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Szanowni Państwo!
Rok 2020 na długo zostanie w naszej pamięci. 

Zagrożenie  epidemiologiczne  występujące  w  całym
kraju spowodowane pandemią koronawirusa 
COVID - 19 sprawiło niemałe utrudnienia  
w codziennym życiu. Wprowadzone obostrzenia 
niestety ograniczyły kontakty z mieszkańcami 
gminy. Odwołane zostały wszystkie wydarzenia 
kulturalne, które tak aktywizują lokalną 
społeczność. Urząd jest otwarty dla petentów, którzy 
wpuszczani są do urzędu poprzez video – domofon,  
z obowiązkiem założenia maseczek, dezynfekcji 
rąk oraz zachowując odpowiedni dystans od drugiej 
osoby. Pandemia sporo zmieniła w kontaktach 
międzyludzkich. Wiele spraw petenci załatwiają drogą 
mailową i telefonicznie ograniczając bezpośredni 
kontakt z urzędnikiem. Aby usprawnić obsługę 
interesantów online, pozyskaliśmy dofinansowanie 
na ponad 1 milion złotych na projekt „Regionalne 
e-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Lidzbark 
Warmiński”. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

Mimo trudnego czasu, mijający rok przepełniony 
był nowymi doświadczeniami. To był dla mnie bardzo 
cenny czas, który starałem się jak najlepiej wykorzystać 
dla naszego wspólnego dobra. Zapraszam do zapoznania 
się z biuletynem informacyjnym, który obrazuje w liczne 
działania oraz inicjatywy na rzecz poprawy życia 
mieszkańców i rozwoju gminy w roku 2020.

Jak wspominałem już wielokrotnie, moim 
priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców naszej 
gminy. W związku z tym realizujemy inwestycje 
związane  z  gospodarką   wodno-ściekową  również

w tym roku. Wykorzystaliśmy do końca przyznawaną 
pulę pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 otrzymując dofinansowanie w kwocie 
500 tys. zł na projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno - 
- ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński”. Przypomnę, 
iż w poprzednich latach na pierwszy etap modernizacji 
stacji uzdatniania wody i budowy oczyszczalni 
ścieków wykorzystaliśmy prawie 1,5 mln zł dotacji. 
Cała inwestycja opiewała na kwotę ponad 4 mln zł. 
Pozyskaliśmy wszystkie możliwe dotacje na ten cel. 
W ramach drugiego etapu inwestycji rozbudowana 
zostanie stacja uzdatniania wody w Kraszewie 
obejmująca roboty budowlane (fundamenty pod 
zbiorniki retencyjne, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, zieleń
 i nasadzenia), instalacje elektryczne, a przede wszystkim 
modernizację technologii polegającej na: wykonaniu 
rurociągów wody czystej PE o śr. 160 mm do zbiornika 
retencyjnego i PE śr. 200 mm ze zbiorników retencyjnych, 
rurociągów kanalizacji technologicznej, modernizacji 
zbiornika wód popłucznych i studni głębinowych 
SW-1 i SW-2 oraz budowie zbiorników wody czystej. 
W ramach tego samego projektu i dofinansowania 
zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia 
ścieków przy budynku komunalnym w Zarębach  
z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do cieku 
wodnego. Stacja uzdatniania wody w Kraszewie 
dostarcza wodę aż do 16 miejscowości, przez co jest 
bardzo obciążona. Aby zapewnić stały dopływ wody 
o jednakowym ciśnieniu do wszystkich miejscowości, 
konieczna jest jej dalsza modernizacja. Jest to kolejny 
ogromny krok w kierunku poprawy jakości życia 
mieszkańców naszej gminy. 

Pomimo, że na terenie gminy mamy 6 stacji 
uzdatniania  wody,  aby  odciążyć  SUW w  Kraszewie 
i zabezpieczyć ciągłość dostaw wody dla mieszkańców, 
podjąłem decyzję o budowie stacji uzdatniania 
wody w miejscowości  Blanki. Przedstawiłem moje 
plany Radzie Gminy, która jednogłośnie poparła 
mój  wniosek.  Jesteśmy w trakcie przygotowywania 
dokumentacji projektowej    oraz   czekamy   na   nową    
perspektywę i możliwość pozyskania dofinansowania.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem są drogi, 
które ściśle wiążą się z bezpieczeństwem i dają 
perspektywę rozwoju gminy. W związku z tym, co roku  
kładziemy duży nacisk na modernizację i remonty dróg 
lokalnych. Mimo, że  jesteśmy  gminą typowo  rolniczą,
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bardzo rozległą i na swoim utrzymaniu mamy  
aż 700 km dróg gruntowych, co roku  polepszamy ich 
stan, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Wyjaśnię, że do tej pory mieliśmy 
650 km dróg, natomiast poprzez decyzję 
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego musieliśmy 
przejąć kilkadziesiąt kilometrów dróg od Skarbu 
Państwa, które stanowią drogi wewnętrzne. 
   Do końca roku zrealizowana miała być inwestycja 
dotycząca drogi Nowosady – Pilnik. Niestety, 
wykonawca zrezygnował z realizacji zadania nie 
podpisując umowy, w związku z czym przetarg 
został unieważniony. Z uwagi na przedłużającą się 
procedurę rozstrzygnięcia przetargu wnioskowaliśmy 
do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu 
wyżej wymienionej inwestycji. Na dzień dzisiejszy 
trwa postępowanie wyłaniające wykonawcę i termin 
zakończenia inwestycji przewidziany jest na połowę 
2021 roku.     
     Dbamy także o rozbudowę zaplecza sprzętowego, 
przez co wiele prac wykonywanych jest systemem 
gospodarczym i własnym nakładem sił. Takie 
działania oraz  mądre zarządzanie, pozwalają na 
duże oszczędności w budżecie, dzięki czemu co roku 
kupujemy kolejne maszyny. W tym roku kupiliśmy 
nową koparkę obrotową samojezdną Hitachi, rok 
produkcji 2019 o wartości 650 tys. złotych. To 
nowoczesne urządzenie wyposażone w łyżkę do 
skarpowania i łyżkę do kopania, wykorzystywane 
będzie przy remontach i modernizacjach dróg 
gminnych. Zakupiliśmy również wywrotkę dostawczą 
do 3,5 t marki Iveco o wartości 121 tys. zł, aby 
jeszcze efektywniej działać na rzecz mieszkańców, 
czy to przy dowozie materiałów, gdzie prowadzone 
są inwestycje, czy też rozwożeniu drewna do 
podopiecznych GOPS. Ostatnim tegorocznym 
zakupem jest nowa koparko – ładowarka JCB 4CX, 
która została nabyta w miejsce starej, wysłużonej  
i wyeksploatowanej maszyny z 2008 roku mającej 
ok. 20 tys. godzin pracy. Starszy sprzęt sprzedajemy, 
a w jego miejsce kupujemy nowy, niezawodny, 
aby skuteczniej naprawiać drogi i zwiększać 
bezpieczeństwo jego użytkowników. 

Systemem gospodarczym również wykonujemy 
prace budowlane związane z utrzymaniem mieszkań

komunalnych jak również budynku Urzędu Gminy. 
Udało się wykupić udziały od współwłaścicieli,  
czyli powiatu i częściowo od gminy miejskiej. Obecnie 
zostało już tylko jedno pomieszczenie należące do 
gminy miejskiej. Jestem już po wstępnych rozmowach 
z Panem Burmistrzem odnośnie zakupu tego 
pomieszczenia, aby budynek Urzędu Gminy w całości 
był naszą własnością. Po wykupieniu pomieszczeń od 
Starostwa Powiatowego niezwłocznie rozpoczęliśmy  
remonty pokoi. Początkowo na parterze, potem na 
drugim piętrze. Pierwsze pokoje już zostały wynajęte, 
dzięki czemu poprawiła się dostępność dla rolników, 
ponieważ na parterze swoją siedzibę ma Powiatowy 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Kolejny pokój 
wynajmuje geodeta. Za wydzierżawienie pomieszczeń 
gmina pobiera opłaty stanowiące dochód własny gminy. 
Wyremontowane drugie piętro w całości przeznaczone 
jest na potrzeby urzędu gminy. Dodatkowe miejsca 
poprawiły warunki pracy urzędników, jak również 
komfort przyjmowanych petentów.     
     Trudnym tematem w dalszym ciągu jest oświata. 
Jest to problem, z którym musi się zmierzyć nie 
tylko nasza gmina, ale również inne samorządy  
w Polsce. Mamy cztery szkoły: w Kraszewie,  
w Runowie, w Rogóżu i od tego roku szkolnego  
przejęliśmy szkołę w Kłębowie, bo prowadzące ją 
stowarzyszenie zrezygnowało. Niestety przejęcie tej 
szkoły od stowarzyszenia drastycznie zwiększyło 
nam koszty oświatowe, dlatego będziemy zmuszeni 
wygaszać tę szkołę. Finansowo nie damy rady jej 
prowadzić. Wzrost kosztów spowodowany jest 
bardzo małą liczbą uczniów, a co za tym idzie 
małą dotacją, która nie wystarcza na pokrycie 
kosztów funkcjonowania szkoły. W chwili obecnej  
w najliczniejszej klasie jest 6 osób. Warto wspomnieć 
również o tym, że aby dotacja pokryła koszty, klasa 
musi liczyć 25 osób. Uderzyły w nas także podwyżki dla 
nauczycieli. Uważam, że im się należą, bo kształcenie 
naszych dzieci jest bardzo ważne, ale ich finansowanie 
powinno być z budżetu państwa, a nie gminy. Samorządy 
powinny zajmować się kosztami utrzymania budynków, 
zaplecza technicznego itp.

Oświata to nie jedyny nasz problem. Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) znacząco 
podniósł  cenę  za  odbiór  odpadów   komunalnych.
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Przez okres 4 lat nie podnosiłem wysokości  
opłat za odpady mieszkańcom. Robimy wszystko, 
aby te stawki były racjonalne dla naszych 
mieszkańców, a tak naprawdę nie mamy wpływu 
na koszty ZGOK. Od 1 stycznia 2020 r. zmienił się 
system zbierania śmieci. Przeszliśmy z gniazdowego 
systemu na worki. Każdy mieszkaniec dostaje 
worki i segreguje śmieci. 1 kwietnia bieżącego roku 
podnieśliśmy stawkę za wywóz. To wynik decyzji  
ZGOK o podniesieniu kosztów unieszkodliwienia 
odpadów. Robimy przetargi na odbiór i transport itp. 
żeby mieszkańcy płacili jak najmniej.

