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Szanowni Państwo!
Mija kolejny rok wytężonej pracy oraz wielu
cennych inicjatyw. Pomimo trudnej sytuacji
związanej z epidemią koronawirusa gmina nie
zwalnia tempa przy realizacji nowych inwestycji.
Najlepszym tego przykładem mogą być chociażby
sukcesywnie powstające w gminie nowe drogi,
czy też kolejne ważne przedsięwzięcia związane
z gospodarką wodno – ściekową.
Do niewątpliwych sukcesów zaliczyć należy oddaną do
użytku nową drogę Pilnik – Nowosady, na którą gmina
pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie
1.623.531,00 zł. Droga, którą wykonano z podbudowy
stabilizowanej cementem oraz warstwy podbudowy
z kruszywa łamanego, będzie służyć mieszkańcom
Nowosad zapewniając im bezpieczny i szybki dojazd do
Lidzbarka Warmińskiego.
Ponadto dokończono drugi etap drogi publicznej
Babiak – Bugi dofinansowany w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych kwotą 80 tys. zł,
zmodernizowany przez wykonawcę zewnętrznego
wyłonionego w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Kolejną dużą inwestycją
był remont odcinka drogi publicznej do sołectwa
Workiejmy sfinansowany ze środków własnych,
systemem gospodarczym przy użyciu sprzętu
gminy. W efekcie stałego doposażania gminnego
parku maszyn możemy wykonywać więcej prac we
własnym zakresie, oszczędzając środki finansowe,
a przy tym wpływając na zadowolenie i satysfakcję
mieszkańców gminy.

Nadmienię, iż dobra współpraca z Powiatem
Lidzbarskim przyczynia się do podejmowania
wspólnych działań na rzecz mieszkańców naszej
gminy, w tym również inwestycji drogowych. Na
remont dróg powiatowych znajdujących się na
terenie gminy przeznaczyliśmy kwotę 800 tys. zł.
W tym roku oddano do użytku drogę powiatową
Lidzbark Warmiński – Jeziorany oraz odcinek drogi
Lidzbark Warmiński – Wolnica do miejscowości
Długołęka. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy
w przedmiocie poprawy jakości dróg publicznych należy
do priorytetowych działań samorządu gminy i takie
działania będą kontynuowane w najbliższych latach.
Kolejną znaczącą inwestycją była modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Kraszewie, na którą
gmina pozyskała prawie 1 mln zł dofinansowania
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19. Zakres prac polegał między innymi na
budowie zbiorników na wodę czystą oraz wymianie pomp
głębinowych pozwalających na zmniejszenie niedoborów
wody w szczególnych okresach zwiększonego
zapotrzebowania.
Gospodarka wodno – ściekowa jest bardzo ważnym
zadaniem gminy dlatego też podejmujemy szereg
działań wpływających na rozwój gospodarczy obszarów
wiejskich oraz poprawę warunków życia. W poprzednim
roku podjęliśmy wspólnie z Radą Gminy decyzję
dotyczącą budowy stacji uzdatniania wody w Blankach,
aby odciążyć SUW w Kraszewie. Przygotowaliśmy
dokumentację projektową i czekaliśmy na nową
perspektywę oraz możliwość pozyskania dofinansowania.
W tym roku udało nam się pozyskać 95% dofinansowania
do robót budowlanych na SUW w Blankach z Rządowego
Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych na kwotę ponad 3,5 mln zł. Obecnie
rozpoczęliśmy budowę wodociągu w Markajmach w celu
podłączenia do sieci nowego osiedla oraz przebudowę
sieci wodno – kanalizacyjnej Markajmy Lecznica.
Przełomowym momentem, wpisującym się w historię
gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński z pewnością
jest całkowite przejęcie własności budynku Urzędu
Gminy przy ul. Krasickiego 1 od powiatu oraz gminy
miejskiej. Pierwsze kroki dotyczące wykupienia
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udziałów podjęte zostały cztery lata temu. W 2021
roku wykupiliśmy ostatni pokój. Obecnie budynek
w całości należy do naszej gminy. W ramach środków
własnych, systemem gospodarczym przeprowadziliśmy
remont pomieszczeń biurowych, korytarzy gminnych,
usprawniając i podnosząc standard pracy urzędników
jak również komfort przyjmowanych interesantów.
Ponadto podjęliśmy działania w kierunku zwiększenia
dostępności Zespołu Doradców Rolniczych dla rolników
poprzez przeniesienie go z II piętra budynku na parter
oraz ułatwienia komunikacji rodzinom korzystającym
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przenosząc go z I piętra również na parter. Obecnie
całe pierwsze i drugie piętro przeznaczone zostało
na potrzeby Urzędu Gminy. Na pierwszym piętrze
znajdują się referaty: Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Funduszy Zewnętrznych; Ochrony
Środowiska i Nieruchomości; Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa; Drogownictwa oraz Organizacyjny.
Całe drugie piętro zajmuje Referat Finansowy i podatki.
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne
wykorzystywanie technologii cyfrowych przez
samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców. Aby bardziej usprawnić
cyfryzację Urzędu oraz zwiększyć cyberbezpieczeństwo
gmina otrzymała zapewnienie dofinansowania
w formie czeku na 201 870,00 zł. z którego będzie
mogła skorzystać w ramach ogólnopolskiego programu
„Cyfrowa Gmina”.
W obliczu trwającej pandemii koronawirusa,
dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
gminy, zorganizowaliśmy mobilny punkt szczepień,
w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID – 19. Dzięki tej inicjatywie gmina brała udział
w konkursie szczepionkowym dla samorządów pn.
„Rosnąca odporność”. W konkursie uczestniczyły
wszystkie gminy w Polsce, z wyjątkiem tych, które są
miastami na prawach powiatu. Zwyciężały te, które
osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia
mieszkańców przeciw COVID - 19 między 1 sierpnia,
a 31 października 2021 roku. Nasza gmina zajęła 2
miejsce w powiecie i otrzymała nagrodę w wysokości
500 tys. zł. Dziękujemy mieszkańcom za odpowiedzialną
postawę i zaufanie.

Jednak nie wszystko w tym roku szło pomyślnie.
Borykaliśmy się z problemami dotyczącymi
dowozów uczniów do placówek szkolnych na terenie
gminy Lidzbark Warmiński, wokół których powstało
wiele kontrowersji i niedomówień. Na kolejnej
stronie zamieściliśmy obszerne wyjaśnienia w tej
sprawie, z którymi możecie się Państwo zapoznać. Ze
swojej strony dodam, że zrobiłem co w mojej mocy,
aby zapewnić bezpieczny dowóz dzieci do naszych
placówek, tym samym nie narażając budżetu gminy na
dodatkowe obciążenie finansowe. Dziękuję wszystkim
rodzicom za wyrozumiałość, a za powstałe utrudnienia
jeszcze raz przepraszam.
Mimo takich problemów, mijający rok trzeba uznać
dla gminy za udany. Był to dla nas okres szczególnie
pracowity, pełen nowych wyzwań, ale także możliwości.
Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu
i podległych jednostek, za codzienne wspieranie mnie
swoją wiedzą i zaangażowaniem, za realizację zadań,
które wpływają na poprawę wizerunku i atrakcyjności
naszej gminy.
Szczególnie ciepłe słowa kieruję do Radnych
i Sołtysów za zrozumienie i pomoc przy realizacji tych
zadań. Dziękuję mieszkańcom za wsparcie, za cenne
uwagi i sugestie, które pomagają nam w rozwoju
gospodarczym gminy i ulepszaniu jakości życia jej
mieszkańców.
Jestem głęboko przekonany, że gmina wiejska
Lidzbark Warmiński będzie się nadal rozwijać
i stwarzać dogodne warunki do zaspokajania potrzeb
mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Fabian Andrukajtis
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Ponadto, w nowym postępowaniu w specyfikacji warunków
zamówienia, jak i projekcie umowy uwzględniliśmy
kwestie oraz niejasności sugerowane przez potencjalnych
Wykonawców i przesłane w formie elektronicznej na
platformę zakupową należącą do Gminy Lidzbark
Warmiński, stanowiącą publiczne narzędzie w komunikacji
z wykonawcami. Pomimo tego, również nie wpłynęła żadna
oferta. Z tej przyczyny, przetarg został unieważniony w dniu
20 sierpnia br.

W związku z dezinformacją wśród mieszkańców
gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński w sprawie
dowozów uczniów do szkół gminnych w roku
szkolnym 2021/2022, przeprowadziliśmy rozmowę
z Wójtem Gminy Lidzbark Warmiński Fabianem
Andrukajtis, aby wyjaśnił zaistniałą sytuację.
Dlaczego tegoroczny dowóz dzieci do gminnych
placówek szkolnych jest tak burzliwym tematem
wśród jej mieszkańców?
— Nie koniecznie nazwałbym to burzliwym tematem,
natomiast rzeczywiście borykamy się z pewnymi
problemami dotyczącymi dowozów uczniów do
placówek szkolnych na terenie gminy Lidzbark
Warmiński. Jest mi przykro, że mimo ogłoszonych
przetargów nikt z lokalnych przewoźników nie złożył
oferty. W związku z tym musieliśmy kilkukrotnie
wszczynać postępowania o zamówienia publiczne,
a następnie je unieważniać, co niestety wydłużyło
procedurę przetargową. Tym samym, wyjaśniam, że
trudności w zorganizowaniu dojazdu uczniom do szkół
nie były spowodowane opieszałością w działaniu Urzędu
Gminy, ale wynikały z nierozstrzygniętych przetargów.
Jak wyglądała procedura dotycząca postępowania
w sprawie dowozu uczniów do placówek oświatowych
na terenie gminy?
— 27 lipca br. ogłosiliśmy pierwsze postępowanie
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez
negocjacji, które zakończyło się unieważnieniem w dniu
6 sierpnia br., ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
Przestrzegając ustawowych terminów, działając zgodnie
z prawem i ustawą o zamówieniach publicznych,
niezwłocznie w dniu 12 sierpnia br. ponownie ogłosiliśmy
postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie
podstawowym bez negocjacji.

Z jakich przyczyn żadna z firm transportowych nie
przystąpiła do przetargu?
— Tak naprawdę trudno powiedzieć, dotychczasowi
przewoźnicy wiedzieli, że będzie przetarg, gdyż
niejednokrotnie o tym informowaliśmy, chociażby na
komisjach czy posiedzeniach Rady Gminy, w których
dotychczasowi przewoźnicy uczestniczyli. W związku
z tym, że dwa przetargi zostały unieważnione
z powodu nieprzystąpienia żadnego z przewoźników,
rozpoczęliśmy działania zmierzające do jak
najszybszego
podpisania
umowy.
Początkowo
chcieliśmy podpisać umowę tylko na 2 miesiące,
a w trakcie tego czasu ponownie ogłosić przetarg
na całość zadania tym razem na trzy lata. Te dwa
miesiące dałyby nam czas na przeprowadzenie
ponownej procedury przetargowej. Chciałbym również
nadmienić, iż 23 sierpnia br. wydałem polecenie
służbowe dla zastępcy wójta by skontaktował się
z dotychczasowymi przewoźnikami w celu omówienia
dalszej współpracy. Pierwsze rozmowy prowadzone
były telefonicznie i przewoźnicy wstępnie wyrazili
zgodę na tego typu działania. Tego samego dnia
Przewoźnicy sami poprosili o spotkanie w tej sprawie
przychodząc do Urzędu, gdzie omówione zostały
uwagi, jakie ich zdaniem powinniśmy uwzględnić
w przetargu. W spotkaniu z przewoźnikami ze strony
gminy uczestniczyli: zastępca wójta oraz sekretarz.
Przewoźnicy wyjaśnili, że zabezpieczona kwota
w budżecie na dowóz dzieci w roku szkolnym 2021/2022
tj. 630 tys. zł jest zbyt mała i z tej przyczyny nie
złożyli ofert w dwóch wcześniejszych postępowaniach
przetargowych. Stwierdzili, że ze względu na
rozszerzenie dotychczasowych usług m.in. o opiekunów
dowozów kwota zabezpieczona na dowóz powinna
być znacząco wyższa tzn. ok. 1,2 mln złotych (notatka
służbowa ze spotkania). Poinformowano Przewoźników,
że w budżecie gminy są zabezpieczone środki w kwocie
630 tys. złotych oraz że trwa przygotowanie kolejnego
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postępowania obejmującego okres wykonywania usługi
przez dwa miesiące. Ostatecznie Przewoźnicy stwierdzili,
że nie są zainteresowani realizacją przewozów na dwa
miesiące.

wszystkich. Jak Państwo widzicie, problemy z dowozem
dzieci do szkół nie wzięły się z opieszałości czy
nieudolności gminy, tylko wynikały z przedłużającej się
procedury przetargowej.

