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Szanowni Państwo!

Kolejny rok dobiega końca. To dobry moment 
na podsumowanie i przypomnienie tego, co się 
działo w naszej gminie. Był to okres intensywnej  
i efektywnej pracy, której sprzyjała dobra 
współpraca pomiędzy Wójtem, a Radą Gminy. 
Gospodarując odpowiedzialnie środkami budżetu 
gminy zrealizowaliśmy wiele projektów, pozyskując 
środki z funduszy europejskich oraz krajowych. 
Oprócz inwestycji łączyły nas wspólne 
uroczystości i spotkania. Zapraszam do zapoznania 
się z biuletynem informacyjnym, który obrazuje  
w liczne działania oraz inicjatywy na rzecz poprawy 
życia mieszkańców oraz rozwoju gminy w roku 2019. 

W tym czasie udało się dokończyć inwestycję 
rozpoczętą już kilka lat wcześniej, a mianowicie 
przebudowę Stacji Uzdatniania Wody we wsi: 
Morawa, Babiak, Runowo, pierwszy etap  
w Kraszewie, budowę oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Redy Osada oraz rozbudowę sieci 
wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej. Ta bardzo 
ważna i duża inwestycja, wpływająca na standard 
życia mieszkańców oraz poprawę prowadzenia 
działalności gospodarczej została dofinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
kwotą 1 456 666,29 zł. 

Dzienne zapotrzebowanie na wodę organizmu 
człowieka wynosi średnio 2,5 litra. Przy tak dużym 
zapotrzebowaniu   kluczowa   jest  jej   jakość. 

Jak wspominałem wielokrotnie, dla mnie jako 
samorządowca dostępność wody oraz jej przydatność do 
spożycia dla ludzi jest sprawą priorytetową i najważniejszą.
W mediach często słyszymy o krajowym niedoborze 
wody. Jak wynika z raportu „Polska w Unii Europejskiej. 
Portret statystyczny” przygotowanego przez Główny 
Urząd Statystyczny, Polska w skali europejskiej jest na 
jednym z ostatnich miejsc pod względem zasobów wody 
pitnej. Problemem współczesnych czasów nie jest brak 
wody w ogóle, lecz brak wody czystej nadającej się do 
spożycia. Aby dostarczyć wodę dla mieszkańców gminy  
o najwyższej jakości, spełniającej określone  kryteria
 i normy, należy wykorzystywać nowoczesne technologie 
stosowane w procesie uzdatniania wody. Dlatego 
mamy już przygotowane dwie kolejne dokumentacje 
projektowe   dotyczące   dalszej  modernizacji     SUW
w  Kraszewie. Pierwsza dotyczy modernizacji  i   rozbudowy 
stacji uzdatniania wody, druga rozbudowy pompowni 
wody czystej. Realizacja tych inwestycji przewidziana 
jest na rok 2020. W budżecie gminy na następny rok 
zabezpieczyliśmy środki finansowe na dokumentację 
projektową i jeśli finanse nam pozwolą to w przyszłości 
wybudujemy w Blankach nową stację uzdatniania wody, 
dzięki czemu odciążymy stację SUW w Kraszewie, 
która jest na skraju eksploatacji. Należy dodać, że  SUW 
Kraszewo dostarcza wodę do 16 miejscowości.  
W wyniku realizacji inwestycji zaspokojone zostaną 
bazowe potrzeby społeczności lokalnej w zakresie 
gospodarki wodnej przy jednoczesnym poszanowaniu 
potrzeb środowiska naturalnego. Skorzystają na tym 
także turyści, których przybywa w naszej gminie.

Podstawą komunikacji są dobre drogi. Co roku 
kładziemy duży nacisk na przebudowę i remonty 
dróg lokalnych. Doposażamy gminny park maszyn, 
dzięki czemu możemy wykonywać więcej prac 
systemem gospodarczym i własnym nakładem 
sił. Takie działania pozwalają nam na duże 
oszczędności w budżecie, przynoszą dobre efekty  
i wpływają na zadowolenie mieszkańców gminy.  
A co najważniejsze, dzięki pozyskanym w ten 
sposób oszczędnościom, zwiększamy ilość 
modernizowanych dróg. Dlatego też w tym roku  
poszerzyliśmy park maszynowy o kolejny ciągnik New 
Holland z przyczepą Pronar oraz ciężarowy samochód 
MAN TGM 18.240 i Bus marki Opel Vivaro.
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Powiększający się park maszyn stał się jednym 
z powodów zainwestowania w zaplecze techniczno 
– biurowo – sprzętowe. Zakupiliśmy nieruchomość  
mieszczącą się na terenie naszej gminy  
w miejscowości Długołęka, w skład której wchodzą 
budynki, magazyny i biura. Opis tej nieruchomości 
w następnym rozdziale biuletynu. Bardzo 
cieszy mnie nowa baza i fakt, że się rozwijamy  
i unowocześniamy sprzęt. Dzięki tej inwestycji 
poprawimy również warunki pracy pracowników. 
Ponadto baza posłuży nam, jako zaplecze magazynowe 
do składowania opału (miał, drewno), materiałów 
budowlanych do remontu dróg, a także budynków 
komunalnych. Stworzenie takiej bazy miało na 
celu utworzenie w jednym miejscu całego zaplecza 
techniczno – biurowo – magazynowego. Do tej pory 
mieliśmy to w różnych miejscach na terenie gminy. 

Staramy się także poprawić wizerunek urzędu 
poprzez zmianę jego estetyki. Obecnie budynek 
administracyjny, w którym ma swoją siedzibę Urząd 
Gminy jest własnością trzech jednostek: powiatu, gminy 
wiejskiej i miejskiej. W przyszłości planujemy wykupić 
udziały od współwłaścicieli, aby budynek ten w całości 
był własnością gminy. Dotychczas wykupiliśmy od 
powiatu cztery pomieszczenia biurowe w tym budynku 
tj. pok.14, 25, 26 i 27. Od ponad 20 lat stan władania 
tą własnością był regulowany porozumieniem  
z kilkoma aneksami, co powodowało niejasną 
sytuację, kto, za co odpowiada. Dlatego chcemy 
wykupić te udziały i na ile pozwolą środki finansowe, 
przeprowadzić remont. 

Aby usprawnić obsługę  interesantów  w  Urzędzie 
Gminy oraz polepszyć jakość pracy, w  roku 2020  
będziemy  realizować  projekt  „Regionalne e - usługi 
publiczne  dla   mieszkańców  gminy  Lidzbark 
Warmiński”   w    ramach    Regionalnego    Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko  –  Mazurskiego 
na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W tym roku podpisaliśmy umowę z Urzędem  
Marszałkowskim Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na realizację projektu, którego  
całkowita wartość wynosi 1 341 315,00 zł, z czego 
dofinansowanie  1 140 117,75 zł,  wkład   własny 
201 197,25 zł. 

Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych 
spraw załatwianych elektronicznie, dzięki czemu 
nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych 
gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych 
ciążących na petentach urzędu. 

Wiele już udało nam się zrealizować, ale jeszcze 
wiele przed nami. Potrzeby stale rosną. Gminie 
nieustannie przybywa nowych zadań, co niestety 
boleśnie dotyka budżetu. Konieczne jest mądre, 
odpowiedzialne gospodarowanie, dokonywanie 
zmian i szukanie zewnętrznych środków, ale przede 
wszystkim ciężka praca. Minimalizacja bieżących 
wydatków własnych gminy oraz działania systemem 
gospodarczym to główne zadania, z którymi mam 
zamiar się zmierzyć w kolejnych latach. 

Dziękuję radnym za owocną współpracę, za szacunek, 
zrozumienie i zaangażowanie. Dziękuję sołtysom i radom 
sołeckim, którzy są bardzo ważnym elementem 
funkcjonowania samorządu gminnego. Bez ich 
codziennego zaangażowania, wsparcia i pracy na 
rzecz naszych lokalnych wspólnot rozwój naszego 
samorządu nie mógłby być tak dynamiczny.Kłaniam się 
wszystkim sołtysom - tym obecnym, ale również i tym, 
którzy już zakończyli swoją służbę, dziękując wszystkim 
Wam bardzo gorąco.

Podziękowania kieruję do wszystkich, którzy 
współpracowali ze mną w minionym roku  
i wspierali mnie w rzetelnej i sumiennej pracy 
dla dobra gminy, przede wszystkim urzędnikom  
i pracownikom, dyrektorom jednostek pomocniczych, 
działaczom i organizacjom społecznym oraz wszystkim 
mieszkańcom.

Niech gmina Lidzbark Warmiński będzie gminą 
przyjazną mieszkańcom, inwestorom, środowisku 
i turystom. 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Fabian Andrukajtis



4

E – DOWÓD – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r.  

jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.

2. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.

3. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty: 

• Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do 

potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za 

jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia. 

• Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również 

w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie  

4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych 

– na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie 

wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.

• Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki 

wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie  

6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy 

do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić 

na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

4. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać 

ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik.

5. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub 

w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić również 

w urzędzie.

6. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. 

Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. 

7. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny. 



Wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych to kwestia, z którą mierzą się obecnie wszystkie samorządy  
w Polsce. We wszystkich gminach, w których przeprowadzane są postępowania przetargowe celem wyłonienia przedsiębiorcy 
odbierającego odpady, ceny uzyskane w tych przetargach są zdecydowanie wyższe od cen uzyskiwanych w latach 
poprzednich. Z tego powodu gminy zmuszone są podnosić stawki opłaty dla mieszkańców, aby zrównoważyć dochody 
i wydatki. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami 
powinien być odpowiednio zbilansowany, tak aby był efektywny kosztowo i nie zachodziła potrzeba zasilania go z innych 
środków własnych. W związku z powyższym konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli, aby wystarczyła ona na 
realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Koszty te obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk  
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi 
administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej.

Proponowana wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 waha się w granicach od 
20,00 zł do 25,00 zł. Ostateczna wysokość opłaty będzie znana po przetargu.
Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami nie jest łatwy, ale niestety nas nie ominie. Głównym powodem zmiany 
opłat za odbiór śmieci jest wpływ kilku czynników zewnętrznych takich jak: znaczący wzrost kosztów paliwa  
i wzrost kosztów energii; wzrost płacy minimalnej; konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych 
narzuconych przez przepisy Unii Europejskiej; podwyższenie stawki pobieranej przez Urząd Marszałkowski 
za korzystanie ze środowiska.

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, która nakłada obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości, jak 
również właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
- czyli zbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny! Nowy system ma doprowadzić do znaczącego zmniejszenia 
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, a zarazem zwiększenia poszczególnych 
frakcji ułatwiających pozyskanie odpadów, które nadają się do recyklingu. 

W związku z powyższym, na terenie naszej gminy od stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony szereg zmian 
polegających głównie na zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, jak również wprowadzeniu 
systemu workowego. Workowym systemem odbioru odpadów komunalnych zostaną objęte nieruchomości o zabudowie 
jednorodzinnej, natomiast przy budynkach wielolokalowych pozostaną zbiorcze punkty służące do selektywnej zbiórki 
odpadów, powiększone o dodatkowe pojemniki na bioodpady (odpady kuchenne).

Zachęcamy mieszkańców do prowadzenia podstawowej selekcji śmieci w gospodarstwach domowych, gdzie powstaje 
ich najwięcej. Worki wszyscy otrzymają od gminy bezpłatnie. Każdy dostanie po trzy worki. Do pierwszego należy 
wrzucać butelki typu PET, metale oraz plastikowe opakowania po chemii gospodarczej. Drugi worek przeznaczony 
będzie na odpady szklane, głównie butelki i słoiki. Nie powinny tam trafiać zepsute żarówki oraz świetlówki. Trzeci 
worek powinien zawierać makulaturę, z wyjątkiem papieru tłustego czy kalki. Mogą też znaleźć się w nim kartonowe 
opakowania po napojach i artykułach spożywczych.

W każdym gospodarstwie domowym objętym zbiórką odpadów komunalnych będzie możliwość zbierania odpadów 
organicznych. Pamiętać przy tym należy, że właściciele nieruchomości, którzy sami zagospodarowują odpady 
biodegradowalne wraz z odpadami kuchennymi w kompostownikach przydomowych, będą płacili mniej za odbiór 
śmieci, co złagodzi skutki nadchodzącej podwyżki.

Od nowego roku mieszkańców naszej gminy czeka wiele zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Wprowadzenie nowelizacji w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawiło, że konieczna stała się 
modyfikacja istniejącego modelu. Jednak trzeba mieć na względzie fakt, że konieczne jest nie tylko skuteczne prawo 
w tym zakresie, ale również zaangażowanie i współpraca mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.
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REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

W TRAKCIE

1. Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117001 N dr. woj. nr 513 – Drwęca

Drogę wykonano częściowo ze środków własnych oraz z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gmina otrzymała dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60 tys. zł.

1. Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej nr 117002 N Kłusity kol. - Babiak

DROGOWNICTWO

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

4. Ustabilizowanie odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 17 obręb Nowa Wieś Wielka 

PRZED

PRZED

PO

PO

2. Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej nr 117003 N Babiak - Bugi

3. Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 22 obręb Redy 

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA
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PRZED PO

1. Odtworzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 103 obręb Runowo

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

NIEODPŁATNE POZYSKANIE MATERIAŁU DO NAPRAWY DRÓG

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku, nieodpłatnie pozyskano materiał do naprawy dróg. Ilość pozyskanego materiału szacuje się 
na ok. 7 000 ton (większość to gruz budowlany). Aby uzyskać materiał o bardzo dobrych właściwościach i odpowiedniej frakcji, w ramach 
bieżących prac przekruszono 4000 ton gruzu. Uzyskano w ten sposób tani materiał, który pozwoli na ustabilizowanie newralgicznych 
miejsc. Koszt przekruszenia 1 tony gruzu to 13,99 zł brutto.

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA
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Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy 
dróg gminnych

Zakup samochodu Man TGM 18.240

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

MODERNIZACJA PARKU SPRZĘTOWEGO I MASZYNOWEGO

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

Zakup busa marki Opel Vivaro

Zakup sprzętu dokonano z własnych środków finansowych.

NOWE ZAPLECZE TECHNICZNO – BIUROWE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

Powiększający się park maszyn stał się jednym z powodów zainwestowania w zaplecze techniczno – biurowo – sprzętowe. Zakupiliśmy 
nieruchomość mieszczącą się w Długołęce, która będzie służyć gminie, jako zaplecze magazynowe do składowania opału (miał, drewno), 
materiałów budowlanych do remontu dróg, a także budynków komunalnych. Stworzenie takiej bazy miało na celu utworzenie w jednym 
miejscu całego zaplecza techniczno – biurowo – magazynowego. W skład bazy wchodzi: budynek wielofunkcyjny o powierzchni użytkowej 
989,00 m2, budynek magazynowo – warsztatowy o powierzchni użytkowej – 312,60 m2, budynek biurowo – usługowy o powierzchni 
użytkowej – 76,80 m2, wiata garażowa drewniana o powierzchni, 28,00 m2, wiata ogrodowa drewniana o powierzchni 20,80 m2, działka 
gruntu o powierzchni 1,0359 ha oraz traktor ogrodowy.
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PRZED

PRZED

PO

PO

BUDYNKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Rogóżu

Remont polegał na wymianie płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych z wyspoinowaniem. W kuchni, jadalni i świetlicy 
pomalowano ściany, sufity i stolarkę drzwiową, oraz zakupiono nowe meble kuchenne. Wymieniono okucia stolarskie, lampy, a także 
osprzęt elektryczny i sanitarny. Naprawiono schody do oddziału przedszkolnego i dokonano remontu cokołu budynku. Ponadto wymieniono
zniszczone drewniane wiatrownice. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.

PRZED PO

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I BUDOWNICTWO
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BUDYNKI KOMUNALNE I GOSPODARCZE

1. Modernizacja budynku komunalnego Stryjkowo 10

Remont polegał na przemurowaniu kominów, wymianie pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu 
elewacji oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.

2. Remont budynku komunalnego Runowo 24

Wyremontowano cztery kominy ponad dachem oraz jeden komin od podstaw fundamentu z kanałem c.o., zamontowano wkład ceramiczny.  
Naprawiono tynki z pomalowaniem w lokalach mieszkalnych, przez które przechodzi komin. Podłączono kocioł c.o. do nowego komina 
za pomocą czopucha stalowego. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.

3. Remont pokoi na parterze w budynku Urzędu Gminy 

W związku ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzono remont pokoi gminnych nr 11, 12, 13 15, 16 i 17 na parterze budynku 
polegający na poszpachlowaniu ubytków i pęknięć, pomalowaniu ścian i sufitów, wymianie wykładziny podłogowej, wymianie kilku 
grzejników i opraw oświetleniowych. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

PO
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REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

4. Remont korytarza w lewym skrzydle budynku Urzędu Gminy na I piętrze

Dążąc do poprawy funkcjonalności i estetyki Urzędu wykonano następny etap inwestycyjny polegający na remoncie korytarza  
w lewym skrzydle budynku. Wymieniono drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych, zerwano starą podłogę i wykonano nową  
z ułożeniem wykładziny PCV, poszpachlowano oraz pomalowano ściany i sufity, wymieniono część instalacji elektrycznej oraz wszystkie 
oprawy oświetleniowe na nowe. Rozprowadzono nową instalację teleinformatyczną w listwach maskujących. Remont przeprowadzono 
ze środków własnych, systemem gospodarczym.

5. Remont korytarza w piwnicy i wykonanie sanitariatów

Celem poprawy warunków socjalnych pracowników obsługi Urzędu przeprowadzono remont korytarza w piwnicy budynku oraz 
wykonano dwa nowe sanitariaty. 

PRZED

PRZED W TRAKCIEPO PO

PRZED

PO

PO
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PRZED PO

PRZED PO

6. Remont garaży gminnych

Remont polegał na wymianie pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową z zamontowaniem łat i podłatników, skuciem 
tynków, ociepleniem ścian styropianem, wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego i pomalowaniem 
elewacji. Wymieniono rynny i rury spustowe oraz obróbkę blacharską na nową z blachy ocynkowanej, wykonano pionową izolację 
fundamentów z folii kubełkowej oraz opaskę wokół garaży. Wykonano i rozprowadzono nową instalację elektryczną z wymianą 
linii zasilającej garaże. Wewnątrz położono nowe tynki oraz przeprowadzono roboty malarskie i posadzkowe, zamontowano nowe 
oświetlenie. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.

7. Stacje Uzdatniania Wody

Przebudowano Stacje Uzdatniania Wody w miejscowościach: Morawa, Babiak, Runowo, Kraszewo. Ponadto wybudowano 
oczyszczalnię ścieków w miejscowości Redy Osada oraz rozbudowano sieć wodociągową w Nowej Wsi Wielkiej. Inwestycję 
zrealizowano w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Środki na ten cel zostały pozyskane 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”. 
Całkowita wartość tej inwestycji to 4 210 590,61 zł, z czego 1 456 666,29 zł to dofinansowanie ze środków UE.

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

SUW KRASZEWO
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PRZED PO

PRZED PO

PRZED PO

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

SUW RUNOWO

SUW BABIAK

PRZED PO
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PRZED PO

PRZED

PRZED

PO

PO

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

SUW MORAWA

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW REDY OSADA
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PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

PO

8. Wymiana tablic informacyjnych 

1. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kochanówce
 
Remont budynku komunalnego polegał na podniesieniu poziomu podłogi w kotłowni gminnej poprzez wykonanie nowej posadzki 
betonowej na zagęszczonym gruncie. Przemurowano komin dymowy od podstaw fundamentu z kanałem c.o. oraz zamontowano 
wkład z blachy stalowej żaroodpornej. Zakupiono i zainstalowano w kotłowni budynku nowy kocioł c.o. na eko-groszek z podajnikiem 
automatycznym. W świetlicy wiejskiej wymieniono instalację c.o. oraz wszystkie grzejniki. Wykonano nowe tynki pod parapetami, 
częściowo wymieniono instalację elektryczną i pomalowano całą świetlicę. Remont przeprowadzono ze środków własnych, 
systemem gospodarczym.

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

ŚWIETLICE WIEJSKIE
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POPRZED

2. Remont świetlicy wiejskiej w Sarnowie

Docieplono elewację budynku wraz z pomalowaniem, wymieniono obróbkę blacharską przy obu kominach, naprawiono rynny i rury 
spustowe. Wewnątrz pomieszczeń świetlicy naprawiono tynki i pomalowano z usunięciem zacieków, w pomieszczeniu kuchennym 
ułożono płytki ceramiczne z zafugowaniem na ścianie. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.

1. Sołectwo Workiejmy – zadanie pod nazwą 
„Oznakowanie miejscowości Workiejmy”. Zakres zadania: 
zakup tablic informacyjnych, znaków kierunkowych  
i mocowań. Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

INICJATYWA LOKALNA – 2019

REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

W ramach inicjatywy lokalnej, dofinansowanie otrzymało 14 projektów na małe przedsięwzięcia o zakresie lokalnym służące rozwojowi 
poszczególnych wsi oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Łączna kwota dofinansowania to 49 990,00 zł.

2. Sołectwo Morawa – zadanie pod nazwą „Rozbudowa 
boiska i modernizacja”. Zakres zadania: montaż nowych bramek 
do piłki nożnej, słupków i siatki do piłki plażowej, kosza z tablicą
do koszykówki. Kwota otrzymanego dofinansowania: 5 000,00 zł
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REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

3. Sołectwo Suryty – zadanie pod nazwą „Wykonanie 
oznakowania”. Zakres zadania: wykonanie i montaż tablic  
z numeracją budynków. Kwota dofinansowania: 2 120,00 zł

6. Sołectwo Bugi – zadanie pod nazwą „Estetyczna wieś”. 
Zakres zadania: wykonanie pokrycia dachowego istniejącej 
altany, ułożenie polbruku pod altaną. Kwota dofinansowania: 
3 000,00 zł

7. Sołectwo Knipy –  zadanie pod nazwą „Poprawa estetyki 
wsi Knipy”. Zakres zadania: zakup kosy spalinowej.  Kwota 
dofinansowania: 2 500,00 zł

8. Sołectwo Kaszuny –  zadanie pod nazwą „Zakup 
wykaszarki, kosy spalinowej”. Zakres zadania: zakup wykaszarki. 
Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

4. Sołectwo Medyny – zadanie pod nazwą „Poprawa 
estetyki wsi Medyny”. Zakres zadania: zakup kosiarki, obudowa 
istniejącej wiaty, zakup drobnych materiałów budowlanych. 
Kwota dofinansowania: 2 990,00 zł

5.  Sołectwo Wróblik – zadanie pod nazwą „Utrzymanie 
estetyki wsi poprzez zakup kosy spalinowej”. Zakres zadania: 
zakup kosy spalinowej. Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł
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REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

9. Sołectwo Stryjkowo – zadanie pod nazwą 
„Oznakowanie wsi Stryjkowo”. Zakres zadania: zakup  
i montaż tablic informacyjnych i kierunkowych, drewna na słupki, 
drewnochronu i drobnych materiałów budowlanych. Kwota 
dofinansowania: 4 300,00 zł

12. Sołectwo Wielochowo – zadanie pod nazwą „Poprawa 
estetyki placu gminnego”. Zakres zadania: zakup kosiarki 
spalinowej, drzewek, ławek i stołów i ich montaż przy wiacie. 
Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł.

13. Sołectwo Rogóż –  zadanie pod nazwą „Wykonanie 
oznakowania we wsi Rogóż”. Zakres zadania: zakup i montaż 
tablic kierunkowych z numeracją budynków, zakup słupków do 
montażu tablic. Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł.

14. Sołectwo Runowo –  zadanie pod nazwą „Oczyszczenie 
stawu na działce gminnej nr 25 we wsi Runowo”. Zakres 
zadania: wynajęcie koparki hydraulicznej do wyczyszczenia 
stawu w centrum wsi Runowo, niwelacja i równanie brzegów 
stawu. Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł.

10. Sołectwo Koniewo – zadanie pod nazwą „Utwardzenie 
podłoża kostką polbruk pod drewnianą wiatą”. Zakres zadania: 
zakup i ułożenie kostki polbruk pod istniejącą wiatą, ułożenie 
obrzeży, zakup i montaż grilla.  Kwota dofinansowania: 2 080,00 zł

11.  Sołectwo Nowa Wieś Wielka – zadanie pod nazwą 
„Poprawa estetyki placu”. Zakres zadania: zakup kosy spalinowej, 
zakup drewna i wykonanie ławek, zakup drobnych materiałów 
budowlanych.  Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł
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REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Drewniana altana w miejscowości Kraszewo
 
W okresie od lipca do listopada 2019 r. realizowany był projekt 
w miejscowości Kraszewo. Projekt został dofinansowany 
przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego” w 2019 roku.  W zakresie 
zadania zakupione  zostało  drewno  na  potrzeby  wykonania
altany o wym. 8,5 m x 4 m oraz 2 stołów i 4 ław. Altana została 
postawiona przez mieszkańców wsi Kraszewo. Kwota 
dofinansowania: 12 000,00 zł.