Nasza gmina rozwija się na wielu płaszczyznach. 
Realizowane inwestycje są potrzebne mieszkańcom  
gminy, aby żyło im się lepiej. Cieszę się, że udaje 
nam się wspólnie z Radą Gminy wypracowywać 
kolejne plany inwestycyjne. Dzięki temu nasza gmina 
nieustannie się rozwija i zmienia na lepsze. Uważam, 
że każda inwestycja jest ważna, nawet ta najmniejsza, 
gdyż prowadzi do zrównoważonego rozwoju 
całej gminy. Bardzo ważną rolę w lokalnym życiu 
kulturalnym odgrywają organizacje pozarządowe. 
Mamy wspaniałych ludzi, aktywnych działaczy i liderów, 
którzy integrują społeczeństwo, rozwijają swoje pasje 
oraz  poprawiają  wizerunek  wsi,  a  co  za  tym  idzie
i atrakcyjność całej gminy.

Zależy mi na tym, aby w miejscowościach gdzie 
aktywizują się mieszkańcy, mieli oni zapewnione 
odpowiednie zaplecze. W związku z tym  
w 2018 roku pojawiła się oferta zakupu budynku  
nr 42 (sklep) w Kraszewie od Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu za kwotę 480 tys. zł. 
Postanowiłem wnioskować do Rady Gminy, abyśmy 
ten budynek zakupili i częściowo przekształcili  
w świetlicę wiejską. Należy również nadmienić, że 
miejscowość Kraszewo jest drugą co do wielkości  
i ilości mieszkańców, miejscowością w gminie, 
a tak naprawdę nie miała dobrego zaplecza 
kulturalnego.  Rada Gminy wyraziła zgodę, abym 
podjął negocjacje i w lipcu tego roku, kupiliśmy 
ten budynek za kwotę 303 092,10 zł wliczając już 
koszty nabycia nieruchomości. Część, w której był 
sklep przeznaczona będzie na świetlicę wiejską, 
natomiast pozostałe pomieszczenia zostaną wynajęte 
na sklep i cukiernię. Opłaty zrekompensują nam  
utrzymanie świetlicy. W rezultacie mieszkańcy wsi  

  
Kraszewo będą mieli do dyspozycji pomieszczenia  
o znacznych rozmiarach, które będą mogli 
wykorzystywać na cele kulturalno - rozrywkowe. 

Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne 
dążenie do zmian umożliwiły nam przeprowadzenie 
w ciągu tego roku wielu ważnych zadań 
inwestycyjnych poprawiających standard i jakość 
życia w gminie. Bardzo dziękuję wszystkim  
Pracownikom Urzędu Gminy za ciężką pracę, 
pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych  
celów. Dziękuję również Radnym, Sołtysom, 
Stowarzyszeniom, Kierownikom jednostek 
organizacyjnych, Dyrektorom szkół, Gronu 
Pedagogicznemu oraz wszystkim Mieszkańcom 
naszej Gminy, którzy wspierają nas w działaniach.  

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

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

PRZED

PRZED

PO

PO

1. Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej nr 117005 N prowadzącej do miejscowości Workiejmy

Modernizację drogi na odcinku o długości 1050 mb wykonano ze środków własnych, we własnym zakresie, systemem gospodarczym. 
Modernizacja polegała przede wszystkim na poszerzeniu oraz wykonaniu prawidłowego odwodnienia drogi. Zakres prac objął: 
wycinkę zakrzaczeń, zebranie skarp oraz zawyżonych poboczy, odtworzenie rowów odwadniających, wyminę przepustów oraz 
żwirowanie i profilowanie nawierzchni. W rezultacie wykonanych prac, uzyskano zmodernizowaną drogę o nawierzchni żwirowej 
o długości 1050 mb i szerokości 6 m.

2. Odtworzenie prawidłowego przebiegu i modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 177 
     obręb Blanki

Odtworzenie prawidłowego przebiegu oraz modernizację drogi na odcinku o długości 1240 mb wykonano ze środków własnych, 
we własnym zakresie, systemem gospodarczym. Modernizacja polegała przede wszystkim na odtworzeniu prawidłowego przebiegu 
drogi. Zakres prac objął: wytyczenie drogi w terenie, wycinkę zakrzaczeń, usunięcie karp, wykonanie gruzobetonowej podbudowy 
na odcinku 230 mb, zebranie skarp i poboczy, utwardzenie i poszerzenie poboczy, odtworzenie rowów, żwirowanie i profilowanie. 
W rezultacie wykonanych prac, uzyskano drogę o nawierzchni żwirowej o długości 1240 mb i szerokości 5 m.

DROGOWNICTWO

REFERAT BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY



PRZED

4. Modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej nr 117027 N prowadzącej do miejscowości  Sarnowo 

Modernizację drogi na odcinku o długości 750 mb wykonano ze środków własnych, we własnym zakresie, systemem gospodarczym. 
Modernizacja polega przede wszystkim na poszerzeniu oraz wykonaniu prawidłowego odwodnienia drogi. Zakres prac obejmuje: 
wycinkę zakrzaczeń, zebranie skarp oraz zawyżonych poboczy, odtworzenie rowów odwadniających, wyminę przepustów oraz 
żwirowanie i profilowanie nawierzchni. W rezultacie wykonanych prac, uzyskamy zmodernizowaną drogę o nawierzchni żwirowej 
o długości 750 mb i szerokości 6 m. 

PRZED

PRZED

PO

PO

3. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Babiak dz. nr 162/1

Remont drogi na odcinku o długości 600 mb wykonano ze środków własnych, we własnym zakresie, systemem gospodarczym. Zakres 
remontu objął poszerzenie nawierzchni drogi, wykonanie prawidłowego odwodnienia, w tym celu oczyszczono istniejące rowy oraz 
wymieniono uszkodzone przepusty, a także wzmocnienie nawierzchni poprzez żwirowanie i profilowanie.

REFERAT BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

6

PO
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5. Remont odcinka drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 169/1 oraz 186 w miejscowości Koniewo

Remont drogi na odcinku o długości 800 mb wykonano ze środków własnych, we własnym zakresie, systemem gospodarczym. 
Zakres prac objął: wycinkę zakrzaczeń, zebranie skarp oraz zawyżonych poboczy, odtworzenie rowów odwadniających, wyminę 
przepustów oraz żwirowanie i profilowanie nawierzchni. W rezultacie wykonanych prac, uzyskano drogę o nawierzchni żwirowej 
o długości 800 mb i szerokości 5 m.

6. Montaż dodatkowego odwodnienia liniowego w ciągu drogi publicznej nr 117016 N w miejscowości Pilnik

Odwodnienie wykonane zostało przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Wykonawcą zadania zostało 
Przedsiębiorstwo Usługowe “JANBAR” s.c. z Lidzbarka Warmińskiego. Prace polegały na montażu dodatkowych korytek odwodnienia 
liniowego oraz przykanalika do istniejącej studni rewizyjnej. W wyniku przedmiotowych prac poprawiono zdolność odprowadzania 
wód opadowych przez istniejącą kanalizację deszczową.oraz żwirowanie i profilowanie nawierzchni. W rezultacie wykonanych prac, 
uzyskano drogę o nawierzchni żwirowej o długości 800 mb i szerokości 5 m.

PRZED

PRZED PO

REFERAT BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

PO



NIEODPŁATNE POZYSKANIE MATERIAŁU DO NAPRAWY DRÓG

MODERNIZACJA PARKU SPRZĘTOWEGO I MASZYNOWEGO

Gmina na bieżącym utrzymaniu ma 700 km dróg gruntowych. Do tej pory utrzymywała 650 km dróg, natomiast poprzez decyzję Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego musiała przejąć kilkadziesiąt kilometrów dróg od Skarbu Państwa, które stanowią drogi wewnętrzne. Mimo to 
staramy się, aby gminne drogi były na najwyższym poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby poprawić stan techniczny dróg na terenie 
gminy. Prace wykonujemy z własnych środków, we własnym zakresie, systemem gospodarczym. W związku z tym udało się w roku 2020 
przeprofilować ok. 400 km dróg, wykonać żwirowanie i gruzowanie na długości ok. 60 km, wmontować 16 przepustów o łącznej długości 
138 mb, oraz wykonać czyszczenie rowów odwadniających na długości około 10 km. 
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Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2020 roku nieodpłatnie pozyskano materiał do naprawy dróg. Ilość pozyskanego materiału szacuje się 
na ok. 7 000 ton, w tym 5 000 ton gruzu, 1 000 ton frezowiny i 1 000 ton żużlu. Aby uzyskać materiał o bardzo dobrych właściwościach 
i odpowiedniej frakcji, w ramach bieżących prac przekruszono 5 000 ton gruzu. Uzyskano w ten sposób tani materiał, który pozwoli na 
ustabilizowanie newralgicznych miejsc. Takie działania pozwoliły zaoszczędzić ok. 200 tys. zł, dzięki czemu gmina z własnych środków 
mogła zakupić nowy sprzęt drogowy.

Zakup koparki obrotowej samojezdnej Hitachi                                      

Zakup koparko - ładowarki JCB 4CX

Zakup wywrotki dostawczej do 3,5 t marki Iveco                                   

Zakup sprzętu dokonano z własnych środków finansowych.

REFERAT BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY
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BUDYNKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Rogóżu

Rozprowadzono po klasach nową instalację teleinformatyczną, 
aby dostarczyć internet do każdej  klasy.  Inwestycję   wykonano 
ze środków własnych. 

PRZED PO PO

GOSPODARKA KOMUNALNA I BUDOWNICTWO
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BUDYNKI KOMUNALNE I GOSPODARCZE

1. Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1

Modernizacja budynku polegała na zerwaniu podłóg drewnianych, wykonaniu nowych posadzek betonowych z izolacjami, ułożeniu 
paneli podłogowych w pokojach i płytek ceramicznych w pomieszczeniach „mokrych”, skuciu zmurszałych i zawilgoconych tynków, 
wykonaniu nowych. Ponadto wydzielono łazienkę i aneks kuchenny, wymieniono ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe, wykonano sufity 
podwieszane z płyt g/k na ruszcie aluminiowym. Ułożono nową instalację elektryczną, przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną, 
zamontowano nowy osprzęt sanitarny oraz dołożono dodatkowe grzejniki. Wykonano gładzie gipsowe i pomalowano ściany i sufity. 
Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.

