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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI!

Mija drugi rok od kiedy zostałem wybrany na Wójta Gminy. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu mam zaszczyt reprezentować 
i wspólnie z Państwem budować naszą małą Ojczyznę. Był to rok licznych przedsięwzięć podnoszących standard życia społeczności 
gminnej. W niniejszym biuletynie chciałbym podzielić się z Państwem zadaniami jakie wspólnie z radnymi i sołtysami w minionym 
roku podejmowała gmina i co zamierzamy dokonać w najbliższym okresie.

Miniony czas pokazuje, że to co zaplanowałem i obiecałem przed wyborami jest sukcesywnie 
realizowane. Modernizujemy drogi, place gminne, budynki komunalne, remizy strażackie, 

przejmujemy i odtwarzamy prawidłowy geodezyjny przebieg dróg gminnych, 
inwestujemy w nowoczesny sprzęt, który pomaga nam nie tylko poprawić 

technologię wykonywanych prac na drogach gminnych ale wykorzystywany jest 
również do innych prac związanych z poprawą wizerunku gminy. Inwestycje są 

dla nas sprawą priorytetową. Przeznaczamy na nie dużo środków finansowych. 
Część funduszy pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych. Zdaję sobie sprawę, 

że potrzeb jest bardzo wiele, ale staramy się w miarę naszych możliwości, 
przede wszystkim finansowych, sukcesywnie je zaspokajać. 
Na łamach biuletynu znajdą Państwo także relacje z wielu ciekawych 
wydarzeń kulturalnych i społecznych jakie w minionym roku były 
organizowane na naszym terenie. Zachęcam Państwa do uczestnictwa 
w spotkaniach integracyjnych prowadzonych przez gminę i Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku.
W trosce o poprawę warunków życia społeczeństwa i bezpieczeństwa 

modernizujemy oświetlenie m.in. w Rogóżu przy osiedlu mieszkaniowym oraz 
budujemy kablową linię oświetleniową w miejscowości Markajmy. Poszukujemy 

także nowych źródeł energii, w związku z czym, we wsi Zaręby jako pilotaż zamontowaliśmy 
hybrydową lampę uliczną zasilaną przez promienie słoneczne i wiatr. Jest to technologia źródeł 

odnawialnych. Jeżeli koszty eksploatacji nie okażą się zbyt wysokie, a lampa przyniesie zakładane efekty to takie lampy będziemy 
mogli zastosować w miejscach gdzie instalacja tradycyjnych lamp byłaby bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa.
Środki z budżetu gminy przeznaczamy także na remonty lokali mieszkalnych 
w budynkach komunalnych. Między innymi na remonty dachów, zmianę 
systemów grzewczych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odnawianie klatek 
schodowych, elewacje budynków itp. W pracach tych uczestniczą pracownicy 
wykonujący pracę na stanowisku „robotnik gospodarczy” zatrudnieni w ramach 
robót publicznych, w których większa część kosztów zatrudnienia refundowana 
jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Poprzez takie 
działania zwiększamy zakres wykonywanych prac przy niskim nakładzie 
finansowym Urzędu Gminy.
Bardzo ważnym aspektem są dla mnie także inwestycje związane z modernizacją 
bazy ratowniczo – gaśniczej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. 
W ubiegłym roku zmodernizowaliśmy budynek OSP w Stryjkowie, co przyczyniło 
się do usprawnienia działań ratowniczo – gaśniczych oraz podniosło potencjał 
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Wójt Gminy Lidzbark Warmiński 
Fabian Andrukajtis

Dzięki wspólnym działaniom władz samorządowych 
miasta i gminy powstały nowe miejsca pracy tj.  
w miejscowości Pilnik otworzono nowy zakład produkcji mebli 
tapicerowanych Firmy EWAN. Dzięki temu około 40 osób 
znalazło zatrudnienie, między innymi również mieszkańcy naszej 
gminy. Docelowo firma ma zostać rozbudowana, co zwiększy 
szansę zatrudnienia nowych osób.

i polepszyło pracę druhów OSP w Stryjkowie. W tym roku remontujemy OSP Runowo, a w przyszłym planujemy modernizację 
remizy w Rogóżu. Chciałbym, aby jednostki te stały się jednostkami nowoczesnymi, z odpowiednio przygotowanym zapleczem 
i z wysokiej jakości sprzętem ratowniczo - gaśniczym. Dobro i zdrowie mieszkańców jest najważniejsze. 
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Naszym sukcesem jest również sprzedaż budynku po byłej szkole w Łaniewie. Po likwidacji gimnazjum w 2012 roku budynek został 
wystawiony na sprzedaż. Pomimo ogłaszanych przetargów nie było zainteresowania obiektem. W wyniku przeprowadzonych rozmów 
i negocjacji z potencjalnymi nabywcami udało się sprzedać nieruchomość za cenę 740 tys. zł czyli taką samą jaka dotychczas była 
ogłaszana. Jedynie uległy zmianie warunki sprzedaży - sprzedano nieruchomość w drodze rokowań tzn. w rozłożeniu na raty. Nabywca 
planuje utworzenie Domu Pomocy Społecznej. Dzięki dobrej współpracy między podmiotami zatrudnienie znajdą tam mieszkańcy wsi 
Łaniewo i okolicznych miejscowości. 
Aby polepszyć i usprawnić obsługę interesantów zmieniona została dotychczasowa kancelaria prawna. Od września bezpłatne porady 
prawne mieszkańcom gminy świadczy Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c. Informujemy, iż osoby 
chętne na konsultacje z prawnikiem, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Urzędu Gminy w Lidzbarku 
Warm., celem ustalenia dogodnego terminu.  Porady prawne udzielane są w poniedziałki w godzinach 12.00 – 14.00 i czwartki 
w godzinach 13.00 – 14.00.
Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na jedną z ważniejszych dziedzin naszego życia, jakim jest rozwój kultury fizycznej. Bardzo 
intensywnie rozwija się sport wśród młodzieży szkolnej. Już od kilku lat młodzież ze szkół gminnych zajmuje czołowe miejsca
 w zawodach nie tylko powiatowych czy wojewódzkich ale i krajowych. Jestem dumny, że naszą gminę reprezentują - aktualnie już 
absolwenci szkoły w Kraszewie: Natalia Polak, Grzegorz Szumny, Szymon Szymonowicz, Wiktoria Wojciechowska i Gabriela 
Suska. Aby jednak dzieci i młodzież mogły się rozwijać w kierunku sportu musimy zapewnić im profesjonalne zaplecze treningowe, 
na którym trenować będą przyszli mistrzowie. Dlatego też, w tym roku wykonano dokumentację projektową kompleksu boisk 
sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Kraszewo na działce nr 167 oraz uzyskano pozwolenie 
na budowę. W projekcie zaplanowano naturalne boisko trawiaste do piłki nożnej, bieżnię okrężną 4 – torową, bieżnię prostą, 
skocznie do skoku w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego oraz budynek 
socjalny pełniący funkcję zaplecza szatniowo – sanitarnego z pomieszczeniami dla trenerów i z przeznaczeniem na magazynek 
sportowy. Ponadto powstanie trybuna sportowa na 50 miejsc, wiata stadionowa na 13 miejsc, wiata na rowery, oświetlony parking 
i ogrodzenie terenu. Jeżeli uda się pozyskać środki zewnętrzne to obiekt ten powstanie w 2018 roku. Jeśli nie, to będziemy szukać 
alternatywy, aby zrealizować budowę obiektu. Ponadto w przyszłym roku planujemy powstanie Gminnego Klubu Sportowego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku, gdzie dzieci będą mogły trenować piłkę nożną i tenis stołowy.

Wiele jeszcze jest do zrobienia przede wszystkim w infrastrukturze drogowej, wodno – ściekowej czy komunalnej, ale musimy 
sobie zdawać sprawę, że nie wszystko można zrealizować od razu, gdyż budżet gminy ma swoje ograniczenia i większe inwestycje 
należy planować i realizować stopniowo, przy udziale środków zewnętrznych. 
Przyszły rok będzie czasem wzmożonej pracy ze względu na duże inwestycje. Naszym priorytetem było i jest wykorzystanie 
środków zewnętrznych w możliwie najefektywniejszy sposób. Dzięki naszej ogromnej aktywności pozyskaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 880 412,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 117016 N w miejscowości Pilnik. W sierpniu br. podpisaliśmy umowę 
z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie realizacji inwestycji. W listopadzie br. rozstrzygnięto przetarg 
i 1 grudnia br.  zawarliśmy umowę  z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lidzbarku 
Warmińskim. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 792 823,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni 
drogi wraz z przebudową skrzyżowania, budową nowych miejsc parkingowych oraz ciągów pieszo – rowerowych. Ponadto 
przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, a także powstanie oświetlenie uliczne. 
Inwestycja rozpocznie się pod koniec roku 2016, a  planowane zakończenie prac 31 sierpnia 2017 r.

Aby poprawić komfort życia mieszkańców gminy w przyszłym roku będziemy starać się pozyskać środki zewnętrzne na 
inwestycje w infrastrukturze wodno – kanalizacyjnej. Czeka nas jeszcze wiele inwestycji m.in. w miejscowości Redy Osada 
- budowa kanalizacji, w miejscowości Rogóż - modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej 
w Kraszewie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej. Jedną z większych inwestycji wodociągowych, będą 
przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Babiak, Kraszewo, Morawa i Runowo. Aktualnie staramy się
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Nasza gmina rozwija się w różnych obszarach. Realizowanie inwestycji jest bardzo ważnym zadaniem gminy, dzięki którym 
żyje się lepiej. Ale nie mniej ważne są inicjatywy i działania wspierające indywidualny rozwój człowieka, aktywizowanie 
lokalnych społeczności czy aktywność organizacji pozarządowych. Na szczególną uwagę zasługują projekty realizowane przez 
stowarzyszenia i sołectwa, które z roku na rok coraz silniej aktywują się na rzecz lokalnej społeczności. Chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować aktywnym sołtysom, stowarzyszeniom, liderom wsi, osobom zaangażowanym w integrację mieszkańców 
i ożywienie życia kulturalnego na wsi. To Państwo budujecie poczucie współodpowiedzialności mieszkańców za swoją 
miejscowość i wyzwalacie w ludziach gotowość do zaangażowania się na rzecz wspólnego dobra. Dziękuję za podejmowanie 
działań rozwijających aktywność lokalną i poprawiającą wizerunek swoich wsi. Najważniejsza jest współpraca, bo człowiek sam 
nie jest w stanie zrobić zbyt wiele, ale wspólnym wysiłkiem osób i podmiotów możemy dużo osiągnąć. Przykładem tutaj może 
być sołectwo Babiak, które w wojewódzkim konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” zajęło II miejsce i otrzymało 
nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.
Dziś z perspektywy minionego roku stwierdzam, że wszystkie te działania nie byłyby możliwe gdyby nie bardzo dobry zespół 
ludzi, którzy widzą potrzebę zmian i są gotowi na nie odpowiadać. Serdecznie dziękuję swoim współpracownikom, kierownikom 
jednostek organizacyjnych i ich pracownikom za realizację zadań, które wpływają na poprawę wizerunku i atrakcyjności naszej 
gminy. Szczególnie ciepłe słowa kieruję do Radnych Rady Gminy w Lidzbarku Warmińskim i Sołtysów za zrozumienie, wsparcie 
i pomoc przy realizacji tych zadań. Dziękuję mieszkańcom, którzy nas wspierają. Wspólnie - razem dla naszej Gminy podnosimy 
jakość naszego życia i  realizujemy zamierzone cele. Za to wszystko bardzo dziękuję. 
Przed nami nowy rok i  kolejne wyzwania. Cieszy mnie fakt, że gmina rozwija się i dostosowuje do potrzeb mieszkańców. Czas 
intensywnej pracy nie przeraża mnie, wręcz mobilizuje do dalszego działania. W przyszłych latach będziemy kontynuować 
rozpoczęte inwestycje, ponieważ sukces polega na długofalowym systemowym działaniu. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do budowania dobrego wizerunku naszej Gminy.
Zachęcam do przeczytania biuletynu i życzę miłej lektury.

Pozdrawiam serdecznie

Fabian Andrukajtis
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

pozyskać fundusze unijne na zmodernizowanie w/w inwestycji. Jeżeli gmina dostanie dofinansowanie zadanie to będzie 
realizowane w przyszłym roku. Aby jednak poprawić gospodarkę wodno - ściekową na terenie gminy zmuszeni będziemy do 
zaciągnięcia pożyczki i kredytu na ten cel. Bowiem przed przystąpieniem do inwestycji z udziałem środków unijnych musimy 
zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe na całość inwestycji tj. wkład własny oraz środki unijne. Dopiero po zakończeniu 
inwestycji otrzymamy zwrot środków unijnych, dzięki którym pożyczka zostanie natychmiast spłacona w całości, a wkład własny 
do inwestycji, będzie spłacany w kolejnych latach. Musimy być przygotowani, że zadłużenie naszej gminy wzrośnie, ale jest to 
już ostatnia szansa na skorzystanie ze środków unijnych, aby poprawić naszą infrastrukturę wodno – kanalizacyjną.
Przy tak dużych potrzebach finansowania staramy się, aby realizowane inwestycje nie miały bezpośredniego wpływu na budżet 
domowy naszych mieszkańców. Co za tym idzie podatki od nieruchomości, rolne czy podatki od środków transportowych 
w roku 2017 pozostają na dotychczasowym poziomie. Stan finansowy gminy Lidzbark Warmiński oceniam jako stabilny. Kredyty 
zaciągnięte w poprzednich latach spłacane są na bieżąco. Zadłużenie na koniec 2016 r. wyniesie 6 684 000 zł.
Jak każdy z Państwa wie, aby podejmować działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców potrzebujemy dużych 
nakładów finansowych. Wiecie Państwo także, że budżet naszej gminy jest częściowo zasilany z podatków na podstawie rocznej 
deklaracji PIT. Zachęcam osoby zamieszkujące Gminę Lidzbark Warmiński, aby zostały lokalnymi patriotami! Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku podatku PIT miejscem rozliczania osoby fizycznej jest Urząd Skarbowy 
właściwy dla miejsca zamieszkania, a nie zameldowania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Co to znaczy? Aby 
rozliczyć się z podatku dochodowego, nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały czy czasowy w gminie Lidzbark Warmiński. 
Wystarczy, że w ostatnim dniu roku podatkowego faktycznym miejscem zamieszkania będzie właśnie Gmina Lidzbark Warmiński. 
Dzięki temu około 40 % z Twojego podatku trafi do budżetu naszej gminy. Warunek jest tylko jeden. Wystarczy na pierwszej 
stronie w części B zeznania podatkowego wpisać faktyczny aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania), a Twoje podatki zasilą 
kasę gminy, w której mieszkasz! A gdy Twój adres zameldowania podlega pod inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania, poza 
wpisaniem w części B zeznania podatkowego faktycznego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie skarbowym 
uaktualnić adres zamieszkania, składając jednostronicowy druk ZAP-3. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez 
gminę działalności naszych jednostek, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, inwestycje w sport i kulturę, poprawa jakości 
lokalnej infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone). Jednym słowem przyczynicie się Państwo do poprawy jakości życia 
i rozwoju naszej gminy.
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Modernizacja i remont drogi gminnej publicznej nr 117021 
N Wielochowo – Koniewo 

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości  
80 tys. zł z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 
który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego, oraz wkładu własnego gminy w wysokości 
110.000,00 zł wykonaliśmy remont gminnej drogi publicznej nr 
117021 N Wielochowo - Koniewo na długości 2610 mb. Decyzja 
o modernizacji przedmiotowej drogi podyktowana była jej złym 
stanem technicznym. Szerokość drogi miejscami nie przekraczała 
3 mb. Droga na całej długości nie posiadała rowów odwadniających, 
a pobocza były znacznie zawyżone. 

W okresie wiosennym i jesiennym poruszanie się drogą było 
szczególnie utrudnione ze względu na liczne koleiny i zastoiska 
wodne. Zły stan techniczny drogi znacznie utrudniał przejazd 
rolnikom ze wsi Wielochowo i Koniewo do pól uprawnych, 
które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie tejże drogi. 
Zakres prac modernizacyjnych objął m.in.: wycinkę zakrzaczenia 
i usunięcie karp, wykonanie rowów odwadniających korpus drogi, 
wzmocnienie poboczy wraz z poszerzeniem jezdni do 5 mb, 
wymianę przepustów, miejscową wymianę gruntu, wzmocnienie 
nawierzchni poprzez wbudowanie żwiru o frakcji 16 – 31,5 mm, 
profilowanie i zagęszczenie nawierzchni.