1. Centrum aktywności lokalnej w Morawie

W okresie od sierpnia do listopada 2019 r. realizowany był 
projekt, który zakładał utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej  
w postaci placu zabaw w miejscowości Morawa. Projekt 
dofinansowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020. W ramach operacji zakupiono i zamontowano: 
huśtawkę równoważną, sprężynowiec, karuzelę krzyżakową, 
huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy, kosz na śmieci, 
ławkę, tablicę informacyjną, ogrodzenie. Kwota uzyskanego 
dofinansowania wynosi: 20 000,00 zł. Całkowity koszt operacji: 
32 102,25 zł.

2. Centrum rekreacyjne w Ignalinie

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin” we współpracy z Gminą Lidzbark Warmiński zrealizowała projekt pn. „Utworzenie centrum 
rekreacyjnego w miejscowości Ignalin” w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Dzięki projektowi powstała drewniana altana wraz  
z ławkami parkowymi; plac zabaw składający się z huśtawki ważka, karuzeli krzyżowej, huśtawki podwójnej płaskiej, zestawu 
zabawowego, sprężynowca, stonogi liniowej; siłownia zewnętrzna zawierająca urządzenia: biegacz wioślarz, narciarz motyl, wyciąg 
górny, wioślarz pajacyk; boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki. Płyty boiska zostały ogrodzone. Postawiono 
tablicę informacyjną i kosze na śmieci. Całkowita wartość projektu 159 961,50 zł, z czego koszt uzyskanego dofinansowania wynosi 
100 000,00 zł.            
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REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – 
MAZURSKIEGO 2019

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1. Projekt „Ja w internecie”
 
Gmina w okresie od XII 2018 r. do VI 2019 r. zrealizowała grant 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014 - 
2020 pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji c yfrowych”.  W  ramach  projektu  przeprowadzono 
16 szkoleń w Rogóżu, w Kraszewie i Ignalinie dla 163 mieszkańców 
gminy. Tematyka szkoleń obejmowała: „Rodzic w internecie”, 
„Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach 
społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Kwota 
udzielonego dofinansowania: 89 600,00 zł.

1. Boisko sportowe w Runowie
 
Gmina zrealizowała projekt pn. „Modernizacja boiska sportowego 
w miejscowości Runowo”, polegający na zakupie i montażu 
sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie boiska sportowego 
tj. kompletu bramek do piłki nożnej, postawieniu piłkochwytów, 
montażu ławeczek i koszy na śmieci na działce gminnej we wsi 
Runowo. Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach konkursu 
pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie 
Warmińsko - Mazurskim w 2019 r.”. Kwota dofinansowania:  
12 300,00 zł, całkowity koszt: 24 698,00 zł.

Gmina Lidzbark Warmiński na realizację zadań publicznych objętych Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 w budżecie 
przeznaczyła kwotę w wysokości 35 000,00 zł. W ramach tej współpracy ogłoszono (do tej pory) 5 otwartych konkursów ofert  
i przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 83 657,50 zł. Dofinansowano następujące zadania:

Lp.

1.
 

2.

3.

4.

Zakres zadania 
publicznego

Pomoc społeczna

Kultura, tradycja, 
edukacja

Kultura fizyczna
 i sport

Wspomaganie 
rozwoju organizacji

pozarządowych

Nazwa oferenta

Chrześcijańska Służba Charytatywna 
Oddział Warmińsko - Mazurski

Klub Biegacza „Wartko”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Karol” przy SP Kraszewo

Stowarzyszenie „Nasza wieś Ignalin”

Stowarzyszenie „Kraszewo - wieś 
naszych marzeń”

Nazwa  zadania

Prowadzenie zorganizowanych form 
pomocy dla najuboższych mieszkańców 

gminy

„Klockowe L-maszyny” gminne warsztaty 
dla dzieci”

„Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach 

LUKS Karol Kraszewo”

„Utworzenie centrum rekreacyjnego 
w miejscowości Ignalin”

„Kraszewska Akademia Seniora”

Kwota 
dofinansowania

7 996,00

500,00

12 000,00

59 961,50

3 200,00
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KONKURS „ESTETYCZNA WIEŚ – CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA 2019”

REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

PO

Celem konkursów jest poprawienie wyglądu estetycznego wsi poprzez podejmowanie przez mieszkańców prac służących upiększaniu 
poszczególnych zagród wiejskich i obiektów służących użyteczności publicznej. Do tegorocznego konkursu przystąpiły 4 wsie
i 8 gospodarstw indywidualnych. Łącznie gmina przekazała na ten cel ponad 12 tys. zł. Wyniki konkursu przedstawiamy poniżej:

„CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA”
I miejsce  Joanna Łobata z Rogóża

I miejsce  Karol Tyszkiewicz z Koniewa

II miejsce Tadeusz Łonyszyn z Koniewa
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REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

PRZED

PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

PO

PO

„ESTETYCZNA WIEŚ”
I MIEJSCE RUNOWO – nagroda w wysokości 3 000,00 zł

III miejsce Adam Rusin z Koniewa
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REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

PRZED

PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

PO

PO

II MIEJSCE ROGÓŻ – nagroda w wysokości 2 000,00 zł

III MIEJSCE BLANKI – nagroda w wysokości 1 000,00 zł
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

RODZINA TO SIŁA

KAMPANIA SPOŁECZNA

W miesiącu wrześniu 2019 zakończył się projekt pn. „Rodzina 
to siła”  realizowany  w  partnerstwie  Fundacji   Projekt   Arche
 z siedzibą w Wydminach i Gminy Lidzbark Warmiński. W okresie 
od października 2017 r. do września 2019 r. wsparciem było 
objętych 109 osób z miejscowości: Kraszewo, Stryjkowo, Bugi, 
Runowo i Łaniewo. Zrealizowano zadania: wsparcie dla rodzin, 
animacje lokalne, warsztaty/kursy dla rodzin, wzmocnienie więzi
rodzinnych,   wydarzenia   lokalne,   rozwój   i   prawidłowe 
funkcjonowanie rodziny. W ramach projektu miały miejsca 
różnego rodzaju wydarzenia lokalne, warsztaty kierowane 
do całej społeczności. Trwały efekt, który pozostał w ramach 
realizowane go  zadania, to upiększone wsie wykonanymi 
przez uczestników projektu m.in. wiatami, ławkami, 
kwietnikami i klombami.
 

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lidzbarku Warmińskim w zakresie Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w czerwcu 2019 
r. odbyła się kampania społeczna pn. ,,Świadoma reakcja-
dobra relacja”. Udział w konkursie wzięły 3 szkoły z terenu 
gminy Lidzbark Warmiński. Z nadesłanych filmików i spotów 
wytypowano 3 zwycięzców - uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Runowie prezentując filmik pn. ,,Rap o przemocy” oraz 
uczniowie   Szkoły   Podstawowej   w   Kraszewie   za   filmiki
pn.: ,,Przeciwko przemocy” i ,,Nie jesteś sam”. Nagrody 
ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim. 
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Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Lidzbark Warmiński

Orkiestra Dęta powstała w 2016 roku. Obecnie liczy  
20 muzyków. Kierownikiem zespołu oraz kapelmistrzem 
jest Pan Andrzej Mierzejewski. Większość członków jest 
muzykami - amatorami i sami przez wiele lat kształcili swój 
warsztat w różnych zespołach. Orkiestra uświetnia wiele 
imprez i uroczystości organizowanych w całym regionie.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz. 19.00  
– 21.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku.

Kapela Ludowa Rogóżanie

Kapela powstała we wsi Rogóż w sierpniu 1993 roku. Tworzy ją 
13 osób, które w tradycyjnych strojach warmińskich wykonują 
pieśni ludowe i biesiadne, przy akompaniamencie akordeonu, 
trąbki, bębna czy diabelskich skrzypiec charakterystycznych dla 
regionu warmińskiego. Kapela Rogóżanie uczestniczy w różnego 
rodzaju festynach, dożynkach gminnych i powiatowych oraz 
w targach rolniczych. Bierze udział w konkursach, przeglądach 
wojewódzkich oraz ogólnokrajowych zdobywając liczne 
nagrody i wyróżnienia. W Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych 
w Suchaczu w roku 2012 zajęła pierwsze miejsce. Dodatkowo 
Kapela Rogóżanie reprezentuje region warmiński na 
przeglądach międzynarodowych, m. in. w Szwecji, Niemczech 
i Holandii. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 18.00  
– 20.00 w świetlicy wiejskiej w Rogóżu.

Zespół ludowy Furman

Zespół składa się z jedenastu osób, mieszkańców Kraszewa. 
Powstał w październiku 2015 roku. Mimo niedługiego stażu 
Furman zaistniał już na przeglądach zespołów ludowych. Często 
można ich spotkać na imprezach gminnych i powiatowych. 
Wykonują znane wszystkim utwory ludowe oraz zapomniane 
pieśni zapisane w zeszytach rodzinnych. Kierownikiem 
artystycznym jest Jacek Sobczak.
Zajęcia odbywają się w środy w godz. 17.00 – 19.00  
w świetlicy wiejskiej w Kraszewie.

Zespół wokalno - instrumentalny ContraBand’a

Zespół powstał w styczniu 2016 r. Mimo młodego stażu ma już 
za sobą wiele koncertów, swój repertuar opierają głównie na 
muzyce rozrywkowej i gospelowej. Można ich usłyszeć podczas 
imprez gminnych, powiatowych oraz okolicznościowych. 
Muzyków połączyła wspólna pasja, miłość do muzyki i przyjaźń. 
Instruktorem jest Ewelina Banach-Bardońska. Zajęcia odbywają 
się w piątki w godz. 18.00 – 22.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pilniku.
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Dziecięcy zespół wokalny Bel Canto

Zespół powstał we wrześniu 2015 r. Grupa ma za sobą 
wiele koncertów i projektów artystycznych. W swoim 
repertuarze mają piosenki dziecięce, rozrywkowe. Podczas 
pierwszych 10 miesięcy działania zespołu odbyło się  
15 koncertów również w towarzystwie kameralnej orkiestry 
symfonicznej. Praca nad programami artystycznymi obejmuje 
naukę piosenek, pracę z mikrofonem, ćwiczenia emisji głosu, 
prawidłowej dykcji, pracę nad prostymi układami ruchowymi 
i ekspresją ciała, udział w koncertach i konkursach. Instruktorem 
zespołu jest Ewelina Banach-Bardońska. Zajęcia odbywają się  
w soboty w godz. 9.00 – 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Pilniku.

Dziecięcy zespół taneczny Mażoretki i Latino Dance

Najważniejszymi elementami pracy nad programem jest precyzja 
wykonanych kroków, dynamika ruchów, kontrola i koordynacja 
poszczególnych części ciała, postawa oraz synchronizacja. Grupa 
podczas występów wyzwala niesamowitą energię, a dla dzieci 
jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Zajęcia 
odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku. 

Zajęcia wokalne 

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15.00 – 16.45 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku i w godz. 17.00 – 19.00 w świetlicy 
wiejskiej w Runowie. Instruktorem jest Paweł Adamejstis.

Zajęcia plastyczne 

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 16.00 – 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku. Instruktorem jest Józef  Mika.

Warsztaty rękodzielnicze

Kreatywne warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. kwiaty z rajstop, robótki ręczne na szydełku i drutach, 
ozdoby do domu, wiklina papierowa, decoupage) odbywają się we wtorki i piątki w godz. 17.00 – 19.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Pilniku.
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     SPOTKANIE Z SZYMONEM

     SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbywał się pod hasłem „Gramy dla dzieci małych i bez 
focha”.  Pieniądze zbierano na zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są 
to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, 
czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy 
oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. 
W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali.
Jak co roku wolontariuszy WOŚP można było spotkać także  
w niektórych miejscowościach Gminy Lidzbark Warmiński 
m.in. w Babiaku, Kraszewie, Kochanówce, Łaniewie, Rogóżu 
i Runowie. Dzięki  ogromnemu  zaangażowaniu  wolontariuszy
w tych miejscowościach udało się zebrać dokładnie  2 777,16 zł.
W Lidzbarskim Domu Kultury odbywały się licytacje i występy 
artystyczne. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis 
czynnie brał udział w finale nie tylko licytując fanty przekazane 
na aukcje, ale również przeprowadzając kilka licytacji, dzięki 
którym udało się zebrać jeszcze więcej funduszy.

27 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W dniu 14 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły  
w Kraszewie odbyło się wyjątkowe spotkanie z Szymonem 
Szymonowiczem – zapaśnikiem, byłym uczniem SP Kraszewo, 
który zajmuje czołowe miejsca w krajowych, jak i zagranicznych 
zawodach.  Ostatnie   osiągnięcia   Szymona   to  II  miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach  w  Raciborzu 
w 2018 r., II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Juniorów
w Czechach w 2018 r., V miejsce w Mistrzostwach Europy 
Juniorów we Włoszech w 2018 r., oraz IX miejsce w Mistrzostwach 
Świata Juniorów w zapasach w Grecji w 2017 r. Szymon miło 
wspominał lata spędzone w tut. szkole. Opowiadał o treningach, 
dostosowanych dietach, ciężkiej regulacji wagi, a także sporze 
pomiędzy pasją a nauką. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy 
Lidzbark Warmiński oraz Dyrektor Szkoły – Beata Domarecka. 