Jak prowadzone były dalsze procedury, aby wyłonić
firmę transportową i zapewnić dzieciom dojazd do
szkoły już od 1 września br. ?

W związku z rozstrzygnięciem postępowania
z wolnej ręki, na jakich warunkach finansowych
podpisał Pan umowę i na jaki czas?

— W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym
i pilną potrzebą dowozu uczniów do szkół, w środę
25
sierpnia
br.
zostało
wszczęte
pierwsze
postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Prawo zamówień publicznych bowiem mówi, że
ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą
z przyczyn leżących po stronie gminy, której nie mógł
on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe
wykonanie zamówienia, a nie można zachować
terminów określonych dla innych trybów udzielenia
zamówienia. W rezultacie do dnia 28 sierpnia br.
wszczęto łącznie 5 postępowań w trybie zamówienia
z wolnej ręki, które niestety zakończyły się
unieważnieniem z powodu nieprzystąpienia Wykonawców
do przedmiotowych negocjacji.

Tak jak już wspominałem wcześniej, warunkiem
przystąpienia do negocjacji spółki PKS Siedlce było
podpisanie umowy na minimum 3 lata i tak też się
stało. Ponadto, w związku z tym, że wykonawca usługi
nie posiada siedziby w naszym regionie w ramach
przeprowadzonych negocjacji ustaliliśmy, że autobusy
będą stacjonować nieodpłatnie na bazie, której
właścicielem jest gmina, co również wpłynęło
pozytywnie na ostateczną wartość zamówienia.
Negocjacje były bardzo trudne, gdyż presja czasu nie
ułatwiała rozmów, tym bardziej, że przedsiębiorca
w początkowej fazie negocjacji chciał kwotę znacznie
wyższą niż środki zabezpieczone w budżecie.
Ostatecznie udało się wynegocjować za każdy rok
szkolny po 630 tys. złotych, a więc tyle ile mieliśmy
uprzednio zabezpieczone w budżecie gminy na ten
cel. Natomiast w związku z tym, że umowa podpisana
została w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego
przedsiębiorca zgłosił fakt, że we wrześniu nie będzie
świadczył usług na liniach regularnych. Wiąże się to
z tym, iż nie będzie mógł się ubiegać o dodatkową
dopłatę wynikającą z tytułu sprzedaży biletów
ulgowych dla uczniów w ramach przewozów
regularnych. Przewoźnicy w naszym województwie
mają
możliwość,
którą
dopuszcza
ustawa
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego, umożliwiająca
dopłaty ze środków budżetu Państwa w postaci 49%
ulgi do sprzedanych biletów miesięcznych uczniom
szkół podstawowych. Dlatego też, firma PKS Siedlce
Spółka z o.o. zażądała dopłaty z budżetu Gminy za
wrzesień w wysokości 120 tys. zł, jako rekompensaty
z racji niemożliwości skorzystania z ustawowych ulg,
jakie przysługiwały by jej na trasach regularnych.
Oczywiście nie zgodziłem się na takie warunki
finansowe. Stwierdziłem, że jeżeli sprawa dotyczy tylko
jednego miesiąca września 2021 r., to proporcjonalnie
mogę dołożyć 10% wynagrodzenia rocznego
i zaproponowałem kwotę 63 tys. zł, na które Wykonawca
ostatecznie wyraził zgodę.

Kto w takim razie zapewnia dowozy dzieci do
placówek oświatowych na terenie gminy?
— PKS Siedlce Spółka z.o.o i w tym miejscu chciałbym
zaznaczyć, iż była to jedyna firma z wszystkich do
których wysłaliśmy zapytanie, a która odpowiedziała
pozytywnie na postępowanie w trybie zamówienia
z wolnej ręki, stawiając jednakże warunek,
mianowicie, że przystąpi do negocjacji, lecz umowa
musi byś podpisana na minimum 3 lata. Mając na
uwadze, że jest to jedyny podmiot, który wyraził chęć
jakichkolwiek negocjacji, jak również upływający czas,
podjąłem decyzję o wszczęciu negocjacji. W związku
z wszczętym postępowaniem w trybie zamówienia
z wolnej ręki oraz przeprowadzonymi negocjacjami
w dniu 28 sierpnia br. została wyłoniona firma
świadcząca obecnie usługi dowozu dzieci do szkół.
Umowa natomiast podpisana została 31 sierpnia
br., czyli dopiero na dzień przed rozpoczęciem roku
szkolnego, stąd też późno przekazana informacja
o rozkładzie jazdy. Za całe zamieszanie przepraszam
Rodziców i jeszcze raz kieruję w ich stronę ukłony
za wyrozumiałość, cierpliwość, zaufanie jakim mnie
obdarzyli oraz zrozumienie tej trudnej sytuacji dla nas
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Czy Wykonawca posiada już uprawnienia na
przewozy regularne?
— Tak, wybrany Przewoźnik posiada uprawnienia
na przewozy regularne i od 1 października br. na
dwunastu wyznaczonych trasach ma zezwolenie na
wykonywanie przewozów regularnych z możliwością
wykupienia biletu miesięcznego i zwykłego. Z tych linii
mogą korzystać zarówno dzieci szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz mieszkańcy gminy.
Natomiast w
związku z tym, że we
wrześniu
przewoźnik nie świadczył usług na liniach regularnych
zobowiązałem go ażeby w tym jednym miesiącu
wszyscy mieszkańcy gminy mogli korzystać bezpłatnie
z przewozów. Przewoźnik przystał na te warunki i nie
pobierał żadnej opłaty za przewóz w/w osób.
Jak wygląda dowóz dzieci uczęszczających do szkół
miejskich?
— Gmina organizuje dowóz dzieci do szkół w ramach
obwodów ustalonych uchwałą Rady Gminy. Jednak to
rodzice decydują do której szkoły będzie uczęszczało
ich dziecko, czy do szkoły wiejskiej czy miejskiej.
W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły miejskiej,
gmina nie jest zobowiązana do organizowania dowozu
takiemu dziecku.
W rzeczy samej, wybór Wykonawcy na dowóz dzieci
do szkół w roku szkolnym 2021/2022 przysporzył
Gminie trudności.
— Tak, tym bardziej, że gdy po podpisaniu umowy
wydawało się, że to już koniec problemów, tuż po wyłonieniu
Wykonawcy w dniu 01.09.2021 r. do Urzędu Gminy
Lidzbark Warmiński wpłynął wniosek Stowarzyszenia
Przewoźników Krajowego Transportu Drogowego Osób
z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim o udostępnienie
informacji publicznej na temat przeprowadzonych
postępowań o zamówienia publiczne dot. dowozu dzieci
do placówek oświatowych na terenie Gminy Lidzbark
Warmiński w roku szkolnym 2021/2022. Oczywiście
udzieliliśmy stosownej odpowiedzi w wymaganym
terminie. Ponadto, 14 września br. mieliśmy niespodziewaną
kontrolę
przez
pracowników
Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie,
w zakresie przeglądu technicznego autobusów PKS

Siedlce Sp. z o.o. dowożących uczniów do placówek
oświatowych na terenie gminy Lidzbark Warmiński od
dnia 01.09.2021 r. Po kilku godzinnej akcji Inspekcji
Transportu Drogowego wspartej Policją kontrola
nie wykazała nieprawidłowości, z czego bardzo się
cieszę. W moim przekonaniu kontrola wyszła na dobre
Gminie, ponieważ jesteśmy teraz pewni, że standardy
bezpieczeństwa są zachowane, a autobusy wożące
dzieci są w dobrym stanie. Bezpieczeństwo naszych
dzieci oraz mieszkańców traktuję priorytetowo, dlatego
wszelkie możliwe kontrole w tym wypadku uważam za
zasadne i wskazane.
Informacja od Wójta Gminy do mieszkańców!
Szanowni Państwo
Drodzy Rodzice
W związku ze świadczeniem Usług przez nowego
przewoźnika tj. PKS Siedlce Spółka z.o.o chciałbym
prosić Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość.
Początki są trudne i zapewne jeszcze przez pewien
czas będą pojawiać się utrudnienia w funkcjonowaniu,
natomiast ze strony Urzędu Gminy zrobimy wszystko,
aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Jeśli
zauważycie Państwo jakieś niedogodności bądź będą
inne zastrzeżenia prosimy o bezzwłoczny kontakt ze
szkołą, opiekunem trasy lub Urzędem Gminy, aby jak
najszybciej wyjaśnić sprawę.
Chciałbym Państwa zapewnić, że zrobiłem wszystko
co w mojej mocy, aby zapewnić bezpieczny dowóz
dzieci do naszych placówek, tym samym nie narażając
budżetu gminy na dodatkowe obciążenie finansowe.
Uwzględniłem również sugestie rodziców, aby trasy
były najbardziej optymalne, aby dzieci były w podróży
do szkoły najkrócej jak tylko jest to możliwe. Oczywiście
nie zawsze będzie to rozwiązanie dobre dla wszystkich,
jednakże będziemy robić wszystko, aby było to najmniej
uciążliwe dla Państwa pociech.
Z poważaniem
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Fabian Andrukajtis
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MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 117016 N na odcinku Pilnik - Nowosady
Inwestycja wykonana ze środków własnych oraz dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt inwestycji to 2.560.891,25 zł z czego 63,63% tj. 1.623.531,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych.
W ramach inwestycji usunięto zakrzaczenie oraz zagrażające bezpieczeństwu ruchu drzewa, odtworzono rowy przydrożne,
w newralgicznych miejscach wymieniono grunt na nośny, poszerzono drogę, zastosowano stabilizację istniejącego podłoża,
wykonano nawierzchnię i pobocza z kruszywa łamanego, zamontowano bariery energochłonne U-14a zwiększające bezpieczeństwo
użytkowników drogi.
PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

PO
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2. Modernizacja i remont drogi gminnej nr 117003 N Babiak - Bugi
Prace polegały na odtworzeniu prawidłowego przebiegu drogi, odtworzenia rowów przydrożnych oraz wzmocnieniu nawierzchni
poprzez wbudowanie kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 na długości 1,2 km Całkowity koszt wykonania inwestycji wynosił 261 375,00 zł
z czego dofinansowanie z Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosiło 80 tys. zł
oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 178 300,00 zł.

PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

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

1. Remont odcinka drogi publicznej nr 117005N DW513 - Workiejmy dz. nr 200 i 180/4
Remont drogi obejmował poszerzenie jezdni, odtworzenie rowów przydrożnych oraz żwirowanie i profilowanie jezdni, na odcinku
ok. 1500 m
PRZED

PO

PRZED

PO

2. Modernizacja drogi gminnej nr 117026N DW513 – Sarnowo
Zakres prac obejmował poszerzenie oraz odwodnienie drogi, wycinkę zakrzaczeń, zebranie skarp i zawyżonych poboczy oraz
żwirowanie i profilowanie nawierzchni.
PRZED

PO
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3. Odtworzenie prawidłowego geodezyjnego przebiegu drogi w Blankach
Zakres prac obejmował: wycinkę zakrzaczeń, żwirowanie korpusu drogi.
PRZED

PO

MODERNIZACJE I REMONTY WYKONANE NA DROGACH POWIATOWYCH, W KTÓRYCH
PARTYCYPOWAŁA GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI

1. Remont drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński-Jeziorany od km 0+000 do km 14+233
Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 14 940 703,43 zł. Na to zadanie gmina wiejska Lidzbark Warmiński
udzieliła dotacji w kwocie 650 650,00 zł.
PRZED

PO

2. Remont drogi wewnętrznej w Medynach dz. nr 130
Przy okazji inwestycji na drodze powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński-Jeziorany postanowiono zmodernizować
odcinek drogi gminnej wewnętrznej. Aby ograniczyć koszty gmina Lidzbark Warmiński własnymi siłami wykonała
podbudowę oraz przydrożne rowy, natomiast Starostwo Powiatowe zleciło Przedsiębiorstwu Robót Drogowych
Sp. z o.o. położenie nawierzchni bitumicznej. W ten sposób mieszkańcy zyskali ok. 50 m drogi bitumicznej, która poprawi komfort
dojazdu do posesji jak i przydrożnej kaplicy.
PRZED

PO
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3. Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński - Wolnica od km 14+072 do km 27+884 etap I 1700 mb

Koszt inwestycji to 1 985 144,30 zł wraz z nadzorem inwestorskim, z czego gmina wiejska Lidzbark Warmiński przeznaczyła na ten
cel 198 514,00 zł.
PRZED

PO

4. Remont drogi powiatowej Maków – Blanki
Inwestycja wykonana siłami własnymi Powiatu Lidzbarskiego i Gminy Lidzbark Warmiński na długości 800 mb.
Ułożono warstwę destruktu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 5,5 m. Obustronnie zebrano zawyżone pobocza
i odtworzono rowy przydrożne. Pod drogą wmontowano 3 nowe przepusty i 1 pod zjazdem na przyległą działkę. Ze strony Gminy
pracowała koparka i walec drogowy.
PRZED

PO

NIEODPŁATNE POZYSKANIE MATERIAŁU DO NAPRAWY DRÓG
Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2021 roku nieodpłatnie pozyskano materiał do naprawy dróg w ilości około 8 000 ton w tym:
5 000 ton gruzu, 1500 ton frezowiny i około 1 500 ton żużlu. Aby uzyskać materiał o bardzo dobrych właściwościach i odpowiedniej
frakcji, w ramach bieżących prac przekruszono 5215 ton gruzu na kwotę 79 988,19 zł, co pozwoliło uzyskać materiał o odpowiednim
uziarnieniu, który posłuży do stabilizowania newralgicznych miejsc na drogach gminnych. Takie działania pozwoliły zaoszczędzić
ok. 200 tys. zł, dzięki czemu gmina z własnych środków mogła zakupić nowy sprzęt drogowy. Dokładamy wszelkich starań, aby
poprawić stan techniczny dróg na terenie gminy. W związku z tym udało się w roku 2021 przeprofilować ok. 430 km dróg, wykonać
żwirowanie i gruzowanie na długości ok. 68 km, wmontować przepusty o łącznej długości 152 mb, oraz wykonać czyszczenie
rowów odwadniających na długości ok. 11 km. Wszystkich dróg razem zmodernizowano (poszerzono) ok. 9 km. Tym samym
zwiększono bezpieczeństwo użytkowników dróg na terenie naszej gminy.
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PRZED

PO

PRZED

PO

MODERNIZACJA PARKU SPRZĘTOWEGO I MASZYNOWEGO
Zakup ciągnika rolniczego NEW HOLLAND z przyczepą
Zakupu dokonano z własnych środków finansowych.

Zakup samochodu osobowego marki Dacia Duster 4 x 4
Zakupu dokonano z własnych środków finansowych.

Zakup rębaka do gałęzi marki JENSEN
Zakupu dokonano z własnych środków finansowych.

Zakup samochodu marki Ford Transit Custom
Zakupu dokonano ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
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BUDYNKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Rogóżu
• Remont polegał na obróbce kominów oraz zamontowaniu nowego dachu nad kotłownią. Remont przeprowadzono ze środków
własnych, systemem gospodarczym.
PRZED

PO

• Wymiana oświetlania na korytarzu szkolnym, w klasach oraz na sali gimnastycznej. Remont przeprowadzono ze środków własnych,
systemem gospodarczym.
PRZED

PO

W TRAKCIE

PO
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• Naprawa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogóżu. Remont polegał na wymianie zużytych, zniszczonych elementów
drewnianej konstrukcji. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.
PO

PRZED

2. Szkoła Podstawowa w Kraszewie i w Runowie
W Szkole Podstawowej Kraszewie oraz w Szkole Podstawowej w Runowie zostały wymienione stare piece miałowe na nowoczesne
kotły na pellet. Nowe piece gwarantują wyższą jakość użytkowania i komfort obsługi, są bardzo oszczędne, a co w dzisiejszych
czasach bardzo ważne - ekologiczne. Koszt inwestycji to 130 000,00 zł.
PRZED

PO

PO

BUDYNKI KOMUNALNE I GOSPODARCZE

1. Modernizacja budynku komunalnego Stabunity
Remont pokoju w mieszkaniu komunalnym polegał na zerwaniu starego tynku, likwidacji grzyba na ścianie oraz położenie
nowego tynku i wymalowaniu pokoju. Dodatkowo uszczelniono okno w pokoju. Remont przeprowadzono ze środków własnych,
systemem gospodarczym.
W TRAKCIE

PO
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2. Budynek komunalny Stryjkowo 11/4
Wymiana kuchni w mieszkaniu komunalnym w Stryjkowie. Zburzono stary piec kaflowy, wymieniono posadzkę oraz
wstawiono nową kuchnię (westfalkę). Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.
PRZED

PO

3. Remont budynku komunalnego w Markajmach 28
Remont polegał na wykonaniu elewacji budynku. Remont zlecono firmie zewnętrznej.
W TRAKCIE

PO

PRZED

PO
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4. Remont korytarzy na parterze w Urzędzie Gminy
Remont korytarzy w prawym i lewym skrzydle budynku polegał na wymianie podłóg, wymianie elektryki, pomalowaniu ścian
lamperią, zamontowaniu nowych lamp oraz granitowej obróbce schodów.
PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

PO

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA
17
5. Remont głównej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy
Zakres prac obejmował usunięcie starych lamperii, szpachlowanie i malowanie ścian, malowanie poręczy, wykonanie nowych
lamperii i cokołów z masy żywicznej, przełożenie instalacji elektrycznej, renowację drzwi wejściowych oraz wewnątrzklatkowych,
czyszczenie oraz malowanie okien, wymianę parapetów. Remont przeprowadzono ze środków własnych, systemem gospodarczym.
PRZED

PO

PRZED

PO

6. Nowa sala konferencyjna w Urzędzie Gminy
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7. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy
Aby zwiększyć standard warunków pracy urzędników, a tym samym również komfort przyjmowania petentów wyremontowano
pokoje w budynku Urzędu Gminy: prawe i lewe skrzydło na parterze oraz prawe skrzydło na pierwszym piętrze tj. pokoje nr 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 30a, 30b, 31. Zakres prac w większości pokoi obejmował szpachlowanie
i malowanie ścian, czyszczenie i malowanie okien, wymianę parapetów, modernizację instalacji elektrycznej oraz montaż nowych
lamp, położenie wykładziny z PCV wraz z listwami, wymianę drzwi i malowanie futryn. Remont odbywał się własnym nakładem
roboczym, systemem gospodarczym przez co koszty są kilkukrotnie niższe niż w sytuacji zlecenia firmie zewnętrznej. W 2021
roku na modernizację budynku Urzędu Gminy przeznaczono 116 000,00 zł. W przypadku zlecenia firmie zewnętrznej w/w robót
budowlanych koszty przekroczyłby 500 000,00 zł. Dzięki oszczędnościom z tego tytułu Gmina mogła przeznaczyć środki na: zakup
nowych mebli do pomieszczeń biurowych, remonty bieżące budynków komunalnych, usuwanie nagłych awarii oraz zakup sprzętu
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński.
PRZED

PO

W TRAKCIE

PO

W TRAKCIE

PO
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8. Remont świetlicy wiejskiej w Kraszewie 42
Modernizacja polega na przebudowie wnętrza budynku w celu dostosowania go na świetlicę wiejską. Zakres robót obejmuję kompleksową
modernizację zaczynając od nowych posadzek, gruntowania i malowania ścian, po wymianę elektryki wraz z nowymi lampami oraz
3 fazowymi gniazdkami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej. Remont przeprowadzono ze środków
własnych, systemem gospodarczym. Prace w toku.
PRZED

W TRAKCIE

9. Wymiana elementów małej architektury
Stale prowadzone są prace konserwacyjne małej architektury (tablice informacyjne, ławki i kosze drewniane na przystaniach
kajakowych, miejscach obsługi rowerzystów, drewniane oznakowanie tras rowerowych) znajdującej się na działkach gminnych.
PRZED

PO

PO

PO
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1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SUW KRASZEWO
Modernizacja SUW Kraszewo była jedną z najważniejszych inwestycji w mijającym roku. Stacja Uzdatniania Wody
w Kraszewie zasila w wodę 16 miejscowości. W miesiącach letnich podczas dużych rozbiorów wody częstym zjawiskiem był brak wody
w kranach. Modernizacja SUW polegająca między innymi na budowie zbiorników na wodę czystą oraz wymianie pomp głębinowych
pozwoliła na zmniejszenie niedoborów wody w szczególnych okresach zwiększonego zapotrzebowania. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 1 0005 301,07 zł z czego dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energie odnawialną i oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniosło 510 673,98 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID – 19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 471 818,00 zł.

2. STACJA UZDATNIANIA WODY W BLANKACH
Wskutek silnego rozwoju budownictwa letniskowego w miejscowościach Blanki i Suryty zwłaszcza w miesiącach letnich
występuje niedobór wody z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie. Stacja Uzdatniania Wody w Kraszewie nie jest
w stanie dostarczyć wody wszystkim odbiorcom pod odpowiednim ciśnieniem. Jedynym rozwiązaniem jest budowa
stacji uzdatniania wody w Blankach. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie do robót budowlanych z Rządowego
Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 591 627,00 zł. Całkowity koszt
inwestycji wynosić będzie 3 850 660,00 zł. Budowa stacji uzdatniania wody przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców w zakresie dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i o odpowiednich parametrach fizykochemicznych.
Dodatkowo budowa SUW jest strategiczną inwestycją Gminy, ponieważ umożliwi zasilanie wodociągów w przypadku
awarii SUW w Kraszewie oraz umożliwi zamknięcie sieci wodociągowej o wielokierunkowym przepływie wody,
co obecnie nie jest możliwe.
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3. SIEĆ WODOCIĄGOWA W MARKAJMACH
W bieżącym roku zaplanowana została kolejna bardzo ważna inwestycja dla naszych mieszkańców – doprowadzenie wody na terenach
silnie rozwijającego się budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w Markajmach. Na przełomie roku 2021/2022 planowane jest
wybudowanie sieci wodociągowej do osiedla domów jednorodzinnych w Markajmach. Inwestycja ta jest bardzo ważna dla osób, które
budują tam swoje domy, a nie mogą korzystać z dobrej jakości uzdatnionej wody z wodociągu. W rejonie lecznicy wymagana jest
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jest to niezbędne przedsięwzięcie ze względu na to, że obecnie nie ma rozdzielenia
sieci. Po zakończeniu inwestycji do każdego odbiorcy zostaną wybudowane nowe podłączenia. Planowany koszt inwestycji budowy
wodociągu Markajmy osiedle to 159 382,55 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji pn. przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej
Markajmy Lecznica 192 890,99 zł z czego 171 338,00 zł pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. STUDIUM UWARUŃKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gmina Lidzbark Warmiński otrzymała grant w wysokości około 30 tys. zł.
na przeprowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych. Konsultacje
miały na celu dotarcie do jak największej ilości osób. W ramach
konsultacji przeprowadzone były spotkania w miejscowościach: Rogóż,
Blanki, Runowo i Kraszewo, a także spotkanie w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Pilniku. Ponadto wszyscy zainteresowani mogli wnieść
uwagi poprzez serwis kMAP. Podczas konsultacji wpłynęło 15 uwag. Za
otrzymane fundusze z grantu zakupiono między innymi dwa laptopy,
rzutnik, urządzenia biurowe oraz namiot. Konsultacje cieszyły się sporym
zainteresowaniem.
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5. DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE
W ramach inwestycji proekologicznych wybudowane zostały dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków w Stabunitach oraz Zarębach.
Natomiast z udzielonych przez Gminę dotacji w kwocie 56 663,51 zł zostało wybudowanych przez mieszkańców 15 przydomowych
oczyszczalni ścieków.