Modernizacja i remont gminnej drogi publicznej nr 117031 
N dr. woj. nr 511 – Redy Osada

Zgodnie z założeniami przedwyborczymi, wykonaliśmy kolejny 
etap remontu drogi publicznej nr 117031 N w kierunku miejscowości 
Redy Osada. Modernizację drogi od samego początku prowadzimy 
w systemie etapowym ze względu na ograniczone środki 
finansowe Gminy, jednakże zaznaczyć należy, iż zastosowana 
w ten sposób technologia pozwoli uzyskać długotrwały efekt. 
Remont drogi wykonany został przez wykonawcę wyłonionego 
w drodze przetargu. Wykonawcą zadania, w roku 2016 zostało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego. 
Remont polegał na naprawie przełomów na długości 180 mb. 
Zakres prac obejmował:  prace pomiarowe; rozebranie istniejącej

REFERAT DROGOWNICTWA

MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

PRZED

PRZED

PO

PO

nawierzchni drogi; wykonanie koryta o gł. 50 cm; profilowanie 
i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;  ułożenie 
geowłókniny o masie 200g/m2 pod warstwy konstrukcyjne 
z półmetrowym zakładem; wykonanie i zagęszczenie warstwy 
odsączającej z pospółki o frakcji 0 – 31,5 mm; wykonanie podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 - 31,5 
mm; wykonanie obustronnych naprzemiennych sączków żwirowych; 
oczyszczenie i skropienie podbudowy; wykonanie warstwy wiążącej 
o gr. 6 cm; oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej; wykonanie 
warstwy ścieralnej o gr. 4 cm; obustronne wykonanie poboczy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 - 31,5 
mm; oczyszczanie rowów z namułu, z wyprofilowaniem skarp; 
wykonanie dwóch zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o frakcji 0 - 31,5 mm.

PRZED W TRAKCIE
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REFERAT DROGOWNICTWA

MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE SYSTEMEM GOSPODARCZYM PRZY UŻYCIU 
SPRZĘTU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

PO

PRZED

PO

PO

Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej nr 117018 N Stryjkowo – gr. gm. 

Modernizację drogi rozpoczęto po koniec roku 2015, w roku 2016 wykonano prace na odcinku o długości 520 mb. Zakres prac objął: odtworzenie 
odwodnienia liniowego, miejscowe wzmocnienie nawierzchni podbudową gruzobetonową, żwirowanie i profilowanie nawierzchni.
 

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

Modernizację drogi wykonano we własnym zakresie, na odcinku o długości 640 mb. Modernizacja polegała przede wszystkim na odtworzeniu 
prawidłowego przebiegu drogi.  Zakres prac objął: wycinkę drzew i zakrzaczeń, usunięcie karp, wykonanie gruzobetonowej podbudowy na odcinku 
150 mb, zebranie skarp i poboczy, utwardzenie i poszerzenie poboczy, odtworzenie rowów, żwirowaniei profilowanie. W rezultacie wykonanych 
prac, uzyskano drogę o nawierzchni żwirowej o długości 640 mb i szerokości 5 m.
 

Modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 130 oraz 131 obręb Medyny

Modernizacja drogi polegała na poszerzeniu jezdni oraz wykonaniu prawidłowego odwodnienia korpusu drogi. Długość zmodernizowanego 
odcinka drogi to 760 mb.

PRZED

PRZED

PO

PO
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Odtworzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 23/6 obręb Wielochowo (do posesji nr 21)

Odtworzenie drogi wykonano we własnym zakresie. Zakres prac objął: wytyczenie drogi w terenie, usunięcie  zakrzaczenia, zebranie warstwy 
humusu, wykonanie koryta pod podbudowę, wykonanie gruzobetonowej podbudowy, żwirowanie i profilowanie nawierzchni. Odtworzono 
odcinek drogi o długości 150 mb.

REFERAT DROGOWNICTWA

ODTWORZENIE DRÓG DO ZABUDOWY MIESZKALNEJ

PRZED PO

Wiele dróg gminnych szczególnie tych wewnętrznych prowadzących do zabudowań mieszkalnych od wielu lat nie istniała, a dojazd 
do niektórych nieruchomości jest znacznie utrudniony. Mając na uwadze dobro mieszkańców, a przede wszystkim ich bezpieczeństwo, 
każdego roku staramy się odtworzyć poszczególne ciągi dróg i tak w roku 2016 wykonano:

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

Odtworzenie drogi wykonano we własnym zakresie. Zakres prac objął: wytyczenie drogi w terenie, zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta 
pod podbudowę, wykonanie gruzobetonowej podbudowy, żwirowanie i profilowanie nawierzchni. Odtworzono odcinek drogi o długości 110 mb.

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

Odtworzenie drogi wykonano we własnym zakresie. Odtworzono odcinek drogi o długości 75 mb.

PRZED

PRZED

PO

PO
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REFERAT DROGOWNICTWA

PRZED PO

Odtworzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 42 obręb Kierz

Odtworzenie drogi wykonano we własnym zakresie. Odtworzono odcinek drogi o długości 45 mb. 

Remont odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 177 obręb Blanki

Remont polegał na poszerzeniu skrajni drogi oraz utwardzeniu nawierzchni kruszywem. 

Remonty bieżące na drogach gminnych

REMONTY BIEŻĄCE NA DROGACH GMINNYCH

PRZED PO

Modernizacja skarpy oraz wykonanie placu w Medynach

MODERNIZACJE PLACÓW

PRZED PO
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REFERAT DROGOWNICTWA

W TRAKCIE PO

Wykonanie placu we wsi Wróblik

Utwardzenie wykonanych placów żwirem frakcji 16 – 31,5 mm w Stryjkowie i Workiejmach

PRZED

W TRAKCIE

PO

PO

Montaż barier typu olsztyńskiego w Runowie i Pomorowie
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REFERAT DROGOWNICTWA

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

Zakup używanego ciągnika rolniczego marki Deutz – Fahr 
Agrotron New 130

Zakup Walca drogowego marki HAMM

Zakup pługu odśnieżnego wielofunkcyjnego do ciągnika 
rolniczego marki Deutz – Fahr

ZAKUP SPRZĘTU DROGOWEGO

W celu usprawnienia prac związanych z naprawą dróg gminnych, wykonaniem placów na terenie sołectw, wywozem nieczystości, przewozem 
drewna, a także utrzymaniem czystości w gminie zakupiono sprzęt drogowy, którego wykorzystanie zwiększy efektywność i szybkość 
wykonywanych prac. Zwiększenie parku maszynowego zapewni także bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd lokalnej społeczności oraz podniesie 
komfort życia w gminie. 
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REFERAT DROGOWNICTWA

Zakup nowej przyczepy budowlanej o ładowności 12 ton marki PRONAR do ciągnika rolniczego marki Deutz – Fahr

W oparciu o powyższą ustawę, przeprowadzono także kontrolę okresową 5-cio letniego stanu dróg. Kontrolę wykonano dla dróg 
publicznych należących do Gminy Lidzbark Warmiński.

W roku 2016, mimo niesprzyjającej aury pogodowej, Referat Drogownictwa Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, wykonał następujące 
prace:
- modernizacje dróg o łącznej długości 4710 mb,
- odtworzenie dróg o łącznej długości 380 mb,
- profilowanie dróg o łącznej długości 360 km,
- żwirowanie i gruzowanie dróg o łącznej długości 61 km.
Dodatkowo wymieniono 27 przepustów o łącznej długości 175 mb. 

Podobnie jak w roku 2015, udało się również nieodpłatnie pozyskać materiał do naprawy dróg w ilościach: gruz ok. 6500 ton, destrukt 
asfaltowy ok. 1000 ton, odsiew po frezowaniu ok. 500 ton, żwir oraz mieszanka kruszyw ok. 1200 ton. 
W oparciu o wymogi nałożone przez ustawę o drogach publicznych, w roku 2016 Referat Drogownictwa wprowadził pierwszy etap 
elektronicznej ewidencji dróg. W ramach ewidencji wykonano wideorejestrację zmodernizowanej w 2015 roku drogi publicznej o nr 117008 
N (Redy – dr. woj. nr 513).



13

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

W roku 2016 wykonano i nadzorowano następujące inwestycje i prace remontowo-budowlane:

Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19

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

PRZED

PRZED

W TRAKCIE

PO

PO

W TRAKCIE

Modernizacja budynku komunalnego Babiak 13

W trakcie remontu budynku komunalnego uzupełniono dachówki, uzupełniono tynki, wykonano opaskę dokoła budynku. Przeprowadzono 
kapitalny remont klatki schodowej. Na części działki zostało wykonane nowe ogrodzenie, przebudowano drogę dojazdową oraz plac 
manewrowy wraz z parkingiem z kostki polbruk. 

PRZED PO



14

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

PRZED

W TRAKCIE

PO

PO

Modernizacja budynku komunalnego Runowo nr 41

W ramach remontu wykonano wymianę pokrycia dachowego na nową dachówkę ceramiczną, wymianę łat  
i podłatowników oraz częściowo deskowania. Przemurowano kominy ponad dachem, wymieniono obróbki blacharskie rynien i rur 
spustowych, wymieniono instalacje odgromową. Przebudowano otwory okienne, a także wymieniono stolarkę otworową od strony drogi 
powiatowej. Skuto stare tynki i wykonano nową elewację poprawiono schody oraz opaskę wokół budynku. Wydzielono i wykonano 
pomieszczenie sanitarne na piętrze budynku. ROBOTY W TOKU

PRZED

W TRAKCIE

W TRAKCIE

W TRAKCIE
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

Remont lokalu komunalnego w budynku Stabunity 1

Wykonano kapitalny remont lokalu mieszkalnego nr 3, który obejmował wymianę podłóg, wymianę tynków, szpachlowanie, malowanie. 
Całkowicie wymieniono instalacje elektryczną wraz z osprzętem, wykonano pomieszczenie sanitarne. Ponadto wymieniono stolarkę 
okienną, a także wykonano instalację C.O. ROBOTY W TOKU

PRZED W TRAKCIE

PRZED W TRAKCIE

Modernizacja budynku remizy strażackiej w Runowie 

Przeprowadzono docieplenie dachu strażnicy, ocieplono strop nad garażem, przebudowano kominy ponad dachem, częściowo wymieniono 
stolarkę otworową. ROBOTY W TOKU

W TRAKCIE

W TRAKCIE PO

W TRAKCIE
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

Remont w świetlicy wiejskiej w Miłogórzu

Remont obejmował przełożenie całej opaski z kostki betonowej 
polbruk wokół budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych 
z zachowaniem odpowiednich spadków do odprowadzania 
wody opadowej po wcześniejszym podbiciu fundamentów. 
Oczyszczono także parking i odpływy.

W TRAKCIE PO

Wykonano drewnianą wiatę przystankową 
w miejscowości Widryki

Do zrealizowanych zadań inwestycyjnych zaliczyć można wykonaną dokumentację techniczną na remont budynku biblioteki w Runowie 
nr 24 oraz wykonaną dokumentację i uzyskane pozwolenie na budowę na modernizacje świetlicy wiejskiej w Kochanówce 17.
Zakończenie roku szkolnego jest zarazem początkiem prac remontowo - budowlanych w placówkach oświatowych. Przestawiamy tegoroczne 
prace remontowe wykonane w szkołach:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie

Odnowiono sale lekcyjne, korytarze, szatnię, sanitariaty, kuchnię, przeprowadzono odwodnienie i przełożenie polbruku na chodnikach.

PRZED

PO

PO

PO
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie  

Wymieniono ogrodzenie od strony drogi krajowej nr 51 na panele ogrodzeniowe na słupkach stalowych na cokole betonowym wraz z bramą 
wjazdową i furtką.

POPRZED

POPRZED

Zespół Szkół w Rogóżu   

Wykonano remont sal lekcyjnych, kuchni, sanitariatów oraz klatki schodowej zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. Przeprowadzono także naprawę pokrycia dachowego nad kotłownią z odprowadzeniem wody. Ponadto przełożono polbruk przy 
zapadniętych studzienkach. Przeprowadzono modernizację oświetlenia, polegającą na demontażu wyeksploatowanych 11 opraw oświetleniowych 
wraz z wysięgnikami. W te miejsca zamontowano 5 nowych opraw oświetleniowych sodowych o mocy 70 W wraz z wymianą przewodów. 
Modernizacja miała na celu podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia szkoły wraz z uzyskaniem oszczędności energii.

PO

PO

PO

PO
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 I OCHRONY ŚRODOWISKA

REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

1. W 2016 roku sprzedano mienie komunalne na kwotę ok. 
1 100.000,00 zł, z czego w roku 2016 uzyskano dochód ze sprzedaży 
mienia w wysokości ok. 500.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 
600.000,00 zł będzie spłacana przez nabywców nieruchomości 
w rocznych ratach do 2025 roku. 

2. Sprzedano w rokowaniach budynek szkoły w Łaniewie 
dz. nr 121 o pow. 1,1000 ha cena wywoławcza 740.000,00 zł, 
rozłożono na 10 rocznych rat. Sprzedaż w tej formie gwarantuje nam 
stałe wpływy do budżetu gminy, zarówno w formie uiszczanych rat, 
plus odsetki jak i podatku od nieruchomości. Nabywca docelowo 
planuje utworzenie tam Domu Pomocy Społecznej.

3. Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, zamieszkujących teren gminy.  W roku 
2016 usługę świadczy firma Koma sp. z o.o. spółka komandytowa 
z Ełku.

4. Gmina podpisała 17 umów z osobami fizycznymi na 
dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w tym 16 na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz 1 na odwiert studni głębinowej. 

5. Wzorem lat ubiegłych gmina Lidzbark Warmiński, również 
w tym roku umożliwiła mieszkańcom pozyskanie dotacji na 
usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest. Podczas 
tegorocznego konkursu w gminie Lidzbark Warmiński zadaniem 
objęto 12 nieruchomości. Masa zdjętych płyt falistych wyniosła 
22,215 Mg. Dofinansowanie obejmowało demontaż i zabezpieczenie 
pokrycia dachowego lub innych wyrobów zwierających azbest, 
transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca 
unieszkodliwienia, a także unieszkodliwienie poprzez składowanie 
odpadu niebezpiecznego na składowisku. Usługę demontażu, 
transportu i utylizacji wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej  
„GRONEKO” s.c.

6. Rada Gminy uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lidzbark 
Warmiński. 

7. Trwają prace dotyczące sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ochrony uzdrowiskowej w strefie A.

INICJATYWA LOKALNA

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 50.000,00 zł. 
Mieszkańcy gminy zrealizowali następujące zadania: 

1. Sołectwo Rogóż – zakres prac: oczyszczenie stawu, zakup 
siatki, słupków ogrodzeniowych i bramki w celu ogrodzenia stawu. 
Wokół stawu posiano również trawę. Kwota dofinansowania: 
6.960,00 zł.

2. Sołectwo Medyny - zakres prac: postawienie wiaty na 
utwardzonym podłożu, która posłuży jako obiekt sanitarno - 
gospodarczy, wyposażenie jej w przenośną toaletę toi-toi, kosz na 
śmieci, utworzenie na działce gminnej miejsca do grillowania. 
Kwota otrzymanego dofinansowania: 3.920,00 zł. 

3. Sołectwo Kotowo – zakres prac: przygotowanie terenu 
gminnego pod montaż urządzeń zabawowych, zakup zestawu 
zabawowego wyposażonego w huśtawki, wieżyczkę i ślizg. 
Kwota dofinansowania: 4.220,00 zł.

4. Sołectwo Workiejmy - zakres prac: postawienie na działce 
gminnej drewnianej, zadaszonej wiaty, zakup i nasadzenia drzew 
i krzewów ozdobnych. Kwota dofinansowania: 3.300,00 zł.

