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Mamy w powiecie  
lidzbarskim pięć gmin.  
Jedną miejską – Lidzbark 
Warmiński, jedną miejsko-
-wiejską — miasto i gminę 
Orneta oraz trzy wiejskie: 
Lidzbark Warmiński, Kiwity 
i Lubomino.

Nie jest przypadkiem, że 
rozwijają się dynamicznie 
i  że powiat lidzbarski jest 
w kraju jednym z tych, które 
pozyskują najwięcej środ-
ków z  Unii Europejskiej. 
Widać to na co dzień gołym 
okiem, ale nie wszystko, więc 

warto zajrzeć do dzisiejszego 
wydania „Wieści z Powiatu”, 
gdzie opisaliśmy inwestycje, 
wykonane w ubiegłym roku, 
ale też piszemy o  planach 
poszczególnych gmin. Jak 
państwo zobaczycie, powiat 
lidzbarski „nie zaspał gru-

szek w popiele” i nadal inten-
sywnie korzysta z  wszelkich 
możliwości, które pozwolą 
na dofinansowanie kolejnych 
inwestycji. Tak więc remon-
towane są drogi, montowana 
infrastruktura poprawiająca 
jakość wody i  oczyszczanie 

ścieków, ocieplane i restauro-
wane budynki, ale też dbamy 
o to by mieszkańcy mieli też 
miejsca do wypoczynku i re-
kreacji — powstają bulwary 
i  place zabaw. Szczegóły na 
stronach dzisiejszego wyda-
nia „Wieści z Powiatu”.

Gminy rozwijają się dynamicznie
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InWeStycJe W POWIecIe 
LIDzbaRSKIM str. 2-3

KOPeRnIK ROzbIega LIDzbaRK 
WaRMIńSKI str. 4

czySta WODa PRIORyteteM 
gMIny LIDzbaRK WaRMIńSKI 
str. 6

gMIna KIWIty StaWIa na 
POPRaWę DRóg str. 7

PLany na 2018 ROK W gMInIe 
LubOMInO str. 8

Projekt placu zabaw przy ul. ks.J. Popiełuszki w Ornecie
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Największą tegoroczną inwe-
stycją będzie kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności pu-
blicznej Powiatu Lidzbar-
skiego. Będzie realizowana 
w� czterech częściach na te-
renie miasta Lidzbark War-
miński oraz miasta Orne-
ty. Budynki użyteczności 
publicznej, które zostały ob-
jęte pracami to: Zespół Szkół 
i� Placówek Oświatowych 
w� Lidzbarku Warmińskim, 
budynek administracyjny 
przy ulicy Wyszyńskiego 20  
w� Lidzbarku Warmińskim 
oraz  Filia Starostwa Powia-
towego w�Ornecie. W�najbliż-
szym czasie pracami objęty 
zostanie również Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w�Lidzbarku Warmińskim. 
Głównym celem projektu jest 
zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków uży-
teczności publicznej Powiatu 
Lidzbarskiego, sprzyjające 

rozwojowi niskoemisyjnej 
gospodarki, wzrostowi bez-
pieczeństwa energetycznego 
i� poprawie stanu środowiska 
naturalnego.

W�trakcie realizacji jest także 
inwestycja pn. „Przebudowa 
i� zmiana sposobu użytkowa-
nia poddasza bursy na pra-
cownie oraz warsztaty szkolne 
przy Zespole Szkół i�Placówek 
Oświatowych w� Lidzbarku 
Warmińskim”. W� jej ramach 
poddasze nieużytkowe w� bu-
dynku bursy uzyska pomiesz-
czenia o� funkcji edukacyjnej. 
Pracownie uzupełnią program 
nauczania o�profi lu –� technik 
masażysta i�technik usług ko-
smetycznych, które znajdą się  
w�ofercie naboru nowego roku 
szkolnego. 