6. ODPADY
Gospodarowanie odpadami komunalnymi to jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć w obecnych czasach. Zmieniające się przepisy
prawne, rynek recyklerów, wzrastające koszty paliw i energii oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia wymuszają zwiększenie
kosztów ponoszonych przez gminy, a co za tym idzie przez mieszkańców. Przed nami kolejna podwyżka cen za odpady. Tak jak
inne gminy, nasza gmina od nowego roku również zwiększy stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość
odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy stale wzrasta. Stosunek odpadów segregowanych do ilości odpadów
zmieszanych jest wciąż zbyt mały. Kolejny raz zatem przypominamy o konieczności prowadzenia prawidłowej selektywnej zbiórki
odpadów i przedstawiamy jej zasady.

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
artykuły wykonane 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
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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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odpadów kuchennych, spożywczych – odpadów o konsystencji stałej
odpadków warzywnych i owocowych (w tym obierki, ogryzki)
resztek ugotowanych warzyw
skorupek jajek
resztek jedzenia pochodzenia roślinnego
fusów po kawie, herbacie
kwiatów ciętych
kwiatów doniczkowych bez ziemi
trawy, chwastów bez ziemi
drobnych gałęzie
liści
kory.

Nie należy tu wrzucać:
• mięsa, wędlin i ryb
• kości
• innych odpadów pochodzenia zwierzęcego: tłuszcz, nabiał
• resztek jedzenia w płynie, w tym olejów jadalnych
• padliny
• pieluch jednorazowych
• odchodów zwierzęcych
• pierza
• ziemi z kwiatów
• kamieni, żwirku np. z kuwety
• popiołu
• drewna impregnowanego, płyt wiórowych.
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1. DOFINANSOWANIE DO USUWANIA FOLII ROLNICZEJ
Rolnictwo, jak i inne działy gospodarki, które korzystają z zasobów naturalnych środowiska wpływa zarówno pozytywnie
jak i negatywnie na otaczające je środowisko. W przypadku negatywnych skutków niesie niebezpieczeństwo zachwiania
bioróżnorodności środowiska i jego degradacji.
Gmina Lidzbark Warmiński jest typową gminą tzw. rolniczą, dlatego rozwój gospodarstw rolnych ma dla niej duże
znaczenie. Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą na terenie gminy w przeważającej ilości specjalizują się
w produkcji zbóż oraz hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Działalność ta każdego roku generuje duże ilości odpadów rolniczych
takich jak: opakowania po nawozach, folia do zakiszania czy balotowania siana, słomy, kiszonki, sznurki, siatki, opakowania
typu Big Bag, które rolnicy są zobowiązani zwrócić uprawnionemu podmiotowi do właściwego ich zagospodarowania - odzysku
lub do unieszkodliwienia. Stanowi to dla rolników spory koszt, dlatego Gmina Lidzbark Warmiński po zidentyfikowaniu
potrzeb na podstawie przeprowadzonej w gminie inwentaryzacji odpadów złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie celem pozyskania funduszy do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów
pochodzenia rolniczego o masie 261,834 Mg, w podziale na:
1. folia rolnicza biała - 136,003 Mg
2. folia rolnicza czarna i zielona - 50,045 Mg
3. siatka do owijania balotów - 24,981 Mg
4. sznurek do owijania balotów - 9,15 Mg
5. opakowania po nawozach - 15,84 Mg
6. opakowania typu big bag - 25,815 Mg
Inwentaryzacja była upubliczniona na stronie internetowej gminy i trwała do 30 lipca 2021 r. Do udziału
w inwentaryzacji przystąpiło 84 gospodarstw rolnych, których właściciele na piśmie wyrazili chęć realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zadeklarowali ilości odpadów do oddania celem ich odzysku lub
unieszkodliwienia. Koszty przedsięwzięcia wyniosą ok. 131 000 zł netto i zostały oszacowane na podstawie wyniku
iloczynu wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu Big Bag, która została zinwentaryzowana i kwoty jednostkowego dofinansowania 500 zł do Mg odpadów. Koszt
kwalifikowany nie zawiera zbierania odpadów od rolników, składowania odpadów oraz podatku VAT.

2. NOWA STRONA INTERNETOWA
W ramach projektu „Regionalne e-usługi publiczne
dla mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński”
zaprojektowano i uruchomiono nową stronę internetową
Gminy. Strona została dostosowana do aktualnych
wymogów dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera
tłumaczenie w dwóch językach oraz jest przystosowana
dla osób niewidomych i niedowidzących.

3. DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W 2021 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 wolontariacie dofinansowała następujące
organizacje:
pomoc społeczna: Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Warmińsko-Mazurski na realizację zadania pn. „Prowadzenie
zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy” – kwota dotacji: 7.996,00 zł
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- Moto-Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Motocrossowy Program Szkoleniowy w roku 2021” – kwota dotacji:
2.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Kub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo na realizację zadania „Sport to zdrowie” – kwota dotacji: 10.000,00 zł
kultura, tradycja, edukacja:
- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” na realizację zadania pn. „Nasze zabytki inaczej!” – kwota dotacji: 950,00 zł.
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4. WYMIANA OZNAKOWANIA
Na odcinku około 10 km dokonano wymiany oznakowania trasy rowerowej nasypem kolejowym z Lidzbarka Warmińskiego do
Łaniewa i za Łaniewem do granicy gminy Lidzbark Warmiński. Drewniane oznakowanie pionowe zastąpiono metalowym, bardziej
wytrzymałym na warunki atmosferyczne.
PRZED

PRZED

PO

PO

INICJATYWA LOKALNA
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 50.000,00 zł.

1. Sołectwo Runowo – „Poprawa estetyki wsi Runowo”.

Zakres zadania: zakup kosy spalinowej, hełmu ochronnego,
taczki i narzędzi ogrodniczych. Kwota dofinansowania:
3.000,00 zł

2. Sołectwo Kraszewo -

„Poprawa estetyki placu
gminnego”. Zakres zadania: poprawa estetyki wokół świetlicy,
zakup ławek, zakup grilla betonowego, roślinności oraz kosy
spalinowej. Kwota otrzymanego dofinansowania: 3.800,00 zł

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

26
3. Sołectwo Rogóż - „Zakup traktorka do koszenia trawy”.
Zakres zadania: zakup traktorka do koszenia terenów zielonych.
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

7. Sołectwo Kłębowo

– „Wykoszone i upiększone
Kłębowo”. Zakres zadania: zakup kosy spalinowej wraz
z osprzętem. Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł

4. Sołectwo Morawa

- „Poprawa estetyki wsi”. Zakres
zadania: zakup kosiarki i budowa grilla. Kwota dofinansowania:
3.720,00 zł

8. Sołectwo Babiak

- „Renowacja amfiteatru”. Zakres
zadania: wymiana pokrycia dachowego amfiteatru, wymiana
wiatrownic oraz uzupełnienie podłogi. Kwota dofinansowania:
2.500,00 zł

5. Sołectwo Zaręby -

„Opracowanie dokumentacji
na centrum rekreacyjne”. Zakres zadania: wykonanie
projektu
i
kosztorysu
centrum
rekreacyjnego
w Zarębach. Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

9. Sołectwo Medyny -

„W Medynach drogi nie zgubisz”.
Zakres zadania: montaż drogowskazów z oznaczeniem
numerycznym domów. Kwota dofinansowania: 4.090,00 zł

6. Sołectwo Wielochowo - „Poprawa funkcjonalności
wiaty wiejskiej na placu gminnym”. Zakres zadania: montaż
4 drewnianych listew usztywniających oraz zamontowanie
kasety z roletą. Kwota dofinansowania: 1.800,00 zł
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10. Sołectwo Kaszuny - „Wykonanie karmnika dla ptaków”.
Zakres zadania: wykonanie karmnika dla ptaków. Kwota
dofinansowania: 650,00 zł

14.
11. Sołectwo Stryjkowo - „Nasza wieś Stryjkowo”. Zakres

zadania: zakup kosiarki spalinowej, bramki do piłki nożnej,
impregnatu. Kwota dofinansowania: 3.800,00 zł

12. Sołectwo Łaniewo - „Wykonanie oznakowania”.
Zakres zadania: zakup znaków kierunkowych, mocowań
i tabliczek informacyjnych wraz z mapą ich rozmieszczania.
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

Sołectwo Świętnik - „Zakup kosiarko
- rozdrabniacza”. Zakres zadania: zakup kosiarko - rozdrabniacza.
Kwota dofinansowania: 2.190,00 zł

15. Sołectwo Markajmy - „Estetyczne Markajmy”.
Zakres zadania: zakup kosiarki spalinowej. Kwota
dofinansowania: 2600,00 zł

16. Sołectwo Workiejmy
Zakres
zadania:
Zakup
dofinansowania: 2850,00 zł

13.

Sołectwo

Sarnowo

- „Poprawa estetyki
wsi”. Zakres zadania: zakup kosy spalinowej wraz
z osprzętem i odzieżą roboczą oraz drwnochronu do
odnowienia przystanku, sceny i donic. Kwota dofinansowania:
3.000,00 zł

- „Zakup kosy spalinowej”.
kosy
spalinowej.
Kwota
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KONKURS „ESTETYCZNA WIEŚ 2021”
Celem konkursu jest poprawienie estetyki wsi poprzez podejmowanie przez mieszkańców prac służących upiększaniu poszczególnych
zagród wiejskich i obiektów służących użyteczności publicznej. Do tegorocznego konkursu przystąpiło 8 wsi z czego Runowo przystąpiło do
konkursu wojewódzkiego, a dwie zrezygnowały. Łącznie gmina przekazała na ten cel 9.500 zł. Zachęcamy wsie i indywidualne gospodarstwa
do brania udziału w konkursie w przyszłym roku. Planowane jest podniesienie nagród finansowych. Wyniki konkursu z tegorocznego
konkursu przedstawiamy poniżej:

I MIEJSCE KŁĘBOWO – nagroda w wysokości – 4.000,00 zł
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II MIEJSCE KRASZEWO – nagroda w wysokości - 3 000,00 zł

III MIEJSCE WIEŚ STABUNITY – SOŁECTWO DRWĘCA – nagroda w wysokości - 1 500,00 zł
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IV MIEJSCE SARNOWO – nagroda w wysokości - 1 000,00 zł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, oprócz pomocy finansowej świadczonej na rzecz
osób potrzebujących, realizowano programy adresowane do osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci i młodzieży w tym:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, daje możliwość osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym. Z programu skorzystało w 2021r. 9 mieszkańców gminy.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Kontynuowano realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęte pomocą osoby
korzystały ze wsparcia specjalistów głównie w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz
wspierania procesu leczenia. W 2021 r. 8 osób z terenu gminy znacznie poprawiło warunki życiowe i mogło pozostać w swoim
środowisku lokalnym.
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WSPIERAJ SENIORA
Program ,,Wspieraj Seniora” zapewnił wsparcie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie
epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Na rzecz tych osób Świadczono pracę socjalną i dowożono zakupy oraz paczki
żywnościowe. W 2021 r. wsparciem objęto ok.70 Seniorów.

POSIŁEK W SZKOLE I DOMU
Celem programu ,,Posiłek w szkole i domu”, jest zapewnienie gorących posiłków uczącym się dzieciom i młodzieży oraz osobom
dorosłym. Z programu w 2021 r. łącznie skorzystało ok. 360 osób.

PUNKT KONSULTACYJNY
W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane jest wsparcie specjalistyczne
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, w którym prawnik, psycholog, terapeuta udzielają pomocy osobom znajdującym się
kryzysie. W 2021r. ze wsparcia skorzystało ponad 40 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim zmienił swoją siedzibę. Obecnie zajmuje pomieszczenia w budynku
Urzędu Gminy usytuowane na parterze, dzięki czemu osoby starsze i niepełnosprawne mają łatwiejszy dostęp do instytucji.
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MISS POLSKI
Anita Sawicka mieszkanka gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, reprezentując województwo warmińsko-mazurskie znalazła się
w gronie dwudziestu czterech najpiękniejszych polek, które brały udział w 31. gali finałowej wyborów Miss Polski 2020. Zdobyła
tytuł Miss Mediów Społecznościowych 2020. Gratulujemy!