5. Sołectwo Jarandowo - zakres prac: przygotowanie terenu na 
gminnym placu pod położenie kostki polbruk, położenie polbruku, 
nasadzenie drzewek ozdobnych i kwiatów wieloletnich. Kwota 
dofinansowania: 2.800,00 zł.

6. Sołectwo Miejska Wola - zakres prac: zakup kosiarki 
spalinowej, słuchawek, siatki ochronnej na głowę, impregnatu 
do drewna. Kwota dofinansowania: 2.450,00 zł.
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REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

7. Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa” - zakres prac: rozbudowa 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Łaniewie poprzez 
wykonanie i ustawienie 4 kompletów stołów z ławami, posianie 
trawy, posadzenie roślin ozdobnych.  Kwota dofinansowania: 
2.000,00 zł.

8. Sołectwo Ignalin - zakres zadania: zakup kosy spalinowej. 
Kwota dofinansowania: 1.800,00 zł.

9. Sołectwo Sarnowo - zakres prac: przygotowanie terenu pod 
boisko (nawożenie ziemi, wyrównanie placu oraz zasianie trawy), 
zakup i montaż słupków z siatką w celu utworzenia boiska do 
gry w piłkę siatkową, zakup i montaż drewnianych ławek. Kwota 
dofinansowania: 1.600,00 zł.

10. Sołectwo Kaszuny - zakres prac: wykonanie ogrodzenia działki 
gminnej, stojaka na rowery, ławki i pergoli zasłaniającej pojemniki 
na śmieci, wykonanie tablicy informacyjnej. Kwota dofinansowania: 
3.450,00 zł.

11. Sołectwo Suryty - zakres prac: przygotowanie terenu pod 
tablice, opracowanie przez mieszkańców projektu i zlecenie 
wykonania 6 tablic informacyjnych, ustawienie i zabetonowanie 
tablic, posadzenie krzewów przy wykonanym oznakowaniu wsi,  
zakup wykaszarki spalinowej. Kwota dofinansowania: 5.700,00 zł.

12. Sołectwo Stryjkowo - zakres prac: wyłożenie kostką 
brukową terenu na działce gminnej o długości 10 m i szerokości 
60 m. Mieszkańcy oznakowali również wieś poprzez wykonanie 
drewnianej tablicy informacyjnej umiejscowionej na placu przy 
OSP. Kwota dofinansowania: 2.300,00 zł.

13. Sołectwo Babiak - zakres prac: przygotowanie terenu pod 
położenie polbruku (zdjęcie urobku, wyrównanie terenu, nawiezienie 
ziemi), ogrodzenie terenu, wykonanie drewnianej, zadaszonej 
„biesiadóweczki wiejskiej”, wykonanie oświetlenia terenu, ławo 
stołów, uporządkowanie terenu oraz nasadzenie ozdobnych krzewów 
i kwiatów. Kwota dofinansowania: 5.900,00 zł.
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14. Sołectwo Knipy: zakres prac: przygotowanie terenu pod plac 
zabaw (nawożenie ziemi, wyrównanie placu, zasianie trawy), zakup 
i montaż urządzeń zabawowych w postaci: wieża ze ślizgiem, bujak, 
huśtawka ważka. Kwota dofinansowania: 3.600,00 zł.

Siłownia zewnętrzna w Blankach
Zrealizowano  projekt pn. „Aktywne miejsce spotkań-wykonanie 
siłowni zewnętrznej we wsi Blanki” dofinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach 
Programu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2016 r. 
Celem przedsięwzięcia było pobudzenie mieszkańców wsi Blanki 
oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności, jak również 
zwiększenie zaangażowania społeczności wiejskiej w realizację 
przedsięwzięć w swojej miejscowości poprzez stworzenie 
warunków aktywnego spędzania czasu oraz integracji w wyniku 
utworzenia siłowni zewnętrznej. 
Zakres przeprowadzonych robót obejmował:
- wykoszenie trawy i wyrównanie terenu,
- wykonanie montażu urządzeń siłowni zewnętrznej,
- wykonanie nasadzeń zieleni.
Wszystkie prace wykonali mieszkańcy Blanek w ramach 
wolontariatu.
W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt do siłowni 
zewnętrznej:
- wioślarz+pylon+prasa nożna-1 sztuka,
- biegacz+pylon+orbitek-1 sztuka,
- twister+wahadło-1 sztuka,
- rowerek-1 sztuka
- wyciąg górny+pylon + odwodziciel-1 sztuka.
Całkowita wartość projektu: 22.489,63 zł., kwota dofinansowania: 
13.400,00 zł.

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

W 2016 r. Gmina Lidzbark Warmiński na realizację zadań 
publicznych objętych Programem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2016 w budżecie przeznaczyła kwotę w wysokości 35.000,00 
zł. W ramach tej współpracy ogłoszono 5 otwartych konkursów 
ofert i przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 20 506,00 zł.
Dofinansowano następujące zadania:  

1. Pomoc społeczna, w tym prowadzenie zorganizowanych form 
pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy - Chrześcijańska 
Służba Charytatywna Oddział Warmińsko - Mazurski zadanie pn. 
„Pomoc dla 350 osób z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński 
poprzez prowadzenie Centrum Pomocy Potrzebującym”. 
W ramach zadania w okresie od 01.03.2016 do 31.12.2016 
oferent zajmował się transportem i składowaniem artykułów 
żywnościowych pozyskanych od Banku Żywności w Olsztynie, 
a następnie rozdzieleniem żywności osobom skierowanym przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, 
poza pomocą żywnościową, w Centrum Pomocy Potrzebującym 
można uzyskać pomoc rzeczową i indywidualną oraz pomoc 
konsultacyjną (rozmowa z ludźmi, podejmowanie prób zachęcenia 
do porzucenia uzależnień, odnalezienie nadziei i podjęcia prób 
znalezienia pracy oraz zachęcania do skierowania się po fachowa 
pomoc do specjalistycznych jednostek). Kwota przyznanego 
dofinansowania: 7.566,00 zł.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja 
wyjazdów na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe:

a) Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu zadanie pn. „Organizacja 
obozu szkoleniowo - wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych przy OSP Rogóż”. 
W ramach zadania  zapewniono udział 5-cio osobowej grupie 
dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat, członków żeńskiej i męskiej 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w obozie szkoleniowo-
wypoczynkowym w Kikitach. W ramach obozu odbywały 
się: gry obozowe, wycieczka, szkolenia z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej i zabawy sportowe. Okres realizacji zadania: 
26.06.2016-06.08.2016. Kwota przyznanego dofinansowania: 
2.000,00 zł.

b)  Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie, zadanie pn. „MDP 
naszą przyszłością – organizacja 2-tygodniowego obozu 
szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej przy OSP w Runowie w 2016 r.”. 
W ramach zadania  zapewniono udział 9-cio osobowej grupie 
dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat, członków żeńskiej i męskiej 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  w obozie szkoleniowo-
wypoczynkowym w Kikitach.
W ramach obozu odbywały się: gry obozowe, wycieczka, szkolenia 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zabawy sportowe. Okres 
realizacji zadania: 10.06.2016-31.07.2016. Kwota przyznanego 
dofinansowania: 2.000,00 zł. 
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3. Kultura, tradycja i edukacja-organizacja imprez lub cyklu imprez 
kulturalnych - Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin”, zadanie pn. 
„Inscenizacja bitwy pod Heilsbergiem”. 
W ramach zadania przeprowadzono inscenizację słynnej bitwy pod 
Heilsbergiem - jednej z największych bitew napoleońskich na terenach 
dzisiejszej Polski, która miała miejsce 10 czerwca 1807 r. Inscenizacja 
odbyła się w miejscowości Pilnik. 
W inscenizacji bitwy wystąpili młodzież i dorośli w strojach wojsk 
napoleońskich, po inscenizacji odbył się poczęstunek w wybudowanej 
w ramach zadania Chacie Warmińskiej. Partnerem stowarzyszenia 
przy realizacji przedsięwzięcia był Lidzbarski Dom Kultury. Okres 
realizacji zadania:  10.06.2016-15.06.2016. Kwota przyznanego 
dofinansowania: 3.200,00 zł. 

4. Turystyka — organizacja rajdów, zlotów i innych przedsięwzięć 
promujących walory turystyczne gminy:

a) Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa”, zadanie pn. „III 
Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym w tle”. 
W ramach zadania przeprowadzono po raz trzeci cykliczną 
imprezę, dotyczącą tradycji i obyczajowości na wsi, ściśle 
związaną z kulturą ludową. Tematem przewodnim wydarzenia 
był konkurs kulinarny pt. „Wariacje na temat kartofla”, 
opierający się na potrawach z ziemniaka. Podczas imprezy 
odbyły się liczne konkursy dla dzieci i dorosłych, występy 
artystyczne, występ zespołu disco-polo oraz zabawa taneczna. 
Okres realizacji zadania: 23.09.2016-25.09.2016. Kwota 
przyznanego dofinansowania: 1.544,00 zł.

b) Klub Biegacza Wartko, zadanie pn. „Znam zabytki mojej 
gminy” warsztaty zabytkowych osobliwości architektonicznych 
gminy Lidzbark Warmiński jako forma upowszechniania turystyki 
lokalnej wśród jego najmłodszych mieszkańców”. W ramach 
zadania uczniowie Zespołu Szkół w Rogóżu oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kraszewie przy wykorzystaniu klocków 
LEGO zbudują 2 modele wybranych przez organizatorów 
zabytkowych budowli z terenu gminy Lidzbark Warmiński. 
Warsztatom towarzyszyć będzie multimedialna prezentacja 
gminnych osobliwości architektonicznych (6 zabytków). Zajęcia 
odbędą się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych, tj. po 2 spotkania 
po 90 min, w grupach do 14 osób. Okres realizacji zadania: 
01.10.2016-31.11.2016. Kwota przyznanego dofinansowania: 
1.456,00 zł.

5. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych 
poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich 
wkładów własnych w realizację zadań własnych gminy 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż, zadanie pn. 
„Na ludową nutę”. W ramach zadania prowadzony jest cykl 
warsztatów muzyczno - instrumentalnych, wyjazdy do muzeum, 
teatru, filharmonii. Projekt jest dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego - Fundusz 
promocji kultury oraz środków budżetowych Samorządu 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Projekt skierowany 
do 20 osób z miejscowości Rogóż. Okres realizacji projektu: 
01.06.2016-31.12.2016. Kwota przyznanego dofinansowania: 
1.400,00 zł.

b) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż, zadanie pn. 
„Aktywnym być - łatwiej żyć”. W ramach zadania prowadzony 
jest  cykl warsztatów kulinarno - cukierniczych w miejscowości 
Morawa, warsztaty rękodzielnicze i sportowe w miejscowości 
Rogóż oraz cykl warsztatów z zakresu animacji społeczno - 
kulturowej w miejscowościach Rogóż i Morawa. Ponadto 
odbył się wyjazd do ogrodu botanicznego w Powsinie, 
a na zakończenie projektu planowane jest spotkanie 
podsumowujące w Rogóżu. Projekt skierowany jest do 
30-osobowej grupy dzieci i osób starszych (16 osób starszych 
i 14 dzieci i młodzieży) z miejscowości Morawa i Rogóż, po 
15 osób z każdej miejscowości. Projekt jest dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 
Program Fundusz inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków 
Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Okres 
realizacji zadania: 02.05.2016-31.12.2016. Kwota przyznanego 
dofinansowania 1.340,00 zł.

     NOWE PUBLIKACJE

Wydano publikację z mapą topograficzną gminy oraz folder 
promujący gospodarstwa agroturystyczne „Smaki Ziemi 
Warmińskiej”.
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Gmina Lidzbark Warmiński wraz z innymi reprezentantami 
powiatu lidzbarskiego w dn. 02–03 kwietnia br. brała 
udział w Festiwalu Czasu Wolnego Free Time w Gdańsku. 
Podczas targów przedstawiciele Gminy promowali piękne 
warmińskie okolice zachęcając do ich odwiedzenia. Największe 
zainteresowanie zwiedzających, budziły oferty umożliwiające 
aktywne spędzanie czasu. Najwięcej pytań dotyczyło 
znajdujących się na naszym terenie  tras  rowerowych. 
W promocji regionu pomagał zespół ludowy „Perła Warmii” 
i grupa rekonstrukcyjna Wileński Pułk Muszkieterski. 

WIZYTA STUDYJNA

„Czerpiemy z natury” – to nazwa projektu zrealizowanego przez 
Urząd Gminy w Lidzbarku Warm., w ramach którego 20 maja br. 
20 osobowa grupa wzięła udział w wizycie studyjnej w dwóch 
gospodarstwach agroturystycznych: „Janczary” k. Barczewka 
oraz Lawendowe Pole k. Jonkowa. Projekt dofinansowany został 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie.
Celem projektu była wymiana doświadczeń przez właścicieli 
prowadzących gospodarstwa agroturystyczne,  podpatrywanie 
tego co dobre, innowacyjne i możliwe do wprowadzenia we 
własnym gospodarstwie agroturystycznym. Podczas wyjazdu 
uczestnicy projektu m.in. zwiedzili Lawendowe Muzeum 
Żywe, pierwszą warmińską plantację lawendy, gospodarstwa 
agroturystyczne i dowiedzieli się w jaki sposób są prowadzone. 
Dodatkowymi atrakcjami była degustacja herbatki lawendowej, 
ciasteczek lawendowych, regionalnych potraw oraz przejażdżka 
wozami drabiniastymi po okolicznych lasach.

W  dniach 17 - 20 czerwca br. przedstawiciele gminy odwiedzili 
partnerską gminę Rhede w powiecie  Emsland w Niemczech. 
Delegacja na czele z Wójtem Gminy Fabianem Andrukajtis, 
radnymi,  sołtysami i przedstawicielem rolników miała  możliwość  
poznać  środowisko  swoich przyjaciół z Niemiec.  
Podczas wyjazdu prowadzono rozmowy na temat wspólnych 
zamierzeń w zakresie kultury, sportu, rolnictwa i oświaty, które będą 
skutkować podjęciem nowych przedsięwzięć w kolejnych latach.

     PROMOCJA GMINY NA 
MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH 
TURYSTYCZNYCH

      ZIELARSKA WIEŚ BLANKI NA VIII 
MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH 
TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL 2016.

WIZYTA W RHEDE (EMS)

Poprzez współpracę z  Lokalną 
Grupą Działania „Warmiński 
Zakątek” udział w targach 
poświęconych agroturystyce i ofercie 
spędzania wolnego czasu na wsi 
brała wieś tematyczna „Zielarska 
Wieś Blanki”, która godnie 
reprezentowała  i promowała Gminę 
Lidzbark Warmiński. Poprzez 
wspólny wysiłek przedstawicieli 
wsi tematycznych tj.: Garncarskiej 
Wioski   z   Kamionki,   Wioski, 

Jerutki – Wsi Sztuki, Bosej  Ekologii  z  Praslit, Zielarskiej Wsi 
z Blanek, Wsi Warmińskich Straszydeł z miejscowości Węgój, 
Anielskiej Wioski z  Aniołowa i Wsi Sztuki Naturalnej ze wsi 
Oleśno, stoisko z naszego regionu otrzymało II miejsce w Polsce.
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Obecnie na terenie gminy działają 24 gospodarstwa agroturystyczne. 
W tym roku powstało 5 nowych gospodarstw. Informujemy, iż aby 
założyć gospodarstwo agroturystyczne i skorzystać z przywileju 
niepłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych należy spełnić 
kilka podstawowych warunków: 
- należy być rolnikiem, który posiada gospodarstwo rolne o łącznej 
powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy;
- budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje, muszą być 
położone na terenach wiejskich;
- budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje, należą do 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym; 
- łączna liczba wynajmowanych pokoi nie może przekraczać pięciu. 