REFERAT BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY



2. Remont budynku komunalnego Jarandowo 1

W lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku komunalnym w Jarandowie wykonano remont kapitalny polegający na zerwaniu starych 
podłóg, wykonaniu nowych posadzek z izolacjami oraz skuciu starych zawilgoconych tynków. Wykonano nowe tynki i gładzie 
gipsowe,  wymieniono stare ościeżnice wraz ze skrzydłami drzwiowymi, pomalowano ściany i sufity oraz wymieniono instalację 
elektryczną z aluminiowej na miedzianą wraz z osprzętem. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.

3. Modernizacja pomieszczeń pokoi nr 2, 3 i 3a w Urzędzie Gminy

W związku ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzono remont pokoi gminnych nr 2, 3 i 3A na parterze budynku gdzie obecnie 
swoją siedzibę ma Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Remont polegał na ułożeniu nowych wykładzin podłogowych z PCV, wykonaniu 
konserwacji okien drewnianych, zamontowaniu nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu, wymianie instalacji elektrycznej 
na nową z miedzi wraz z osprzętem, zamontowaniu jedenastu nowych opraw oświetleniowych, a także trzech kompletnych skrzydeł 
drzwiowych. Wykonano gładzie gipsowe oraz pomalowano ściany i sufity. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem 
gospodarczym.

4. Modernizacja pomieszczeń pokoi i korytarza na II piętrze w Urzędzie Gminy

Dążąc do poprawy funkcjonalności i estetyki Urzędu wykonano następny etap inwestycyjny polegający na pracach remontowo 
– budowlanych na drugim piętrze budynku. Wyremontowano korytarz, hol, dziewięć pokoi, pomieszczenie gospodarcze oraz 
łazienkę. Ponadto wydzielono nowe pomieszczenie w drugiej części korytarza z przeznaczeniem na sanitariat. Prace polegały na 
zerwaniu obicia z płyt gipsowo-kartonowych  ze ścian i sufitów, wykonaniu nowych tynków i gładzi gipsowych, pomalowaniu 
wszystkich pomieszczeń, wykonaniu nowych podłóg z płyt OSB oraz ułożeniu wykładziny podłogowej z PCV wraz z listwami 
przypodłogowymi. Ponadto wykonano konserwację okien drewnianych, zamontowano nowe parapety wewnętrzne z konglomeratu, 
wymieniono instalację elektryczną na nową z miedzi wraz z osprzętem i zamontowaniem nowych opraw oświetleniowych. 
Wymieniono wszystkie ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe, a także zamontowano dwoje drzwi przeciwpożarowych na strych. 
Zmodernizowano instalacje c.o. (wymieniono rury, grzejniki i zawory). Remont przeprowadzono ze środków własnych, 
systemem gospodarczym.

PRZED

PRZED

PO

PO

10

REFERAT BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY



PRZED

PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

PO

PO

11

REFERAT BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY



PRZED

PRZED

PO

PO

PRZED PO

5. Wymiana tablic informacyjnych

Stale prowadzone są prace konserwacyjne małej architektury (tablice informacyjne, ławki i kosze drewniane)  znajdującej się 
na działkach gminnych. W tym roku zostało wymienionych 10 drewnianych tablic informacyjnych w różnych miejscowościach 
gminnych. 

12
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Odpady są jednym z głównych problemów środowiskowych  na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów 
rocznie. W tym 124 miliony ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. Średnio każdy Polak 
wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie.

Odpady można podzielić na: 
• odpady przemysłowe;
• odpady komunalne;
• odpady niebezpieczne.

Do zadań gminy należy między innymi zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do września 2019 r. mieszkańcy naszej gminy 
decydowali, czy chcą segregować odpady komunalne i płacić niższą stawkę za ich zagospodarowanie, czy chcą oddawać odpady 
zmieszane i uiszczać opłatę podwyższoną. 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach na 
podstawie których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów 
komunalnych dla wszystkich.

Aby uszczelnić system gospodarki odpadami komunalnymi oraz w celu lepszej kontroli jakości selekcji zbiórki odpadów, gmina 
wprowadziła system workowy. Mieszkańcy zostali wyposażeni w kolorowe worki, do których zbierają konkretne frakcje odpadów 
komunalnych. Przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne w naszej gminie, zgodnie z harmonogramem odbiera worki z odpadami 
segregowanymi bezpośrednio z nieruchomości.

Od 1 kwietnia 2020 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Lidzbark Warmiński wynosi 22,00 zł 
za osobę. Wprowadzona została również ulga w wysokości 2,00 zł dla osób mieszkających w domach jednorodzinnych, kompostujących 
bioodpady.

Przy nieruchomościach zamieszkałych wielolokalowych usytuowane zostały gniazda z pojemnikami na odpady komunalne. Poszczególne 
kolory worków/ pojemników określają jaki odpad należy umieścić wewnątrz:

• Plastik, tworzywa sztuczne i metale
• Papier i tektura
• Szkło
• Odpady BIO

Mieszkańcy segregują odpady zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

Żółty worek/pojemnik przeznaczony jest do gromadzenia:
• puszek i folii aluminiowej;
• puszek po konserwach, drobnych metali kolorowych;
• zakrętek od słoików, nakrętek plastikowych, kapsli;
• opakowań po napojach;
• plastikowych kubków i opakowań po produktach spożywczych (jogurty, serki);
• opakowań plastikowych po artykułach gospodarstwa domowego (płyny, szampony, aerozole);
• folii, woreczków foliowych, reklamówek;
• artykułów wykonanych z plastiku w połączeniu z innymi materiałami (np. kartony po mleku).

Nie należy tu wrzucać:
• tworzyw piankowych i styropianu;
• opakowań po farbach, olejach i lekach;
• worków i pojemników po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin;
• wyrobów z PCV np. płytek, wykładziny;
• butelek i pojemników z zawartością;
• plastikowych zabawek, części samochodowych;
• zużytych baterii i akumulatorów;
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Niebieski worek/pojemnik przeznaczony jest do gromadzenia:
• książek i zeszytów;
• katalogów, prospektów, folderów;
• papieru szkolnego i biurowego;
• kolorowych gazet i czasopism;
• tektury, kartonów oraz opakowań wykonanych z tych materiałów (np. opakowania na jajka)
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Nie należy tu wrzucać:
• zabrudzonego i tłustego papieru np. po maśle, margarynie;
• artykułów wykonanych z połączenia papieru z innymi materiałami;
• opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin;
• papierowych worków po cemencie i innych materiałach budowlanych;
• tapet;
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
• papieru lakierowanego i powleczonego folią;

Zielony worek/pojemnik przeznaczony  jest do gromadzenia:
• słoików;
• butelek białych i kolorowych;
• szklanych opakowań po kosmetykach;
• szklanych opakowań po art. spożywczych.

Nie należy tu wrzucać:
• szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych;
• fajansu i porcelany, ceramiki i doniczek, szkła nietłukącego typu DURALEX;
• lamp jarzeniowych, zużytych żarówek;
• szklanych opakowań po lekach;
• zakrętek, pokrywek, kapsli i korków;
• szkła okularowego;
• szkła żaroodpornego;
• zniczy z zawartością wosku;
• reflektorów;
• monitorów i lamp telewizyjnych;
• termometrów i strzykawek.

Brązowy worek/pojemnik przeznaczony  jest do gromadzenia:
• skorupek jajek;
• fusów po kawie i herbacie;
• roślinnych resztek żywności;
• odpadów kuchennych, spożywczych o konsystencji stałej;
• odpadów warzywnych i owocowych (w tym obierki, ogryzki itp.);
• gałęzi drzew i krzewów, skoszonej trawy, liści, kwiatów.

Nie należy tu wrzucać:
• płynnych odpadów kuchennych;
• kości zwierząt, resztek z przygotowania mięsa, ryb oraz wędlin;
• popiołu, w tym popiołu z popielniczek;
• oleju jadalnego oraz innych tłuszczów zwierzęcych i roślinnych;
• ziemi i kamieni;
• odchodów zwierząt;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);
• leków;
• drewna impregnowanego;
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF, trocin.

Mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński wyposażyli swoje nieruchomości w pojemniki - plastikowy koloru czarnego lub pojemnik 
metalowy spełniający normę PN-EN 840 -w celu gromadzenia w nich odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpadami zmieszanymi są:
• odpady pozostałe, których nie można traktować jako surowców wtórnych (np. pampersy, trwale zabrudzone odpady opakowaniowe);
• resztki z przygotowania mięsa i ryb, zabrudzony i tłusty papier.
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Do odpadów zmieszanych nie należy wrzucać:
• odpadów „problemowych” tj. niebezpiecznych dla środowiska i ludzi;
• odpadów o dużych gabarytach zajmujących miejsce w punkcie gromadzenia odpadów (śmietniku);
• odpadów z remontów i demontażu, opon i elektroodpadów.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą odwieźć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), Medyny 51:

• odpady  komunalne  z papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych,  szkła, opakowań  wielomateriałowych,  przeterminowanych  leków 
i  chemikaliów  (farby,  lakiery,  opakowania  po  chemikaliach,  przeterminowanych  środków o chrony  roślin),  zużyte  
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, żużel oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

• meble i inne odpady wielkogabarytowe (do 300 kg/nieruchomość/ rok);
• opony samochodowe (4 sztuki/nieruchomość/rok);
• odpady budowlano - rozbiórkowe (500 kg/nieruchomość/rok);
• odzież i tekstylia (100 kg/ nieruchomość/rok).

Dwa razy w roku, wiosną i  jesienią,  organizowany  jest  wywóz odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych bezpośrednio z nieruchomości.
Poprzez odpady wielkogabarytowe rozumiemy odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary 
lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Zaliczamy tu: stoły, krzesła, szafy, tapczany, 
fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów itp.
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 
małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt 
oświetleniowy (oprócz żarówek i świetlówek).
Odpadami niebezpiecznymi są m. in. przeterminowane leki, akumulatory i baterie, opakowania po farbach, lakierach, opakowania po 
środkach ochrony roślin, opakowania po olejach, żarówki i świetlówki.