DZIEŃ DZIECKA
30 maja na stadionie miejskim im. Henryka Wobalisa w Lidzbarku Warmińskim odbył się Ogólnomiejski „Dzień Dziecka”.
Organizatorzy tj. Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, Powiat Lidzbarski, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński i Polonia Lidzbark
Warmiński, wspólnie połączyli siły, aby uatrakcyjnić dzieciom ten czas. Na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżalnie,
ścianki wspinaczkowe, malowanie twarzy, bańki mydlane, prezentacje sprzętu wojskowego i strażackiego. Dodatkowo na wszystkie
dzieci czekały lody, gofry, kiełbaski i produkty sponsora imprezy firmy Polmlek, w postaci wybornych soków i jogurtów. Na koniec
dnia odbył się mecz, w którym wystąpił zespół Polonii przeciwko rodzicom przybyłych dzieci i samorządowcom.
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PROJEKT DOOR – TO – DOOR
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych
i niemobilnych mieszkańców gminy wiejskiej Lidzbark
Warmiński, w 2020 r. wystąpiliśmy z wnioskiem konkursowym
w ramach programu finansowego z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który został wysoko
oceniony.
Wśród 150 wniosków w Polsce zakwalifikowanych do
dofinansowania, gmina wiejska Lidzbark Warmiński była
na 6 miejscu. W województwie warmińsko - mazurskim
dofinansowanie otrzymały tylko 4 samorządy. Gmina Lidzbark
Warmiński otrzymała dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie
509 403,60 zł.
W związku z tym, że komunikacja w gminie jest niewystarczająco dostosowana do potrzeb mieszkańców, zwłaszcza dla osób
niepełnosprawnych i niemobilnych z innego tytułu, wygranie tego konkursu można potraktować jako sukces. Realizowany
projekt ,,Door to door,, uzupełni braki komunikacyjne. Mając na uwadze konieczność poprawy mobilności w gminie, jak również
bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, podejmujemy wszelkie starania, by stan naszych dróg utrzymany był na wysokim poziomie
i umożliwiał realizację tego typu przedsięwzięć.
Usługi transportowe skierowane są do mieszkańców gminy, osób niepełnosprawnych, niemobilnych, poruszających się na wózku
inwalidzkim, niewidomych, w podeszłym wieku. Osób, które we własnym zakresie nie mogą dojechać do różnego rodzaju placówek,
w tym: medycznych, urzędów, szkół czy aktywizacji społeczno-zawodowej.
W ramach Projektu zakupiliśmy nowy pojazd Ford Transit Custom o wartości 156 tys. zł, który dostosowany jest do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Mogliśmy zatrudnić asystenta odpowiedzialnego za koordynację
Projektu, a przede wszystkim udzielającego bezpośredniego wsparcia jego uczestnikom, zapewniając bezpieczeństwo przejazdu
oraz kierowcę posiadającego odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje do przewozu osób.
Ponadto w ramach Projektu sfinansowana zostanie likwidacja barier architektonicznych w wielorodzinnym budynku w Kochanówce.
Zakupiona zostanie winda wewnętrzna i przeprowadzony zostanie remont klatki schodowej dostosowując warunki do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, ułatwiając im aktywizację społeczno - zawodową. Projekt realizowany jest przy ścisłej współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.
Naszym wspólnym celem jest, aby osoby potrzebujące pomocy miały rzeczywiste poczucie, że są pełnoprawnymi
członkami lokalnej społeczności. Dlatego też gmina podejmuje szereg innowacyjnych działań prospołecznych na rzecz
mieszkańców, m.in.: realizuje programy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Wspieraj Seniora, Narodowy
Program Szczepień Ochronnych, świadczy usługi, w tym specjalistyczne, jak również realizuje zakres związany
z funkcjonowaniem mieszkania chronionego.
Jestem przekonany, że wspólna realizacja również takiego programu jak „Door to door” usprawni życie naszych
mieszkańców. Podkreślić należy, że usługi w ramach Projektu są bezpłatne i mogą korzystać z nich wszystkie osoby
bez względu na swoją sytuację ekonomiczną. Działając na rzecz mieszkańców staram się odpowiadać na ich potrzeby,
w tym społeczne, gdyż chcę, by każdy mieszkaniec miał poczucie zainteresowania, szacunku, bezpieczeństwa oraz pewności, że
nie pozostanie sam w trudnej sytuacji. Jako włodarz pragnę mieć poczucie spełnienia obowiązku odpowiedzialności za swoich
mieszkańców.
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AKCJA SZCZEPIEŃ
Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do Narodowego Programu Szczepień
przeciw COVID-19, w ramach którego została uruchomiona pomoc przy
rejestracji na szczepienia oraz pomoc przy dowozie osób do punktu szczepień.
Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać wszystkie osoby 60+ oraz osoby
niemobilne z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn.
Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie chęci zaszczepienia się
u sołtysa w swojej miejscowości lub dzwoniąc pod numer telefonu 89 767 32 74.
O terminie szczepień zostaną Państwo poinformowani sms-em przez Punkt
Szczepień.

IV GMINNY WARMIŃSKI BIEG PRZEŁAJOWY
Już po raz czwarty w Kraszewie odbyły się biegi przełajowe pod patronatem honorowym Wójta Gminy Lidzbark Warmiński organizowane
przez Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Kraszewie oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol”. Na starcie stanęło prawie
100 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński. Po okresie nauki online oraz pandemicznych obostrzeń
uczniowie zmagali się z przełamaniem strachu i swoich słabości. Dystanse były zróżnicowane w zależności od wieku uczestników.
Najmłodsi pokonali 200 m. a najstarsi ok. 1000 m. W klasyfikacji drużynowej wygrała Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie
z 137 punktami, na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu z 122 punktami, a na
trzecim Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie z 88 punktami.
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WYWIAD Z WÓJTEM GMINY W SPRAWIE PRZYZNANYCH DOTACJI
Warmińskie kościoły świadczą o tożsamości regionu. Są dumnym świadectwem bogatej historii Warmii, symbolem katolicyzmu oraz
duchowej odrębności tego terenu i ludzi. Na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński znajduje się dziewięć kościołów, które są
pod opieką konserwatora zabytków.
Obiekty te wymagają szczególnej konserwacji i renowacji. Tak jak inne dzieła sztuki niestety nieustannie podlegają procesowi
starzenia się. Dlatego też samorząd gminy Lidzbark Warmiński przywiązuje dużą wagę do ochrony zabytków i dbałości o dziedzictwo
kulturowe.
Jak gmina wspomaga ochronę zabytków pytamy Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis.
– Obiekty zabytkowe w gminie Lidzbark Warmiński wymagają ogromnych nakładów finansowych związanych z ich remontami. Dlatego
też każdego roku w naszym budżecie staramy się zabezpieczać środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W tym roku przyznaliśmy kwotę 40 tys. złotych, ale tak naprawdę ta dotacja to kropla
w morzu potrzeb. Na tego typu remonty potrzeba znacznie więcej środków.
Co należy zrobić żeby otrzymać dotację?
– Dotacje przyznawane są na podstawie wniosków, które składają u nas księża proboszczowie. Jeśli kościół czy inny obiekt wpisany
jest do rejestru zabytków to może liczyć na nasze wsparcie. W tym roku dotacje otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna
i św. Anna w Babiaku oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Blankach. Uroczystego podpisania umowy
dokonali Ksiądz Proboszcz Sławomir Wiśniewski i Ksiądz Proboszcz Adam Narbut. Utrzymanie kościołów w świetnej jakości pozwoli
im przetrwać nawet kilkaset lat dłużej. Dlatego ogromnie cieszy mnie przedsiębiorczość mieszkańców i proboszczów naszej gminy,
którzy prowadzą na własną rękę zbiórkę pieniędzy oraz pozyskują środki finansowe z funduszy unijnych na remont kościołów. Dziękuję
im za taką postawę i dbanie o nasze wspólne dziedzictwo narodowe.
Czy samorząd gminy udziela również inne dotacje?
– Co roku przekazujemy dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmiński na zakup różnego rodzaju sprzętu
medycznego, przykładowo w tym roku na zakup echokardiografu. Ponadto w formie otwartego konkursu ofert dofinansujemy
organizacje pozarządowe, które realizują zadania na rzecz społeczności lokalnej. Przekazujemy również dotacje indywidualnym
mieszkańcom, którzy chcieliby wymienić stare, często nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na ekologiczne oczyszczające cały
ładunek zanieczyszczeń przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina od lat dofinansowuje tego typu przedsięwzięcia. Cieszą
się one dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Warunkiem koniecznym jest zameldowanie w naszej gminie
i złożenie wniosku do urzędu. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji i być większa niż 4 tys. zł.
Wnioski należy składać każdego roku do 30 marca, a zaplanowana kwota na ten rok to 60 tys. zł. Gmina wspiera również
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. W tym roku jako fundusz celowy Policji na zadania bieżące przekazaliśmy
6 tys. zł., a Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego kwotę 150 tys. zł. jako dofinansowanie do
zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych. Jestem świadomy, że dotacje nie są wystarczające, ale na ile jest to możliwe każdego
roku wspieramy naszych mieszkańców poprawiając bezpieczeństwo i jakość ich życia. Całość przekazanej dotacji w tym roku opiewa
na kwotę ponad 300 tys. zł.
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OSTATNI DZWONEK W SP KŁĘBOWO
Ostatni dzwonek zabrzmiał w Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie. W związku z wygaszeniem
szkoły dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi i sympatykom szkoły za wspólne
budowanie przez dziesięciolecia marki i historii szkoły. Uczniom życzymy, aby w nowych szkołach mieli w dalszym ciągu oparcie w gronie
pedagogicznym i tak samo jak w obecnej szkole uzyskiwali wiedzę, doświadczenie i sukcesy.

FESTYN RODZINNY W RUNOWIE
W niedzielne popołudnie 27 czerwca br. w Runowie odbył się pierwszy letni festyn rodzinny dla mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński.
Podczas festynu licznie przybyli goście mieli możliwość wysłuchania występów zespołu działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Pilniku „Rogóżanie” oraz solistów: Joanny Willeckiej, Antoniego Liman, Kingi Suchomskiej oraz Elżbiety Kowalczyk. Gościnnie
zagrał instrumentalny zespół „Derkacz”. Na najmłodszych uczestników czekały liczne niespodzianki: przejażdżki konne, fotobudka,
iluzjonista, dmuchańce z ulubioną dziecięcą postacią z bajki „SpongeBob Kanciastoporty”, warsztaty plastyczne, zabawy prowadzone
przez animatorkę, malowanie buzi, darmowa wata cukrowa, popcorn, portrety i wiele innych. Jak zwykle największą atrakcją dla dzieci
były pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie i kurtyna wodna. Ponadto można było się sprawdzić w konkurencjach sportowych
z nagrodami. Dopełnieniem spotkania były domowe wypieki i przysmaki przygotowane dla mieszkańców przez sołectwo Runowo.
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IX FORUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ
2 lipca w Bukwałdzie odbyło się IX Forum Aktywności Wiejskiej organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek„
dla gmin członkowskich LGD. Celem spotkania było pobudzenie wzajemnych relacji, potrzeby działania i wymiana doświadczenia po tak
długim czasie wyłączenia i ograniczania aktywności społecznych spowodowanych epidemią. Gminy musiały przygotować prezentacje
o tematyce „kulinarna gmina”. Gmina Lidzbark Warmiński zaprezentowała się rymowanką oraz pysznym smalcem i swojskim chlebem.
Odbywały się również potyczki kulinarne gmin, prezentacje kulinarne znanych szefów kuchni z Warmii i Wielkopolski - uczestników
programów kulinarnych Masterchef i TopChef oraz koncert zespołu The Ukrainian Folk.