Przez okres wakacyjny trwał II Gminny Konkurs Fotograficzny 
„Wakacje z aparatem”. Celem organizowanego konkursu 
było ukazanie walorów turystycznych, przyrodniczych, 
architektonicznych, kulturowych Gminy Lidzbark Warmiński, 
promocja turystyki wśród społeczności gminy jako elementu życia 
codziennego i sposobu na rekreację, oraz promowanie nowych 
talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej 
i kreatywności. Do konkursu przystąpiło tylko 6 fotografów – 
amatorów. Każdy z nich mógł zgłosić 5 zdjęć zwiększając tym 
samym swoją szansę na wygraną.
Mimo niewielkiej ilości uczestników komisja jednogłośnie wyłoniła 
zwycięzcę. Została nią Martyna Baran mieszkanka Wróblika, 
która oprócz bonu pieniężnego dodatkowo otrzymała voucher 
sponsorowany przez Wojciecha Wójcik na przelot motoparalotnią. 
II miejsce zajęła Marta Gromek z miejscowości Bobrownik, 
a III Daniel Dymkowski z Miłogórza.  Konkurs będzie odbywał się 
corocznie. Mamy nadzieję, że liczba uczestników stale będzie się 
powiększać. Dlatego już dziś zachęcamy do III edycji konkursu. 

Celem konkursów jest poprawienie wyglądu estetycznego wsi 
poprzez podejmowanie przez mieszkańców prac służących 
upiększaniu poszczególnych zagród wiejskich i obiektów 
użyteczności publicznej. Do tegorocznego konkursu przystąpiła 
rekordowa liczba sołectw, aż  12 wsi, oraz 10 osób indywidualnych. 
W skład Gminnej Komisji Konkursowej weszli: przedstawiciel 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim: 
Zbigniew Salmanowicz, przedstawiciel Rad Powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: Danuta Kielak oraz 
przedstawiciel Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim: Joanna 
Gowkielewicz. Po I lustracji z konkursu wycofała się 1 wieś. 
Łącznie gmina przekazała na nagrody 13.900,00 zł. Wyniki 
konkursu przedstawiamy poniżej. 

       INFORMACJA O GOSPODARSTWACH 
AGROTURYSTYCZNYCH

      X  EDYCJA KONKURSU „ESTETYCZNA 
WIEŚ –2016” I XI EDYCJA KONKURSU 
„CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA 2016”

       II GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„WAKACJE Z APARATEM”

Lp.
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Miejsce
I
II
III
IV
IV
IV
IV
IV

wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Miejscowość
Łaniewo

Miłogórze
Świętnik

Knipy
Sarnowo
Medyny
Blanki

Stryjkowo
Kochanówka
Jarandowo
Kłębowo

KONKURS ESTETYCZNA WIEŚ

Lp.
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miejsce
I
II
III
III

wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Uczestnik
Elżbieta Kopeć

Władysław i Jolanta Dydzińscy
Grażyna i Bogdan Stolarscy

Anna Maconko
Czesława Czyż

Adam Smosarski
Paweł Kozakiewicz

Józef  Terebecki
Aniela Kondratowicz

Roman Baliński

Adres
Miejska Wola

Sarnowo
Blanki

Kraszewo
Świętnik

Kochanówka
Kaszuny
Jagoty

Łaniewo
Kłębowo

KONKURS CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA

fot. Mikołaj Moroz
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Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na 
utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 
1 listopada do dnia 31 października następnego roku.
Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 
do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, 
które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 
kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł 
netto na członka rodziny.
Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego 
okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie 
aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie 
po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę 
miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące 
regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ 
rozpatrujący sprawę może wymagać wszelkich dokumentów 
potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

Od dnia 1 listopada 2016 r. zasiłek rodzinny wynosi:
95 zł na dziecko w wieku    0 - 5 lat,
124 zł na dziecko w wieku  6 - 18 lat,
135 zł na dziecko w wieku 19 - 24 lat.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 
przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki 
w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 
24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole 
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, 
jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 
opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie, która 
wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka, osobie uczącej 
się - tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej 
na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  
w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową 
prawa do alimentów z ich strony, jeżeli zamieszkują na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym 
otrzymują świadczenia rodzinne.
Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać poniższe dodatki:

1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacany jest jednorazowo 
w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie 
złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM 
W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU 
WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego przyznawany jest na okres: 24 miesięcy, 
przy sprawowaniu opieki na jednym dzieckiem, 36 miesięcy, 
przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem 
urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące, przy 
sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Dodatek wypłacany jest miesięcznie, 
w wysokości 400 zł.

   I. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  - REALIZACJA PROGRAMU “ RODZINA  500 PLUS” 
W GMINIE LIDZBARK WARMIŃSKI   

     II. ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO 
ZASIŁKU RODZINNEGO 

Program “Rodzina 500 plus” został wprowadzony ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci. Projekt ruszył 1 kwietnia 2016 r. i w naszej gminie 
jest realizowany przez Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Jest to program 
rządowy. Gmina Lidzbark Warmiński środki finansowe przeznaczone na jego realizację 
systematycznie otrzymuje każdego miesiąca z budżetu państwa. Wraz z uruchomieniem 
programu “500+” w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, w celu usprawnienia obsługi 
petentów udostępniono nowe pomieszczenie, pokój 22 oraz go doposażono z funduszy, 
pochodzących z budżetu państwa. W okresie od 1 kwietnia do końca października 2016 r. 
ponad 600 rodzin z terenu naszej gminy wnioskowało o przyznanie prawa do świadczenia 
wychowawczego.  W tym czasie przyznano i wypłacono 5 942 świadczenia na kwotę  
2 962 114,40 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czternaście 
40/100 zł). 
Każdego dnia ta liczba się zwiększa, gdyż sukcesywnie napływają nowe wnioski. Stale przybywa 
świadczeniobiorców.  Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł netto miesięcznie 
na dziecko.  Ma  na  celu  częściowe  pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka 
do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. 
Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego tj. 800 
zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę  w rodzinie, w której wychowywane jest 
dziecko niepełnosprawne.
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3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO 
WYCHOWYWANIA  DZIECKA

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu 
dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, 
jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne 
na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie 
żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo  
o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego 
z rodziców zostało oddalone. Wypłacany jest miesięcznie  
w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł 
na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu  
o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem 
o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA 
W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej przysługuje w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie 
i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby 
dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są 
pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA 
I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego przyznawany jest w wysokości 90 zł 
miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 
110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, jeśli legitymuje 
się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub  orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU 
SZKOLNEGO

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacany jest 
jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje również 
na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne 
tzw. „zerówkę”. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia 
zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany 
rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek 
złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO 
NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza 
miejscem zamieszkania przyznawany jest na okres 10 miesięcy 
i przysługuje:

a) w wysokości 113 zł miesięcznie, w związku z zamieszkaniem 
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące 
się w gimnazjum lub szkole podstawowej, posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

b) w wysokości 69 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku 
możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, 
w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub 
szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole 
ponadgimnazjalnej.

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ” – Nowe rozwiązanie 
od 1 stycznia 2016 r.
Jeśli rodzina przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku 
rodzinnego możliwe jest zastosowanie mechanizmu złotówka 
za złotówkę. Oznacza to, że świadczenia będą stopniowo 
obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone 
po przekroczeniu progu dochodowego. Wypłata będzie 
pomniejszona o kwotę przekroczenia. Czyli, za przekroczenie 
ustawowego kryterium o każdą złotówkę, łączna kwota 
świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. 
Jedynie w przypadku, gdy wysokość świadczeń przysługujących 
danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia te nie 
zostaną przyznane. Złotówka za złotówkę dotyczy zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do niego – urodzenia dziecka, urlopu 
wychowawczego, samotnej opieki nad dzieckiem, wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji 
niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki 
dziecka poza miejscem zamieszkania.
Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego 
okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie 
aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie 
po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez 
liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.
Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu 
ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać 
wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie 
dochodu.

     III. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przyznawany jest w wysokości 153 zł, na pokrycie wydatków 
związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej 
osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód 
rodziny, posiadają:
     niepełnosprawne dziecko;
 osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku 
życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności;
  osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia 
legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 
do 21 roku życia;
     osoba, która ukończyła 75 lat.
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Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez 
względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne 
przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu 
dziecka. Świadczenie otrzyma również osoba będąca 
rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, a także inna osoba, na której zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny  i  opiekuńczy  ciąży   obowiązek   alimentacyjny 
(z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi 
prawnemu. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, 
w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad 
osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 
albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 
1 300,00 zł. miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł 
miesięcznie: osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli 
nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy.
Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto.
Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego 
okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie 
aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego 
uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli 
się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi 
na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania 
dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich 
dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 
zł miesięcznie (jest to kwota netto, gdyż świadczenie 
rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym 
obciążeniom) dla rodziców, którym nie przysługuje urlop 
w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do 
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak 
np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące 
na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów 
zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu 
– świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku 
uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane 
były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy.
Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny 
i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) 
w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego 
dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu 
- 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej 
- 71 tygodni. Terminy liczone są od dnia porodu albo 
przyjęcia dziecka na wychowanie. Od momentu porodu lub 
przysposobienia dziecka rodzic ma 3 miesiące na zgłoszenie 
się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze 
otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego 
dziecka. Odmiennie niż przy ustaleniu prawa do dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka nie 
jest brane pod uwagę czy dziecko żyje w dniu składania 
wniosku i wypłaty świadczenia. Uprawnienie do ubiegania 
się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub 
ojcu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. 
Oznacza to, że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w 
osób. Od dnia 01.01.2013 r. podstawą do nabycia prawa 
do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium 
dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie 
jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin 
do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od 
dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył 
będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną 
albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia 
objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.

    IV. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE  

     VII. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY  

      VI. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA 
Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA — 
BECIKOWE

    V. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 
uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu 
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
a) do ukończenia przez nią 18 roku życia;
b) w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do 
ukończenia przez nią 25 roku życia;
c) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – bezterminowo.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy 
oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie 
ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano 
pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 
zobowiązań alimentacyjnych – bezskuteczność 
egzekucji potwierdza komornik sądowy prowadzący 
postępowanie egzekucyjne na podstawie zaświadczenia.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność 
wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko 
dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu braku 
podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do 
wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania 
dłużnika, braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną 
miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Dochód uprawniający do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego

     VIII. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO

     IX. KARTA DUŻEJ RODZINY

      X. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA 
FINANSOWANA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ 
KOLEJNEGO DZIECKA – zadanie 
w całości finansowane przez gminę

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza 725 zł.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże 
nie wyższej niż 500 zł na każde uprawnione dziecko.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny 
wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic 
(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci:
     w wieku do ukończenia 18 roku życia,
   w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy  
dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
       bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci  legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub 
osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty 
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej 
pieczy zastępczej na czas umieszczenia danej rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka.

SAMORZĄDOWA KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od 
uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 
do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy 
się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez 
ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. (zadanie 
w całości finansowane przez Gminę).

Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się 
kolejnego dziecka przysługuje w kwocie 500,00 zł jednorazowo 
na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, 
matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na 
terenie gminy Lidzbark Warmiński. Dodatkowym warunkiem 
przyznania niniejszej zapomogi jest posiadanie samorządowej 
karty dużej rodziny.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna od 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. 2016.930).

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

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: 

osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej 
osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 
ustawowego.  Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.
Decyzje o przyznaniu pomocy lub odmowie przyznania pomocy 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej wymagają uprzednio 
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy dotyczy wyłącznie 
osoby lub rodziny, która ubiega się o pomoc i jest przeprowadzany 
w środowisku zamieszkania (dom, mieszkanie w bloku) osoby 
lub rodziny. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są 
obowiązane do współdziałania z pracownikami socjalnym 
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje  zadania z zakresu 
pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wypłaca świadczenia 
pieniężne, realizuje pomoc niepieniężną oraz poradnictwo 
specjalistyczne.

1. Świadczenia pieniężne: 

a)  wypłacanie  zasiłków  stałych,  okresowych  oraz   celowych 
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, 
leków, odzieży, żywności, czy drobnych remontów i napraw 
w mieszkaniu, itp. Łącznie z tej formy pomocy korzysta obecnie 
185 rodzin, a 581 osób w tych rodzinach,

b) ponoszenie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej za 
osoby samotne, wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji 
– 8 osób,

c) ponoszenie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych za dzieci odebrane rodzicom  decyzją Sądu – 
10 dzieci,

d) ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych i zawodowych za dzieci odebrane rodzicom  
decyzją Sądu –  7 dzieci.

2. Świadczenia niepieniężne: 

a) pomoc asystenta rodziny w rodzinach niewydolnych pod 
względem opiekuńczo-wychowawczym – od 13 do 15 rodzin 
rocznie,

b) usługi   opiekuńcze   dla   osób   samotnych,  starszych 
i niedołężnych – tą formą pomocy objętych jest 10 osób.

c) dożywianie dzieci w szkołach – z tego wsparcia korzysta 
241 dzieci z 124 rodzin,

d) udzielanie posiłku, zasiłku, schronienia i niezbędnego ubrania 
osobom tego pozbawionym, szczególnie bezdomnym – dla 
4 osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych  na 
terenie kraju,

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

3. Pomoc specjalistyczna

a) pomoc psychologiczna i prawna  - 42 rodziny,

b) praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania 
osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna 
prowadzona  świadczona jest osobom i rodzinom bez względu 
na posiadany dochód. Jest  to pomoc rodzinie w przezwyciężaniu 
barier,  w rozwiązywaniu problemów, konfliktów i trudności 
rodzinnych, osobistych, zawodowych oraz urzędowych, doradztwo 
i poradnictwo, a realizowana jest przez pracowników socjalnych dla 
ok. 516 rodzin.

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

a) interwencja kryzysowa – pomoc w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 
i Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) 
oraz prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” – każdego roku 
od 20 do 30  Niebieskich Kart,

b) prowadzenie 3 Świetlic Środowiskowych, w których dzieci mają 
szanse na nabycie wiedzy na temat szkodliwości używek, uczą się 
spędzania czasu wolnego, rozwijają swoje zdolności, wyrównują 
braki edukacyjne, kształtują postawy i zachowania akceptowane 
społecznie i  asertywne, itp. W zajęciach świetlicowych aktualnie 
uczestniczy od 29 (stałych uczestników) do 45 dzieci,

c) prowadzenie magazynu odzieży używanej, w którą zaopatruje 
się systematyczne od 120 do 150 rodzin rocznie,

d) pozyskiwanie sprzętu AGD oraz wyposażenia mieszkań dla 
35 rodzin,

e) wydawanie skierowań na orzeczenie stopnia niepełnosprawności 
dla osób niepełnosprawnych  – ok. 40 osób,

f) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby 
Urzędu Gminy, w celu weryfikacji zasadności przyznawania 
i wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych  – ok. 90 
wywiadów rocznie.

g) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, przebywających 
w 2 środowiskowych domach samopomocy w Lidzbarku  
Warmińskim oraz w Wolnicy – ok. 60 wywiadów rocznie.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PILNIKU

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

Zajęcia odbywają się  w:

poniedziałki  w godz. 11.30 -13.30 w Szkole Podstawowej w Kraszewie 
wtorki w godz. 12.30 – 13.30 w Zespole Szkół w Rogóżu
wtorki w godz. 17.15 – 19.15 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Pilniku
piątki w godz. 17.00 – 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Pilniku – hip hop (odpłatnie)

Zajęcia muzyczno – instrumentalne – to oferta dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, które chcą w przystępnej formie 
i miłej atmosferze nauczyć się gry na instrumentach oraz 
posługiwania się wokalem. 

Zajęcia odbywają się w:

poniedziałki w Szkole Podstawowej w Kłębowie w godz. 10.00 
– 14.00 (zajęcia umuzykalniające)
wtorki w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku w godz. 
16.00 – 20.00 (nauka gry na instrumentach)
środy w świetlicy wiejskiej w Kraszewie w godz. 16.00 – 20.00 
(zajęcia - Kapela Furman)
czwartki w Szkole Podstawowej w Kraszewie w godz. 10.00 – 
14.00 (zajęcia umuzykalniające) 
piątki w Gminnym  Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku 
w godz. 16.00 – 20.00 (zajęcia – zespół TRIO)

Zajęcia wokalne – adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zajęcia odbywają się w:
czwartki w godz. 17.00 – 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Pilniku
piątki  w godz. 11.30 - 13.30 w Zespole Szkół w Rogóżu
            w godz. 17.00 – 19.00 w świetlicy wiejskiej w Ignalinie (zajęcia   
              dziecięcego zespołu wokalnego „Bel Canto”)
             w godz. 19.00 – 20.30  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
             w Pilniku (zajęcia zespołu woklaneg „ContraBand’a”)

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

Zajęcia odbywają się w:
wtorki w godz. 12.00 – 15.00  w  Szkole  Podstawowej w Kraszewie
środy w godz. 12.00 – 15.00 w  Szkole Podstawowej w Kłębowie
czwartki w godz. 16.00 – 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Pilniku
piątki  w  godz.  16.00 – 19.00  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury 
i Sportu w Pilniku

Tenis stołowy – oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia odbywają się w :
poniedziałki w godz. 17.15 – 20.15 w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pilniku
czwartki  w godz. 17.00 – 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pilniku

     ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ 
Z OFERTĄ REGULARNYCH ZAJĘĆ 
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Informujemy o NABORZE DO ORKIESTRY Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
Zapisy od 18 października tel. 733-541-145.  