26 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lidzbarku 
Warmińskim odbyło się spotkanie Wójta Gminy Fabiana 
Andrukajtisa z sołtysami. Wydarzenie to już na stałe wpisało się  
w kalendarz spotkań Wójta Gminy. W trakcie wystąpienia Wójt 
opowiedział o zmianach w strukturze Urzędu oraz dokonał 
podsumowania gminnych inwestycji zrealizowanych w latach 
2015 – 2018.  Omówione zostały m.in. inwestycje remontowo – 
budowlane, inwestycje wodno – kanalizacyjne i drogowe, a także 
sprawy związane z ochroną środowiska. Wójt Gminy przedstawił 
plany na rok 2019 oraz opowiedział o inwestycjach, jakie będą 
realizowane w ramach pozyskanych środków unijnych. Na 
zakończenie zebrani mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami  
i uwagami odnośnie swoich miejscowości i problemów, z jakimi 
się borykają.
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     SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZE OSP

     GMINNY DZIEŃ KOBIET

OGÓNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ

Pod koniec lutego odbyła się seria spotkań sprawozdawczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Rogóżu, w Runowie oraz  
w Stryjkowie. W zebraniach uczestniczyli Druhowie  
z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej – bryg. Rafał Szymukowicz oraz Komendant Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych – asp. sztab. Paweł Straszyński. 
Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2018 
roku. Jednostki szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji 
finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono także absolutorium 
zarządom, jak również każda jednostka podjęła wewnętrzne 
uchwały. Wójt Gminy w skrócie przedstawił inwestycje 
poczynione przez gminę na rzecz OSP w całej kadencji 2014 - 
2018 w tym remont wszystkich remiz OSP z terenu gminy. 

8 marca br. panie z gminy Lidzbark Warmiński zebrały się  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku, aby 
świętować Dzień Kobiet. Po przywitaniu wszystkich, Zastępca 
Wójta Gminy Tomasz Kołodziejczyk złożył paniom życzenia 
oraz wręczył po kwiatku. Na scenie zaprezentowały się 
zespoły działające przy GOKiS Pilnik: Contra Band’a, Kapela 
Furman, Kapela Rogóżanie. Gościem wieczoru był zespół 
Bellcanti Opera Girls.  Panie mogły wygrać różne upominki. 
Niespodzianką wieczoru był również tort, ufundowany przez 
Wójta Gminy Fabiana Andrukajtisa. 

27 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku 
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej 
edycji wzięło udział 17 uczniów szkół z terenu gminy Lidzbark 
Warmiński. Konkurs odbywał się w II kategoriach wiekowych: 
I grupa: klasy I-VI oraz II grupa: klasy VII – VIII i III klasa 
gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim  mł. kpt. Przemysław 
Łatacz. Konkurs przeprowadzony został w formie testu. 
Oczywiście, jak co roku nie obyło się bez dogrywki. 
Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy z dziedziny 
pożarnictwa. Zwycięzcami zostali:

Grupa wiekowa I
I miejsce – Bartosz Łobaty – SP Rogóż 
II miejsce – Anna Ślęzak – SP Rogóż 
III miejsce – Bartosz Zych – SP Rogóż 

Grupa wiekowa II
I miejsce – Jakub Poletyło – SP Kraszewo 
II miejsce – Roksana Jarosz – SP Runowo  
III miejsce – Karolina Kołodziejska – SP Runowo
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KONKURS WIEDZY O ZAMKACH 
GOTYCKICH

NOWI SOŁTYSI 

Pomimo, iż Ogólnopolski Dzień Sołtysa przypada na 11 marca, 
to z tej okazji 29 marca br. Samorząd Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego zaprosił sołtysów  na Samorządowy Dzień Sołtysa 
na Warmii i Mazurach. Aby świętować ten dzień w  Centrum 
Kongresowo – Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie 
spotkało się prawie półtora tysiąca osób. Oczywiście nie zabrakło 
tam sołtysów z terenu gminy Lidzbark Warmiński, którzy wraz 
z Wójtem Gminy Fabianem Andrukajtisem i Przewodniczącym 
Rady Gminy Markiem Werbickim  przybyli na tą uroczystość. 
Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny „Sołtys - wieś 
- samorząd - przyszłość”, w którym wzięli udział Marszałek 
Województwa, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, dr inż. 
Marta Akincza oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego

Stowarzyszenia Sołtysów. Blisko 100 sołtysów zostało 
wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. 
Z gminy lidzbarskiej wyróżnienie otrzymał sołtys sołectwa 
Świętnik Janusz Szyszko, który jest sołtysem od 2015 roku. 

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA
NA WARMII I MAZURACH

Już po raz kolejny odbył się gminny etap konkursu wiedzy  
o zamkach gotyckich, organizowany w ramach członkostwa 
gminy Lidzbark Warmiński w Stowarzyszeniu gmin „Dom 
Warmiński”. Organizatorami konkursu na szczeblu centralnym są: 
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, Stowarzyszenie 
„Dom Warmiński” oraz Urząd Miasta i Gminy we Fromborku. 
Tym razem 17 uczniów szkół podstawowych spotkało się  
4 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Runowie, aby rywalizować 
ze sobą w historii dawnego państwa krzyżackiego obejmującego 
obszar dzisiejszej północno-wschodniej Polski. Uczestnicy 
konkursu mieli do rozwiązania test przygotowany przez 
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”. Komisja  
w składzie: Izabela Treutle reprezentująca Lidzbarski Dom 
Kultury w Lidzbarku Warmińskim, Marta Straszyńska ze 
Stowarzyszenia „Dom Warmiński” oraz Joanna Gowkielewicz, 
pracownik  Urzędu   Gminy   w   Lidzbarku   Warmińskim 
wyłoniły laureatów konkursu. I miejsce zajęła Amelia Rasińska,

Dobiegła końca kadencja 2014 – 2018 sołtysów i członków rad 
sołeckich.  Podczas  sesji Rady  Gminy  Lidzbark  Warmiński, 
11 kwietnia 2019 r. w Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Sportu
 w Pilniku, Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podziękował 
sołtysom za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, 
zaangażowanie oraz troskę o mieszkańców. Obecnym na 
sesji Sołtysom, Wójt Gminy wręczył pamiątkowe statuetki 
i drobne upominki z życzeniami dalszych sukcesów 
w życiu osobistym. Podczas sesji przywitano również 
nowo wybranych sołtysów na kadencję 2018 – 2023.  
W gminie funkcjonuje 40 sołectw, w siedmiu  z nich doszło do 
zmian na stanowisku sołtysa. W obecnym składzie jest  21 kobiet 
pełniących tę funkcję, oraz 19 mężczyzn. Wójt Gminy pogratulował 
nowo wybranym sołtysom i wręczył im akty nominacji.

II miejsce Kacper Broński, III miejsce zajął Łukasz Słoński. 
Wszyscy laureaci to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Bpa 
gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie. Obecny podczas 
konkursu Zastępca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Tomasz 
Kołodziejczyk wręczył uczestnikom konkursu dyplomy oraz 
atrakcyjne nagrody.
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„KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI” 

III WARMIŃSKI BIEG PRZEŁAJOWY

Konkurs wokalny „Kocham śpiewać polskie piosenki” 
organizowany był już po raz VI. Głównym organizatorem jest 
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”. Nagrodą główną 
jest udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Piosenkobranie 
w Opolu. Na etapie gminnym, który odbył się 16 kwietnia br. 
w GOKiS w Pilniku swój talent wokalny zaprezentowało 
12 uczestników. Jury w składzie: Paweł Adamejtis, Andrzej 
Mierzejewski oraz Gabriela Karolczak oceniało dobór repertuaru 
odpowiedni do wieku, możliwości wokalne dzieci, muzykalność, 
interpretację treści piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Komisja wyłoniła zwycięzców:

W środę, 15 maja br. odbył się Warmiński Bieg Przełajowy. To już 
trzecie zmagania dzieci i młodzieży ze szkół gminnych, które wzięły 
udział w biegach na różne dystanse. W tym roku uczestniczyło 160 
zawodników. Trasa nie była łatwa, przebiegała przez pagórki, łąki  
i ścieżki w miejscowości Kraszewo. Wyścigi utrudniała pogoda, 
zwłaszcza zimny i silny wiatr. Bieg został zorganizowany przez 
klub sportowy LUKS Karol, działający przy Publicznej Szkole 
Podstawowej  im. Karola Wojtyły w Kraszewie, przy wsparciu 
Urzędu  Gminy  w  Lidzbarku  Warmińskim,  Gminnego  Ośrodka 
Kultury i Sportu w Pilniku oraz Stowarzyszenia „Kraszewo – 
wieś naszych marzeń”. Szczególne podziękowania należą się dla 
prowadzącego imprezę Krzysztofa Syrewicza, który dopingował 
zawodników, wyzwalał w nich ducha walki i dodawał zmęczonym 
biegaczom skrzydeł. Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg i otrzymali 
pamiątkowe medale, które w tym roku obrazowały w parę biegnącą 
na tle kapliczki warmińskiej. Podczas zawodów przewidziano dla 
wszystkich ciepłą kiełbasę i herbatę. W klasyfikacji drużynowej 

I miejsce zajęła  Szkoła Podstawowa im. K. Wojtyły w Kraszewie  
z 132 pkt.,  II  miejsce  Szkoła  Podstawowa  im.  J. Piłsudskiego
w  Rogóżu  z  88  pkt.  i  III  miejsce  Szkoła  Podstawowa
im. S. Wyszyńskiego w Runowie z 66 pkt. 

Sołtysi Gminy Lidzbark Warmiński: 
Czeryba Anna - Babiak     
Kuczyńska Lucja - Blanki 
Bogdanowicz Agnieszka - Bobrownik 
Sawicki Piotr - Bugi 
Mandziak Stefan - Drwęca 
Werbicki Marek - Ignalin 
Budzińska Irena - Jagoty 
Stańczak Halina - Jarandowo 
Kropornicka Beata - Kaszuny 
Hałuszczak Małgorzata - Kierz  
Pergoł Natalia - Kłębowo 
Filipiak Ewelina  - Knipy   
Mikulski Krzysztof – Kochanówka

Nisio Dorota - Koniewo  
Olejnik Michał - Kotowo   
Pieńkowska Wiesława - Kraszewo 
Zając Daniel - Lauda     
Danielewski Wiesław - Łabno   
Sartanowicz Marzanna - Łaniewo 
Balukiewicz Kazimierz - Markajmy  
Szostak Wiesław  - Medyny  
Mulański Ryszard - Miejska Wola  
Gadomski Ireneusz  - Miłogórze  
Salwa Marek – Morawa 
Milun Arkadiusz  - Nowa Wieś Wielka 
Kimbar Tomasz  - Nowosady  
Kopal Elżbieta  - Pilnik  

Maconko Emma - Pomorowo  
Żamejć Andrzej - Redy    
Łobata Joanna  - Rogóż 
Frydrycka Regina - Runowo   
Końka Iwona - Sarnowo 
Korosteńska Agnieszka - Stryjkowo  
Gawryś Anna  - Suryty 
Szyszko Janusz  - Świętnik  
Kwiatkowski Marcin - Wielochowo  
Palimąka Lidia - Workiejmy 
Baran Agnieszka - Wróblik   
Marciniak Włodzimierz  - Zaręby 
Majdak Grzegorz - Żytowo

w kategorii wiekowej I-III:
I miejsce – Ksenia Szumna  
II miejsce – Alicja Aramowicz 
III miejsce – Aleksandra Talara

w kategorii wiekowej IV – VI:
I miejsce – Joanna Willecka 
II miejsce ex aequo Judyta Andrukajtis 
i Aleksandra Liman 
III miejsce – Anna Ślęzak

w kategorii VII – VIII i gimnazjum:
I miejsce – Małgorzata Nowak

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz 
nagrodami, które ufundowała LGD „Warmiński Zakątek” oraz 
gmina Lidzbark Warmiński. W etapie międzygminnym niestety 
nie udało się zająć uczestnikom czołowych miejsc.
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VII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII”

DZIENNIKARZE ODWIEDZILI BLANKI

O tym, skąd wziął się pomysł na Zielarską 
Wieś Blanki, o mocy ziół i ich zastosowaniu, 
25 maja br.  mogła dowiedzieć się grupa 
dziennikarzy, która przybyła na wizytę  studyjną 
w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Celem 
projektu była promocja atrakcji turystycznych 
oraz potencjału gospodarczego Warmii.  W  wizycie 
wzięli udział przedstawiciele mediów 
ogólnopolskich takich jak: Onet.pl, Weranda 
Country, Życie na Gorąco, Radio Czwórka, 
Świat i ludzie, Dobry Tydzień, Kropka TV, 
Poznaj Świat i inne.  Oprócz takich miejscowości 
jak Olsztyn, Gietrzwałd, Lidzbark Warmiński 
dziennikarze zawitali również do gminy Lidzbark 
Warmiński do wsi Blanki. Zainteresowanie 
tematyką ziół było bardzo duże. Przedstawicielki 
Stowarzyszenia „Babki Zielarki”: Jolanta Wiącek 
– Prezes Stowarzyszenia, Lucja Kuczyńska 
i Anna Pacanowska z wielkim zaangażowaniem 
opowiadały   jak     stworzyły    stowarzyszenie
i jak  działają  na  rzecz  promocji  ziół,  wsi i gminy 
Lidzbark Warmiński. Oprócz wiedzy teoretycznej 
przedstawiciele mediów mogli zobaczyć jak 
tworzy się np. nalewkę miętową i poznać na 
nią przepis, a także na własne oczy zobaczyć 
uprawiane zioła, dotknąć ich i posmakować. Nie 
obyło się bez degustacji. Goście do wyboru mieli 
m.in. zupę z pokrzywy, pierogi z marchewką, 
naleśniki z pokrzywą, dżem z rabarbarem i miętą. 
Na koniec wizyty dziennikarze spędzili chwilę 
relaksu nad jeziorem Blanki. Wynikiem tej 
wizyty były artykuły promocyjne ukazujące się 
na łamach ww. mediów ogólnopolskich.