Istnieją również odpady stanowiące problem podczas ich segregacji. Odpady „problemowe” należy segregować wedle rodzaju:
- zużyte baterie  należy gromadzić w  specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w wytypowanych obiektach użyteczności 
publicznej, szkołach, urzędach itp.;
- przeterminowane leki można oddawać do pojemników ustawionych w wytypowanych aptekach;
- zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt elektroniczny;
- resztki  farb,  rozpuszczalników  i  innych  chemikaliów  przyjmuje  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów     
Komunalnych;
- żarówki, świetlówki  można przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt;
- zużyte opony  należy zostawić w punkcie serwisowania pojazdów;
- odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych;
- odpady remontowo - budowlane można gromadzić w kontenerze dostarczonym przez specjalistyczny podmiot na podstawie umów 
indywidualnych;
- odzież i tekstylia, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, popiół oraz żużel z palenisk domowych należy odwieźć 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wszystkie wyżej wymienione frakcje odpadów można nieodpłatnie dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych – Medyny 51

Podkreślić należy, iż z kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński wynika, że mieszkańcy 
chętnie segregują odpady komunalne, znają zasady selektywnego gromadzenia odpadów, w sposób prawidłowy gromadzą je 
i przekazują do zagospodarowania.
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1. Na terenie gminy wyznaczonych mamy sześć szlaków rowerowych o łącznej długości 168 km. Prowadzą one przez malowniczo 
położone miejscowości, leżące blisko jezior, lasów oraz zabytkowych kościołów i kapliczek warmińskich. Drewniane oznakowanie, 
niestety pod wpływem warunków atmosferycznych ulega zniszczeniu, dlatego co roku odnawiamy najbardziej uszkodzone znaki.
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TURYSTYKA

Oferta turystyczna gminy Lidzbark Warmiński stale się powiększa. W zasobach gminy są ścieżki rowerowe i stanice  kajakowe, 
które wcześniej zarządzane były przez inne samorządy. Każda ścieżka i mała architektura znajdująca się przy atrakcjach turystycznych 
wymaga konserwacji i bieżącego utrzymania (koszenie, przycinanie gałęzi, odnawianie i ustawianie brakującego oznakowania, 
profilowanie ścieżki itp.)
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2. Ścieżka rowerowa nasypem kolejowym łącząca Lidzbark Warmiński z Ornetą. 
Jest to trasa rowerowa o długości 27,86 km i szerokości 2 metrów, przebiegająca starym nasypem kolejowym linii Orneta – Lidzbark 
Warmiński – Sątopy Samulewo, funkcjonującej w latach 1905 – 1945. Trasa rozpoczyna się w Lidzbarku Warmińskim, od drogi 
wojewódzkiej nr 513 i prowadzi wzdłuż rzeki Łyny, w rejonie wsi Długołęka i Bobrownik. Na utrzymaniu gminy jest około 10 km tej 
trasy. Oznakowanie pionowe na opisywanej ścieżce wymaga wymiany na nowe. W związku z tym, że drewniane oznakowanie szybciej 
niszczeje, będziemy szukać nowych rozwiązań oznakowania szlaku. Modernizacja planowana jest na rok 2021. 

3. Szlak Green Velo to niemal 2000 km specjalnie wytyczonej  trasy rowerowej, która  wiedzie  przez  pięć  województw wschodniej
Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Na długości 12,6 km szlak ten wiedzie przez 
tereny gminy Lidzbark Warmiński. Pierwszy przebiega od miejscowości Nerwiki przez Wielochowo do drogi wojewódzkiej 511. 
Drugi odcinek biegnie od Lidzbarka Warmińskiego nasypem kolejowym, przez Sarnowo i dalej w kierunku miejscowości Klejdyty. 
Na odcinkach znajdują się Miejsca Obsługi Rowerzystów, wyposażone w stojaki, wiaty i ławki, a także kosze na śmieci i tablice 
informacyjne. Jeden z nich znajduje się przy Jeziorze Wielochowskim, drugi zaś w Sarnowie. W tym roku uzupełniliśmy brakujące 
oznakowanie.



REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI

4. Warmińska Łynostrada to 60 km trasa trekkingowa, która stanowi łącznik pomiędzy stolicą Warmii i Mazur Olsztynem z Lidzbarkiem 
Warmińskim, gdzie spotyka się z Green Velo – najdłuższym szlakiem rowerowym Polski. Ścieżka rowerowa prowadzi kolejno przez 
takie miejscowości jak: Redykajny, Brąswałd, Barkweda, Cerkiewnik, Swobodna, Knopin, Dobre Miasto, Kunik, Urbanowo, Łaniewo  
i Lidzbark Warmiński. Trasa rozpoczyna się w punkcie, w którym kończy swój bieg Olsztyńska Łynostada – czyli przy Elektrowni 
Wodnej „Łyna”. Trasa została wytyczona przy wykorzystaniu już istniejących dróg, duktów i ścieżek. Na terenie naszej gminy biegnie 
ona nasypem kolejowym. 

5. Szlak kajakowy krętą rzeką Łyną – główną rzeką Warmii. 
Na terenie naszej gminy spływ zaczyna się z przystani kajakowej w Łaniewie, a kończy w przystani kajakowej w Rogóżu. Odcinek liczy 
22 km, przewidziany czas pokonania całej trasy, w zależności od sprawności uczestników, to 4-5 godzin. Dla mało sprawnych kajakarzy 
jest to dość długa trasa. Jest to jednak prosty technicznie odcinek rzeki Łyny, nadający się dla osób niedoświadczonych w kajakarstwie. 
Na trasie występuje jedna przenoska kajaków zlokalizowana w Lidzbarku Warmińskim (około 50 metrów).
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INICJATYWA LOKALNA 

1. Sołectwo Runowo - „Wykonanie oznakowania wsi 
Runowo”.  Zakres  zadania: zakup znaków kierunkowych 
i mocowań, tablicy informacyjnej. Kwota dofinansowania: 
4.000,00 zł

3. Sołectwo Kraszewo - „Poprawa estetyki wsi Kraszewo”. 
Zakres zadania: zakup kosy spalinowej. Kwota otrzymanego 
dofinansowania: 2.200,00 zł

5. Sołectwo Rogóż - „Poprawa estetyki i bogactwa ogrodu 
tematycznego oraz parku w miejscowości Rogóż”. Zakres zadania: 
zakup ławek ogrodowych i roślin, budek lęgowych dla ptaków 
na terenie parku i ogrodu tematycznego. Kwota dofinansowania: 
3.000,00 zł

2. Sołectwo Miłogórze - „Upiększenie wsi Miłogórze”
Zakres zadania: poprawa estetyki wokół przystanków 
autobusowych i świetlicy wiejskiej, budowa ławek oraz 
zadaszonego miejsca spotkań, nasadzenia roślinności. Kwota 
dofinansowania: 4.000,00 zł

4. Sołectwo  Ignalin -  „Rewitalizacja stawu w Ignalinie”. 
Zakres zadania: oczyszczenie i pogłębienie stawu  
w miejscowości Ignalin. Kwota dofinansowania: 8.400,00 zł

6. Sołectwo Jarandowo - „Zakup kosiarki oraz odnowienie 
przystanku”. Zakres zadania: zakup kosiarki spalinowej. Kwota 
dofinansowania: 3.000,00 zł

W ramach inicjatywy lokalnej, dofinansowanie otrzymało 16 projektów na małe przedsięwzięcia o zakresie lokalnym służące rozwojowi 
poszczególnych wsi oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 48.200,00 zł.
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7. Sołectwo Kłębowo - „Każdemu znane bo dobrze 
oznakowane Kłębowo”. Zakres zadania: zakup znaków 
kierunkowych i mocowań.  Kwota dofinansowania: 3.000,00 zł

9. Sołectwo Babiak - „Dbamy bo tu mieszkamy”. Zakres 
zadania: zakup drewnochronu, drewna, roślinności. Kwota 
dofinansowania: 2.000,00 zł

11. Sołectwo Lauda - „Podkaszanie poboczy dróg wsi 
Lauda”. Zakres zadania: zakup kosy spalinowej. Kwota 
dofinansowania: 2.200,00 zł

13. Sołectwo Blanki - „Bezpiecznie nad wodą”. Zakres 
zadania: zakup tablicy z regulaminem korzystania z plaży. 
Kwota dofinansowania: 1.700,00 zł

8. Sołectwo Miejska Wola - „Utrzymanie estetycznego 
wyglądu wsi” Zakres zadania: Zakup wykaszarki spalinowej. 
Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

10. Sołectwo Knipy - „Wykonanie oznakowania we 
wsi Knipy”. Zakres zadania: zakup znaków kierunkowych  
i mocowań. Kwota dofinansowania: 3.000,00 zł

12. Sołectwo Sarnowo - „Boisko miejsce rekreacji 
mieszkańców Sarnowa”. Zakres zadania: zakup wyposażenia na 
boisko w postaci bramek. Kwota dofinansowania: 3.000,00 zł

14. Sołectwo Świętnik - „Wykonanie oznakowania we 
wsi Świętnik”. Zakres zadania: zakup znaków kierunkowych  
i mocowań. Kwota dofinansowania: 3.000,00 zł
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15. Sołectwo Bugi - „Dbamy o swoje otoczenie”. Zakres 
zadania: zakup kosiarki spalinowej. Kwota dofinansowania: 
2.200,00 zł

16. Sołectwo Workiejmy - „Poprawa estetyki terenu 
rekreacyjnego w Workiejmach”. Zakres zadania: utworzenie 
naturalnej altany energetycznej z wierzby. Zakup oświetlenia 
solarnego, ozdobnej roślinności, materiału do wykonania ławek 
i stolika. Kwota dofinansowania: 1.500,00 zł 

1. Gmina w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
realizuje projekt pn. „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński”, Oś priorytetowa III 
Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. 
Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów 
administracyjnych na terenie działalności Gminy Lidzbark Warmiński. W ramach projektu przewidziano m.in. wdrożenie 
systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług, zakup środków trwałych tj. niezbędnego sprzętu informatycznego  
i oprogramowania oraz działania promocyjne. Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez 
Gminę Lidzbark Warmiński i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu.  
W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Dzięki realizacji projektu wzrośnie 
liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez mieszkańców gminy (np. z zakresu podatków, zagospodarowania 
przestrzennego, konsultacji społecznych, pracy Rady Gminy i radnych), dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów 
administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu. Kwota udzielonego 
dofinansowania: 1.140.117,75 zł, koszt całkowity: 1.341.315,00 zł.

1. W 2020 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 
2020 w budżecie przeznaczyła kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W ramach tej współpracy ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert  
i przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 19.996,00 zł.

Dofinansowano następujące zadania: 
• Pomoc społeczna, w tym prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy.  