Serdecznie zapraszamy!
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

Podczas pierwszego Gminnego Dnia Kobiet, który odbył się 
w GOKiS w Pilniku na scenie zaprezentował się dziecięcy 
zespół wokalny prowadzony przez Ewelinę Banach - 
Bardońską. W liryczny nastrój wprowadził wszystkich 
Pan Jerzy Bachara z zespołu ludowego „Kalina” śpiewając 
piosenki Bułata Okudżawy. 
Rozlosowano wśród Pań upominki m.in.: vouchery na kręgle, 
kosmetyki, bony upominkowe na zakupy o wartości 50 zł. 
Po wyrecytowanym wierszu autorstwa Pani Ireny Grzduk, 
wystąpił nowo powstały zespół wokalny GOKiS Pilnik 
prowadzony przez Panią Ewelinę Banach - Bardońską. 
Na scenie zaprezentowały się także zespoły muzyczne 
prowadzone przez Pana Jacka Sobczaka „DuoDance” oraz 
„Furman”. Na koniec cała sala rozśpiewała się podczas 
prowadzonego przez Pana Krzysztofa Kimbara karaoke. 

24 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku 
odbyła się Sesja Rady Gminy podczas, której nagrodzeni 
zostali najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu 
Gminy Lidzbark Warmiński. Nagrody rzeczowe w postaci 
laptopa za osiągnięcie wysokich wyników w nauce Danielowi 
Stypik z klasy III Publicznego Gimnazjum w Kraszewie 
i Henrykowi Martusewicz uczniowi klasy III Zespołu Szkół 
w Rogóżu  wręczyli: Poseł na Sejm RP – Jacek Protas oraz 
Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj. 
Podczas sesji Wójt Gminy podziękował sołtysom, którzy brali 
udział w plebiscycie Gazety Lidzbarskiej „Super Sołtys 2016” 
i wręczył im drobne upominki.
I miejsce „Super Sołtysa 2016” Powiatu Lidzbarskiego zajęła 
Anna Czeryba – sołtys wsi Babiak, zaś II miejsce Lucja 
Kuczyńska – sołtys wsi Blanki. 

21 kwietnia br. w GOKiS w Pilniku odbyły się gminne eliminacje 
w ramach XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
„Spotkania z Poezją” 2016, w których udział wzięło 20 
uczestników z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. 
Komisja w składzie: Aneta Wiatrak, Ewelina Banach - Bardońska, 
Edward Chrosteki Paweł Oleszczuk przyznała następujące 
miejsca:

W kat. szkół podstawowych klas I – III:
I miejsce – Gabriela Popławska SP Runowo 
II miejsce – Marcelina Sobierajska SP Rogóż 
III miejsce – Amelia Markowska SP Kłębowo 
W kat. szkół podstawowych klas IV – VI:
I miejsce – Karolina Kołodziejska SP Runowo 
II miejsce – Oliwia Sosnowska SP Kraszewo 
III miejsce – Łukasz Słoński SP Kłębowo

W kat. gimnazjum:
I miejsce – Aleksandra Orłowska Gimnazjum Kraszewo 
II miejsce – Natalia Słońska Gimnazjum Kraszewo 
III miejsce – Klaudia Łaniucha Gimnazjum Rogóż 

W Niedzielę Palmową miasto i gmina Lidzbark Warmiński 
zorganizowali Jarmark Wielkanocny. Kolorowe stoiska 
przyciągały odwiedzających. Na straganach pojawiła się 
tradycyjna żywność m.in. wędliny, pyszne ciasta domowego 
wypieku, przetwory, a także rękodzieło artystyczne m.in. ozdoby 
wielkanocne, stroiki, palmy i ręcznie wykonane pisanki.

GMINNY DZIEŃ KOBIET UROCZYSTA SESJA RADY GMINY

SPOTKANIE Z POEZJĄJARMARK WIELKANOCNY
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

8 kwietnia br. w Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. bpa gen. 
broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie obchodzono piątą rocznicę 
nadania placówce imienia jej wielkiego Absolwenta. Zaproszenie 
na uroczystość przyjęli zacni goście: Mama Biskupa – Kazimiera 
Płoska, Siostra – Pani Elżbieta Smiszek z mężem oraz Brat – 
Pan Jan Płoski z małżonką. Obchody uświetnili również swoim 
przybyciem m.in.: Wójt Gminy Lidzbark Warmiński – Fabian 
Andrukajtis, dyrektorzy szkół z terenu gminy, Pan Józef Zysk – 
Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, oraz 
cała społeczność szkolna.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw. 
św. Małgorzaty w  Kłębowie,  która  sprawowana  byław intencji 
tragicznie zmarłego Biskupa Tadeusza Płoskiego i wszystkich ofiar 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Po nabożeństwie zebrani 
udali się pod stojącą przed szkołą rzeźbę Biskupa, gdzie złożono 
kwiaty oraz zapalono znicze. Po części oficjalnej rozpoczęto część 
artystyczną w formie konkursu związanego z życiem i posługą 
duszpasterską Biskupa Tadeusza Płoskiego. 

12 maja br. w Zespole Szkół w Rogóżu im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego obchodzono Dzień Patrona Szkoły. Po krótkiej 
oficjalnej części rozpoczął się konkurs plastyczny nawiązujący 
do życia Marszałka oraz program wojskowy przygotowany przez  
9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy im. Zygmunta Szendzielarza 
– Łupaszki m.in. były to konkurencje wiedzy i konkurencje 
sprawnościowe. Na koniec po wojskowych zmaganiach przyszedł 
czas na chwilę relaksu przy ognisku.

28 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie obchodziła 
70-lecia swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św.  w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Kochanówce  
w intencji strażaków i ich rodzin. Część oficjalna odbyła się 
na placu przy remizie w Stryjkowie. Podczas uroczystości 
wręczono medale i dyplomy pamiątkowe dla ochotników i osób 
zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej, oraz legitymacje 
dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która powstała przy 
tut. OSP. Po części oficjalnej rozpoczął się festyn strażacki. 
Śpiewali: Dziecięcy zespół wokalny z GOKiS Pilnik, Rogóżanie, 
Zespół pieśni i tańca z Ignalina, Zespół wokalny Magic, Zespół 
muzyczny z GOKiS Pilnik, Zespół ludowy Furman z Kraszewa. 

Podczas konkursu wszyscy zgromadzeni mogli posłuchać poezji 
śpiewanej w wykonaniu Apolinarego Polek i Edwarda Chrostek.

      PIĄTA ROCZNICA NADANIA SP 
W KŁĘBOWIE IMIENIA KS. BPA GEN. BRONI 
TADEUSZA PŁOSKIEGO

DZIEŃ PATRONA ZS ROGÓŻ

70-LECIE OSP STRYJKOWO
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05 czerwca br. na boisku przy GOKiS w Pilniku odbył się 
IV Gminny Festyn Rodzinny w ramach XVIII Warmińsko- 
Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina – tu wszystko 
się zaczyna”. Jak co roku dla wszystkich dzieci przewidziano 
wiele darmowych atrakcji m.in. zjeżdżalnie, trampolinę, bramkę 
celnościową, watę cukrową i popcorn, wielkie bańki mydlane, 
beczkę śmiechu, ścianki do zdjęć, piniate, ognisko z kiełbaskami, 
malowanie twarzy i autoportrety.
Oprócz występów artystycznych, wielu ciekawych i zabawnych 
konkursów z nagrodami, zabaw prowadzonych przez animatorkę, 
wszystkie dzieci mogły korzystać z przejażdżki motorami 
w wykonaniu Warmińskiego Auto –Moto Klubu, oraz strzelnicy 
przygotowanej przez Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się sprzęt strażacki 
zaprezentowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rogóżu, oraz 
radiowóz policyjny. Na imprezie pojawił się również kolorowy 
Klaun oraz duży Kot, z którymi najmłodsi mogli zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Organizatorami festynu byli: Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd 
Gminy Lidzbark Warmiński, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

15 czerwca br. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lidzbarku 
Warmińskim odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, 
Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, w której uczestniczyło 
16 rolników. W skład komisji weszli: Zbigniew Salmanowicz – 
Kierownik PZDR Lidzbark Warmiński, Ryszard Kielak – Sekretarz 
Gminy Lidzbark Warmiński i Paweł Kondratowicz – Kierownik 
Biura Powiatowego ARiMR.
Wyniki:
I miejsce – Kozłowski Sebastian z Knip (gm. Lidzbark Warm.)
II miejsce – Otyś Zbigniew z Żytowa (gm. Lidzbark Warm.)
III miejsce – Lis Mateusz z Konit (gm. Kiwity)
IV miejsce – Spirydonow Wojciech z Miłogórza (gm. Lidzbark 
Warm.)

Biwak zorganizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny Oddział 
Lidzbark Warmiński odbył się w Łaniewie 18 czerwca br. Patronat  
honorowy objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – 
Okręg Warmińsko-Mazurski, Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński 
Jacek Wiśniowski i Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian 
Andrukajtis. Podczas spotkania wystąpił zespół wokalny „Madzik” 
z GOKiS w Pilniku oraz Paweł Piekarczyk, który zaśpiewał 
piosenki z płyty „Podziemna armia powraca”. W trakcie biwaku 
został wygłoszony wykład na temat mjr-a Zygmunta Szendzielarza 
ps. Łupaszka i „Patrolu Tygrysa” przez naczelnika olsztyńskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Waldemara Brendy. 

11 czerwca br. odbyła się już VI edycja Regionalnych Zawodów 
Jeździeckich w Skokach Przez Przeszkody w Gminie Lidzbark 
Warmiński, którą zorganizowano po raz kolejny w miejscowości 
Babiak. W zawodach startowało aż 43 konie, 25 zawodników 
reprezentowało 15 klubów jeździeckich. Również w tym roku odbył 
się konkurs klasy „LL mini”. Najmłodszym zawodnikiem, 9 – letnim 

okazał się zawodnik 
Wiktor Piechota z SKJ 
Revel. Po zawodach 
przyszedł czas na zabawę. 
Na scenie zaprezentowały 
się  zespoły  muzyczne 
i ludowe z terenu gminy 
m.in.  Rogóżanie,   Kalina  
z Rogóża, zespół 
ludowy Furman. 

IV FESTYN RODZINNY W PILNIKU       OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

     BIWAK NA SZLAKU BOJOWYM 
ŻOŁNIERZY MAJORA „ŁUPASZKI”

ZAWODY KONNE
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19 czerwca br.  na Stadionie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim 
odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do sportowej rywalizacji 
zgłosiło się 7 drużyn (3 drużyny dziewcząt i 4 drużyny 
chłopców), działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych 
w  Rogóżu, Runowie, Wilczkowie, Stryjkowie i Żegotach. 
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: rozwinięcie 
bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Najwięcej 
emocji wzbudziła jak zwykle konkurencja rozwinięcie bojowe. 
Tą ciekawą konkurencję techniczną zarówno w grupie dziewcząt 
jak i chłopców wygrała młodzież z Rogóża. Miłą niespodziankę 
sprawiła również młodzież z Runowa, zajmując w obu grupach 
drugie miejsce. 

Kapela Ludowa Furman z Kraszewa, działająca w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku, podczas XXXII 
Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych 
w Jezioranach zdobyła nagrodę Związku Gmin Warmińsko - 
Mazurskich. W przegladzie brało udział 30 zespołów, poziom 
artystyczny w tym roku był bardzo wysoki dlatego cieszymy się 
z tak dużego osiągnięcia i wyróżnienia. Gratulujemy!

O niezwykłej  mocy  ziół  i możliwości  ich  wykorzystania w kuchni 
i lecznictwie przekonywały wszystkich uczestników  Festiwalu 
Ziół w Blankach panie ze Stowarzyszenia „Babki Zielarki”. 
Festiwal odbywał się 10 lipca br. i dofinansowany był ze 
środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
Stoiska degustacyjne cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. 
Oprócz ziołowych przekąsek, przybyli na Festiwalu goście 
mogli otrzymać pudełeczka z suszonymi ziołami m.in. lawendą, 
szałwią, melisą, podbiałem czy szyszkami chmielu.
Równolegle na scenie przez cały dzień odbywały się występy  
różnych artystów. Zaprezentowały się m.in.: Baby z Babińca, 
zespół wokalny Contra Band’a z GOKiS w Pilniku, Zespół Pieśni 
i Tańca Ignalin, Kapela Furman z Kraszewa, Hania Damszel, oraz 
Kapela Ludowa Rogóżanie.

Młodzi artyści z gminy Lidzbark Warmiński podsumowali cykl 
zajęć malarskich pt. „Piękno Warmii”. W wiosenno - letnim 
plenerze malarskim wzięło udział 40 uczestników ze Stryjkowa, 
Kochanówki i Pilnika. Zajęcia z dziećmi prowadził instruktor 
malarstwa Józef Mika. Impreza podsumowująca odbyła się 
11 sierpnia br. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pilniku.
Podczas wernisażu wystąpił zaprzyjaźniony z gminnym ośrodkiem 
zespół Czerwony Tulipan z Olsztyna. Całość poprowadził Robert 
Lesiński z Radia Olsztyn.

     MDP ROGÓŻ ZNOWU 
BEZKONKURENCYJNA!

     NAGRODA DLA KAPELI FURMAN

FESTIWAL ZIÓŁ W BLANKACH

     WERNISAŻ MALARSKI „PIĘKNO 
WARMII”

Żródło: www.strazlidzbark.pl

fot. Anna Urbanik 
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5 września br. w GOKiS w Pilniku przeprowadzono ćwiczenie 
obronne „TWIERDZA”. Tematem głównym ćwiczenia było: 
funkcjonowanie organu samorządu terytorialnego w stanie 
gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wywołanego 
działaniami terrorystycznymi. Ćwiczenia realizowane były przez 
Powiat Lidzbarski i Gminę Lidzbark Warmiński przy współpracy 
z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonych eliminacjach do I Gminnego Turnieju 
Sołectw Gminy Lidzbark Warmiński 2016 o Puchar Wójta 
Gminy Lidzbark Warmiński pod hasłem: „Zdrowo  Sportowo”, 
które odbywały się w czerwcu i lipcu br. przyszedł czas na finał. 
Trzy sołectwa rywalizowały o czołowe miejsca w niedzielę 
24 lipca  br. w  Rogóżu.  Drużyny  brały  udział w: wbijaniu 
gwoździ na czas, przelewaniu wody, rzucie oponą na odległość, 
rzucie wałkiem do celu, rzucie lotką do tarczy, rzucie ziemniakiem 
do wiadra, slalomie z obciążoną taczką, biegu w nartach, slalomie 
z przeszkodami, przeciąganiu liny, ogólnej wiedzy o gminie 
Lidzbark Warmiński.
Puchar i zarazem główną nagrodę w kwocie 2 000,00 zł zdobyło 
sołectwo ROGÓŻ. II miejsce zajęło sołectwo Knipy, III miejsce 
sołectwo Stryjkowo.

Dożynki to czas podziękowań składanych wszystkim rolnikom 
za ich codzienny trud i pracę na roli.  W tym roku Gmina 
Lidzbark Warmiński miała zaszczyt współorganizować Dożynki 
Powiatowe, które odbyły się 11 września w Babiaku.
Obchody rolniczego święta rozpoczęły się dożynkową mszą 
świętą w kościele pw. św. Augustyna i św. Anny w Babiaku 
celebrowaną przez księdza infułata Adolfa Setlak i proboszcza 
Parafii księdza Sławomira Wiśniewskiego.
Następnie uczestnicy przeszli na plac dożynkowy w barwnym 
korowodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą „Mrągovia” 
i Starostów Dożynek – Panią Agnieszkę Sawicką oraz Pana 
Romualda Czerwonka, aby podzielić się chlebem i świętować 
zakończenie żniw. 