Konkurs ortograficzny, który odbył 
się 17 maja br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Pilniku miał za zadanie 
sprawdzić znajomość zasad ortograficznych 
i zasad pisowni, a także reguł praktycznego 
ich zastosowania. Polska ortografia nie należy 
do najłatwiejszych, dlatego uczniowie mieli 
trudny orzech do zgryzienia. Mistrzowie  
i wicemistrzowie ortografii szkół podstawowych  
z terenu gminy Lidzbark Warmiński walczyli  
o atrakcyjne nagrody: bony pieniężne oraz 
sprzęt elektroniczny. Jury w składzie: Edyta 
Dec, Renata Gudowicz, Joanna  Łukaszewicz 
i Jolanta Wójcik przyznało następujące  miejsca:
I miejsce Wiktoria Rudzicz SP Kłębowo, II miejsce 
Oliwia Sosnowska SP Kraszewo, III miejsce 
Szymon Mikołap SP Kraszewo. 
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GMINNY PIKNIK RODZINNY

DELEGACJA GMINY W NIEMCZECH

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji 
zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku 
Gminny Festyn Rodzinny. Impreza zorganizowana była również 
w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem 
„Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”. Organizatorami 
tego wydarzenia był Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Fundacja Arche. Jak co 
roku dla wszystkich dzieci przewidziano wiele darmowych atrakcji

m.in. zjeżdżalnie, bramkę celnościową, watę cukrową, wielkie bańki 
mydlane, ognisko z kiełbaskami, malowanie twarzy i autoportrety. 
Na scenie zaprezentowały się dzieci z GOKiSu, uczniowie szkół 
z terenu gminy Lidzbark Warmiński, oraz zespoły taneczne 
z Lidzbarka Warmińskiego.  Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszył się sprzęt strażacki prezentowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Rogóżu, sprzęt wojskowy z 9 Warmińskiego Pułku 
Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim oraz radiowóz 
policyjny. Na imprezie pojawił się również duży Kot, z którymi 
najmłodsi i nie tylko, mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

W dniach 03.06. – 07.06.2019 r. odbyła się 
kolejna wizyta przedstawicieli gminy Lidzbark 
Warmiński w partnerskiej Gminie Rhede 
(Ems) w powiecie Emsland. Delegacja licząca 
15 osób na czele z Wójtem Gminy Lidzbark 
Warmiński Fabianem Andrukajtisem, radnymi, 
sołtysami, przedstawicielami Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Stowarzyszeń, miała 
możliwość poznać środowisko swoich 
niemieckich przyjaciół.
Głównym priorytetem wizyty było 
omówienie dalszej współpracy dotyczącej 
wymiany młodych sportowców z gminy 
Rhede i Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Karol” działającego przy 
Szkole Podstawowej w Kraszewie. Wynikiem 
rozmów jest wyjazd dzieci z Klubu „Karol” 
do Niemiec zaplanowany na czerwiec 
2021 roku. W trakcie wizyty Wójt Gminy 
Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis 
oficjalnie pożegnał się z Burmistrzem Gminy 
Rhede (EMS) Gerardem Conensem, który 
nie startował w tegorocznych wyborach na 
Burmistrza Rhede. W ramach podziękowania

za owocną współpracę partnerskich gmin w latach  2012 – 2019 Wójt Gminy wręczył 
Burmistrzowi grawerton i znak z zapisaną ilością km do Lidzbarka Warmińskiego 
jako zachętę do odwiedzania i poznawania gminy Lidzbark Warmiński i pięknej 
Warmii. Polska delegacja miała okazję poznać nowego Burmistrza Rhede (Ems) 
Jensa Willerding, który liczy na dalszą współpracę między naszymi gminami.
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ZAWODY JEŹDZIECKIE W BABIAKU

WYJAZD SZKOLENIOWY ROLNIKÓW

ZIOŁOWE BLANKI

16 czerwca br. w Babiaku odbyły się IX Regionalne Zawody 
Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody. Jak co roku frekwencja 
wśród zawodników dopisała. W zawodach startowało ok. 50 
zawodników z 10 klubów jeździeckich z terenu Polski północno 
– wschodniej.  Zawodnicy walczyli nie tylko o miano najlepszego, 
ale także o niemałą pulę nagród w postaci statuetek i nagród 
pieniężnych ufundowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński 
i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku oraz nagród 
rzeczowych ufundowanych przez Związek Gmin Warmińsko – 
Mazurskich w Olsztynie. 
Smakowitości w postaci ciast, pierogów i innych pyszności własnej 
roboty zaprezentowało  Koło Gospodyń Wiejskich w Babiaku. 
Podczas zawodów miłą niespodzianką było wręczenie Wójtowi 
Honorowej Srebrnej  Odznaki  Polskiego  Związku  Jeździeckiego
za zasługi propagowania jeździectwa na Warmii i Mazurach.

03 lipca br. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku 
Warmińskim zorganizował wyjazd szkoleniowy dla rolników  
z Gminy Lidzbark Warmiński. Celem wyjazdu była prezentacja pól  
i propagowanie technologii uprawy nowych odmian zbóż i innych 
upraw zalecanych w naszym województwie. Rolnicy odwiedzili 
gospodarstwa rolne Mariusza Szałaja w Runowie oraz 
gospodarstwa w Medynach: Łukasza Szostaka, Mirosława Skiby  
i Jana Sztynio. Rolnikom towarzyszył Wójt Gminy Fabian 
Andrukajtis, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
Marek Kuźniewski, oraz Wicedyrektor Warmińsko – Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Małgorzata Micińska – Wąsik. 
Wyjazd zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez 
mieszkańców wsi Medyny.

Blanki znów pachniały ziołami i rozbrzmiewały muzyką. 
A to wszystko za sprawą kolejnego Festiwalu Ziół, który 
13 lipca br. odbył się w tej wsi. Świętowanie rozpoczęto, 
jak co roku Mszą Świętą celebrowaną przez księdza Adama 
Narbuta w kościele parafialnym w Blankach. Po mszy 
rozpoczęto oficjalnie IV Festiwal Ziół. Gości przywitała 
Babka Zielarka Lucja Kuczyńska wraz z Zastępcą Wójta 
Tomaszem Kołodziejczykiem i Przewodniczącym Rady Gminy 
Markiem Werbickim. Na scenie zaprezentowali się: Zespół 
Tańca Ludowego Perła Warmii, grupa taneczna Chorsina, 
Kapele Ludowe Furman i Rogóżanie, zespół instrumentalno 
– wokalny Contra Band’a oraz solistki z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Pilniku. Gwiazdą festiwalu był Czerwony 
Tulipan, który zgromadził wielu swoich fanów. Nie zabrakło 
oczywiście stoisk degustacyjnych, gdzie skosztować można 
było nalewek i syropów z miejscowych ziół i owoców, oraz 
zupy z pokrzyw. Podczas imprezy rozstrzygnięto ziołowe 
konkursy: na nalewkę, bukiet, michę i lekarstwo. Festiwal 
był doskonałą okazją do sprawdzenia swoich sił podczas 
warsztatów zielarskich, wyrobu świec i papieru czerpanego.
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FESTIWAL KULINARNY 

100 URODZINY 

DOŻYNKI POWIATOWE W PILNIKU

4 sierpnia br. w Miłogórzu odbył się III Gminny Festiwal 
Kulinarny pod nazwą ,,Kuchnia Staropolska”. Na scenie 
zaprezentowały się dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Pilniku, kapela ludowa Rogóżanie, kapela ludowa Furman 
i zespół instrumentalno – wokalny Contra Band’a. W trakcie 
festiwalu odbywał się konkurs kulinarny na najlepsze danie 
kuchni staropolskiej, do którego przystąpiły trzy drużyny. Przy 
ocenie dania konkursowego komisja kierowała się smakiem 
potrawy, szczególnymi elementami dekoracyjnymi, estetyką, 
oryginalnością i pomysłowością. I miejsce komisja przyznała 
Annie Czeryba i Kindze Lubowickiej, II miejsce – Joannie 
Łobata i Mirosławowi Pietrasiak, a III – Małgorzacie Werbickiej. 
Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo Caprii Music. Festiwal 
zakończył się zabawą taneczną.

Szanowną Jubilatkę Panią Monikę Olkowską w 100 urodziny tj. 
22 sierpnia br. odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy Lidzbark 
Warmiński. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu, wręczono 
szanownej Jubilatce list gratulacyjny, kwiaty oraz prezent, 
życząc jednocześnie kolejnych, jeszcze piękniejszych jubileuszy. 
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze. Dostojna 
Jubilatka niestety nie chodzi i zmaga się z wieloma chorobami, 
ale   pomimo  to   jest   promienna,  uśmiechnięta   i  otwarta
 na towarzystwo. Pani Monika urodziła się w miejscowości Huta – 
Bydgoszcz, a do Blanek przybyła w 1946 roku. Stulatka urodziła 
i wychowała 5 dzieci, doczekała się 7 wnucząt i 6 prawnucząt.

Gospodarzem 11 dożynek powiatu lidzbarskiego była gmina 
Lidzbark Warmiński. Do miejscowości Pilnik, 7 września br. 
zjechała rekordowa liczba wieńców dożynkowych.  Mieliśmy 
przyjemność podziwiać 11 pięknie ozdobionych kłosami, ziarnami 
zbóż i kwiatami wieńców dożynkowych, które są wyrazem dumy 
i radości z zebranych plonów.
Obchody rolniczego święta rozpoczęły się dożynkową mszą 
świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzbarku 
Warmińskim celebrowaną przez Arcybiskupa Metropolitę 
Warmińskiego Józefa Górzyńskiego i Dziekana - proboszcza 
parafii księdza Jerzego Rożentalskiego oraz księży z dekanatu 
lidzbarskiego.
Następnie uczestnicy przeszli na plac dożynkowy w barwnym 
korowodzie prowadzonym przez Reprezentacyjną Orkiestrę 
Dętą Gminy Lidzbark Warmiński wraz z Mażoretkami, oraz  
Starostami Dożynek – Państwem Joanną i Tomaszem Kimbar, 
aby podzielić się chlebem i świętować zakończenie żniw. Gości 
powitali gospodarze Dożynek – Starosta Lidzbarski Jan Harhaj 
oraz Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.
Po obrzędach dożynkowych Gospodarze Dożynek wręczyli 
grawertony oraz upominki rolnikom „Zasłużonym dla rolnictwa 
powiatu lidzbarskiego”.  Z gminy Lidzbark Warmiński wyróżnienia 
otrzymali: Państwo Monika, Damian i Danuta Wróblewscy z Drwęcy

oraz Państwo Halina i Ryszard  Krawczyk z Ignalina. Wójt Gminy 
dodatkowo przyznał także wyróżnienia Państwu Joannie i Piotrowi 
Kowalskim z Kaszun oraz Państwu Agnieszce i Mariuszowi Szałaj 
z Runowa.
Podczas dożynek rozstrzygnięto także konkurs na „Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy”.  I miejsce zdobyło sołectwo Wolnica gm. 
Lubomino, II miejsce  – sołectwo Kraszewo gm. Lidzbark Warm. 
a III miejsce –  Stowarzyszenie Żegoty gm. Kiwity.
Nagrodę publiczności konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” 
otrzymało Stowarzyszenie Kraszewo – Wieś naszych marzeń – 
gm. Lidzbark Warmiński.  Fundatorem nagrody publiczności była 
Warmńsko – Mazurska Izba Rolnicza.
Barwnie udekorowane stoiska wystawiennicze również zostały 
nagrodzone:
I miejsce otrzymało sołectwo Wilczkowo – gm. Lubomino, II miejsce – 
KGW Babiak – gm. Lidzbark Warmiński, III miejsce – Stowarzyszenie 
Kraszewo  – Wieś  naszych  marzeń – gm.  Lidzbark   Warmiński. 
Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Swoimi występami 
zaszczyciły nas zespoły: Kapela ludowa „FURMAN” z Kraszewa, 
Kapela ludowa „ROGÓŻANIE” z Rogóża, Zespół wokalno – 
instrumentalny „ContraBand’a” działający przy GOKiS Pilnik. 
Gwiazdą dożynek był zespół  disco polo ANDRE, który rozgrzał 
publiczność. Zabawę dożynkową poprowadził zespół New Smile.
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5. PKO BIEG CHARYTATYWNY