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Warmińsko - Mazurski zrealizowała zadanie pn. „Pomoc dla 350 osób z terenu gminy 
wiejskiej Lidzbark Warmiński poprzez prowadzenie Centrum Pomocy Potrzebującym”. Kwota przyznanego dofinansowania 
to 7.996,00 zł

• Rozwój kultury fizycznej i sportu Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP w Kraszewie, zadanie pn. „Sport dla 
wszystkich i środowiska”. W ramach zadania przeprowadzono biegi przełajowe, treningi piłki nożnej dla dzieci oraz rozgrywki 
piłkarskie. Okres realizacji: 01.04.2020-31.12.2020. Kwota przyznanego dofinansowania: 12.000,00 zł.
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KONKURSY „ESTETYCZNA WIEŚ 2020” i „CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA 2020”

Celem konkursów jest poprawienie estetyki wsi poprzez podejmowanie przez mieszkańców prac służących upiększaniu poszczególnych 
zagród wiejskich i obiektów służących użyteczności publicznej. Do tegorocznego konkursu przystąpiły 10 wsi i 10 gospodarstw 
indywidualnych. Łącznie gmina przekazała na ten cel ponad 14 tys. zł. Wyniki konkursu przedstawiamy poniżej:

„CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA”

I miejsce Grażyna Stolarska z Blanek – 1.000,00 zł
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Wyróżnienia po 250,00 zł 

Adam Rusin z Koniewa

Tadeusz Łonyszyn z Koniewa

Mirosław Kulpiński z Koniewa
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Iwona i Jacek Końka z Sarnowa

Krystyna Grobelna z Rogóża

Grażyna Sobierajska z Red

Agnieszka i Piotr Sawiccy z Bugów
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Irena Tomczak z Wielochowa

„ESTETYCZNA WIEŚ”

I MIEJSCE BABIAK– nagroda w wysokości  3 000,00 zł
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II MIEJSCE MIŁOGÓRZE – nagroda w wysokości 2 000,00 zł

III MIEJSCE BUGI – nagroda w wysokości 1 000,00 zł 
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III MIEJSCE WORKIEJMY– nagroda w wysokości 1 000,00 zł

III MIEJSCE MORAWA – nagroda w wysokości 1 000,00 zł 



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

USŁUGI OPIEKUŃCZE

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

MIESZKANIE CHRONIONE

SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZE OSP 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku 
Warmińskim utworzyli Punk Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński. Od 1 lipca 2020 r. mieszkańcy 
gminy, mający trudności rodzinne, mogą bezpłatnie skorzystać ze wsparcia specjalistycznego w zakresie psychologicznym, terapeutycznym 
i prawnym. 

W zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych wdrożono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi. Objęte pomocą osoby korzystały z pomocy specjalistów głównie w zakresie uczenia  
i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wspierania procesu leczenia. Pięć osób z terenu gminy znacznie 
poprawiło warunki życiowe i mogło  pozostać w swoim środowisku lokalnym. 

Realizacja nowego Programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej„ edycja 2019-2020, finansowanego  
z Funduszu Solidarnościowego -  uatrakcyjnił i wypełnił aktywnością życie 3 osób z niepełnosprawnością. 

Uruchomione zostało mieszkanie chronione znajdujące się w Kochanówce gm. Lidzbark Warmiński. Lokal przeznaczony jest dla 4 osób, 
które z powodu trudnej sytuacji życiowej, wieku, niepełnosprawności, chorób -  wymagają czasowego skierowania do mieszkania 
chronionego  i przyznania usług. 
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W dniach od 18 do 20 lutego br. odbyły się spotkania 
sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych 
w Runowie, Rogóżu oraz w Stryjkowie. W zebraniach 
uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek 
oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Fabian 
Andrukajtis, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej – bryg. Rafał Szymukowicz oraz 
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych 
Paweł Straszyński. Tematem było omówienie 
działalności jednostek OSP w 2019 roku. Jednostki 
szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji 
finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono 
także absolutorium zarządom, jak również każda 
jednostka podjęła wewnętrzne uchwały programowe 
oraz uchwały o zmianie statutów dostosowujące je 
do obecnych norm prawnych. Wójt Gminy Fabian 
Andrukajtis serdecznie podziękował strażakom 
ochotnikom za zaangażowanie i niesienie pomocy 
społeczności lokalnej. W skrócie przedstawił 
inwestycje poczynione przez Gminę Lidzbark Warmiński na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2019. Podczas każdego 
ze spotkań, Wójt Gminy dziękował strażakom za ich ciężką służbę, poświęcenie i gotowość do akcji oraz przedstawił statystyki dotyczące 
wyjazdów każdej jednostki: OSP w Runowie – 26 wyjazdów na akcje ratownicze (11 pożarów, 14 zdarzeń miejscowych, 1 fałszywe), 
OSP w Rogóżu – 40 wyjazdów na akcje ratownicze (22 pożary, 18 zdarzeń miejscowych), OSP w Stryjkowie 7 wyjazdów na akcje 
ratownicze (6 pożarów, 1 zdarzenie miejscowe). Podczas spotkania w OSP Rogóż z funkcji opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
zrezygnowała Pani Elżbieta Bańka. Wójt Gminy, Komendant Powiatowy PSP, Komendant Gminny OSP oraz zebrani druhowie serdecznie 
podziękowali Pani Elżbiecie za 17 lat pracy z MDP, podczas których drużyny te odnosiły liczne sukcesy. 
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     SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

     V GMINNY DZIEŃ KOBIET

     NOWE KOMPUTERY DLA SZKÓŁ

3 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lidzbarku 
Warmińskim odbyło się coroczne spotkanie Wójta Gminy 
Lidzbark Warmiński z sołtysami. Wójt złożył sołtysom życzenia 
z okazji przypadającego na 11 marca Dnia Sołtysa i podziękował 
im za dotychczasową, owocna współpracę. Poinformował 
również, że w tym roku obchodzimy 30 – lecie samorządu 
terytorialnego, w związku z czym wręczył sołtysom pamiątkowe 
medale i książki „Poradnik radnego i sołtysa”. Po oficjalnej 
części Wójt opowiedział o zmianach w Urzędzie oraz dokonał 
podsumowania gminnych inwestycji zrealizowanych w roku 
2019. Omówione zostały m.in. inwestycje drogowe, remontowo 
– budowlane, inwestycje wodno – kanalizacyjne, a także sprawy 
związane z finansami gminy. Przedstawione zostały zrealizowane 
projekty na terenie gminy oraz planowane inwestycje, które 
realizowane będą w ramach pozyskanych środków unijnych na 
ten rok. Wyjaśniony został także temat podwyżek stawek  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  problem związany
z finansowaniem oświaty. Na zakończenie zebrani mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miejscowości 
i problemów, z jakimi się borykają. 

Były życzenia, odśpiewany przez panów „sto lat”, był tort 
oraz loteria z nagrodami. 6 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Pilniku obchodziliśmy V Gminny Dzień 
Kobiet. Na scenie zaprezentowali się: Reprezentacyjna 
Orkiestra Dęta Gminy Lidzbark Warmiński, Joanna Willecka, 
Aleksandra Liman, Paweł Adamejtis oraz Contra Banda’a. 
Gwiazdą wieczoru był wyjątkowy duet An Dreo e Karina 
wykonujący na żywo największe przeboje włoskiego duetu 
Al Bano & Romina Power. Duet z 20-letnim doświadczeniem 
scenicznym rozgrzał publiczność za co otrzymał gromkie 
brawa, a wokalistka z rąk Wójta Gminy Fabiana Andrukajtis 
odebrała wiązankę kwiatów.

Dzięki udziałowi w projektach „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, gmina pozyskała granty w wysokości 
59.089,20 zł i 75.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego 
do gminnych placówek oświatowych. Łącznie zakupiła 45 
laptopów wraz z oprogramowaniem. Projekty były odpowiedzią 
na sytuację w Polsce spowodowaną wprowadzeniem stanu 
epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 i zamknięciem szkół na wiele tygodni. Istniejąca 
sytuacja wymusiła wprowadzenie nowych standardów realizacji 
zajęć edukacyjnych poprzez naukę zdalną. - Poprzez udział 
w projekcie mogliśmy zakupić sprzęt komputerowy, który 
będzie umożliwiał kontynuowanie  podstawy  programowej 
w warunkach domowych. Zdaję sobie sprawę, że nauka w czasie 
pandemii jest trudna i pochłania o wiele więcej czasu niż zwykle, 
dlatego cieszę się, że chociaż w taki sposób mogliśmy się 
przyczynić, aby pomóc uczniom i nauczycielom z naszych 
placówek – powiedział Wójt Gminy Lidzbark Warmiński 
Fabian Andrukajtis.
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     KONKURS „EPIDEMICZNY CZAS ŁĄCZY NAS”

WÓJT DZIĘKUJE ROLNIKOM

Celem konkursu „Epidemiczny czas łączy nas” było ukazanie 
relacji, wartości rodzinnych i sposobów na wspólne spędzanie 
czasu w trakcie trwania kwarantanny społecznej spowodowanej 
epidemią koronawirusa. Organizatorem Konkursu był Urząd 
Gminy Lidzbark Warmiński, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku 
Warmińskim, która przeznaczyła na ten cel 1.500,00 zł.  
Wyniki: w kategorii „zdjęcie” I miejsce – Katarzyna Szram za 
zdjęcie „Ścianka z naszych dłoni”, pozostali uczestnicy otrzymali 
wyróżnienie i podziękowania za udział w postaci gadżetów 
gminnych; w kategorii „filmik” - I miejsce – Magdalena 
Kołodziejska za piosenkę „Epidemiczny czas łączy nas”
II miejsce – Maria Czerwonka za film „Tu i teraz – tylko dla siebie”
III miejsce – Małgorzata Włódarczyk za film „Kwarantanna nie jest taka zła”
III miejsce – Aleksandra Talara za film „Talarki w kwarantannie”. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienie i podziękowania za udział 
w postaci gadżetów gminnych. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo! 
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego 
rolnika i całej społeczności wiejskiej. To radość i odpoczynek 
po ciężkiej pracy. Nie przypominam sobie, aby w tak długiej 
historii samorządu Gminy Lidzbark Warmiński nie odbyły 
się dożynki, uroczystość od wieków wpisująca się w piękną 
polską tradycję Święta Plonów. Niestety, rozwijająca 
się wśród nas pandemia wymaga nadal zachowania 
środków ostrożności. Po raz pierwszy nie możemy 
osobiście podziękować Wam za plony, nie wybierzemy 
najpiękniejszego wieńca dożynkowego i nie przełamiemy 
się chlebem. 