Po obrzędach dożynkowych Starosta Lidzbarski Jan Harhaj 
wręczył statuetki rolnikom „Zasłużonym dla rolnictwa powiatu 
lidzbarskiego”. Z naszej gminy wyróżnienia otrzymali: 
Małgorzata i Jarosław Pawlak, Jolanta i Jan Kot, Michał Olejnik. 

Podczas dożynek rozstrzygnięto także konkurs na „Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy”.  I miejsce zdobyło  sołectwo Lubomino – 
gm. Lubomino, II miejsce  – sołectwo Henrykowo – gm. Orneta 
a III miejsce –  sołectwo Kiwity –  gm. Kiwity.

Nagrodę publiczności konkursu „Najładniejszy Wieniec 
Dożynkowy” otrzymało sołectwo Kraszewo – gm. Lidzbark 
Warmiński.  Fundatorem nagrody publiczności była Warmińsko 
– Mazurska Izba Rolnicza.

Barwnie udekorowane stoiska wystawiennicze również zostały 
nagrodzone:

I miejsce otrzymało  sołectwo Kiersnowo – gm. Kiwity

II miejsce – sołectwo Babiak – gm. Lidzbark Warmiński

III miejsce – sołectwo Blanki – gm. Lidzbark Warmiński

III miejsce – sołectwo Ignalin – gm. Lidzbark Warmiński

IV miejsce – sołectwo Miłogórze – gm. Lidzbark Warmiński

IV miejsce – sołectwo Jarandowo – gm. Lidzbark Warmiński

      ĆWICZENIE POWIATOWE „TWIERDZA”      DOŻYNKI W BABIAKU 

FINAŁ SPARTAKIADY SOŁECTW
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Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Swoimi występami 
zaszczyciły nas zespoły: Dziecięcy zespół taneczny „Szalone  
Małolaty” z  Młodzieżowego  Domu   Kulturyw Lidzbarku 
Warmińskim, Zespół Dumka z Górowa Iławeckiego, Dziecięcy 
zespół taneczny  Bajlar z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Lidzbarku Warmińskim, Dziecięcy zespół wokalny Bel Canto 
z GOKiS Pilnik, Zespół pieśni i tańca Perła Warmii, Dziecięcy 
zespół taneczny „Modern Dance” GOKiS w Pilniku, Zespół 
śpiewaczy „Kalina”  z  Rogóża, Zespół pieśni i tańca „Ignalin”, 
Zespół muzyczny Trio z GOKiS Pilnik, Kapela ludowa „Furman” 
z GOKiS Pilnik, Kapela ludowa „Rogóżanie” z Rogóża, Zespół 
wokalny „ContraBand/a” z GOKiS Pilnik. Gwiazdą dożynek był 
zespół muzyczny Smolnajt, który rozgrzał publiczność. Zabawę 
dożynkową poprowadził zespół Gajewski Band.

2. PKO Bieg Charytatywny ogólnopolski bieg sztafetowy pod 
hasłem „Pomagamy z każdym krokiem” odbył się 17 września 
br. równocześnie na 12 stadionach w Polsce – w Bydgoszczy, 
Gdańsku, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, 
Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Bielsko – Białej i Lidzbarku 
Warmińskim. Zawodnicy tworzący pięcioosobowe drużyny, 
przez godzinę pokonywali kolejne okrążenia, z których każde 
przeliczone zostało na jeden obiad dla dziecka.
Na lidzbarskim stadionie wystartowało 71 pięcioosobowych 
drużyn, które w klasyfikacji 12 miast biorących udział w zawodach 
zajęły czwarte miejsce.

W Lidzbarskim biegu sztafetowym na stadionie miejskim wzięły 
udział 4 drużyny wystawione przez Urząd Gminy w Lidzbarku 
Warmińskim tj.:
- drużyna „Gmina Lidzbark Warmiński – OSP Rogóż” – 38 
okrążeń
- drużyna „Gmina Lidzbark Warmiński – Chłopaczki” – 37 
okrążeń
- drużyna „Gmina Lidzbark Warmiński – Samorządowcy” – 36 
okrążeń
- drużyna „Gmina Lidzbark Warmiński – Dziewczynki” – 31 
okrążeń
Wspólnie wszystkie drużyny lidzbarskiego biegu charytatywnego 
pokonały 2 621 okrążeń, czyli o 396 okrążeń więcej niż w roku 
ubiegłym.

24 września br. we wsi Łaniewo, Stowarzyszenie „Razem dla 
Łaniewa” zorganizowało już po raz trzeci Festiwal Pieczonego 
Kartofla. Na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca 
Ignalin, Apolinary Polek wykonujący poezję śpiewaną oraz 
zespół „Blask – Reaktywacja”, który tańczył przy muzyce „Bębniarzy 
z Lidzbarka”. Gwiazdą wieczoru był zespół disco – polo „Zorka”. 
Imprezie towarzyszył, jak co roku konkurs kulinarny „Wariacje 
na temat kartofla”. I miejsce w konkursie zdobyły „Kartacze 
wolnickie” przygotowane przez Panią Zofię Czuk z Wolnicy. 
„Kartacze orneckie” przygotowane przez Panią Beatę Milewską 
z Ornety osiągnęły II miejsce, a III miejsce uzyskały „Pączusie” 
wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich Ignalin.

1 października br. na boisku sportowym Orlik w Rogóżu został 
rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lidzbark 
Warmiński. Licznie przybyłe drużyny przywitał Zastępca Wójta 
Gminy Tomasz Kołodziejczyk życząc wszystkim zawodnikom 
wielu pozytywnych emocji i sportowych wrażeń.
Turniej przebiegał w emocjonującej atmosferze, w duchu 
sportowej rywalizacji przy pięknej słonecznej pogodzie.
Przez poprzednie trzy lata pierwsze miejsce zajmowała 
drużyna z Pilnika. Tym razem Puchar Wójta Gminy powędrował 
do Rogóża. Na drugim miejscu uplasowali się piłkarze sołectwa 
Miłogórze, na trzecim reprezentacja sołectwa Pilnik, czwarte 
miejsce zajęła drużyna z Medyn, piąte miejsce zajęło Kraszewo, 
natomiast reprezentanci Nowosad zajęli szóste miejsce. Każda 
z drużyn biorących udział w turnieju została nagrodzona 
pamiątkowym pucharem, a zawodnicy z pierwszych trzech 
miejsc dodatkowo otrzymali medale. 

      WYBIEGALIŚMY 2 621 POSIŁKÓW DLA 
DZIECI

      III FESTIWAL PIECZONEGO KARTOFLA 

      TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA 
GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
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30 września br. podsumowana została XXI już edycja konkursu 
„Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” organizowanego przez  
Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich wraz z Samorządem 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Agencją 
Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie i Warmińsko 
– Mazurską Izbę Rolniczą.
Babiak za swój wkład pracy został nagrodzony II miejscem i nagrodą 
pieniężną w wysokości 10 000 zł. W uroczystej gali, która odbyła się 
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uczestniczyli: Zastępca Wójta 
Gminy Tomasz Kołodziejczyk, Alicja Szukis Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku, oraz  mieszkańcy sołectwa 
Babiak na czele z Panią sołtys Anną Czeryba.

6 października br. w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim 
odbywało się spotkanie warsztatowe poświęcone współpracy na 
rzecz rozbudowy oferty turystycznej na Szlaku Kopernikowskim. 
Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego Departament Turystyki, partnerami 
było Miasto Lidzbark Warmiński i Gmina Lidzbark Warmiński. 
Warsztaty  prowadzili  Barbara  Kazior  i Krzysztof  Florys 
z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa.
To już kolejne spotkanie, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele miast członkowskich znajdujących się na Szlaku 
Kopernikowskim. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali  
w grupach nad poszczególnymi narzędziami promocji i informacji 
Szlaku Kopernikowskiego.
Postać Mikołaja Kopernika  jest znana na 
całym świecie. Astronom, matematyk, 
lekarz, prawnik, ekonomista, twórca teorii 
heliocentrycznej i jeden z XVI- wiecznych 
prekursorów nowożytnej nauki jest 
najsłynniejszym mieszkańcem Warmii.

      BABIAK NA II MIEJSCU W WOJEWÓDZTWIE 

     70 LAT HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGÓŻU

      WARSZTATY NA TEMAT SZLAKU KOPERNIKOWSKIEGO

W Lidzbarku Warmińskim spędził 7 lat u boku swojego wuja 
biskupa Łukasza Watzenrode.
Poznanie działalności i postaci słynnego mieszkańca Warmii 
może ułatwić  Szlak Kopernikowski, który oprócz Olsztyna, 
Lidzbarka Warmińskiego i Fromborka wiedzie przez wiele 
innych, malowniczych miejscowości jak np. Pieniężno, 
Tolkmicko, Braniewo, Dobre Miasto, Orneta itp.
Celem spotkań warsztatowych jest rozbudowanie oferty 
turystyczne na Szlaku Kopernikowskim tak, aby szlak stał się 
marką naszego regionu i przyciągnął wielu turystów nie tylko  
z Polski ale i z zagranicy.
Przypominamy, że w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje także 
Gra Miejska Pogoń za Kopernikiem – Spacerkiem po Układzie 
Słonecznym Kopernika. 
Z początkiem 2017 roku, planowane jest 
rozszerzenie tej gry o teren gminy Lidzbark 
Warmiński.

Straży Pożarnej w Rogóżu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka J. Piłsudskiego w Rogóżu.
Z kościoła uczniowie, grono pedagogiczne, poczty sztandarowe  
oraz  goście z  udziałem kompanii  honorowej i orkiestry 
wojskowej przemaszerowali na plac przed szkołą,  gdzie odbył 
się uroczysty apel poległych, a delegacje złożyłykwiaty pod 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Żołnierze wciągnęli na maszt Polską flagę, a kompania 
reprezentacyjna 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego oddała 
salwę honorową.
W sali gimnastycznej, gdzie odbywała się dalsza część 
uroczystości dyrektor szkoły w Rogóżu Brygida Małeć, powitała 
gości i krótko opowiedziała o szkole, pracy dydaktyczno-
wychowawczej, wartościach patriotycznych jakie przekazywane 
są dzieciom, oraz tożsamości narodowej i kultywowaniu tradycji 
przez placówkę.

7 października br. Szkoła Podstawowa w Rogóżu, obchodziła 
jubileusz 10 – lecia nadania imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz 70 – lecia działalności placówki.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. 
św. Barbary, którą celebrował kustosz Sanktuarium Matki Pokoju 
w Stoczku Klasztornym ks. Wojciech Sokołowski. 
We mszy uczestniczyli zaproszeni goście m.in.  Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Protas, Wicewojewoda 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sławomir Sadowski, 
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski 
i Starosta Lidzbarski Jan Harhaj,oraz poczty sztandarowe: 
9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, Związku Harcerstwa  
Polskiego  Hufiec w Ornecie, Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Runowie, Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie, Ochotniczej
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50 lat temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.  
8 października br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lidzbarku 
Warmińskim Zastępca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Tomasz 
Kołodziejczyk dokonał uroczystego wręczenia medali Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Uhonorowani zostali: Barbara i Albin Gleszczyńscy z Kraszewa, 
Janina i Józef Kowalscy z Medyn, Krystyna i Jan Tomaszewscy 
z Rogóża,  Katarzyna i Paweł Kot z Drwęcy, Stanisława i Jan 
Kozłowscy z Nowej Wsi Wielkiej, Barbara i Antoni Maczukin 
z Ignalina.
Jak podkreślała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Halina 
Hejman wręczone medale są świadectwem trwałości zawartych 
związków małżeńskich o czym mogą świadczyć licznie przybyłe 
pary wraz z rodzinami. 

Kampania Odblaskowi.pl, która ma uświadomić dzieciom, jak 
ważne jest noszenie odblasków po zmroku, dotarła na Warmię, 
a dokładnie do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Runowie w gm. Lidzbark Warmiński.
Odblaski dzieciom rozdawał Adam Kornacki – dziennikarz 
motoryzacyjny prowadzący programy w TVN TURBO, producent 
programów TV, prezenter i kierowca wyścigowy.

Atmosfera była niesamowita. Nie obyło się oczywiście bez 
wspólnych zdjęć i rozdawania autografów  przez gości. Uczniowie 
szkoły w Runowie na długo zapamiętają te wydarzenie i spotkanie 
z tak ciekawą  osobą.

Uczniowie otrzymali również materiały edukacyjne przygotowane 
przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

JUBILEUSZ „ZŁOTYCH GODÓW”      KAMPANIA ODBLASKOWI.PL W SP 
RUNOWO 

W imieniu nieobecnego Wójta Gminy Fabiana Andrukajtis, który 
z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w uroczystości, 
głos zabrał Zastępca Wójta Gminy  Tomasz Kołodziejczyk, który 
przypomniał, że „10 lat temu szkoła zyskała nowego patrona – 
Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego człowieka i wielkiego 
Polaka. Dzięki temu placówka zyskała swą indywidualność 
i tożsamość, wychowując dzieci i młodzież w duchu umiłowania 
Ojczyzny, kształtując najwyższe ideały i nieprzemijające wartości”.
Po oficjalnej części przyszedł czas na program artystyczny. 
Uczniowie zaprezentowali gościom historię szkoły i opowiedzieli 
o jej honorowym patronie. Najwięcej jednak emocji i wzruszeń 
wzbudził występ przedszkolaków tańczących poloneza.
Nie obyło się bez przemówień i prezentów.
Miłą niespodzianką był prezent od Wójta Gminy Lidzbark 
Warmiński Fabiana Andrukajtis, który poprzez swojego 
Zastępcę przekazał bon na zakup 10 komputerów do pracowni 
informatycznej.

Nietypowy prezent złożył na ręce dyrektor Brygidy Małeć – Józef 
Zysk. Była to szabla ufundowana wspólnie z prezesem Związku 
Piłsudczyków RP generałem Stanisławem Władysławem Śliwą.
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Podczas sesji Rady Gminy 28 października br. przekazano 
przyznane przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński dyplomy 
stypendialne uczniom mieszkającym na terenie gminy za ich 
osiągnięcia w nauce i sporcie. Poniżej przedstawiamy niektóre 
z osiągnięć wzorowych uczniów.

Alicja Baraniak mieszkanka Jarandowa, absolwentka Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie, która 
ukończyła szkołę ze średnią ocen  5,92 i wzorowym zachowaniem. 
Na zakończenie szkoły nauki w szkole podstawowej uzyskała 
bardzo wysoki wynik ze sprawdzianu – 100%  z  języka  
angielskiego  oraz  90% z języka polskiego. Zdobyła Tytuł 
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody 
organizowanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora 
Oświaty. Ponadto zajęła III miejsce w XIII Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna corrida” oraz I miejsce 
w Gminnym Konkursie w Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Angelika Licznerska z Rogóża, absolwentka Zespołu Szkół 
w Rogóżu , które ukończyła w bieżącym roku ze średnią ocen 
5,82 i wzorowym zachowaniem. Cechuje ją wysoka kultura 
osobista i sumienne wywiązywanie się ze szkolnych obowiązków. 
Obecnie jest uczennicą klasy I w Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku 
Warmińskim.
Szczególne osiągnięcia Angeliki:
– laureatka Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego – 9 miejsce
– I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym
– III miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach 
Anglojęzycznych
– I miejsce w konkursie wiedzy o zamkach gotyckich – etap 
gminny i udział na szczeblu centralnym
– I miejsce w szkolnym konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Katarzyna Majewska z Kłębowa, absolwentka Publicznego 
Gimnazjum w Kraszewie, które ukończyła w bieżącym roku ze 
średnią ocen 5,44 i wzorowym zachowaniem. Cechuje ją wysoka 
kultura osobista i sumienne wywiązywanie się ze szkolnych 
obowiązków. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjnych 
i konkursach: Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z wiedzy 
o społeczeństwie, Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z historii, geografii, konkursach plastycznych i fotograficznych. 
Angażowała się w życie szkoły i klasy. Brała udział w pracach 
organizowanych na rzecz najbliższego środowiska. Wykazała się 
wielkim zaangażowaniem, wiedzą i kreatywnością w projekcie 
i zarazem konkursie ekonomicznym na biznesplan „Myśl 
ekonomicznie a biznes się kręci” organizowanym przez Fundację 
Pro Liberis et Arte oraz Rotary Klub Bartoszyce – Lidzbark Warm. 
Reprezentowała Gminę Lidzbark Warm. na etapie centralnym 
w konkursie wiedzy o zamkach gotyckich.