BABKI ZIELARKI W SPALE

660 – LECIE KRASZEWA

Ten wyjątkowy ogólnopolski bieg sztafetowy rozegrał się 14 września 
br. równocześnie na 12 stadionach w Polsce – w Lublinie, Rudzie 
Śląskiej, Koszalinie, Lidzbarku Warmińskim, Łodzi, Warszawie, 
Bydgoszczy, Krakowie, Wrocławiu, Słupsku, Poznaniu, 
Białymstoku. W Lidzbarku Warmińskim, na stadionie miejskim 87 
pięcioosobowe drużyny pokonały 3223 okrążeń po 400-metrowej 
bieżni.  W Biegu PKO wzięły udział także dwie pięcioosobowe 
drużyny z gminy Lidzbark Warmiński na czele z zastępcą Wójta 
Gminy Tomaszem Kołodziejczykiem. Gminnym drużynom udało 
się przebiec 71 okrążeń. Każde okrążenie  przeliczone  zostanie
na złotówki, które trafią do placówek opiekuńczo - wychowawczych, 
by dofinansować edukację pozaszkolną dzieci. 

Jak co roku, 15 września w Spale koło Łodzi odbywały się 
Dożynki Prezydenckie. Województwo warmińsko – mazurskie 
reprezentowały m.in. Babki Zielarki z Blanek, jako wieś 
tematyczna „Zielarska Wieś Blanki”, które wprowadzały 
wszystkich w świat ziół. W trakcie święta plonów Babki Zielarki 
miały okazję porozmawiać z parą prezydencką Andrzejem Dudą 
i Agatą Kornhanuser-Dudą, a także z ministrem rolnictwa Janem 
Krzysztofem Ardanowskim.

28 września br. Kraszewo obchodziło 660 rocznice lokacji wsi. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym 
p.w. św. Elżbiety, którą w intencji mieszkańców celebrował 
ksiądz kanonik Kszysztof Bielawny.  Po mszy świętej nastąpiło 
uroczyste zasadzenie pamiątkowego dębu przez Wójta Gminy 
Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtisa, fundatora drzewka. 
Następnie barwny korowód, na czele z orkiestrą dętą z GOKiS 
w Pilniku, wyruszył na scenę plenerową, gdzie zaplanowana 
była dalsza część uroczystości. Oprócz występów zespołów 

działających na terenie gminy można było skorzystać 
z bezpłatnych atrakcji: dmuchanego miasteczka, waty 
cukrowej, grochówki, bigosu i kiełbaski z grilla. Z okazji 
tak wspaniałego święta, nie mogło zabraknąć również tortu 
i pokazu sztucznych ogni. Gwiazdą wieczoru był zespół 
„Singers”, którego muzyka rozbrzmiewała do późnych godzin 
wieczornych. Organizatorami uroczystości było Sołectwo 
Kraszewo, Stowarzyszenie „Kraszewo – wieś naszych marzeń” 
oraz K&Ch Projekt Karolina Chomej.
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MIĘDZYNARODOWA SPARTAKIADA

FESTYN RODZINNY W MORAWIE

1 października br. na Stadionie Miejskim w Lidzbarku 
Warmińskim już po raz siódmy odbyły się Międzynarodowe 
Zawody Lekkoatletyczne o puchary Mera Miasta Kaliningrad, 
Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński oraz Wójta Gminy 
Lidzbark Warmiński i Wójta Gminy Kiwity. Coroczne 
zawody szkół odbywają się w ramach Traktatu o współpracy 
transgranicznej pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim Federacji 
Rosyjskiej a województwem warmińsko – mazurskim oraz 
międzynarodowego projektu edukacyjnego „Przyjaźń nie zna 
granic”. W zawodach brało udział 6 szkół z Kaliningradu, 3 szkoły 
z Lidzbarka Warmińskiego oraz szkoła z Kraszewa, Rogóża 
i Kiwit. Uczniowie rywalizowali ze sobą w konkurencjach 
lekkoatletycznych tj: skok w dal – chłopców i dziewcząt, bieg na 
600 m – dziewczyny oraz 1000 m - chłopcy oraz w sztafecie 4x 100 
m – dziewczyny i chłopcy. Odbył się również Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej. Jak zwykle zawody przebiegały w bardzo 
emocjonującej atmosferze. Wszyscy zawodnicy wykazali dużo 
zapału i determinacji. Nie przeszkadzała im jesienna aura, aby 
zdobyć jak najwięcej punktów i stanąć na podium. Najlepsi 
okazali się zawodnicy z Rosji, którzy prawie we wszystkich 
konkurencjach zdobyli czołowe miejsca. 
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 
I miejsce: Szkoła 57  Rosja – 101 pkt
II miejsce: Szkoła 49 Rosja – 82,5 pkt
III miejsce: Szkoła 25  Rosja – 79,5 pkt
IV miejsce: Szkoła 19 Rosja – 78,5 pkt
V miejsce: Szkoła Podstawowa 3 Lidzbark Warmiński – 72,5 pkt
VI miejsce: Szkoła Podstawowa 1 Lidzbark Warmiński – 72 pkt
VII miejsce: Szkoła Szilie Rosja – 61,5 pkt
VIII miejsce: Szkoła Podstawowa Rogóż – 57 pkt
IX miejsce: Szkoła Podstawowa Kiwity – 42 pkt
X miejsce: Szkoła 10 Rosja – 39 pkt
XI miejsce: Szkoła Kraszewo – 23,5 pkt
XII miejsce: Szkoła Podstawowa 4 Lidzbark Warmiński – 18,5 pkt
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej wygrała Szkoła Szilie 
z Rosji, drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 z Lidzbarka 
Warmińskiego, a III - Szkoła Podstawowa z Kraszewa.
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5 października br. we wsi Morawa odbył się Festyn Rodzinny 
zorganizowany przez dziewczyny z Projektu ARCHE Morawa 
wraz z sołtysem wsi Markiem Salwa. W imieniu Fabiana 
Andrukajtisa Wójta Gminy Lidzbark Warmiński udział w spotkaniu 
wzięła Agnieszka Jankowska Kierownik Referatu Funduszy 
Pomocowych, Oświaty i Promocji, która podziękowała 
organizatorom za zaproszenie i przekazała im od Wójta listy 
gratulacyjne wraz z drobnymi upominkami promującymi naszą 
gminę. Podczas imprezy zapewniono atrakcje zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych. Na świeżym powietrzu można było posilić się 
pyszną kiełbaską, kaszanką i karkówką z grilla, domowym 
chlebkiem ze smalcem i ogórkiem, watą cukrową i popcornem. 
Dzieci uczestniczyły w licznych zabawach zorganizowanych 
przez  animatorów  na  placu  przed  świetlicą  wiejską  (m.in. 
chodzenie na szczudłach, jazda na rowerkach cyrkowych, 
malowanie  buziek). W trakcie  festynu  można  było  spróbować

pysznej grochówki, smakowitych dań i wypieków przygotowanych 
przez panie z Morawy. Impreza upłynęła w bardzo miłej, rodzinnej 
atmosferze, która sprzyjała integrowaniu się mieszkańców wsi.



KRASZEWO NAGRODZONE

STYPENDIA SPORTOWE I NAUKOWE

Do tegorocznego konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna 
wieś” organizowanego przez Związek Gmin Warmińsko – 
Mazurskich przystąpiło 26 wsi z całego województwa warmińsko 
– mazurskiego. Z gminy Lidzbark Warmińsko to sołectwo Kraszewo 
od wiosny starało się poprawić wizerunek swoich posesji 
i przestrzeni publicznej. Podczas oficjalnego rozstrzygnięcia 
konkursu, który odbył się 3 października 2019 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie, sołectwo Kraszewo otrzymało 
1 500,00 zł za zajęcie XI miejsca. Nagrodę sponsorował 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Nagrodę odbierali: Sołtys Wiesława Pieńkowska, Radny Andrzej 
Smukowski oraz Agnieszka Jankowska Kierownik Referatu 
Funduszy Pomocowych, Oświaty i Promocji Urzędu Gminy 
Lidzbark Warmiński. Konkurs „Czysta i piękna zagroda – 
estetyczna wieś” to jeden z najbardziej prestiżowych tego typu 
konkursów w regionie. Celem konkursu jest poprawa stanu 
ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących 
do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich. Zwycięzcą 
tegorocznego konkursu została wieś Żegoty w gminy Kiwity, 
drugie miejsce zdobył Nibork Drugi gmina Nidzica, trzecie 
Stryjewo w gminie Biskupiec. Wyróżnionych nagrodami 
finansowymi zostało ogółem 13 wsi.

W środę 30 października br. podczas sesji Rady Gminy po 
raz kolejny uroczyście przyznano stypendia oraz wręczono 
upominki najbardziej uzdolnionym uczniom mieszkającym na 
terenie gminy Lidzbark Warmiński. Za szczególne osiągnięcia 
w sporcie wyróżniony został:
- Szymon Szymonowicz lat 19, mieszkaniec wsi Kraszewo, uczeń 
Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie, klasa IV, który osiąga 
sukcesy w zapasach: I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Radomiu, I miejsce – Puchar Polski Seniorów w Raciborzu, 
XIX miejsce w Turnieju Międzynarodowym w  Warszawie, 
XX miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w Rumunii, 
XXI miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w Estonii, 
XXIII miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w Hiszpanii. 
W imieniu Szymona z rąk Wójta Gminy Lidzbark Warmiński 
Fabiana Andrukajtisa stypendium odebrali jego rodzice Wioletta 
i Krzysztof Szymonowicz.
- Grzegorz Borkowski, lat 19, również mieszkaniec Kraszewa, 
uczeń Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Stanisława Staszica 
w Lidzbarku Warmińskim, klasa IV, który zdobywa wysokie miejsca 
w zapasach i w sumo: I miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Juniorów w Kętrzynie, II miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Juniorów w Lidzbarku Warmińskim, III miejsce w Mistrzostwach 
Polski w Ropczycach, V miejsce w Mistrzostwach Polski Junior 
w Międzyzdrojach. Wójt Gminy uroczyście wręczył dyplom 
stypendialny Grzegorzowi, który przybył razem z tatą Tomaszem 
Borkowskim. 
Za wybitne osiągnięcia w nauce wyróżnione zostały:
- Patrycja Bartnikowska, lat 16, mieszkanka Wielochowa, 
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego 

w Olsztynie, klasa I. Absolwentka Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku 
Warmińskim. Laureatka w Wojewódzkim Konkursie z Chemii 
dla uczniów gimnazjów. Średnia ocen: 5,35
- Angelika Licznerska, lat 16, mieszkanka Rogóża, uczennica 
XII Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, klasa I, 
Absolwentka Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Warmińskim. 
Finalistka w Wojewódzkim Konkursie z Chemii dla uczniów 
gimnazjów. Średnia ocen: 5,41.
Wójt Gminy podziękował wyróżnionym uczniom i ich rodzicom 
za ponoszony trud w wychowaniu, wysiłek podczas treningów 
i zawodów, za profesjonalne podejście do swoich zajęć i pasji 
oraz promocję naszego regionu w wielu zakątkach naszego 
kraju jak i zagranicą. 
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Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy odbywającej się 
30 października br. w GOKiS w Pilniku, Wójt Gminy Lidzbark 
Warmiński Fabian Andrukajtis przekazał gratulacje pracownikom 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zajęciem 
pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Projekt socjalny dla 
rodziny”.  Pani Agnieszka Wojtel oraz Pani Sylwia Piotrowicz 
zrealizowały swój autorski pomysł, który nazwały “Power mama”. 
Pomysł zwyciężył, pokonując tym samym 25 innych projektów 
socjalnych z 11 województw. Inicjatorki projektu odebrały nagrodę 
w Warszawie w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
24 października br. 