FESTYN RODZINNY W KŁĘBOWIE
10 lipca w Kłębowie odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców gminy. Oprócz występów artystycznych, na najmłodszych uczestników
czekały liczne niespodzianki: przejażdżki wozem, fotobudka, iluzjonista, dmuchaniec, warsztaty plastyczne, zabawy prowadzone
przez animatorkę, malowanie buzi, darmowa wata cukrowa, popcorn, portrety i wiele innych. Dopełnieniem spotkania były domowe
wypieki i przysmaki przygotowane przez sołectwo Kłębowo. Uwagę uczestników przyciągnęło również stoisko Polmleku, gdzie
można było skosztować m.in. serów i jogurtów tej firmy. Podczas festynu zaprezentowało się także Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
spółdzielczości i przedsiębiorczości lokalnej WAMA-COOP, które inicjowało rozmowy na temat ekonomii społecznej.
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OSP
W dniach od 12 do 14 lipca odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Runowie, w Rogóżu
oraz w Stryjkowie. W zebraniach uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Starosta Lidzbarski Jan
Harhaj, Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Rafał Szymukowicz oraz
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Straszyński. Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2020
roku oraz wybory nowych Zarządów OSP na kolejną kadencję. Podczas zebrań wybrane zostały także osoby, które wejdą w skład Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz delegaci na zjazd Związku Gminnego.
Jednostki szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono także absolutorium zarządom,
jak również każda jednostka podjęła wewnętrzne uchwały. Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj pogratulował ustępującym zarządom
prężnego działania na rzecz swoich jednostek oraz społeczności lokalnej, a także życzył sukcesów nowo wybranym zarządom OSP oraz
tyle samo powrotów z akcji ratowniczych co wyjazdów. Złożył również deklarację o wsparciu w miarę możliwości dla jednostek OSP oraz
Gminy Lidzbark Warmiński przy zakupie bądź wymianie wyposażenia. 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 2020. Poinformował, że w związku z brakiem dofinansowania
ze środków zewnętrznych, gmina Lidzbark Warmiński z własnych środków finansowych zakupiła używany jednak w świetnym stanie
technicznym średni pojazd ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Runowo. Podczas każdego ze spotkań, Wójt Gminy dziękował
strażakom za ich ciężką służbę, poświęcenie i gotowość do akcji. Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Rafał Szymukowicz przedstawił
statystyki dotyczące wyjazdów każdej z jednostki OSP. Podziękował druhom ochotnikom za gotowość do akcji i wspieranie Państwowej
Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych oraz przy zabezpieczeniu rejonu.

OLIMPIADA ROLNICZA
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3, Zespół Doradców w Lidzbarku Warmińskim w dniu 23 lipca br. zorganizował “Olimpiadę
wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie”, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku. W konkursie
wzięło udział 18 młodych rolników z terenu powiatu lidzbarskiego, w tym z gminy Lidzbark Warmiński. I miejsce w olimpiadzie zdobył Pan
Jacek Wieczorek z Lubomina, II miejsce Pan Bartosz Michalak z Konit, a na III miejscu uplasował się Pan Krzysztof Zawadzki z Kraszewa.
Nagrody były imponujące m.in. kosa spalinowa, czy odkurzacz przemysłowy, cyrkulator powietrza i wiele innych.
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FESTYN RODZINNY W IGNALINIE
25 lipca w Ignalinie odbył się kolejny wakacyjny festyn rodzinny. Oprócz występów artystycznych solistów i zespołów działających
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku, na najmłodszych uczestników czekały liczne niespodzianki: fotobudka, iluzjonista,
dmuchańce, warsztaty plastyczne, zabawy prowadzone przez animatorkę, malowanie buzi, darmowa wata cukrowa, popcorn i wiele
innych.

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ
W ramach rządowej akcji #SzczepimySię podczas festynu rodzinnego w Rogóżu 15 sierpnia br. zorganizowano
mobilny punkt szczepień. Mieszkańcy gminy mogli zaszczepić się przeciwko COVID – 19 jednodawkową
szczepionką Johnson & Johnson. Nie musieli się wcześniej rejestrować. Wystarczyło przyjść i okazać dowód osobisty.
Z tej możliwości skorzystało 85 osób.
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FESTYN RODZINNY W ROGÓŻU
To już czwarty festyn rodzinny jaki odbył się podczas wakacji. Tym razem mieszkańcy gminy bawili się w Rogóżu. Oprócz występów
zespołów i solistów na najmłodszych uczestników czekały liczne niespodzianki: fotobudka, iluzjonista, dmuchańce, zabawy prowadzone
przez animatorkę i wolontariuszki ze Stowarzyszenia Działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy Razem” z Rogóża, wata cukrowa, popcorn,
portrety i wiele innych. Jak zwykle największą atrakcją dla dzieci były pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogóża i sprzęt wojskowy
z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego. Ponadto można było się sprawdzić w konkurencjach sportowych
z nagrodami. Dopełnieniem spotkania były domowe wypieki i przysmaki przygotowane dla mieszkańców przez sołectwo Rogóż.

65 – LECIE POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH NA WARMII I MAZURACH
Gala z okazji jubileuszu 65-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych na Warmii i Mazurach odbyła się 25 sierpnia 2021 r.
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Galę poprzedziła msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Olsztynie. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz miasta i województwa, samorządowcy, członkowie związku
i innych organizacji. Były okolicznościowe przemówienia, słowa szacunku i gratulacje. Członkowie Warmińsko – Mazurskiego
Związku Niewidomych zaprezentowali krótki program artystyczny, poruszający widzów. Zaproszonym gościem był również Wójt
Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, który z rąk Prezes PZN Okręg Warmińsko – Mazurski Marty Łożyńskiej otrzymał
odznakę Przyjaciela Niewidomych i podziękowania za wsparcie organizacji oraz wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych
i słabowidzących.
Okręg PZN na Warmii i Mazurach powołała grupa ociemniałych żołnierzy pracująca w spółdzielni w Rynie, która
postanowiła skonsolidować środowisko osób niewidomych i słabowidzących. PZN na Warmii i Mazurach jest jednym
z 16 okręgów PZN, który liczy 2,5 tysiąca członków. Podstawowymi ogniwami okręgu są koła terenowe, obecnie
jest ich 18. Celem działania związku jest integracja społeczna, rehabilitacja, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans
w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także ochrona praw
obywatelskich osób niewidomych i słabo widzących oraz wspieranie ich rodzin. Wieloletnim kierownikiem związku był śp. Piotr
Łożyński. Ważnym momentem w historii PZN na Warmii i Mazurach było otwarcie w 1990 r., dzięki staraniom członków i działaczy,
ośrodka mieszkalno – rehabilitacyjnego „Labirynt”, składającego się ze specjalistycznych i całodobowych placówek przeznaczonych
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dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Obecnie jest to jedyny w Polsce tego
typu ośrodek o wszechstronnych kierunkach działania. W 1991 r. powołany został Klub Sportowy „Warmia i Mazury” zrzeszający
niewidomych i niedowidzących sportowców. Zawodnicy zdobywają nagrody na arenach krajowych i międzynarodowych. Są wśród nich
również paraolimpijczycy. Koło Terenowe w Lidzbarku Warmiński mieści się w budynku Urzędu Gminy, a Prezesem jest Pani Danuta
Wołosiewicz.

FESTYN W KRASZEWIE
Mieszkańcy gminy zakończenie lata obchodzili w Kraszewie, bowiem 28 sierpnia br. odbył się tam festyn rodzinny
gdzie oprócz występów artystycznych, na najmłodszych uczestników czekały liczne niespodzianki: przejażdżki wozem
i konikami, fotobudka, iluzjonista, dmuchaniec, warsztaty plastyczne, zabawy prowadzone przez animatorkę, malowanie buzi,
darmowa wata cukrowa, popcorn, portrety i wiele innych. Dopełnieniem spotkania były domowe wypieki i przysmaki przygotowane
przez sołectwo Kraszewo.
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82. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września 2021 r. na cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim dla uczczenia 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbył
się uroczysty apel poległych. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, który złożył kwiaty pod
pomnikiem poległych, pomordowanych i zamęczonych obrońców ojczyzny. W uroczystości wzięli udział również inni przedstawiciele
samorządu, duchowieństwa, służb mundurowych, kół AK, kombatanci, harcerze, reprezentacje szkół i kompania honorowa 9. Warmińskiego
Pułku Rozpoznawczego.

UROCZYSTA SESJA
30 września br. podczas uroczystej sesji Rady Gminy nagrodzono czterech laureatów konkursu „Estetyczna Wieś 2021”. Wójt
Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis serdecznie podziękował sołtysom, radnym, stowarzyszeniom i wszystkim aktywnym
mieszkańcom wsi, którzy wkładają wiele siły i serca w upiększanie przestrzeni publicznej w swoich małych ojczyznach. Poprzez
dbanie o porządek, koszenie, ukwiecanie, budowanie małej architektury i wykonywanie wielu innych prac, wizerunek wsi staje się
coraz bardziej atrakcyjny przez co zyskuje cała gmina.
Wyniki:
I miejsce Kłębowo - 4.000,00 zł;
II miejsce Kraszewo - 3.000,00 zł;
III miejsce wieś Stabunity - 1.500,00 zł;
IV miejsce Sarnowo - 1.000,00 zł.
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WÓJT DZIĘKUJE ROLNIKOM
Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!
Wrzesień dla całej wspólnoty rolniczej kojarzony jest z dożynkami - świętem plonów, które jest częścią naszej kultury, tradycji
i polskiej tożsamości wsi. Ten wyjątkowy czas sprawia, iż kierujemy do wszystkich rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy
podziękowania oraz wyrazy szacunku za trud ich pracy. Niestety, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju
i obowiązujące obostrzenia, również w tym roku Święto Plonów w naszej gminie zostało odwołane. W związku z tym w okresie
wakacyjnym zorganizowaliśmy festyny rodzinne z atrakcjami dla dzieci. Przygotowanie imprezy masowej takiej jak dożynki to duże
wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy jest dla mnie najważniejsze, dlatego nie mogę
nikogo narazić na jego utratę.
To podczas dożynek składamy podziękowania Bogu za zebrane plony, a rolnikom za codzienny wysiłek. Mimo rozwoju techniki,
rolnictwo pozostaje zależne od zjawisk świata przyrody, na które nie mamy wielkiego wpływu. W tym roku pogoda dotkliwie dała się
we znaki rolnikom. W maju wystąpiły przymrozki, natomiast w lipcu bardzo wysokie temperatury. Anomalie pogodowe wpłynęły na
plony, które są niższe o 25% do roku poprzedniego oraz na jakość zbóż, rzepaku i roślin strączkowych. Na szczęście nasz region nie
był tak bardzo dotknięty klęskami żywiołowymi jak inne regiony w Polsce, gdzie występowały wichury, gradobicie, podtopienia czy
powodzie, powodujące wiele szkód w uprawach. Dodatkowo, nadal dużym problemem w naszej gminie pozostaje występowanie strefy
zagrożenia ASF wśród trzody chlewnej, w efekcie czego rolnicy likwidują stada. Aktualnie jest tylko kilka gospodarstw prowadzących
chów trzody. Natomiast wzrasta zainteresowanie rolników hodowlą bydła mięsnego oraz kur niosek w systemie wolno wybiegowym
co przekłada się na rozwijanie sprzedaży bezpośredniej. Cieszy mnie fakt, że poprzez rozwój gospodarstw zyskujemy lepszy dostęp do
dobrej jakościowo żywności.
Tylko ludzie pracujący na roli wiedzą, ile trzeba wysiłku, by ziemia wydała owoc. W rolnictwie wiele zależy od natury, ale równie wiele
od mądrości i przedsiębiorczości rolników. Dlatego chciałbym gorąco podziękować wszystkim gospodarzom, rolnikom, sadownikom
i ogrodnikom za ciężką pracę, całoroczny trud i szacunek okazywany ziemi, która odwdzięcza się bogatymi zbiorami. Dziękuję za
Waszą pracowitość, sumienność oraz pozytywne zmiany, jakie dzięki Wam zachodzą w rolnictwie. W naszej gminie gospodarstwa nie
są duże, natomiast działają bardzo prężnie. Obraz wsi stale się zmienia. To dzięki działaniu obszarów wiejskich polska wieś staje się
nowoczesna i europejska. Jej wizerunek jest coraz bardziej atrakcyjny przez co zyskuje cała gmina.
Przesyłam serdeczne życzenia Wam i Waszym rodzinom, aby najbliższy rok przyniósł wiele zdrowia, radości oraz satysfakcji z wykonywanej
pracy. Życzę również, aby Wasza praca zawsze zdobywała szacunek i wdzięczność całego społeczeństwa.