Wiktoria Wojciechowska z Kraszewa obecnie,  uczennica 
Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim otrzymał stypendium 
sportowe za szczególne osiągnięcia w sporcie. Osiągnięcia 
Wiktorii m.in.:
– IV miejsce w biegu na 60 m i V miejsce w skoku w dal podczas 
Mistrzostw Województwa Warm – Mazur. SZS w Indywidualnych 
Zawodach Lidzbark Warm. 2015
– I miejsce w skoku w dal i  IX miejsce w biegu na 300 m na 
Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego SZS 
w Indywidualnych Zawodach Pasłęk 2016
– I miejsce w biegu na 60 m, II miejsce w skoku w dal i V miejsce 
wielobój LA podczas Eliminacji Regionalnych Nestle Cup 
Lubawa 2016
– I miejsce w biegu na 200 m i I miejsce w biegu przez płotki 
podczas Eliminacji Regionalnych Sport Generacja.pl
– XIV miejsce w I Halowych Mistrzostwach Czwartków 
Lekkoatletycznych Spała 2015
– I miejsce w biegu na 60 m podczas Halowych Mistrzostw 
Powiatu Lidzbarskiego w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych Lidzbark Warmiński.

      PRZYZNANO STYPENDIA NAUKOWE
 I SPORTOWE 
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Szymon Szymonowicz z Kraszewa, obecnie uczeń klasy I Zespołu 
Szkół Technicznych w Chełmie otrzymał stypendium sportowe 
za szczególne osiągnięcia w sporcie. Osiągnięcia Szymona m.in.: 
– srebrny medal na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski 
Kadetów Zapasy Styl Klasyczny Kostrzyn 2015 
– brązowy medal podczas Pucharu Polski Kadetów w Zapasach 
Styl Klasyczny Warszawa 2015
– brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
Zapasy Styl Wolny Solce Kujawski 2015  
– złoty medal na Mistrzostwach Kadetów Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego w Zapasach Styl Klasyczny Lidzbark 
Warmiński 2015
– złoty medal na II Eliminacjach Centralnych do finałów OOM 
w Zapasach Styl Klasyczny Koronowo 2015
– złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2016.

Dodatkowe wyróżnienie przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i nagrody w postaci 
laptopów otrzymali:

Rafał Krawczyk z Długołęki, obecnie uczeń klasy II Technikum 
Obsługi Turystycznej w Lidzbarku Warmiński. Zawodnik sekcji 
lekkoatletycznej LUKS Warmia. Szczególne osiągnięcia m.in.:
– I miejsce w trójskoku na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych
– II miejsce w trójskoku na Mistrzostwach Polski LZS Juniorów 
Młodszych
– I miejsce w trójskoku i VI miejsce w biegu na 200 m podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Lekkiej Atletyce 2016  
Wrocław
– I miejsce w biegu na 200 m, I miejsce w biegu na 100 m i I miejsce 
w sztafecie 4×100 podczas  Otwartych Mistrzostw Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego Juniorów 2016 Lidzbark Warmiński
– I miejsce w biegu na 300 m i II miejsce w biegu na 100 m  na

Mistrzostwach Województwa WM  LZS w Lekkiej Atletyce 2016 
Olecko
– I miejsce w biegu na 6 okrążeń i II miejsce w trójskoku podczas 
VII Halowych Otwartych Mistrzostw Powiatu Lidzbarskiego 
w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych  2016 Lidzbark 
Warmiński
– I miejsce w sztafecie 4×100 m, II miejsce na 100 m i II miejsce 
na 200 m w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego LZS w Zawodach Lekkoatletycznych Chłopców Szkół 
Ponadgimnazjalnych 2016 Pasłęk.

Piotr Szczerbik z Ignalina obecnie uczeń klasy II Technikum 
Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmiński. Zawodnik sekcji 
lekkoatletycznej LUKS Warmia. Szczególne osiągnięcia m.in.:
– V miejsce w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Zapasach – styl wolny Lubawa 2016
– V miejsce w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zapasach 
– styl klasyczny Lidzbark Warm. 2016
– II miejsce w Pucharze Polski Kadetów w Zapasach – styl 
klasyczny Janów Lubelski 2016
– II miejsce w Pucharze Polski Kadetów w Zapasach – styl wolny 
Chęciny 2016
– II miejsce w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS w Zapasach 
– styl klasyczny, Kartuzy 2016
– III miejsce w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS w Zapasach 
– styl klasyczny, Piotrków Trybunalski 2015
– I miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Zapasach 
– styl klasyczny, Rybno 2016
– I miejsce w Mistrzostwach Województwa Kadetów w Zapasach 
– styl klasyczny
– I miejsce w Mistrzostwach Województwa LZS w Zapasach – styl 
klasyczny
– I miejsce w Mistrzostwach Województwa Kadetów w Zapasach 
– styl wolny, Drogosze  2016

15.11. br.  na Cmentarzu Wojennym z I wojny Światowej w Markajmach 
odbyły się po raz trzeci obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wspólnoty 
Brytyjskiej poległych na frontach wszystkich wojen i konfliktów 
zbrojnych. Aby uczcić pamięć i oddać cześć odwadze żołnierzom 
Wspólnoty Brytyjskiej, którzy ramię w ramię z żołnierzami polskimi, 
walczyli i ginęli w imię wolności i sprawiedliwości złożono kwiaty 
i zapalone znicze. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele 
Ambasady Brytyjskiej, Ambasady Kanady, Ambasady Nowej 
Zelandii, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych,  
kombatanci , weterani oraz dyrektorzy szkół z ternu gminy Lidzbark 
Warmiński z pocztami sztandarowymi i młodzieżą szkolną. W tym 
roku po raz pierwszy włączyła się także młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku 
Warmińskim z pocztem sztandarowym. 

      DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ
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W dniu 11 marca br. w GOKiS w Pilniku odbyła się kolejna edycja 
konkursu wokalnego „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”, którego 
głównym organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Warmiński 
Zakątek”. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności wokalnych 
dzieci i młodzieży, wypromowanie „Młodych talentów” oraz 
popularyzacja polskich piosenek.
Do eliminacji gminnych zgłosiło się 30 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu gminy Lidzbark Warmiński. Uczestnicy 
podzieleni zostali na trzy kategorie wiekowe: klasy I- III, klasy IV – 
VI i gimnazja. Jury brało pod uwagę: dobór repertuaru odpowiedni 
do wieku, możliwości wokalne dzieci, muzykalność, interpretację 
treści piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny.
Komisja dokonała oceny i przyznała miejsca.
W kategorii wiekowej I-III: 
1 miejsce – Julia Olejnik 
2 miejsce – Mateusz Augustynowicz 
3 miejsce – Ola Liman
4 miejsce – Grzegorz Sztynio

17 marca br. w GOKiS w Pilniku przeprowadzono eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom”. W tegorocznym konkursie wzięło udział 
15 uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie gminy Lidzbark 
Warmiński. Uczestników podzielono na dwie grupy wiekowe tj. 
grupa I – uczniowie szkół podstawowych, grupa II – uczniowie szkół 
gimnazjalnych.
Wyniki:
Grupa I: 
I miejsce ex aequo – Jakub Poletyło i Oliwia Kozłowska. 
Przypominamy, że Jakub również rok wcześniej zajął 
I miejsce w eliminacjach gminnych powyższego konkursu 
i reprezentował gminę w eliminacjach powiatowych.
III miejsce – Aleksandra Wojsiat
Grupa II: 
I miejsce – Michał Bąk
II miejsce – Krystian Prokopowicz również laureat turnieju z roku 
2015.
III miejsce – Mateusz Łobaty. 
Finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Lidzbark Warmiński. 

      GMINNE ELIMINACJE KONKURSU „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI” 

      ELIMINACJE GMINNE 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY 
POŻARNICZEJ

W kategorii wiekowej IV – VI: 
1 miejsce – Antonina Dyrda
2 miejsce – Małgorzata Nowak
3 miejsce – Magdalena Marciniak
4 miejsce – Oliwia Sosnowska

W kategorii gimnazjaliści: nie przyznano czołowych miejsc.
Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz 
drobnymi upominkami. Nagrody dla laureatów ufundowała LGD 
„Warmiński Zakątek” oraz Gmina Lidzbark Warmiński.

Konkursy na „Najładniejszą Tradycyjną Palmę Wielkanocną” 
zorganizowany został przez GOKiS w Pilniku. Nagrody wręczyła 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku Pani 
Alicja Szukis podczas organizowanego Jarmarku Wielkanocnego, 
który odbył się w Niedzielę Palmową. 
W kategorii wiekowej do lat 6 przyznano:
I miejsce – Dominikowi Dyro z Rogóża
II miejsce – Nadii Pieńkowskiej z Kraszewa
III miejsce – Łukaszowi Kołodziejskiemu z Kraszewa
W kategorii wiekowej od 7 do 10 lat przyznano:
I miejsce – Kevinowi Miecznikowskiemu z Miłogórza 
II miejsce – Judycie Andrukajtis z Kraszewa
III miejsce – Antoninie Sajkowskiej z Kochanówki
Wyróżnienia otrzymali:
Marcelina Sobierajska z Rogóża
Marcin Kołodziejczyk z Kochanówki
W kategorii wiekowej od 11 do 13 lat przyznano:
I miejsce – Angelice Licznerskiej z Rogóża 
II miejsce – Piotrowi Kołodziejczyk z Kochanówki
III miejsce – Paulinie Mróz z Kochanówki

„TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

W kategorii wiekowej od 14 do 16 lat przyznano:
I miejsce – Angelice Sosnowskiej z Kochanówki
II miejsce – Aleksandrze Orłowskiej i Cezaremu Świątkowskiemu 
ze Stryjkowa 
III miejsce – Patrycji 
Wieczorek i Mateuszowi 
Kiliman ze Stryjkowa
W kategorii wiekowej 
powyżej 20 lat:
I miejsce przyznano 
Paulinie Kołodziejczyk 
z Kochanówki
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11 kwietnia br. w Dobrym Mieście odbył się finał regionalnego 
konkursu „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki” organizowanego 
przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” przy 
wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego. Uczestnikami konkursu byli reprezentanci 
11 gmin wchodzących w skład LGD. Gminę Lidzbark Warmiński 
reprezentowali: 
w kategorii wiekowej I – III Mateusz Augustynowicz z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie, 
w kategorii wiekowej IV – VI Antonina Dyrda zgłoszona przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, która zajęła III 
miejsce z piosenką „Moje serce to jest muzyk”. Mateusz otrzymał 
wyróżnienie za piosenkę „Laleczka z saskiej porcelany”.

W jury konkursu zasiedli:
– Stefan Brzozowski, Ewa Cichocka i Krystyna Świątecka 
wokaliści zespołu „Czerwony Tulipan” 
– Mariusz Cisek – Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
w Opolu
– Piotr Skrzypiec – muzyk

„KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI” 
– ETAP MIĘDZYGMINNY

11 kwietnia br. w Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim 
odbyły się  eliminacje  powiatowe kolejnej edycji  Ogólnopolskiego  
Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Uczestnicy turnieju pisali test z przepisów ruchu drogowego 
i skrzyżowań oraz uczestniczyli konkurencjach praktycznych: 
jazda rowerem po Miasteczku Ruchu Drogowego, jazda rowerem 
– tor przeszkód i pierwsza pomoc przedmedyczna. Gminę 
Lidzbark Warmiński reprezentowali uczniowie z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie oraz 
Publicznego Gimnazjum w Kraszewie.
W kategorii szkół podstawowych udział brało 8 drużyn 
czteroosobowych ze szkół z terenu powiatu. I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim, II miejsce 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie a na III miejscu Szkoła 
Podstawowa w Kraszewie reprezentowana przez uczniów Alicję 
Domaszczyńską, Kacpra Kaczyńskiego, Patrycję Pieńkowską 
i Jakuba Walesiak.

      ELIMINACJE POWIATOWE 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W kategorii szkół gimnazjalnych udział brało 6 drużyn trzyosobowych 
ze szkół z terenu powiatu. I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1 
w Lidzbarku Warmińskim, II miejsce Gimnazjum z Kraszewa 
reprezentowane przez uczniów: Daniela Stypik, Krystiana Jakszewicz 
i Marcina Gess a III miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku 
Warmińskim.

26 kwietnia br. w GOKiS w Pilniku odbył się Gminny Konkurs 
Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Już po raz czwarty uczniowie 
szkół podstawowych z terenu gminy mogli sprawdzić swoją wiedzę 
z zakresu ortografii i interpunkcji rozwiązując test ortograficzny 
przygotowany przez Barbarę Januszkiewicz. Do konkursu 
przystąpiło 8 osób. Nad pracą uczestników konkursu czuwała 
komisja w składzie: Edyta Dec, Renata Gudowicz, Jolanta Wójcik.
Komisja Konkursowa dokonała oceny prac uczniów i wyłoniła 
laureatów. Wśród uczestników konkursu najlepsi w ortograficznych 
zmaganiach okazały się:
- Angelika Licznerska ze ZS w Rogóżu, która otrzymała TYTYUŁ 
MISTRZA ORTOGRAFII
- Patrycja Pieńkowska, z SP Kraszewo, która zajęła II miejsce
- Sylwia Lipczak, z SP Kłębowo,  która zajęła III miejsce.
Laureatka pierwszego miejsca zdobyła Mistrza Ortografii również rok 
wcześniej.

ORTOGRAFICZNA RYWALIZACJA Uczestnikom konkursu Zastępca Wójta Tomasz Kołodziejczyk wręczył 
dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd  Gminy w  Lidzbarku 
Warmińskim oraz organizatorów konkursu. 
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5 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Runowie odbyła się III edycja Gminnego 
Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Głównym celem 
Turnieju było propagowanie wiedzy i poszerzanie zainteresowań 
uczniów szkół podstawowych zarówno językiem angielskim, 
jak i ważnym dla nauki języka aspektem kulturoznawczym. 
Poprzez zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami 
z zakresu historii, geografii i kultury krajów angielskiego 
obszaru językowego oraz życiem codziennym ich mieszkańców 
pragnęliśmy zachęcić uczniów do zwiększenia motywacji do 
aktywnej pracy nad poszerzeniem kompetencji językowych.
Każda szkoła reprezentowana była przez 2 uczniów.  Konkurs 
przebiegał w dwóch etapach: w pierwszym uczniowie 
rozwiązywali test składający się z 50 pytań, w drugim 
członkowie zespołów prezentowali przygotowane gry dydaktyczne 
z wykorzystaniem ICT.
Wyniki turnieju: miejsca indywidualne zdobyły:
I miejsce - Alicja Baraniak, uczennica SP Kraszewo,
II miejsce - Sylwia Lipczak, uczennica SP Kłębowo,
III miejsce - Angelika Licznerska, uczennica ZS Rogóż.
Miejsca zespołowe:
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Runowie.
II miejsce - Zespół Szkół w Rogóżu;
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza 
Płoskiego w Kłębowie.

6 maja br. w GOKiS w Pilniku odbyły się eliminacje gminne  do 
konkursu wiedzy o zamkach gotyckich. Głównymi organizatorami 
konkursu na szczeblu centralnym są Stowarzyszenie gmin „Polskie 
zamki gotyckie” oraz Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Celem 
konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy o historii 
dawnego państwa krzyżackiego obejmującego obszar dzisiejszej 
północno-wschodniej Polski.
Do testu przystąpiło 5 osób ze szkół podstawowych oraz 8 osób ze 
szkół gimnazjalnych.
Komisja w składzie: Izabela Treutle reprezentująca Oranżerię Kultury 
w Lidzbarku Warmińskim i będąca przewodnikiem turystycznym, 
Marta Straszyńska, reprezentująca Stowarzyszenie Dom Warmiński 
oraz Joanna Gowkielewicz, reprezentująca Urząd Gminy w Lidzbarku 
Warm. wyłoniły laureatów konkursu.

