turniej w piłce nożnej halowej kl. I-III o Puchar Wójta 
Gminy grudzień Kraszewo

Sprawni na szóstkę – zawody sportowe grudzień Kraszewo

Spotkania opłatkowe grudzień Świetlice wiejskie (4 spotkania)

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kartka i Szopka 
Bożonarodzeniowa” grudzień Pilnik

Kiermasz Bożonarodzeniowy grudzień Wysoka Brama Lidzbark Warmiński
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Pełnych radości i optymizmu  

Świąt Bożego Narodzenia  

wewnętrznego spokoju i rodzinnego ciepła przy 

wigilijnym stole oraz pomyślności, wytrwałości  

i wiary w spełniające się marzenia  

w nadchodzącym Nowym Roku

życzą wszystkim mieszkańcom Gminy

Fabian Andrukajtis
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Wesołych Świąt

Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Krasickiego 1

11 - 100 Lidzbark Warmiński

tel./fax: +48 89 767 32 74
e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

NIP: 743-18-62-715   REGON: 510742787

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Gminy Lidzbark Warmiński 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/LIDZBARK WARMIŃSKI

70 2030 0045 1110 0000 0205 0880

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński pracuje:

od 1 stycznia 2016 r.  w poniedziałki w godz. 7:30-15:30
od wtorku do piątku  w godz. 7:00-15:00

Kasa urzędu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00
Wójt przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 9:00 - 12:00
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