Rok 2018 to także fi nał inwe-
stycji „Rewaloryzacja i�ochro-
na zasobów przyrodniczych 
oraz zmniejszanie presji na 

gatunki i� siedliska południo-
wej strony doliny rzeki Łyny 
w� Lidzbarku Warmińskim, 
poprzez kanalizację ruchu 
turystycznego i�edukację eko-
logiczną.” Teren przy szpitalu 
powiatowym w� Lidzbarku 
Warmińskim zostanie upo-
rządkowany, pojawią się nowe 
nasadzenia oraz alejki space-
rowe. Do użytku zostanie od-
dane również znajdujące się 
na posesji Starostwa Powia-
towego, Powiatowe Centrum 
Edukacji Ekologicznej – punkt 
widokowy z� sanitariatami 
i� salą wystawowo-ekspozycyj-
ną –� miejsce, gdzie prowadzo-
ne będą zajęcia edukacyjne, 
przygotowania do prac tereno-
wych i�zajęć badawczych. 

W� miarę możliwości fi nanso-
wych samorząd powiatu lidz-
barskiego sukcesywnie moder-
nizuje newralgiczne odcinki 
dróg powiatowych, zabezpie-
czając � je przed dalszą degra-

dacją i�niwelując powstałe na 
drogach nierówności. Następ-
stwem tych działań są przebu-
dowy oraz remonty dróg po-
wiatowych. W� bieżącym roku 
planowane jest wyremontowa-
nie drogi powiatowej 1399N 
na odcinku od granicy po-
wiatu do 2+100 oraz w�miej-
scowości Krzykały o� łącznej 
długości 2500 m. W� ramach 
remontu zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia z� betonu 
asfaltowego, pobocza oraz 
wymiana dwóch przepustów. 
Wartość zadania wyniesie oko-
ło 2,1 mln zł. Na zwiększenie 
bezpieczeństwa na drogach 
wpłynie również wykonanie 
podbudowy i� nawierzchni 
bitumicznej w� ramach inwe-
stycji pn.: Przebudowa drogi 
powiatowej 1413N na od-
cinku Zagony – Gronowo. 
Inwestycja w� szczególności 
będzie polegała na wykonaniu 
nawierzchni bitumicznej wraz 
z� konstrukcją podbudowy. 

Planowany koszt zadania to 
2,5 mln zł.
Poza tym Powiat Lidzbarski 
planuje remonty chodników, 
przepustów, kładek i�ulic przy 
drogach powiatowych, a�także 
zakup sprzętu drogowego na 
wyposażenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w� Lidzbarku 
Warmińskim. W� planach na 
bieżący rok ujęte zostało opra-
cowanie dokumentacji pod 
kolejne inwestycje, które będą 
realizowane na przestrzeni ko-
lejnych lat. Będą to m.in.: za-
gospodarowanie terenu Term 
Warmińskich, budowa ścieżki 
rowerowej po nasypie kolejo-
wym Lidzbark Warmiński – 
Jeziorany, a�także budowa bo-
iska wielofunkcyjnego i�bieżni 
przy Zespole Szkół i�Placówek 
Oświatowych. 

W� celu usprawnienia obsługi 
klientów Powiat Lidzbarski 
w� ramach dofi nansowania ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go od kwietnia br. realizować 
będzie projekt pod nazwą „e-
-Administracja w� Powiecie 
Lidzbarskim”. W� jego wyniku 
zwiększona zostanie zdolność 
do realizacji zadań publicznych 
on-line, cyfryzacji posiadanych 
zasobów oraz udostępniania 
informacji publicznej. W�bieżą-
cym roku modernizację przej-
dzie także ewidencja gruntów 
i�budynków. Zostanie utworzo-
na inicjalna baza geodezyjna 
ewidencji sieci uzbrojenia tere-
nu (GESUT) oraz baza danych 
obiektów topografi cznych 
w� wybranych jednostkach po-
wiatu lidzbarskiego (BDOT). 
Dla klienta urzędu wiąże się 
to nie tylko z� oszczędnością 
czasu ale i�wygodą, gdyż może 
załatwić swoje sprawy bez wy-
chodzenia z�domu.