Czas dożynek sprawiał, że choć na chwilę oczy całego społeczeństwa były zwrócone na polskie rolnictwo. Praca rolnika 
jest bardzo trudna i wymagająca. Mimo rozwoju techniki, rolnictwo nadal pozostaje zależne od zjawisk świata przyrody, 
na które nie mamy wielkiego wpływu. Wielu ludziom trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo 
człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Ubolewam, że tegoroczne dożynki nie odbędą się i nie będę 
mógł spotkać się z Wami i wyrazić wdzięczność za serce jakie wkładacie tworząc plon. Zatem jedynie tą drogą w imieniu 
całej społeczności gminy Lidzbark Warmiński, pragnę podziękować Wam za trud ogromnej i często niedocenianej 
pracy, dzięki której codziennie możemy spożywać chleb, stanowiący jeden z podstawowych składników codziennej diety 
człowieka. Chleb, który stał się symbolem życia, pracy i trudu oraz symbolem dostatku i obfitości. 

Drodzy Rolnicy! Pragnę Wam serdecznie podziękować za wysiłek i zaangażowanie,  za  wspaniały dar Waszych rąk, 
za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej i mozolnej, składam Wam słowa najwyższego uznania. Przesyłam serdeczne życzenia 
Wam i Waszym rodzinom, aby najbliższy rok przyniósł wiele zdrowia, radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Niech ziemia przynosi obfite plony, a ciężka praca zapewnia godne życie Waszym rodzinom, daje poczucie bezpieczeństwa 
i nadzieję na lepszą przyszłość. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli wrócić do wspólnego, tradycyjnego  
świętowania i spotkamy się na gminnych dożynkach, by razem podziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom  wyrazić 
wdzięczność za Ich ciężką pracę i codzienny trud.
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WYDARZENIA I KONKURSY  

14 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku 
Warmińskim zostało podpisane porozumienie dotyczące 
włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Uroczystego 
podpisania dokonali: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku 
Warmińskim bryg. mgr inż. Rafał Szymukowicz, Wójt Gminy 
Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis oraz Prezes Zarządu 
OSP dh Zbigniew Orodziński. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, podpisane porozumienie to pierwszy krok do 
ponownego włączenia na okres 5 lat jednostki OSP Runowo do 
KRSG. Porozumienie stanowi bowiem podstawę do wydania 
przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki 
w   szeregi  Krajowego   Systemu   Ratowniczo – Gaśniczego. 
Po raz pierwszy OSP Runowo dołączyło do KSRG 14.12.2018 r.

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. 
Licząca ponad 70 lat jednostka w Runowie przeszła 
generalny remont w 2016 roku, posiada odpowiednią 
liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności 
podejmowania i alarmowania, jak również gotowość operacyjną 
do podejmowania działań ratowniczych. Jednostka posiada 
również wiele nowego sprzętu lecz boryka się z problemami 
wyposażenia bazy samochodowej. Włączenie jednostki do 
KSRG to wyróżnienie, ale również wyzwanie i większe 
obowiązki, jakie teraz będą spoczywać na strażakach z OSP. 
Przede wszystkim muszą być w ciągłej gotowości, dostępni do 
wyjazdu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 w roku. 
Wierzę jednak, że sprostają zadaniu. Strażacy z OSP Runowo 
zapracowali przez minione lata ciężką służbą, niejednokrotnie

wymagającą dużego poświęcenia. Jako włodarz gminy staram 
się wspierać ich działania, podnosić kwalifikacje poprzez 
kierowanie ich na szkolenia, aby jak najszybciej i najskuteczniej 
nieśli pomoc. Dokładam wszelkich starań, aby remizy 
były wyremontowane i doposażone. Co roku inwestujemy 
w sprzęt strażacki oraz sukcesywnie wymieniamy stary już 
wyeksploatowany na nowoczesny. Moim priorytetem jest, aby 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy czuli, że oni i ich dobytek 
są bezpieczni – powiedział Wójt Gminy Lidzbark Warmiński 
Fabian Andrukajtis. Ponowne włączenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w  Runowie do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo – 
- Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Lidzbark Warmiński, a także na dalszy rozwój jednostki.

OSP RUNOWO W KSRG

UMOWA NA SUW KRASZEWO PODPISANA

W dniu 28 września 2020 r. w Urzędzie Gminy 
Lidzbark Warmiński, Wójt Gminy Fabian 
Andrukajtis podpisał umowę z Cezarym 
Pyzakiem reprezentującym Przedsiębiorstwo 
Transportowo - Sprzętowe Budownictwa 
„Pyzak” na realizację projektu „Poprawa 
gospodarki  wodno - ściekowej  w  gminie
Lidzbark Warmiński”. W ramach inwestycji 
zostanie zmodernizowana i rozbudowana 
stacja uzdatniania wody w Kraszewie oraz 
wybudowana przydomowa oczyszczalnia 
ścieków   przy     budynku    komunalnym
w Zarębach. Projekt dofinansowany w kwocie 
536 823,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, całkowity 
koszt projektu wynosi 1 037 706,93 zł.
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5 LAT NA SCENIE 

OSP RUNOWO Z NOWYSZYM SAMOCHODEM

BABKI ZIELARKI NAGRODZONE!

Kapela ludowa „Furman” z Kraszewa powstała w 2015 
roku. Zespół tworzą mieszkańcy Kraszewa. Kierownikiem 
artystycznym kapeli jest Jacek Sobczak. Zespół wykonuje znane 
wszystkim utwory ludowe oraz zapomniane pieśni zapisane w 
zeszytach rodzinnych. Miniony czas działalności artystycznej 
Kapeli to wspaniała historia wypełniona licznymi sukcesami  
i wieloma koncertami. W związku z Jubileuszem 5 - lecia 
powstania Kapeli „Furman”, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński 
Fabian Andrukajtis przekazał podziękowania za niezwykłe 
zaangażowanie, życzliwość oraz stałą obecność w życiu 
kulturalnym i społecznym gminy Lidzbark Warmiński. Za ich 
trud i wysiłek w promowanie kultury i gminy Lidzbark Warmiński 
kapela otrzymała bon w wysokości 1 tys. zł.  

Długo oczekiwany samochód trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Runowie. W sobotę, 17 października 2020 r. odbyło się oficjalne 
przekazanie średniego samochodu pożarniczego marki Mercedes 
– Benz 1124 AF 36 przeznaczonego do działań ratowniczo – 
gaśniczych. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. 

Wieloletnia praca w budowaniu wizerunku 
Warmii została nagrodzona. 22 października 
2020 r. w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku 
Warmińskim,  Stowarzyszenie  „Babki  Zielarki” 
z Blanek otrzymały honorowy tytuł „Przyjaciela 
Warmii” 2019 r. Statuetkę Copernicusa za kreowanie 
wielu wspaniałych idei służących popularyzacji 
tożsamości regionalnej z rąk Prezesa 
Stowarzyszenia „Dom Warmiński” Jarosława 
Koguta odebrała Prezes Stowarzyszenia 
Jolanta Wiącek oraz założycielka i działaczka 
Stowarzyszenia Lucja Kuczyńska.
 

Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie w intencji 
strażaków. Następnie wóz strażacki przejechał na sygnałach 
pod remizę, gdzie został poświęcony przez księdza Sławomira 
Wiśniewskiego. Akt przekazania i kluczyki do samochodu wręczył 
Zastępca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Tomasz Kołodziejczyk. 
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W maju 2020 roku rozstrzygnięty został konkurs, organizowany 
przez Urząd Statystyczny w Olsztynie na hasło promujące 
Narodowy Spis Powszechny. Wśród sześciu najlepszych, 
wyróżnionych  haseł znalazły się aż trzy, wymyślone przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Kłębowie. Zofia  Adamiec 
z kl. VI, Jędrzej Matczak i Julia Mackiewicz z kl. VII zostali 
finalistami konkursu NSP 2021, otrzymali zasłużone nagrody,  
a szkoła zyskała, dzięki nim, zestaw piłek.

Nikola Korniluk z klasy IV za utwór “ Przygody smoczka Amora” 
otrzymała nagrodę w dziedzinie prozy, a Martyna Ćwiek z klasy 
VI wyróżnienie w kategorii poezji za wiersz “Przyjaźń” w XXIV 
Ogólnopolskim Konkursie im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest”. 
Opiekunem uczennic była p. Joanna Łukaszewicz.

Jak zmotywować uczniów do czytania lektur? Może skłonić, 
by wykazali się wyobraźnią i wykonali, opisane w książce Jana 
Brzechwy „Akademia pana Kleksa”, wynalazki. 11 lutego 2020 
roku klasa IV zaprezentowała magiczne kuferki pana Ambrożego 
Kleksa. Pudełka wypełnione były niezwykłymi przedmiotami, 
nie zabrakło m.in. pompki powiększającej, magicznych szkiełek, 
piegów, balonu z okiem wysyłanym w kosmos, sennego lusterka. 
Ta twórcza praca przyniosła wiele satysfakcji. Oto efekt!

W dniu 6 października uczniowie klasy IV wystawili teatrzyk, 
który sprawił im mnóstwo radości. Dzieci własnoręcznie 
wykonały kukiełki i scenografię. „Przepraszam smoku” to opowieść 
o grzecznym rycerzu, który pokonał smoka nie kopią, nie 
mieczem, ale miłym i uprzejmym słowem. Podczas żywiołowej 
zabawy w teatrzyk, dziecko ma możliwość spełnienia swoich potrzeb 
i zaspokojenie pragnienia wcielenia się nie tylko w rolę biernego 
widza ale również reżysera  i aktora  spektaklu. Poprzez  udział 
w takiej zabawie dziecko kształtuje wyobraźnię, rozwija zdolności 
muzyczne, plastyczne, ruchowe, społeczne, kulturowe, pomaga 
zwalczyć nieśmiałość, wzbogaca słownictwo, a także kształtuje 
umiejętności wyrażania swoich uczuć i emocji.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁĘBOWIE

KONKURS PROMUJĄCY NSP 2021 SUKCES UCZENNIC SP KŁĘBOWO

MOTYWACJA UCZNIÓW

ROLA TEATRU
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WARSZTATY NA ZAMKU

DZIEŃ KOBIET

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzieci ze szkoły wzięły udział w warsztatach artystycznych na Zamku w Lidzbarku Warmińskim. Pani Beata Błażejewicz – Holzhey 
w ciekawy sposób zapoznała uczniów z historyczną rezydencją biskupów warmińskich. Zwiedzaliśmy m.in. apartamenty biskupów 
warmińskich, wielkich mieszkańców zamku lidzbarskiego, salę audiencyjną, kaplice zamkową, Mały i Wielki Refektarz,  karcer… 
Po ciekawej części  historycznej, przystąpiliśmy do warsztatów „Baśniowy adwent na lidzbar skim zamku, w oczekiwaniu na choinkę”. 
Uczniowie dowiedzieli się czym były Gody, poznali dawne tradycje i obyczaje w okresie świątecznym na Warmii.