06 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku 
odbył się „II Międzyszkolny konkurs teatralny o charakterze 
profilaktycznym szkół podstawowych Gminy Lidzbark Warmiński”. 
Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmiński, przy wsparciu 
gminy Lidzbark Warmiński i GOKiS w Pilniku. Konkurs kierowany 
był do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII. Do konkursu 
zgłosiły się 4 grupy teatralne z gminnych szkół publicznych 
w Kłębowie, Kraszewie, Rogóżu i Runowie. Wszystkie grupy 
zaprezentowały krótkie inscenizacje o tematyce profilaktycznej. 
Wyłonienia laureata dokonała 3-osobowa Komisja Konkursowa, która 
jednogłośnie wybrała grupę ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rogóżu. Zwycięska szkoła otrzymała 
symboliczny czek na 1 000,00 zł, do wykorzystania na dowolny cel. 
Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy.

Tegoroczne uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Markajmach 
odbyły się 7 listopada jak zawsze o godzinie 10:40. Podczas 
ceremonii wspominaliśmy wszystkich żołnierzy Wspólnoty 
Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, lądzie i w powietrzu 
w czasie I i II Wojny Światowej, oraz odważnych żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli i umierali na swojej 
ojczystej ziemi oraz za granicą u boku towarzyszy broni 
z państw Wspólnoty Brytyjskiej. Na uroczystość przybył 
Attache Obrony Wielkiej Brytanii Pułkownik Dominic Morgan 
wraz z małżonką, a także przedstawiciele samorządów, 
służb mundurowych, żołnierze z 9 Warmińskiego Pułku 
Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, kombatanci, 
weterani i dyrektorzy szkół z terenu gminy Lidzbark Warmiński 
z pocztami sztandarowymi oraz młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku 
Warmińskim z pocztem sztandarowym. Podczas uroczystości 
poszczególne delegacje złożyły pod Krzyżem Ofiary – pomnikiem 
poświęconym żołnierzom brytyjskim – wieńce i wiązanki 
kwiatów.  -  „Cmentarz  w  Markajmach  jest  bez  wątpienia
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PROJEKT „POWER MAMA” NAGRODZONY 

ZWYCIĘSTWO  SP ROGÓŻ

DZIEŃ PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY 
WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ

jednym z najpiękniejszych, najbardziej przepełnionych 
specyficzną atmosferą cmentarzy brytyjskich żołnierzy w Europie” 
– powiedział Attache Obrony Wielkiej Brytanii Pułkownik 
Dominic Morgan.



PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

KONCERT PATRIOTYCZNY

7 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku 
odbył się Przegląd Piosenki Patriotycznej. W konkursie mogli brać 
udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Lidzbark 
Warmiński. Konkurs podzielony został na 3 kategorie wiekowe: 
klasa 0 - III, IV - VI oraz VII - VIII. Komisja w składzie: Jacek 
Sobczak, Andrzej Mierzejewski oraz Paweł Adamejtis oceniała 
dobór repertuaru patriotycznego, interpretacje utworu i wyraz 
artystyczny, muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 
(Wyniki konkursu na stronie internetowej gminy.) Wszyscy 
uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku. 

„Rota”, „Mury”, „Piechota” to tylko niektóre utwory, jakich 
można było wysłuchać podczas koncertu, z okazji 101. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ten niezwykły koncert odbył się 15 listopada 2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku.
W wyjątkowy klimat i muzyczną podróż po historii naszego kraju 
zabrała słuchaczy Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Lidzbark 

Warmiński, zespół wokalno – instrumentalny „ContraBand’a 
i dziecięcy zespół wokalny Bel Canto działający przy GOKiS Pilnik 
oraz kapela ludowa „Rogóżanie”, soliści: Anna Ślęzak, Paweł 
Adamejtis, a także zaproszony zespół „Elektryczni” działający  
przy  Grójeckim   Ośrodku  Radioelektronicznym w Lidzbarku 
Warmińskim. 
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W Szkole Podstawowej w Kłębowie od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 
2019 realizowany był projekt „Akademia wiedzy - podniesienie 
kompetencji uczniów i nauczycieli SP Kłębowo w gminie  
Lidzbark Warmiński” współfinansowany z EFS w ramach 
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego na lata 2014-2020. Program obejmował zajęcia 
edukacyjne dla 40 uczniów (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
z języka angielskiego, rozwijające z języka angielskiego, 
rozwijające kreatywność, rozwijające matematyczno - 
przyrodnicze - matematyka/przyroda/biologia/chemia, doradztwo 
zawodowe) oraz szkolenia dla 11 nauczycieli. W ramach projektu 
zrealizowane zostały wyjazdy edukacyjne m.in. do Szyman, 
Kętrzyna, Węgorzewa, Torunia, Gdyni i Zakopanego oraz odbyły 
się pokazy naukowe z cyklu „Fizyka dla smyka”.
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„AKADEMIA WIEDZY”

Obecnie szkoła mieści się w dwóch budynkach:
Kraszewo 2 - tu znajdują się oddziały przedszkolne 3 - 4 latków, 
5-6 latków oraz klasy I - III
Kraszewo 8 -  w tym budynku uczą się uczniowie klas IV - VIII, 
tak więc warunki do nauki są bardzo dobre. 
Szkoła posiada kuchnię i stołówkę, z której mogą korzystać 
wszyscy uczniowie, świetlicę szkolną zapewniającą 
opiekę po zakończonych zajęciach, halę sportową oraz 
bibliotekę. Organizujemy uroczystości, które na stałe wpisały 
się w kalendarz szkolny: Dzień chłopaka, Dzień Edukacji 
Narodowej, Święto Patrona Szkoły, Narodowe Święto 
Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, choinka szkolna, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny. Nasi 
uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach powiatowych  
i gminnych: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym – ostatnio II miejsce; Powiatowy Turniej Wiedzy 
Pożarniczej – ostatnio I miejsce; Powiatowy Konkurs Piosenki 
„Zaśpiewaj mi”; Warmiński Konkurs Recytatorski Poezji 
Warmińskiej- tytuł laureata. Gminne: Najpiękniejsza Szopka 
i Kartka Bożonarodzeniowa - I, II, III miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, Tradycyjna Palma Wielkanocna - I, II, 
III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, Kocham 
Śpiewać Polskie piosenki – I miejsce w kategorii klas I - III. 
Realizujemy różne programy i projekty: Program dla szkół – 
w ramach którego uczniowie klas I - V otrzymują mleko i przetwory 

mleczne oraz warzywa i owoce; Przyjaciele Zippiego- program 
dla uczniów klasy III kształtujący umiejętności radzenia sobie 
z emocjami; Trzymaj Formę i Bieg po zdrowie – programy 
propagujące zdrowy styl życia; Akademia pięknego uśmiechu 
Aquafresch. Organizujemy cykliczne wyjazdy do Filharmonii 
w Olsztynie, Teatrzyki do LDK w Lidzbarku Warmińskim, 
wycieczki edukacyjne - ostatnio Zakopane i rekreacyjne - ostatnio 
spływ kajakowy Krutynią.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE 
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W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie 
funkcjonuje oddział przedszkolny, który zapewnia opiekę dla 
dzieci 3-4 letnich. Dzieci mogą tu przebywać w godzinach od 
6.30 do 16.00. Maluchy oraz rodzice mogą tu liczyć na fachową 
opiekę  ze  strony  wykwalifikowanej  kadry  pedagogicznej 
i personelu przedszkola. Do dyspozycji dzieci mają dwie sale oraz 
plac zabaw wyposażony w atestowany sprzęt. Traktujemy dzieci 
podmiotowo dbając o ich indywidualny rozwój we wszystkich 
sferach. Wszystkim zapewniamy troskliwą opiekę w atmosferze

szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Dążąc do jak najczęstszej 
obecności rodziców w życiu przedszkola organizujemy imprezy 
z ich udziałem. Rodzice chętnie uczestniczą w życiu placówki: 
Dzień Chłopaka, pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego 
Misia, Dzień Babci i Dziadka, zabawa choinkowa, Dzień Rodziny. 
Organizujemy również wyjazdy edukacyjne, wyjazdy do salonu 
gier i zabaw. Nasze przedszkole to miejsce przyjazne każdemu 
dziecku!
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Rok szkolny 2018/2019 przeszedł do historii, a tyle się wydarzyło. 
Rok obfitował w działania promujące: bezpieczeństwo, pozytywne 
nawyki ekologiczne, zdrowy styl życia oraz działalność 
charytatywną. Wiele akcji, w których szkoła bierze udział 
(Śniadanie daje moc, 5 porcji zdrowia w szkole, Mleko w szkole, 
Owoce w szkole, WOŚP, Mikołajkowy i Walentynkowy kiermasz 
ciast, zbiórka dla bezdomnych zwierząt, zbiórka nakrętek, baterii 
czy zużytych telefonów komórkowych, Bieg Charytatywny PKO, 
Bezpieczna droga do szkoły, Bieg po zdrowie, Trzymaj formę, 
i wiele innych) na stałe wpisało się w szkolny kalendarz imprez. 
Szkoła od wielu lat współpracuje z bankiem PKO BP w Lidzbarku 
Warmińskim poprzez popularyzację idei oszczędzania  
i przedsiębiorczości - odbywa się to poprzez wizyty uczniów 
w siedzibie banku, prowadzenie lekcji przez pracowników banku  
i opiekuna SKO w szkole oraz udział w różnego rodzaju konkursach 
i przedsięwzięciach. Uczniowie (ok. 70% uczniów klas I – VI) 
posiadają własne konta oszczędnościowe obsługiwane internetowo. 
Po ukończeniu 13 roku życia konta SKO przekształcane są w konta 
PKO Junior.  Działająca przy szkole Szkolna Kasa Oszczędności 
w Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli dwukrotnie zdobyła 
nagrodę III stopnia w wysokości 1000,00 złotych, a opiekun SKO 
p. Łucja Barbarowicz została wyróżniona brązową oznaką.
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach gminnych (I miejsce 
w konkursie „Świadoma reakcja – dobra relacja” nagroda pieniężna 
w wysokości 500,00 zł), rejonowych, powiatowych, ogólnopolskich 
(konkursy ekologiczne: Ekoplaneta – 3 wyróżnienia i tytuł laureata 
w konkursie „Edukujemy – Pomagamy”), i międzynarodowych 
(Konkurs Matematyczny Kangur – 2 wyróżnienia). 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUNOWIE
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Nasza przyjaźń z polskimi szkołami na Litwie rozpoczęła 
się pięć lat temu. Staliśmy się partnerem w akcjach niesienia 
pomocy Rodakom mieszkającym na obczyźnie. Dzięki 
współpracy ze Związkiem Piłsudczyków RP Oddział Olsztyn 
oraz zaangażowaniu środowiska szkolnego, lokalnego i władz 
samorządowych dostarczyliśmy dary polskim szkołom, m.in.: 
w Mejszagole, Butrymańcach i Solecznikach. W dniach 24-26 
czerwca br., dzięki wsparciu KOWR OT w Olsztynie, FOŚiGW 
w Olsztynie, Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana 
Andrukajtisa, rodziców i społeczności lokalnej odbył się 
wyjazd na Litwę. Byli z nami uczniowie, rodzice, ks. proboszcz 
Jarosław  Prusaczyk,  Kapela  Ludowa  „Rogóżanie”.  Będąc
w Butrymańcach odwiedziliśmy ks. Józefa Aszkiełowicza, laureta 

tytułu „Polak Roku 2016” i społeczność szkolną Gimnazjum 
im. Anny Krepsztul. Tam przekazaliśmy laptopa, pomoce 
dydaktyczne, książki, słodycze i upominki. Podczas miejscowego 
festynu   gościnnie  wystąpiła  Kapela  Ludowa  „Rogóżanie”.
Zwiedziliśmy piękne Wilno, oraz Cmentarz na  Rossie,  gdzie
oddaliśmy hołd Wielkiemu Polakowi, patronowi naszej szkoły, 
Józefowi  Piłsudskiemu.  W  drodze  powrotnej  podziwialiśmy  
Zamek Książąt Litewskich w Trokach i miejsce Cudu 
Eucharystycznego w Sokółce. Wróciliśmy pełni wrażeń, 
zachwyceni siłą kultywowania polskiej tradycji, kultury i historii 
na obczyźnie. Nawiązaliśmy nowe kontakty, które mamy nadzieję 
zaowocują w przyszłości. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGÓŻU

WSPÓŁPRACA Z LITWĄ

PROJEKT „WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ, 
NIEPODLEGŁOŚĆ”

W związku z rocznicą Stulecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, w roku szkolnym 2018/2019 realizowaliśmy 
projekt „Wolność, godność, niepodległość” we współpracy 
z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Urzędem Gminy Lidzbark 
Warmiński. Projekt skierowany był do uczniów, rodziców, 
nauczycieli środowiska lokalnego, mieszkańców gminy 
Lidzbark Warmiński. Jego głównym celem było upamiętnienie 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości, poszerzenie wiedzy 
na temat dróg prowadzących nasz kraj do niepodległości, 
kształtowanie postaw patriotycznych oraz więzi z krajem 
ojczystym, zaangażowanie dzieci i młodzieży, ich rodzin 
oraz społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach 
rocznicowych. W ramach projektu odbyły się wydarzenia takie 
jak: Wieczornica Patriotyczna, podczas której odbył się test 
wiedzy „Portrety Niepodległości”; konkurs plastyczny „Kartka 
dla Niepodległej, wycieczka do Warszawy, podczas której 
uczniowie zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego, odwiedzili 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach oraz złożyli kwiaty przed 
pomnikiem naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego; 
Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości; 
„Śniadanie z Marszałkiem” – spotkanie, podczas którego 
wszyscy obecni mają okazję skosztować ulubionych potraw 
Marszałka oraz posłuchać o jego historii, także wspólnie 
śpiewać piosenki patriotyczne.  
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Od września do grudnia Biblioteka Publiczna w Kraszewie 
realizuje projekt „Kraszewska Akademia Seniora” - dofinansowany 
ze środków Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w ramach 
konkursu na rzecz aktywizacji i marginalizacji osób starszych. 
Całkowita wartość projektu 31 230,00 zł, w tym dofinansowanie 
24.930,00zł. W ramach projektu realizowane są  zajęcia zdrowego 
żywienia, zajęcia animacyjne, literackie, warsztaty ozdób 
bożonarodzeniowych, wyjazd do teatru “Roma”.