STAROSTWO POWIATOWE
ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, Lidzbark Warmiński
www.powiatlidzbarski.pl
Tel. 89 767 79 00
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Inwestycje Powiatu Lidzbarskiego w 2018 roku Inwestycje Powiatu Lidzbarskiego w 2018 roku

„Rozwój infrastruk-
tury drogowej, po-
prawa bazy dydak-
tycznej w szkołach 
zawodowych oraz 
ochrona środowiska 
to najważniejsze 
zadania powiatowe 
zaplanowane do 
realizacji w 2018 
roku. Wartość zadań 
inwestycyjnych 
przewidzianych do 
realizacji wynosi 
prawie 20 mln zł.” 
– mówi Jan Harhaj, 
Starosta Lidzbarski.

Budynek ZSiPO zostanie kompleksowo zmodernizowany a poddasze bursy przebudowane na pracownie oraz warsztaty szkolne.

Starosta Lidzbarski,
Jan Harhaj

Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej

Przebudowana droga powiatowa 1946N w ramach operacji „Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW513 i siedziby gminy Kiwity”

Uroczyste podpisanie umowy na dofi nansowanie projektu pn. „e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim”
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MAJÓWKA MIEJSKA

1-3 maja upłynie w Lidzbarku Warmińskim pod 
znakiem imprez sportowych i kulturalnych. 
1 maja zapraszamy na różnorodne zawody spor-
towe, które będą się odbywać na trenie miasta. 2 
maja to Święto Flagi organizowane wspólnie z lidz-
barskimi harcerzami. Natomiast 3 maja obok uro-
czystości  rocznicowych odbędzie się wiele wyda-
rzeń kulturalnych w tym koncert zespołu GA-GA/
Zielone Żabki.

LIDZBARSKI WYŚCIG SZOSOWY 

13 maja 2018 wraz ze Stowarzyszeniem Rowerowy 
Lidzbark zapraszamy  na I�Edycję Lidzbarskiego 
Wyścigu Szosowego. 
Zawody w kolarstwie szosowym zostaną rozegrane 
na dystansie ok. 120 km, dla wszystkich zawodni-
ków. Trasa biegnie drogami Powiatu Lidzbarskiego, 
ze wspaniałymi widokami i wymagającym podjaz-
dem fi niszowym pod Termy Warmińskie

VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
SERÓW FARMERSKICH 
I TRADYCYJNYCH CZAS NA SER

2-3 czerwca po raz ósmy amatorzy tradycyjnych 
serów spotkają się w Lidzbarku Warmińskim na 
przedzamczu i dziedzińcu Hotelu KRASICKI na 
VIII  Ogólnopolskim Festiwalu Serów Farmer-
skich i Tradycyjnych.
Festiwal „Czas na Ser” to jedyna w Polsce impreza 
służąca odbudowie i rozwojowi tradycji serowar-
skiej oraz przywróceniu „zapomnianych smaków. 
To miejsce spotkań, wzajemnej edukacji i integracji 

środowiska małych producentów oraz miłośników 
tradycyjnych serów. Festiwal buduje pozytywny 
wizerunek małych wytwórców, docenia ich wysiłek 
oraz promuje walory serów farmerskich i tradycyj-
nych, produkowanych zgodnie ze sztuką serowar-
ską.

MIĘDZYNATODOWY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ U-12 WARMIA CUP

9 i 10 czerwca 2018 r. na stadionie w Lidzbarku 
Warmińskim spotkają się 32 drużyny młodych pił-
karzy, aby rywalizować o miano Mistrza Świata. 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-12 War-
mia Cup to świetny pomysł aby rozgrzać się przed 
Mundialem. W Turnieju, drużyny będą walczyć o 
tytuł Mistrza Świata. W trakcie turnieju zaprasza-
my do piłkarskiego miasteczka, gdzie czekać będą 
na was wiele atrakcji oraz gości z świata sporto-
wego.