W kategorii szkół podstawowych
I miejsce zdobyła Angelika Licznerska z ZS Rogóż
II miejsce Kinga Sawicka ze SP Runowo
III miejsce Joachim Martusewicz z ZS Rogóż
Natomiast w kategorii gimnazjum pierwsze trzy miejsca zdobyły 
uczennice Gimnazjum Kraszewo tj.:
I miejsce Katarzyna Majewska
II miejsce Alicja Pachulska
III miejsce Aleksandra Adamiec.

TURNIEJ  WIEDZY O KRAJACH 
ANGLOJĘZYCZNYCH

KONKURS WIEDZY O ZAMKACH 
GOTYCKICH

SZKOLNY SPORT

Sala sportowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły 
w Kraszewie 4 marca br. gościła najmłodszych uczniów z klas 
I-III z dwóch szkół podstawowych rywalizujących w zabawach 
lekkoatletycznych.
Na starcie do zawodów stanęło 30 reprezentantów z dwóch szkół 
z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński. 
Poza aspektem czysto sportowym uczestnicy mogli podziwiać 
zawodników sekcji zapasów klasycznych Luks Warmia Lidzbark 
Warmiński oraz zobaczyć sprzęt lekkoatletyczny używanych 
przez lekkoatletów tj. kule, oszczepy. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, medale, puchary.
W wyniki zawodów:
I miejsce SP Runowo

II miejsce SP Kraszewo
Zawody zorganizował OLA Olsztyn przy wsparciu:
– GOKiS w Pilniku 
– LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie

     GMINNE DRUŻYNOWE ZABAWY 
LEKKOATLETYCZNE KL. I-III
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26 marca br. w sali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Karola Wojtyły w Kraszewie odbyły się Gminne Drużynowe 
Zabawy Lekkoatletyczne. Do zawodów stanęło blisko 
50 reprezentantów szkół z terenu gminy wiejskiej Lidzbark 
Warmiński. Cztery gminne szkoły rywalizowały w sportowej 
atmosferze w siedmiu konkurencjach lekkoatletycznych. Wszyscy 
zawodnicy wykazali się doskonałą kondycją fizyczną i ogromnym 
sercem do walki w duchu fair play.
Poza aspektem czysto sportowym uczestnicy mogli podziwiać 
zawodników sekcji lekkoatletycznej Luks Warmia Lidzbark 
Warmiński.
Krzysztof Karkowski i Marcin Jankowski to czołówka juniorska 
w konkurencji skok wzwyż w Polsce. Pod kierunkiem trenera 
Krzysztofa Jaszczyka chłopcy zaprezentowali rozgrzewkę, techniki 
skoków oraz zmierzyli się w mini konkursie skoku.
Skoki na wysokości 2m. wywarły ogromne wrażenie na licznie 
zgromadzonych kibicach i uczestnikach zawodów.

W wyniki zawodów:
I miejsce SP Kraszewo
II miejsce SP Kłębowo
III miejsce SP Runowo
IV miejsce SP Rogóż
Zawody zorganizował OLA Olsztyn przy wsparciu:
– GOKIS w Pilniku
– LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie

29 kwietnia br. odbyły się IV Mistrzostwa Gminy Lidzbark 
Warmiński w Lekkoatletyce Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Podstawowych  i  Gimnazjalnych.   O   tytuł   Mistrza   Gminy 
w konkurencjach biegowych, rzutowych i skokach rywalizowali 
uczniowie Szkół Podstawowych z Runowa, Kłębowa, Rogóża 
i Kraszewa oraz Gimnazjów z Rogóża i Kraszewa. Celem 
zawodów było promowanie lekkoatletyki w środowisku 
lokalnym oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play. 
Wszystkie szkoły zostały nagrodzone pucharami, a najlepsi 
zawodnicy otrzymali medale. 

      GMINNE ZABAWY LEKKOATLETYCZNE 
KLAS IV – VI

      MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE
Już po raz trzeci dzieci z roczników 2005 – 2006 z placówek 
oświatowych z terenu gminy miały możliwość uczestniczyć 
w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 
w Lingen w dniach 12 -16 maja br. W turnieju brało udział aż 
28 drużyn. Oprócz rozgrywek dzieci miały także możliwość 
zwiedzenia stadionu HSV Hamburg, miasta Lingen, oraz 
odwiedziły kompleks basenów w Lingen. 

8 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Runowie odbył się V turniej a II Gminna 
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, w którym uczestniczyli 
najmłodsi reprezentanci naszych placówek oświatowych. 
Dzieci z Kraszewa, Kłębowa, Rogóża i Runowa wzięły udział 
w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. 
Wyniki:
I miejsce – SP Runowo
II miejsce – SP Kraszewo
III miejsce – ZS Rogóż
IV miejsce – SP Kłębowo

     TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W NIEMCZECH

     II GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA 
PRZEDSZKOLAKÓW
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5 października br. na Stadionie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim 
odbyły się niezwykłe zawody. W ramach Traktatu o współpracy 
transgranicznej pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim Federacji 
Rosyjskiej a województwem warmińsko – mazurskim oraz 
międzynarodowego projektu edukacyjnego „Przyjaźń nie 
zna granic” rozgrywały się IV Międzynarodowe Zawody 
Lekkoatletyczne o puchary Mera Miasta Kaliningrad, Burmistrza 
Miasta Lidzbark Warmiński oraz Wójta Gminy Lidzbark 
Warmiński i Wójta Gminy Kiwity.  Międzynarodowa Spartakiada 
sprzyja zaciśnięciu dobrosąsiedzkich stosunków, w sferze 
kontaktów międzyludzkich, w rozwoju oświaty, sportu i kultury. 
W zawodach brało udział 5 szkół z Miasta Kaliningrad 
Federacji Rosyjskiej 2 szkoły z Lidzbarka Warmińskiego oraz 
Szkoła z Kraszewa i Kiwit.
Gimnazjaliści rywalizowali ze sobą w konkurencjach 
Lekkoatletycznych takich jak: 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. Nawet zimno i deszcz nie przeszkadzało zawodnikom, 
aby dać z siebie wszystko i zdobyć jak najwięcej punktów. 
Zawodnicy byli pełni wiary i energii do walki.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce: Gimnazjum nr 1 Lidzbark Warmiński – 67 pkt
II miejsce: Szkoła 49  Rosja – 60 pkt
III miejsce: Szkoła 25  Rosja – 58 pkt
IV miejsce: Szkoła Kiwity – 38 pkt
V miejsce: Gimnazjum Kraszewo – 30 pkt
VI miejsce: Szkoła 19  Rosja – 29 pkt
VII miejsce: Gimnazjum nr 2  Lidzbark Warmiński – 22 pkt
VIII miejsce: szkoła 10 Rosja – 20 pkt
IX miejsce: szkoła 9 Rosja – 6 pkt

     MIĘDZYNARODOWA SPARTAKIADA

26 października br. w Lidzbarku Warmińskim odbył się IV Szkolny 
Skills Challenge ,,Mierz Wysoko’’ – projekt Fundacji Marcina 
Gortata MG13 organizowany przy wsparciu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach akcji – „Stop zwolnieniom z WF-u”.
Celem Szkolnego Skills Challenge jest zachęcenie uczniów do 
aktywniejszego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej 
oraz wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii 
wartości środowiska szkolnego.
W rywalizacji brali udział uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych z terenu miasta i gminy Lidzbark Warmiński. Naszą 
gminę reprezentowała szkoła w Kraszewie, Rogóżu i Runowie. 
W sumie w turnieju uczestniczyło 120 dzieci. Każdy z nich w jak 
najkrótszym czasie, musiał pokonać przygotowany przez „Gortat 
Team“ tor przeszkód.  Poszczególnymi elementami toru było 
m.in. kozłowanie piłką, rzut piłką do kosza, rzut do bramki, 
toczenie piłki i pokonanie płotków. Były to zadania związane 
z dyscyplinami sportowymi najczęściej uprawianym w szkole. 
Taki tor przeszkód pokazał ogólną sprawność fizyczną dzieci 
i pozwolił wyłonić najszybszego i najbardziej sprawnego 
zawodnika.
Zanim dzieci rozpoczęły swoją rywalizację Paweł Stelmach – 
przedstawiciel Fundacji Marcina Gortata i koordynator projektu
Fundacji MG13 wraz z dwoma kolegami przeprowadził z całą 
grupą krótką pogadankę na temat sportu i celowości programu 
Skills Challenge, a następnie przeprowadzili rozgrzewkę i przystąpili 
do części głównej turnieju.
Czasy osiągane przez dzieci mieściły się na granicy 30 – 35 
sekund co świadczyło o wysokim stopniu umiejętności.
Najszybszym zawodnikiem okazał się uczeń klasy VI z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie Jakub 
Wójtowicz, który pokonał tor z czasem 27,83 sek.
Uzyskany wynik pozwoli Jakubowi wziąć udział w wielkim finale 
w Szkole Marcina Gortata w Łodzi 19 grudnia 2016 i powalczyć 
o wyjazd do Stanów Zjednoczonych na mecz Washington Wizards 
i spotkanie z Marcinem. Będziemy trzymać kciuki!

     SZKOLNY SKILLS CHALLENGE „MIERZ 
WYSOKO” W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
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Z ŻYCIA BIBLIOTEK

Na terenie gminy znajdują się trzy biblioteki: Biblioteka Publiczna 
Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie, Filia w Runowie 
i Rogóżu. Biblioteki są instytucjami kultury, które od zawsze 
gromadziły i udostępniały książki, czasopisma oraz inne druki. 
Biblioteka XXI wieku musi być nowoczesną instytucją kultury, 
pełną inwencji, przyjazną dla użytkowników zarówno tych małych 
jaki dorosłych. Dlatego też w swojej ofercie proponujemy naszym 
czytelnikom udział w różnych formach aktywności, pozyskując 
nowych użytkowników, stanowiących centralne ogniwo biblioteki.
W czasie ferii  zimowych i wakacji drzwi biblioteki zawsze są 
otwarte dla małych czytelników. W tym czasie prowadzone są 
zajęcia plastyczne, ruchowe, turnieje gier planszowych.
26  kwietnia  br.,  dzięki   współpracy  z   Miejską   Biblioteką
w Lidzbarku Warmińskim  miało  miejsce  spotkanie  autorskie  
z Barbarą Kosmowską - pisarką tworzącą zarówno dla młodzieży 
jak i dorosłych. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie 
Gimnazjum w Kraszewie. 
Tradycją jest już coroczne Pasowanie na Czytelnika uczniów 
kl. II SP.

W kwietniu odbyły się warsztaty ozdób Wielkanocnych dla 
seniorów.

”Noc w bibliotece” – to jedna z najbardziej lubianych przez 
dzieci i młodzież imprez bibliotecznych.

W Bibliotece w Kraszewie w każdy poniedziałek spotykają się 
panie na warsztatach artystycznych.
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Warsztaty z dietetykiem Warsztaty z rehabilitantką

Warsztaty przygotowywania zdrowej żywności Wycieczka do Olsztyna (Muzeum Przyrody i Planetarium) 
i na Lawendowe Pola w  Nowym Kawkowie.

Biblioteki czynnie uczestniczą w projektach promujących rozwój czytelnictwa np. „PoczytajMy”, „Poczytaj mi, Przyjacielu”, „Cała 
Polska Czyta Dzieciom” albo poprzez organizowany konkurs czytelniczy pt. “Boże Narodzenie w Bullerbyn”.

Od maja do końca lipca 15 pań 60+ z Kraszewa wzięło udział w projekcie realizowanym w ramach PROGRAMU MIKRODOTACJI 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE pt. „Zdrowa ja,  zdrowe  społeczeństwo”.  Projekt  
składał  się z następujących działań:

Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warm. w Kraszewie już piąty raz przyłączyła się do Akcji Narodowe Czytanie pod Honorowym  
Patronatem  Pary  Prezydenckiej.  W  bibliotece w Kraszewie fragmenty lektury przeczytały dla nas p. Agnieszka Rasińska - kierownik 
Referatu  Funduszy Pomocowych, Oświaty i Promocji, panie dyrektor szkół z Kraszewa - p. Beata Domarecka i p. Ewa Piasecka,  
nauczyciel  j. polskiego - p. Barbara Januszkiewicz  oraz uczniowie gimnazjum. Jak zawsze nie zawiedli mieszkańcy Kraszewa, którzy 
w skupieniu wysłuchali zaproponowanych tekstów.

„QUO VADIS”  HENRYKA  SIENKIEWICZA LEKTURĄ NARODOWEGO CZYTANIA
 W 2016 ROKU
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH  NA  2017 ROK

L.p. Wyszczególnienie Termin Miejsce

1.

3.

4.

6.

7.

13.

20.

14.

21.

16.

23.

26.

30.

15.

22.

25.

17.

24.

27.

31.

33.

8.

5.

9.

10.

11.

12.

18.

28.

32.

19.

29.

2.

Choinka dla dzieci

Powiatowy turniej piłki siatkowej szkół gimnazjalnych 

Konkurs piosenki “Kocham śpiewać polskie piosenki” 

II Gminny Dzień Kobiet 

Dzień Matki 

Festiwal ziół “Blanki ziołami pachnące”

Dzień Dziecka

Plener malarski zakończony wernisażem

Zakończenie sezonu artystycznego

Dożynki

Przegląd piosenki patriotycznej i żołnierskiej

Sprawni na szóstkę - zawody sportowe

Zawody konne

Festyn letni - konkurs kulinarny

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy

Warmiński Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

Festiwal pieczonego ziemniaka

Turniej tenisa stołowego

Spotkanie opłatkowe

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Konkurs recytatorski “Spotkania z poezją”

Gminny turniej piłki siatkowej szkół podstawowych 

Kolędy narodów - konkurs adresowany do kapel 
ludowych i zespołów wokalnych 

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

Konkurs “Najładniejsza Palma Wielkanocna”
Kiermasz Wielkanocny
Warsztaty perkusyjne dla dzieci

Mistrzostwa Gminy LA szkół podstawowych 
i gimnazjalnych
Rodzinny rajd rowerowy - “Ścieżkami Gminy 
Lidzbark Warmiński” połączony z wielką majówką

Plener rzeźbiarski zakończony wernisażem

Audycje muzyczne

Konkurs plastyczny “Najpiękniejsza Kartka i Szopka 
Bożonarodzeniowa”

Festyn “Spartakiada sołectw”

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

styczeń

styczeń

styczeń

marzec

marzec

maj

lipiec

czerwiec

lipiec

czerwiec

wrzesień

listopad

grudzień

czerwiec

sierpień

październik

lipiec

wrzesień

listopad

grudzień

grudzień

kwiecień

styczeń - luty

kwiecień 

styczeń - 
czerwiec

kwiecień

maj

kwiecień - 
wrzesień

listopad - 
grudzień

grudzień

maj -
lipiec

grudzień

styczeń

Pilnik

Kraszewo

Kraszewo

Pilnik
Pilnik

Kraszewo

Blanki

Pilnik

Pilnik - wernisaż

Ignalin

Łaniewo

Pilnik

Kraszewo

Babiak

Miłogórze

Rogóż (Orlik)

Rogóż

Łaniewo

Pilnik

Pilnik

Wysoka Brama Lidzbark Warm.

Pilnik

Pilnik

Pilnik

Stadion miejski Lidzbark Warm.

Zakończenie rajdu w Kłębowie

Pilnik - wernisaż

Szkoły podstawowe i gimnazjalne 
w Rogóżu, Runowie i Kraszewie 

Pilnik

Rogóż - finał, eliminacje 
w okresie maj - lipiec

Kraszewo

Świetlice wiejskie: Sarnowo, Ignalin, 
Kraszewo, Runowo, Rogóż

Runowo



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku

wszystkim Mieszkańcom
pragniemy złożyć moc gorących życzeń

zdrowia, radości, optymizmu i wszelkiej pomyślności.
Niech Nowy Rok zaowocuje

w nowe pomysły i ich realizację.

   Przewodniczący Rady Gminy          Wójt Gminy
          Jan Znamierowski                              Fabian Andrukajtis