Niezapomnianą imprezą  był występ czwartoklasistów z okazji Dnia Kobiet. Kolorowe stroje dziewczynek przywołały wspomnienia 
z lat 60-tych, kiedy to królowały stroje typu „dzieci kwiatów”. Piosenki „ Być kobietą”, „Damą być”,  „Kamień z  napisem  LOVE” 
i in. wprawiły wszystkich w dobre nastroje i humor. Nie zabrakło słodkości – „babeczek”, upieczonych przez panie: Iwonę Miecznikowską
- przewodniczącą Rady Rodziców, Joannę Kaszubę i Barbarę Michalak.  
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W naszej szkole wychowawcy realizowali różne programy profilaktyczne m.in. program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Propagowano 
zdrowy styl życia i działania ekologiczne, aktywne  i bezpieczne spędzanie wolnego czasu – „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”. 
Odbyły się warsztaty profilaktyczne „Debata”. Kontynuowano zajęcia warsztatowe w klasie III w ramach programu profilaktycznego 
promocji zdrowia psychicznego dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”. Uczniowie kl. V i VI uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych 
„Przemoc w sieci, jak nie stać się ofiarą”. Współpracując z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lidzbarku Warmińskim, 
realizowaliśmy program profilaktyczno-edukacyjny „Trzymaj formę”.

Nasi Uczniowie bardzo chętnie angażują się  w akcje  wolontariatu, m.in. pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu  
zbiórki żywności w ramach akcji Caritas: „Kromka Chleba dla sąsiada” (uczniowie zebrali 450 kg żywności), w WOŚP. Z inicjatywy 
uczniów klasy VIII szkoła brała udział w zbiórce karmy i koców dla zwierząt z lidzbarskiego przytuliska. Zbieraliśmy baterie i nakrętki, 
za które otrzymaliśmy  statuetkę z podziękowaniami. Opiekunem grupy Wolontariuszy Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły  jest pani 
pedagog Małgorzata Herkt. Podejmując działania w wolontariacie, uczniowie SP mają  niezwykłą szansę zrealizowania swoich pasji 
i chęci pomagania innym. 

SportGeneracja to ogólnopolska idea realizowana od 2011 
roku przez fundację Wychowanie przez Sport – do zabawy w 
sport i aktywność fizyczną. Pomysłodawcą i organizatorem 
SportGeneracji jest Fundacja Wychowanie przez Sport. W tym 
roku w zawodach brało udział 21 uczniów z klas IV-VI Szkoły 
Podstawowej im. K. Wojtyły w Kraszewie. Imprezę prowadzili: 
Sebastian Chmara, polski lekkoatleta, który specjalizował się 
w wielobojach, trener i działacz sportowy, samorządowiec, 
czterokrotny halowy mistrz Polski w siedmioboju, w 1998r. 
halowy mistrz Europy w siedmioboju, w 1999r. halowy mistrz 
świata.  Paweł Januszewski, lekkoatleta, specjalista biegu na 400 
m przez płotki, mistrz Europy z 1998.  Uroczystego otwarcia 
na stadionie miejskim w Lidzbarku Warmińskim, dokonał 
burmistrz  Jacek Wiśniowski. Początkiem rywalizacji był bieg 
integracyjny, z udziałem wszystkich zgromadzonych uczniów

wraz z zaproszonymi gwiazdami sportu. W tym roku biegliśmy dla 
naszego  kolegi z klasy V -Wojtka Gorajczyka, który 30 września 
obchodził swoje 10. urodziny. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali 
„Sto lat”, po czym ruszyli do biegu. Następnie uczniowie 
rywalizowali  w biegach na różne dystanse oraz w  innych 
dyscyplinach lekkoatletycznych. Wojtek udzielił także wywiadu 
dla TVP.  Wszyscy uczestnicy  otrzymali  pamiątkowe  medale
i upominki. Podziękowania składamy Pani Iwonie Miecznikowskiej 
Prezes  LUKS „Karol” w Kraszewie, która ufundowała naszym 
reprezentantom koszulki okolicznościowe: dla Wojtka z numerem 
1, a dla pozostałych uczniów z napisem: „Biegniemy z Tobą”,  
„Wojtek 100 lat”.  Dziękujemy również  Panu Krzysztofowi 
Syrewiczowi, który nas przygotował i zmotywował do uczestnictwa 
w tej wyjątkowej imprezie sportowej. W przyszłym roku na pewno 
weźmiemy w niej udział.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

AKCJE WOLONTARIATU

SPORTGENERACJA



W roku 2020 w Szkole Podstawowej w Rogóżu odbyło się wiele uroczystości okolicznościowych oraz wydarzeń,  
w których czynny udział brali nasi uczniowie. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGÓŻU

ZABAWA KARNAWAŁOWA 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 
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Nowy Rok przywitaliśmy zabawami karnawałowymi – przedszkolną i szkolną, na których dzieci oraz młodzież bawiła się do dźwięków 
najmodniejszych przebojów.

Po feriach obchodziliśmy uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Na ten dzień przedszkolaki przygotowały występ artystyczny zakończony 
własnoręcznie wykonanymi upominkami dla seniorów oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. W naszej szkole również 
postanowiliśmy uczcić nasz język ojczysty. W tygodniu od 17 do 
21 lutego  chętni uczniowie z klas IV-V wzięli udział w konkursie 
na najciekawszą bajkę, zajęcia z wychowawcami poświęcone 
były kulturze języka polskiego, w bibliotece odbywały się lekcje 
biblioteczne, w klasach I – III na zajęciach „Z językiem polskim 
na Ty” czytano rymowanki, łamańce językowe, wierszyki 
ortograficzne, ilustrowano przysłowia. W ramach akcji „Cała 
szkoła czyta dzieciom” – chętni uczniowie klas IV – VIII czytali

w klasach I – III i w przedszkolu fragmenty książek. 21 lutego 
pięciu uczniów z klas VI-VIII przystąpiło do Konkursu 
Ortograficznego „Mistrz Ortografii”. Na języku polskim 
w klasach VII-VIII przeprowadzono test „Klasowy mistrz 
języka”, natomiast w klasach IV-V odbył się konkurs „Znam 
polskie przysłowia”. Na przerwach w pracowni komputerowej 
uczniowie klas IV – VI rywalizowali o tytuł mistrza ortografii, 
uzupełniając luki w dyktandzie on-line.  Obchody Dnia Języka 
Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność 
ochrony dziedzictwa językowego.
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

CHARYTATYWNA  AKCJA PRZYWITANIE JESIENI

Dzieci z dwóch grup przedszkolnych 3-4 i 5-6 latków uczciły Dzień Przedszkolaka. Na początku uroczyście został odśpiewany Hymn 
Przedszkolaka, następnie dzieci brały udział w grach i zabawach integracyjnych. Na zakończenie wszyscy dostali piękne dyplomy i małą 
niespodziankę.

Zarówno przedszkole jak i szkoła przyłączyły się do akcji 
charytatywnej na rzecz chorego na rdzeniowy zanik mięśni 
dwuletniego Ksawerego zbierając nakrętki. Udało się zebrać 60 
kg nakrętek.
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Rywalizacja w konkursie, który odbył 
się w Zespole Przedszkolno-Szkolnym 
w Miłakowie, przebiegała pomiędzy 
drużynami z 16 szkół podstawowych 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Zanim uczniowie przystąpili do zmagań 
odbyła się rozgrzewka – zumba, bo ruch 
to podstawa piramidy żywienia. Na 
wszystkich uczniów biorących udział 
w imprezie czekał pyszny poczęstunek 
w postaci m.in. kolorowych, zdrowych 
kanapek, domowych wypieków czy 
kopytek ze szpinakiem, a oprócz tego 
różnego rodzaju przekąski, owoce i soki. 
Chociaż nie udało się naszej drużynie 
zająć miejsca na podium, to i tak jesteśmy 
dumni z naszych wychowanków, bo 
już sam udział w konkursie jest dużym  
wyróżnieniem. Chłopcy w nagrodę 
otrzymali upominki w  postaci  piłek, 
z czego byli bardzo zadowoleni.

Udaliśmy się do  przytuliska, aby przekazać zakupioną karmę 
i spędzić z pieskami trochę czasu :)

Uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w zajęciach 
edukacyjno-profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy, 
hejtu oraz  mowy  nienawiści.  Warsztaty  prowadziła
p. Kamila Wołejko z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji 
„Lider” w Morągu. W trakcie zajęć prowadząca zwracała 
uwagę na konieczność podejmowania działań w przypadku 
zetknięcia się z cyberprzemocą oraz prezentowała metody 
radzenia sobie z internetowym hejtem.

WOJEWÓDZKI KONKURS EDUKACYJNY „MLEKO +OWOCE=> SUPER MOCE”

LIDZBARSKIE PRZYTULISKO DLA 
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

„NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM”

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUNOWIE
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2139 szkół otrzymało odznakę „Szkoła eTwinning”, a wśród nich jest 
nasza szkoła :). Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy 
m.in. w takich dziedzinach jak: praktyka cyfrowa, praktyka w zakresie 
eBezpieczeństwa, twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania, 
promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry, promowanie 
praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

W ramach akcji charytatywno-ekologicznej „Wkręć 
się” zbieramy plastikowe nakrętki, które trafiają do 
olsztyńskiej Fundacji Przyszłość dla Dzieci. 

Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Przedsiębiorcza szkoła 
– przedsiębiorczy uczeń” pozwolił na uzyskanie certyfikatu. 
Zadania konkursowe dotyczyły m.in. wolontariatu, zbiórek 
charytatywnych, recyklingu, zarządzania i oszczędzania, 
planowania dalszej edukacji

Przedszkolaki z naszej szkoły przyłączyły się do niezwykłej 
akcji i tworzyły prace plastyczne z wesołą, pogodną i kolorową  
buzią niosącą nadzieję w tych niecodziennych czasach.

„NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM”

ODZNAKA „SZKOŁA ETWINNING 2020/2021”
ZBIÓR NAKRĘTEK

PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA –
 - PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃBĘDZIE DOBRZE

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUNOWIE
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To już czwarty rok działalności Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Karol” działającego przy Szkole 
Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie, który prowadzą 
panie Prezes  Iwona Miecznikowska i Dyrektor Szkoły jak 
i Wiceprezes klubu Beata Domarecka.

Rok 2020 w Klubie Sportowym „Karol” rozpoczął się bardzo 
optymistycznie. Nasi młodzi sportowcy wzięli udział w świątecznym 
spotkaniu organizowanym przez współpracującą z nami 
Akademię Piłkarską Progres z Lidzbarka Warmińskiego i naszego 
trenera Jacka Barszcz. W świetlicy sportowej na dzieci i młodzież 
czekało mnóstwo atrakcji, słodki poczęstunek, konkurs 
śpiewania kolęd, gry planszowe i najbardziej emocjonujący 
Turniej FIFA. Życzyliśmy sobie na wzajem  dużo zdrowia, 
optymizmu, sukcesów i dużo uśmiechu w 2020 roku. 
Najważniejsza   w  spotkaniu  była  radość,   dobra   zabawa
i integracja z przyjaciółmi.

Kolejny rok nasza młodzież licznie wzięła  udział w Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Tym razem 
zmobilizowała również rodzinę. Biegli tatusiowie, mamy, ciocie
 i wujkowie. Brawo!!!! Wszystko to dla Czci i Chwały Bohaterów. 
Dziękujemy Panu Krzysztofowi Syrewicz za mobilizację. Była 
to już VIII  edycja największego Biegu Pamięci w Polsce. 
Uczestnicy mieli do przebiegnięcia 1963 metry (odwołanie 
do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz 
Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek). W tegorocznej edycji po 
raz pierwszy wystartował również bieg Młodego Wilczka dla 
zupełnie malutkich sportowców. Bieg odbył się na Bulwarze 
nad Łyną w Lidzbarku Warmińskim, a na każdego biegacza, 
który ukończył swój bieg czekał piękny medal i pakiet startowy: 
pamiątkowa koszulka, gadżety, książki o tematyce żołnierskiej, 
jak i również ciepły posiłek wojskowa regeneracyjna grochówka 
oraz mnóstwo słodkości.

Niestety następnie zdezorganizowała nas światowa pandemia 
Covid-19 poprzez co nie odbyła się kolejna edycja naszego 
Biegu Przełajowego, treningi oraz mecze piłkarskie zostały 
zawieszone. W związku z tym nie odbył się również półfinał 

Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, do którego 
zakwalifikowała się nasza drużyna dziewcząt. Cierpliwie 
czekaliśmy na powrót do normalności i dopiero po wakacjach 
wróciliśmy do szkół i na treningi piłkarskie.

30 września 2020 r. odbyło się wielkie święto sportowe z udziałem 
kilkuset dzieciaków. Po raz trzeci Sport  Generacja  zagościła
w Lidzbarku Warmińskim  na stadionie miejskim im. Henryka 
Wobalisa  przy ul. Bartoszyckiej. Impreza miała na celu promocję 
sportu, jako źródła zdrowia i radości, w której rywalizowały dzieci 
z szkół miasta i gminy Lidzbark Warmiński. Liczba uczestników 
była ograniczona przez Covid-19. W naszym klubie sportowym 
LUKS KAROL wspieramy naszego niepełnosprawnego kolegę  
Wojtka Gorajczyka, który może być przykładem dla wielu 
zdrowych osób, pomimo swojej choroby genetycznej - zaniku 
mięśni. Wojtek nie poddaje się i pokazuje nam, że w tym 
stanie również można cieszyć się sportem. Chłopiec  pomimo 
ogromnego bólu regularnie trenuje piłkę nożną, uczestniczy  
w turniejach piłki nożnej na pozycji bramkarza jak i innych 
zawodach sportowych, tak również i tym razem. W geście 
solidarności dzięki pomysłowi i inicjatywie naszego 
lekkoatletycznego trenera pana Krzysztofa Syrewicz,  
zorganizowaliśmy prezent dla naszego wspaniałego kolegi. 
W związku z tym, że Wojtek tego dnia obchodził urodziny  
i brał udział w biegu,  przygotowaliśmy dla niego niespodziankę, 
koszulki z logo „Wojtek 100 lat!!!” oraz „Biegniemy  
z Tobą”. Organizatorzy byli pełni podziwu naszej solidarności, 
a przede wszystkim charyzmy Wojtka. Wyemitowany został 
również materiał w tv wiadomościach z udziałem naszego 
kolegi. Jeżeli ktoś chciałby WSPOMÓC REHABILITACJĘ 
Wojtka -naszego sportowego wojownika może dokonać wpłaty 
na konto PKO BP  39 1020 3570 0000 2502 0094 2425. Liczy 
się każde wsparcie, każda złotówka. 
Serdecznie zapraszamy na treningi,  które prowadzi 
wykwalifikowany trener Jacek Barszcz. Odbywają się one 
dwa razy w tygodniu od 14:30 do16:00, grupa młodsza i starsza. 
W tym roku powstała drużyna dziewcząt, która chętnie rywalizuje  
w  piłce nożnej.
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W kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła 
w Blankach realizowany jest projekt pn. „Prace konserwatorskie 
polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele 
pw. św. Michała Archanioła w Blankach” dofinansowany  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 
opiewa   na   kwotę   969 406,60 zł  z  czego  784 249,94  zł
to dofinansowanie z UE. Gmina na ten cel przeznaczyła 10 tys. 
zł.  Do prac konserwatorskich przystąpiono w maju 2020 roku. 
Rozpoczęto je od skucia tynku, którym w końcu XIX wieku 
pokryto pierwotną, gotycką wyprawę wraz z zachowaną na niej 
dekoracją malarską. Po usunięciu wtórnego tynku polichromia 
była od razu czytelna, chociaż spore partie nadal skryte były 
pod pobiałami. Niespodzianką, która zaskoczyła wykonawców 
były niewidoczne wcześniej, gotyckie nisze, które podczas 
nowożytnej przebudowy zamurowano. Dwie z nich znajdowały 
się po obu stronach ostrołucznego otworu okiennego w ścianie 
wschodniej, współcześnie przysłoniętego przez ołtarz główny. 
Kolejne dwie w ścianie północnej, po obu stronach przejścia 
do nieistniejącej już gotyckiej zakrystii, także zamurowanego.
Gotyckie malowidła zachowały się na wszystkich ścianach, we 
wnękach, w jedynym zachowanym glifie okiennym oraz w ościeżach. 

Wykonano je w technice tempery kazeinowej w ograniczonej 
gamie kolorystycznej: czerwieni, czerni oraz bieli na grubej 
pobiale wapiennej w odcieniu ciepłej bieli. Cała kompozycja 
jest formą złożonej narracji. Ściany wypełnia architektura, 
łacińskie inskrypcje oraz poczty heraldyczne z ułożonych 
naprzemiennie herbów, wśród których wstępnie rozpoznano 
dwa. Jeden przedstawia piramidę o pięciu stopniach – 
analogicznym godłem posługiwał się biskup warmiński 
Henryk III Sorbom. Drugi – czarny krzyż na białym polu może 
wskazywać na herb zakonu krzyżackiego. Im bliżej ołtarza 
tym więcej elementów wskazujących na sacrum – krzyże, 
kolumny zwieńczone zwojami pergaminu z inskrypcjami. 
Wyprawy oraz pokrywająca je polichromia wymagają 
złożonych prac konserwatorskich, które zaplanowano na trzy 
sezony. Tak długi czas daje nadzieję na dokładne rozpoznanie 
historii kościoła, czemu służyć będą badania architektoniczne 
i historyczne wsparte kwerendą archiwalną. W ramach 
przyjętego i realizowanego założenia konserwatorskiego prace 
zostaną ograniczone do uzupełnienia ubytków wyprawy oraz 
pokrywającej ją pobiały. Dzięki temu malowidła nie utracą 
waloru autentyczności, a widzowie oraz badacze będą mieli 
okazję do kontemplacji „nienaruszonego” dzieła. (tekst: Anna 
Szymańska, fot. Grzegorz Kumorowicz)

BLANKI
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Mieszkańcy wymienili podłoże i nasadzili rośliny celem upiększenia parku.

Nowe miejsce na ognisko.

RUNOWO

KRASZEWO

PRZED

W TRAKCIE

PO

PO

Działania na wsi odbywają się dzięki Fundacji Projekt 
Arche w ramach projektu „Pełna moc” i Fundacji Meraklis 
w ramach projektu „Do dzieła”. W realizację działań 
zaangażowani są zarówno projektowicze jak i mieszkańcy 
wsi Runowo. Uczestnicy projektu i mieszkańcy wsi Runowo 
biorą udział w spotkaniach z psychologiem, w warsztatach  
majsterkowania, kulinarnych, artystycznych itp. W celu 
integracji grupy uczestników wyjeżdżają na dwudniowe 
rodzinne wyjazdy.

Mieszkańcy wsi Kraszewo wzięli udział w projekcie 
„Odkryj swój  potencjał”, który był prowadzony  
przez „Instytut Badawczo - Szkoleniowy” Sp. 
z o.o. z Olsztyna. W ramach projektu młodzież 
i dorośli (bezrobotni) mogli zrealizować  
kurs na prawo jazdy oraz wraz z innymi 
mieszkańcami wsi zbudować ogrodzenie 
przy altanie w celu poprawy estetyki  
i bezpieczeństwa terenu.



Budynek Urzędu Gminy został zbudowany przez archiprezbitera ks. Alfonsa Buchholza w latach 1928 - 
1929 jako dom emeryta (Rentnerheim). Miał pełnić rolę dawnego szpitala - przytułku św. Jerzego. 
Budynek dysponował miejscami dla 46 emerytów socjalnych i biednych w przyjaznych pokojach  
z jednym lub dwoma łózkami. Naprzeciwko głównego wejścia znajdowała się kaplica domowa,  
a za domem ogród i mały budynek gospodarczy. Domownikami opiekowały się trzy siostry katarzynki. 
Nadzór sprawował zarząd szpitala pod przewodnictwem prezesa, którym był zawsze archiprezbiter.