WYDARZENIA
44
WOJEWÓDZKI KONKURS „CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA – ESTETYCZNA WIEŚ”
12 października w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie rozstrzygnięto XXV edycję konkursu „Czysta i piękna
zagroda – estetyczna wieś 2021”. Gminę Lidzbark Warmiński reprezentowała wieś Runowo, która zajęła 7 miejsce
i otrzymała bon na kwotę 2 tys. zł. Zwycięską wsią zostało Biesowo w gminie Biskupiec. Udział w konkursie mogły wziąć wsie
z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Oceniano nie tylko zmianę estetyczną miejscowości, ale
też poprawę ich stanu ekologicznego. Ideą organizatorów jest zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego działania na rzecz
podniesienia atrakcyjności wsi i poprawy życia mieszkańców.

DZIEŃ PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ
W środę, 17 listopada 2021 r. na Cmentarzu Wojennym z okresu I Wojny Światowej w Markajmach, odbyły się uroczystości
upamiętniające Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej. Z tej okazji Gminę Lidzbark Warmiński odwiedził Pułkownik Tom
Blythe, Brytyjski Attache Obrony w Polsce. Podczas uroczystości na cmentarzu wspominano wszystkich żołnierzy Wspólnoty
Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, lądzie i w powietrzu w czasie I i II Wojny Światowej. Wspomniano także odważnych
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli i umierali na swojej ojczystej ziemi oraz za granicą u boku towarzyszy broni
z państw Wspólnoty Brytyjskiej. Oprócz przedstawicieli Ambasady Brytyjskiej w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele
samorządów, służb mundurowych wraz z żołnierzami z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim oraz
żołnierzami brytyjskimi obecnie stacjonującymi w Orzyszu, kombatanci, weterani i dyrektorzy szkół z terenu gminy wiejskiej
Lidzbark Warmiński z pocztami sztandarowymi, oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku
Warmińskim z pocztem sztandarowym. Na cmentarzu wojennym w Markajmach pochowanych jest 39 Brytyjczyków. Wzniesiony jest
także Krzyż Ofiary poświęcony żołnierzom brytyjskim przez Komisję Wspólnoty Brytyjskiej, pod którym poszczególne delegacje
złożyły wieńce i znicze.
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PROGRAM PROFILAKTYCZNY „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”
„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program
promocji
zdrowia
psychicznego,
który
kształtuje
i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku
5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami
i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym
życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie
koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy
trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich
małych dzieci. Uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami
i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować
w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi
rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam
w sytuacji utraty kogoś bliskiego. W roku szkolnym 2020/21
był to cykl 24 spotkań, realizowanych przez pedagoga,
Małgorzatę Herkt w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej
w Kraszewie.

BEZPIECZNI W SIECI
Od 1 marca do 15 kwietnia br. trwała druga
edycja szkolnego konkursu profilaktycznego
„Mam pomysł na zdrowe i bezpieczne życie”,
tym razem pod hasłem: „Bezpieczni w sieci”.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła
Pani Małgorzata Herkt - pedagog szkolny.
W konkursie zostali wyróżnieni i nagrodzeni
następujący uczniowie:
w kategorii klas 0-3:
1 miejsce: Zuzanna Jańczuk kl. „0” i Filip
Więsik kl. II, 2 miejsce: Zosia Karbownik
kl. II i Zosia Jańczuk z kl. II, 3 miejsce:
Nikola Gadomska kl. II i Kacper Nowak
z kl. II.
Wyróżnienia: Marysia Kordalska kl. II,
Tomek Kmiołek kl. II, Gabrysia Jankowska
kl. III, Julia Maconko kl. III
W kategorii klas 4-6:
1 miejsce: Weronika Więsik kl. IV i Hanna
Warcaba kl. IV , 2 miejsce: Ksawier Więsik
kl.IV, 3 miejsce: Aleksander Jankowski kl. V.
Wyróżnienia: Anita Zaniewska kl. IV,
Ksenia Szumna kl. IV, Nikola Kordalska
kl.VI, Wojtek Gorajczyk kl. V.
Wszystkim
serdecznie
gratulujemy
i zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji konkursu. Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dziękujemy za współpracę i przekazane
fundusze, za które ufundowaliśmy nagrody
dla naszych uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE
46
WIDEOKONFERENCJA „EKOLOGIA I KLIMAT”
Uczennice klasy V wzięły udział w wideokonferencji - konsultacje strategii RP na rzecz
Młodego Pokolenia dla młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze
“ekologia i klimat”. Prowadzącym debatę był przedstawiciel Kancelarii Premiera,
współprowadzącym Krzysztof Kuriata - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania
Kryzysowego w Olsztynie, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu do spraw polityki
młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Udział brali również
posłowie, m.in. Robert Gontarz Poseł na Sejm RP. Nasze uczennice, najmłodsze uczestniczki
debaty, miały okazję do zadawania pytań i zaprezentowały swoją pracę na temat „ekologii
i klimatu”. Dziewczynki były pod ogromnym wrażeniem spotkania. W przyszłości na pewno
jeszcze wezmą udział w takim wydarzeniu. Temat ekologii i klimatu jest niezwykle ważny
w procesie nauczania i wychowania przyszłego pokolenia.

VIII EDYCJA TYGODNIA KONSTYTUCYJNEGO
Młodzież Szkoły Podstawowej w Kraszewie uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych i konkursach propagujących wiedzę dzieci
w zakresie agresji i przemocy. Wzięliśmy udział w VIII edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanym przez Stowarzyszenie
im. Prof. Zbigniewa Hołdy, organizowanego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczniowie klas VI, VII
i VIII uczestniczyli w zajęciach z prawnikami na temat Konstytucji RP, jej znaczenia w życiu młodego człowieka oraz na temat
praw człowieka. Spotkania z prawnikami odbyły się za pośrednictwem platformy do edukacji zdalnej wykorzystywanej przez
naszą szkołę.

PROGRAM „LEPSZY ŚWIAT”
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w programie ”Przygotujmy lepszy świat” z partnerem merytorycznym akcji ProVeg- znanej
w Polsce i na świecie międzynarodowej organizacji pozarządowej, działającej na rzecz budowania świadomości żywieniowej.
Jej głównym celem jest zaangażowanie w podnoszenie świadomości na temat tego, jak dietą możemy wpływać na zdrowie,
środowisko, dobrostan zwierząt i sprawiedliwość żywieniową.

ZDALNE NAUCZANIE I COŚ WIĘCEJ
Zdalne nauczanie to nie tylko planowe lekcje z przedmiotów, ale także koncerty, wycieczki, konkursy.
1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie klas IV-VIII wysłuchali koncertu
„Młodzi Niezłomnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Radio. Wysłuchaliśmy pięknych pieśni, m.in „Uwierz Polsko”
i „Ballada o rotmistrzu Pileckim”. Koncert był dla nas niezapomnianym przeżyciem, okazją do refleksji nad tym, czym jest
poświęcenie i jaka jest cena wolności.
Uczniowie klas IV i V uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych w formie online. Odbyło się
5 wirtualnych wycieczek po Warszawie z przewodnikami ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych “Złota Kaczka”.
Oprócz tego zwiedzaliśmy rynek w Zamościu, starówkę w Krakowie i Gdańsku, poznaliśmy ciekawe zakątki Poznania i Torunia.

DZIEŃ ZIEMI
Z okazji Obchodów Dnia Ziemi uczniowie klas IV wykonali plakaty.
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WYJAZD DO FILHARMONII
29 września br. uczniowie szkoły pojechali na koncert do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.
Organizatorem było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, od którego otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w projekcie
„Koncerty edukacyjne wraz z warsztatami dla dzieci i młodzieży”, w ramach operacji współfinansowanej ze środków schematu II Pomocy
Technicznej PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa na obszarach wiejskich przez podnoszenie
poziomu wiedzy muzycznej, szczególnie poprzez zapewnienie uczestnictwa w takich inicjatywach edukacyjnych, dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Byliśmy pod wrażeniem pięknej gry Orkiestry Symfonicznej Filharmonii pod
batutą maestro Piotra Sułkowskiego, który nie tylko dyrygował, ale także ciekawie opowiadał o muzyce i instrumentach. Wysłuchaliśmy
najsłynniejszego utworu norweskiego kompozytora Edwarda Griega I suita Peer Gynt op. 46, części utworu: Poranek, Śmierć Azy, Taniec
Anitry, W grocie Króla Gór, „Pory roku” Aleksandra Głazunowa „Zima”. Dzięki takim koncertom, możemy w pełni doświadczyć pięknego
języka, jakim jest muzyka. Jakże ważną pełni rolę w wychowaniu młodego pokolenia i kształtowaniu wrażliwości na piękno i kulturę.
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
12 maja upamiętniamy rocznicę śmierci Marszałka Józefa
Piłsudskiego Patrona Szkoły.

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU
To, co wyróżnia naszą szkołę, to dbałość o wartości patriotyczne.
Dlatego niewątpliwym wyróżnieniem dla naszej szkoły było
uzyskanie po raz drugi Certyfikatu Warmińsko - Mazurskiego
Kuratora Oświaty “Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

MAJOWE ŚWIĘTA
Uroczyście obchodziliśmy również Święta Majowe.

KONKURS PLASTYCZNY
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym
“Kocham Polskę, Kocham mój region”, mający na celu utrwalenie
faktów historycznych naszej ojczyzny i naszego regionu. Wyniki
przedstawiały się następująco:
I miejsce - Xavier Syrewicz, kl. V
II miejsce - Bogusław Końka, kl. V
III miejsce - Amelia Głuszko, kl. VI
Fundatorem nagród w postaci kart podarunkowych był Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie.
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ŚNIADANIE Z MARSZAŁKIEM
Obchodziliśmy
153
rocznicę
urodzin
Józefa
Piłsudskiego. Tradycyjnie, jak co roku świętowaliśmy
organizując “Śniadanie z Marszałkiem”. Kameralnie,
z przedszkolakami upamiętniliśmy postać Wielkiego Polaka,
patrona naszej szkoły.

KONKURS PLASTYCZNY
Uczniowie klasy III pod opiekę Pani Małgorzaty Bal wzięli udział
w konkursie plastycznym pt. “Czym jest dla mnie wolontariat”
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Działaczy Pomocy
Społecznej „Wszyscy Razem” z Rogóża. Poniżej wyniki:
- Bartosz Wronkowski i Julia Ostap kl. 3 - nagroda specjalna,
Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy
Razem”. - Barbara Gałązka kl. 3 - III miejsce,
- Julian Zbutowicz kl. 3 - wyróżnienie.

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
W październiku społeczność szkolna oficjalnie przyjęła do
grona uczniów naszych pierwszoklasistów.

CIEKAWE ZAWODY
Co roku naszą szkołę odwiedzają różni interesujący ludzie,
którzy opowiadają o swoich zawodach i pasjach. Tym razem
naszą szkołę odwiedziła Pani Barbara Kułdo Inspektor
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Opowiedziała dzieciom
o charakterze swojej pracy. Przypomniała, w jaki sposób należy
opiekować się zwierzętami. Zwróciła również uwagę, aby nie
być obojętnym na los zwierząt i reagować, kiedy dzieje się im
krzywda. Pani Barbara przywiozła drobne upominki, ale dzieci
również miały przygotowany prezent dla Pani Inspektor. Każdy
przyniósł karmę dla zwierząt znajdujących się w Przytulisku,
którym opiekuje się Pani Basia.
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PROJEKT „FACE TO FACE WITH THE WORLD”
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej w Runowie brali udział w międzynarodowym projekcie “Face
to Face with the World”. W ramach zajęć odbyły się spotkania z uczniami, mieszkającymi w ubogim regionie Nairobi. Każdy
uczeń przedstawił się i opowiedział o swoich zainteresowaniach. Było to niesamowite doświadczenie, które pozwoliło poznać trudne
warunki nauki i życia rówieśników. Uczniowie pracowali metodą projektu w grupie, przygotowując materiały dotyczące Polskiego,
zdrowego śniadania. Wymagało to od nich wybierania materiałów, segregowania, opisywania i umieszczenia na slajdach prezentacji.
Każdy uczeń wykonał zadanie praktycznie i opowiedział o nim na przygotowanej prezentacji. Kolejnym zadaniem było przygotowanie
materiałów na temat naszej ojczyzny. Drugi zespół przygotował materiały o sportach narodowych i spędzaniu wolnego czasu
z akcentem na aktywność fizyczną. Uczniowie przełamywali bariery językowe osłuchując się z akcentem i poznawali elementy kultury
tamtejszych dzieci. “Face to Face with the World” to autorski projekt edukacyjno - humanitarny. Jego celem jest kształtowanie postaw
zaangażowania społecznego wśród dzieci, nawiązanie kontaktów i przyjaźni międzynarodowych, a także doskonalenie umiejętności
porozumiewania się w języku angielskim.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Uczniowie naszej szkoły, zaopatrzeni w worki do segregacji śmieci
oraz rękawice, wzięli udział w akcji sprzątania świata i posprzątali
najbliższą okolicę.