Stowarzyszenie „Kraszewo – wieś naszych marzeń” podczas ferii 
zimowych zorganizowało dla dzieci zajęcia animacyjne, wyjazdy 
do kina i sali zabaw w Olsztynie. Podczas wizyty w Lidzbarskim 
Domu Kultury dzieci oglądały filmy oraz brały czynny udział  
w zajęciach o bezpieczeństwie, prowadzonych przez policjantów. 
Uczestniczyły również w zajęciach integracyjnych z elementami 
teatru. Na ten cel przeznaczono środki pozyskane z 1% podatku. 
W zajęciach brało udział 19 dzieci.

15.06. br. z okazji rozpoczęcia wakacji zorganizowaliśmy 
piknik dla dzieci. Były warsztaty cyrkowe, malowanie 
odlewów z gipsu i malowanie twarzy, oraz gigantyczne bańki 
mydlane. Nie zabrakło kiełbasek i słodkiego poczęstunku. 
Współorganizatorami imprezy była sołtys Kraszewa, Rada 
Sołecka oraz fundacja Projekt ARCHE.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRASZEWIE

KRASZEWSKA AKADEMIA SENIORA

FERIE ZIMOWE

FESTYN DLA DZIECI

LUKS KAROL KRASZEWO

Sekcja piłki nożnej Luks Karol Kraszewo ciągle się rozwija. Fakt 
uczestniczenia w wielu projektach piłkarskich nie jest przypadkowy. 
Szkolny klub z Kraszewa ściśle współpracuje z Akademią Piłkarską 
PROGRES Lidzbark Warmiński i jego trenerem Jackiem Barszcz. 
Dzięki współpracy dzieci z Luks Karol mają więcej możliwości na 
rozwój i uczestnictwo w imprezach piłkarskich, takich jak:
- Turniej “Z podwórka na Stadion o puchar Tymbarku” - Finały 
Wojewódzkie dziewcząt U - 12
- Akademia Młodych Orłów 
- Szkoła w Kraszewie posiada Certyfikat „Piłką nożną w szkole” 
wydany przez Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Nożnej  - 
Turnieje piłki nożnej w niemieckim Rhede (Ems)
- Uczestniczenie w imprezach zaprzyjaźnionego AP PROGRES 
LIDZBARK WARMIŃSKI 
- Cykliczne halowe turnieje w Lubominie.
Najważniejsze w całym klubie jednak są dwie wspaniałe 
kobiety, Dyrektor SP Kraszewo Beata Domarecka oraz Iwona 
Miecznikowska - prezes Luks Karol Kraszewo, a także zawsze 
pomocny i zagrzewający do walki Krzysztof Syrewicz. Osoby

te wkładają wiele wysiłku, aby dzieci z klubu mogły czerpać 
jak najwięcej z uprawiania sportu w tak małej miejscowości. 
Życzymy dalszych sukcesów.
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LUKS KAROL KRASZEWO

INICJATYWY MIESZKAŃCÓW GMINY

Mieszkańcy wsi Wróblik we własnym zakresie utwardzili plac pod śmietniki oraz go ogrodzili siatką poprawiając tym samym estetykę wsi. 

WRÓBLIK

SARNOWO

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
zrealizowało projekt „Centrum Integracji Wielopokoleniowej”. 
Dzięki temu we wsi Sarnowo została utworzona siłownia 
zewnętrzna składająca się z urządzeń: surfer i twister, wioślarz 
i prasa nożna, biegacz i orbitrek, krzesło do wyciskania 
siedząc i wyciąg górny, motyl i narciarz. Koszt uzyskanego 
dofinansowania wynosi 17 979,00 zł. 
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Stowarzyszenia „Nasza wieś Ignalin” w okresie od sierpnia do października 
2019 r. zrealizowało projekt pn. „Aktywna społeczność wsi Ignalin” 
dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Zadanie miało na celu poprawić funkcjonalność świetlicy 
wiejskiej, stanowiącej centrum animacji lokalnej w Ignalinie. W ramach 
projektu wymieniona została stolarka okienna, zakupiono wyposażenie 
kuchenne tj.: szatkownica do warzyw i owoców, kuchnia gazowo – 
elektryczna, chłodziarko – zamrażarka, czajnik elektryczny, podgrzewacz 
do potraw oraz zostały przeprowadzone zajęcia kulinarne w liczbie 25 godzin. 
Koszt uzyskanego dofinansowania wynosił 15 586,00 zł. 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju  Wsi Babiak”  w  okresie  od  grudnia  2018 r. 
do marca 2019 r. zrealizowało projekt pn. „Senioralny AWF” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W zakresie 
powyższego zadania powstała siłownia zewnętrzna składająca się z urządzeń 
tj. biegacz, orbitrek i wioślarz, steper i serfer, krzesło do wyciskania siedząc 
i wyciąg górny, rower i jeździec. Ponadto przeprowadzono zajęcia sportowe 
w oparciu o zakupiony sprzęt siłowni zewnętrznej, a także odbyły się 
spotkania z fizjoterapeutą. Całkowita wartość projektu wynosi 16 920,00 zł, 
z czego dofinansowanie wynosi 15 759,00 zł.
 

Stowarzyszenie „Nasza Kochanówka” w okresie od sierpnia do października 
2019 r. zrealizowało projekt pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego wsi 
Kochanówka” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020. Kwota uzyskanego dofinansowania: 18 566,00 zł.  
W projekcie uczestniczyło 12 osób, mieszkańców Kochanówki, Kierza, 
Stryjkowa. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty kuchni 
regionalnej w ilości 40 godzin. Podczas warsztatów uczestnicy poznali 
przepisy BHP w kuchni, zasady działania i prawidłowej obsługi maszyn 
i urządzeń kuchennych, przygotowanie stanowiska pracy, zasady działania 
i prawidłowej obróbki wstępnej surowców, techniki sporządzania dań 
(zupy, przekąski, dania główne, dania specjalistyczne, desery). Dodatkowo 
w ramach projektu zakupiono wyposażenie kuchni w postaci: kuchenka 
indukcyjna, czajnik elektryczny, podgrzewacz gastronomiczny, kociołek, 
warnik, zestaw garnków, lodówka, patelnia, zestaw sztućców i drobnych 
naczyń kuchennych, wykonano także meble kuchenne.

Stowarzyszenie „Razem dla Warmii” w okresie od sierpnia do października 
2019 r. zrealizowało projekt pn. ,,Aktywni razem”, który dofinansowany 
był ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 
2020. Kwota uzyskanego dofinansowania: 19 465,00 zł.  W ramach projektu 
zakupiono sprzęt nagłaśniający dla kapeli ludowej Furman w postaci: 
mikrofonów, miksera, kolumn, statywów, okablowania. Dodatkowo odbyły 
się warsztaty muzyczne dla 10 uczestników projektu w liczbie 24 godzin. 
Warsztaty prowadzone były w ramach wolontariatu. Program warsztatów 
obejmował naukę śpiewu i gry ludowych piosenek regionalnych. 
Podsumowaniem realizacji projektu był koncert zespołu Furman w dniu 
27.10.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kraszewie.

INICJATYWY MIESZKAŃCÓW GMINY

IGNALIN

BABIAK

KOCHANÓWKA

KRASZEWO
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PILNIKU
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH NA  2020 ROK

L.p. Wyszczególnienie Termin Miejsce

III Regionalny Przegląd Piosenki Polskiej

Kino sferyczne dla dzieci i młodzieży

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

Konkurs piosenki „Kocham śpiewać polskie 
piosenki”

V Gminny Dzień Kobiet

Konkurs „Najładniejsza Palma Wielkanocna” 

Gminny Turniej Warcab 100-polowych

Piknik Biało - Czerwonej (Dzień Flagi RP) 

Międzyszkolny Turniej piłki siatkowej 
(juniorzy) 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej dla Seniorów
 
Dzień Dziecka 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej dla Seniorów 

Turniej Wsi połączony z Festynem 

Festiwal ziół „Blanki ziołami pachnące”

Piknik Rodzinny w Kochanówce

Festiwal Kulinarny 

Kolorowe wakacje „Eksplozja kolorów”

Dożynki

5-lecie kapeli ludowej  Furman 

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

Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej

Koncert Patriotyczny 

Koncert Kolęd - spotkanie opłatkowe
5-lecie Orkiestry Dętej

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kartka 
i Szopka Bożonarodzeniowa”

styczeń

26 stycznia godz. 
14.00

styczeń-luty

luty

6 marca

7 kwietnia

kwiecień

2 maja

maj

maj

30 maja (sobota)

czerwiec

czerwiec

28 czerwca

lipiec

2 sierpnia

sierpień

5 września (sobota)

wrzesień

październik

5 listopada

14 listopada

grudzień

grudzień

Runowo

Pilnik

Świetlice wiejskie: 
Runowo, Rogóż,
Ignalin, Łaniewo

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Babiak

Blanki

Kochanówka

Miłogórze

Runowo

Pilnik

Kraszewo

Rogóż (Orlik)

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Pilnik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24
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PORADNIK INTERESANTA

URZĄD GMINY

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

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

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska – Kierownik Tomasz Nykiel      
tel. 89 767 32 74 wew.15
Kontrola stanu dróg i przepustów oraz przygotowywanie planów naprawy dróg  p. 11, 15
Modernizacja i bieżąca konserwacja dróg gminnych p. 11, 15
Uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych 
w pasie dróg gminnych p. 11, 15
Wydawanie warunków projektowych na dojazdy p. 11, 15
Przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego p. 11, 15
Organizacja ruchu drogowego p. 11, 15
Zamówienia publiczne p. 16
Ewidencja zabytków p. 16
Nadawanie numerów nieruchomości p. 11
Gospodarka lokalowa p. 16
Remonty budynków komunalnych p. 15, 16
Inwestycje budowlane p. 16
Gospodarka wywozu nieczystości płynnych p. 17
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach p. 17
Plany zagospodarowania przestrzennego p. 17
Decyzje o warunkach zabudowy p. 17
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p. 17
Decyzje na podział nieruchomości p. 17
Gospodarka odpadami  p. 17
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów p. 11
Sprzedaż mienia komunalnego p. 13
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Referat Funduszy Pomocowych, Oświaty i Promocji – Kierownik Agnieszka Jankowska   
tel. 89 767 32 74 wew. 31
Informacje dot. funduszy zewnętrznych p. 31
Informacje dot. oświaty p. 31
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół p. 32
Inicjatywa lokalna p. 31
Pomoc materialna dla uczniów p. 31
Współpraca z organizacjami pozarządowymi p. 31
Ewidencja gospodarstw agroturystycznych p. 12
Promocja gminy p. 12

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik Justyna Rysik

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

Dział Świadczeń – Zastępca Kierownika Joanna Piędziak    tel. 89 767 32 74 wew. 21
Fundusz alimentacyjny p. 21
Świadczenia rodzinne p. 23
Świadczenie 500+  p. 23
Świadczenia opiekuńcze p. 23
Karta Dużej Rodziny p. 23
Dobry Start  p. 23

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PILNIKU

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

PORADNIK INTERESANTA