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
W ramach konkursu z okazji 85-lecia SKO Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Wyszyńskiego w Runowie otrzymała nagrodę drugiego
stopnia w postaci robota do nauki programowania.
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DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Kolejny raz szkoła bierze udział w Światowym Dniu Tabliczki
Mnożenia.

PROJEKTY ETWINNING
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku
4-18 lat. Jego głównym celem jest pokazanie, że każda osoba
może być kreatywna, a prosta kropka może sprawić, że każde
dziecko odkryje u siebie niezwykłe pokłady twórczej inwencji.
Działania w ramach projektu: stworzenie zbioru scenariuszy,
gier przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku, w których
królować będą zadania z kropką; stworzenie listy pomysłów
(zadań), wymiana doświadczeń, wspólne świętowanie Dnia
Kropki; zaprezentowanie w formie fotograficznych relacji
lub krótkich filmików, jak kreatywni są uczniowie i jak
rozwijają swoje talenty.

ORLEN SPORTGENERACJA
Imprezy ORLEN SportGeneracja łączą ze sobą kulturę, zabawę i sport. Młodzi adepci poznają podstawy lekkiej atletyki. Podczas imprezy
w Lidzbarku Warmińskim, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, nie zabrakło dobrej zabawy połączonej z rywalizacją, animacji,
zdrowych przekąsek oraz spotkań z gwiazdami sportu.

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji.
Program pokazuje, że nauka podstaw programowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka,
a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUNOWIE
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MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
Od kilku lat przedszkole ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego bierze udział w Projekcie Mały Miś w Świecie
Wielkiej Literatury.

LUKS KAROL KRASZEWO
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Mija czwarty rok funkcjonowania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Karol przy
SP Kraszewo. Wiosna z trzecią falą Covid-19 zamknęła nas na sport, w domach, z dala od
kolegów i koleżanek, od współzawodnictwa. W związku z tym nasz lekkoatletyczny trener
pan Krzysztof Syrewicz widząc jak bardzo szkodliwe jest siedzenie przed komputerem,
wyszedł naprzeciw i zorganizował elektroniczne współzawodnictwo. Dzieci i młodzież
przez miesiąc monitorowała swoją aktywność używając różnych aplikacji na telefonach,
które zliczały kilometry. Nie ważne czy chodziłeś, biegałeś czy też jeździłeś na rowerze,
liczyły się kilometry sportowego ruchu. I tak ogłosiliśmy konkurs „Dogonić wiosnę 2021”.
Wykorzystywaliśmy piękny chodnik Kraszewo - Miłogórze, wiejskie leśne ścieżki, po
których 17 uczestników łącznie nakręciło 2061 km.
Najlepsi chłopcy:

Najlepsze dziewczęta:

1.Ksawier Więsik			

1.Weronika Więsik

2.Kewin Miecznikowski			

2. Amelia Suchomska

3.Wojciech Gorajczyk			

3. Antonina Gadomska

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy medal i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis,
najlepsze 3 miejsca w kategoriach dodatkowo otrzymały wejściówki na basen ufundowane przez Termy Warmińskie, piłki do gry od
Akademii Piłkarskiej „Progres”.
W kwietniu mogliśmy ruszyć z treningami na świeżym powietrzu, trenowaliśmy na boiskach w Miłogórzu i Kraszewie, integrowaliśmy
się podczas wspólnego ogniska ciesząc się, że znów możemy spotkać się razem. 1 czerwca na wszystkich sportowców czekała
niespodzianka, lody z okazji Dnia Dziecka i zaproszenie od współpracującej szkółki Progres na wspólną imprezę. W czerwcu
powróciliśmy do szkół i udało się zorganizować przy pomocy Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły IV edycję Gminnego
Warmińskiego Biegu Przełajowego pod patronatem honorowym Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis. Na starcie
stanęło prawie 100 uczniów w 16 kategoriach wiekowych ze szkół podstawowych z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody i statuetki, a szkoły dodatkowo puchary. Przy okazji pragniemy serdecznie podziękować
również Panu Andrzejowi Polak, który zawsze wspiera nas w przygotowaniach technicznych zawodów.
Spotkanie w tak licznym gronie było również okazją do podsumowania zbiórki na rzecz rehabilitacji Wojtka i Maćka
Gorajczyk. LUKS Karol Kraszewo i Szkoła Podstawowa w Kraszewie im. Karola Wojtyły organizując kiermasze
i sprzedaż własnoręcznie przygotowanych pierników zbierała fundusze dla kolegów. Do akcji przyłączyli się również studenci Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach. Zebrane środki przekazano mamie. Mamy nadzieję, że tym gestem choć w drobnym stopniu
wspomożemy naszych kolegów. Chłopakom życzymy zdrowia i spełniania marzeń.
Od września zapraszamy wszystkie dzieci na treningi, które odbywają się w hali sportowej w Kraszewie dwa razy
w tygodniu dla dwóch grup wiekowych młodsza i starsza. Kontakt trener Jacek Barszcz.
Działania LUKS realizowane są jako zadania publiczne gminy Lidzbark Warmiński w ramach upowszechniania kultury fizycznej.

INICJATYWY KGW
Koło Gospodyń Wiejskich w Babiaku 24 października br. gościło u siebie Koło Gospodyń Wiejskich z Dzierzbi. Koło przyjechało
z gminy Stawiski z województwa podlaskiego. Członkowie Koła podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, wymienili poglądy
i spostrzeżenia dotyczące działalności KGW. Przy okazji wizyty KGW z Drzierzbi zwiedziło Lidzbark Warmiński m.in. Tężnie
Solne, Termy Warmińskie i zamek lidzbarski.

PORADNIK
INTERESANTA GMINY
INICJATYWY
MIESZKAŃCÓW
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUNOWIE
OSP Runowo zrealizowało projekt pn. „Centrum Aktywności
Wielopokoleniowej”, dofinansowany ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w kwocie
19 623,00 zł. W ramach projektu utworzona została siłownia
zewnętrzna, wyposażona w urządzenia takie jak: jeździec
słup rower, motyl słup narty, twister słup surfer, masażer
słup masażer, tai-chi słup koło, drabinka słup oraz w kosz do
segregacji odpadów.

STOWARZYSZENIE „NASZA WIEŚ IGNALIN”
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin” z inicjatywy Prezesa Marka Werbickiego zrealizowało projekt „Zagospodarowanie rekreacyjnowypoczynkowe terenu publicznego w miejscowości Ignalin”, dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 -2020 w kwocie 99 640,58 zł. W ramach projektu utwardzono teren o powierzchni 75 m² kruszywem naturalnym oraz utwardzono
teren o powierzchni 400 m² kostką betonową. Powstała również mała architektura w postaci: ławek parkowych, ławki parkowej z funkcją
ładowania telefonu, zakupiono kosze na odpady, kosz trójdzielny do segregacji odpadów, stojak na rowery, stoły do gier planszowych na
powietrzu, meble ogrodowe (stół, 2 ławki i 2 fotele z oparciami), donice drewniane i tablicę informacyjną.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ROGÓŻ
Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu zrealizowała projekt pn. „Centrum Integracji Wielopokoleniowej w Rogóżu”,
dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 19.838,00 zł.
W ramach projektu powstała infrastruktura rekreacyjna w postaci siłowni zewnętrznej wyposażona w urządzenia takie jak: biegacz,
orbitrek, wioślarz, wahadło+słup+steper, motyl+słup+motyl rewers, wyciskanie siedząc+słup+wyciąg górny, trójdzielny kosz do
segregacji odpadów, oraz zakupiono tablicę informacyjną z regulaminem.

PORADNIK
INTERESANTA
PORADNIK
INTERESANTA
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PARTER
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GOPS - Kierownik Justyna Rysik pok. 10 tel. 664 – 176 - 307
Dział Pomocy Społecznej tel. 89 767 32 74
Pracownicy socjalni p. 11, 12, 17
Usługi opiekuńcze p. 13
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne p. 13
Klub integracji społecznej pok. 13
Dział Świadczeń – Kierownik Działu Joanna Piędziak pok. 15
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze p. 15
Karta Dużej Rodziny p. 15
Stypendia socjalne p. 15
Fundusz alimentacyjny p. 16
URZĄD GMINY
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński – Fabian Andrukajtis pok. 30 a tel. służbowy 530-230-399
Zastępca Wójta – Tomasz Kołodziejczyk p. 30 b tel. służbowy 698-277-311
Sekretarz Gminy – Ryszard Kielak pok. 18 tel. służbowy 604-908-733
Skarbnik Gminy – Małgorzata Sobolewska pok. 49 tel. służbowy 666-846-317
Sekretariat – pok. 30
PIĘTRO I
Referat Drogownictwa – Kierownik Tomasz Mackiewicz tel. 89 767 32 74 wew. 26
tel. służbowy 668-325-184
Modernizacja i bieżąca konserwacja dróg gminnych p. 26, 27
Kontrola stanu dróg i przepustów oraz przygotowywanie planów naprawy dróg p. 26
Organizacja ruchu drogowego p.26
Uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych w pasie dróg gminnych p. 27
Wydawanie warunków projektowych na zjazdy p. 27
Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego p. 27
Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Kierownik Adrian Ficek tel. 89 767 32 74
wew. 25 tel. służbowy 530-308-468
Remonty budynków komunalnych p. 21
Gospodarka lokalowa p. 21
Przyjmowanie zgłoszeń dot. wywozu nieczystości płynnych z budynków zarządzanych przez
gminę p. 21

PORADNIK
INTERESANTA
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Referat Ochrony Środowiska i Nieruchomości
– Kierownik Agnieszka Żejmo tel. 89 767 32 74 wew. 32 tel. służbowy 664-951-889
Ochrona środowiska p. 36
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach p. 36
Gospodarka odpadami p. 36
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów p. 36
Zagospodarowanie przestrzenne p. 37
Warunki zabudowy p. 37
Podział nieruchomości p. 37
Sprzedaż mienia komunalnego p. 37
Nadawanie numerów nieruchomości p. 37
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych
– Kierownik Izabela Mikuło tel. 89 767 32 74 wew. 33 tel. służbowy 664-009-728
Ewidencja gospodarstw agroturystycznych p. 22
Promocja gminy p. 22
Fundusze zewnętrzne p. 33
Ewidencja zabytków p. 34
Zamówienia publiczne p. 34, 35
Inicjatywa lokalna p. 35
Współpraca z organizacjami pozarządowymi p. 35
Przewóz osób niepełnosprawnych - realizacja projektu „door – to – door” p. 7 (parter)
Referat Organizacyjny – Sekretarz Gminy Ryszard Kielak tel. 89 767 32 74 wew. 18
tel. służbowy 604-908-733
Ewidencja działalności gospodarczej p. 24
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu p. 24
Dowody osobiste – ewidencja ludności p. 24
Zarządzanie kryzysowe p. 24
Sprawy wojskowe p. 24
Informacje dot. oświaty p. 35
Dowóz uczniów do szkół p. 35
Młodociani pracownicy p. 35
PIĘTRO II
Referat Finansowy – Skarbnik Gminy Małgorzata Sobolewska tel. 89 767 32 74 wew. 49 tel.
służbowy 666-846-317
Kasa p. 20
Windykacja opłat i podatków p. 41
Opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi p. 41
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego p. 41, 42
Podatki od osób prawnych p. 42
Podatki od osób fizycznych - wymiar p. 42