XI REKONSTRUKCJA 
BITWY POD HEILSBERGIEM

16 czerwca 2018 r. odbędzie się po raz 11 rekon-
strukcja Bitwy pod Heilsbergiem!
Na polach pod Lidzbarkiem spotka się kilkaset 
rekonstruktorów z kilkunastu krajów. Tam też po-
wstanie Jarmark Historyczny, będą odbywać się 
występy artystyczne i warsztaty dawnych zawo-
dów.
Bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim, znana w hi-
storii jako Bitwa pod Heilsbergiem, była ważnym 
wydarzeniem wiosennej kampanii – odbyła się w 
dniu 10 czerwca 1807 roku, a je ostatnie akordy 
trwały do następnego dnia. Była ważnym elemen-
tem wojny Napoleona z IV koalicją (1806-1807).
Pod względem liczby walczących oraz ofi ar po obu 
stronach, to była największa bitwa Napoleona na 
terytorium obecnej Polski. W tej walce brało udział 
około 140 000 żołnierzy.

KALENDARIUM 
• II Bieg im. Mikołaja Kopernika – 15 kwietnia 2018
• Majówka Miejska - 1-3 maj
•  II Konferencja Naukowa „Alternatywne modele 

rozwoju miast. Wyzwania i problemy małych 
miast i ich otoczenia” – 11-12 maja 2018

• Lidzbarski Wyścig Szosowy - 13 maja 2018
•  Rajd Zabytkowych Aut, Rajd Trzech Koron  

– 1 czerwca 2018
•  Ogólnopolski Festiwal Serów Farmerskich i Trady-

cyjnych „Czas na Ser” – 1-3 czerwca 2018
•  I Międzynarodowy Turniej Piłkarski U 12 Warmia 

Cup – 7-9 czerwca 2018
• Bitwa pod Heilsbergiem – 15-17 czerwca 2018
•  Lidzbarskie Wieczory Jazzowe – 14 koncertów; 

koncert inauguracyjny 29 czerwca 2018; koncert 
zamykający 25 sierpnia 2018

• XI Festiwal Kultury Myśliwskiej – 21-22 lipca 2018
• Varmia Musica Festival – lipiec/sierpień 2018
•  Mistrzostwa Polski Północnej w skokach przez 

przeszkody  – 4 sierpnia 2018
•  Dni Lidzbarka Warmińskiego (10 sierpnia – kon-

cert Disco polo: Exelent, Diamond, Power Play; 11 
sierpnia – koncert No Makeup, Sztywny Pal Azji, 
Kasia Kowalska) – 10-12 sierpnia 2018

•  39. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry (Kaba-
ret Koń Polski, Andrzej Grabowski, Artur Andrus, 
Kabaret Łowcy.B, Kołątajowska Kuźnia prawdzi-
wych mężczyzn, Szymon Łątkowski, Igor z kaba-
retu Paranienormalni) – 16-19 sierpnia 2018

Mikołaj Kopernik znów rozbiega Lidzbark Warmiński
Dwa biegi dla dorosłych i bieg dla 
dzieci. Strefa zabaw, gastronomicz-
na i relaksu. Osobistości ze świata 
sportu. Biegacze z całej Polski. Co 
to wszystko ma wspólnego z Miko-
łajem Kopernikiem?
Już 15 kwietnia w Lidzbarku War-
mińskim odbędzie się Festiwal 
Biegowy im. Mikołaja Kopernika. 
Skąd taki pomysł? Otóż było to 
pierwsze miejsce na Warmii, w któ-
rym osiedlił się polski astronom. 
Wszystko za sprawą wuja – biskupa 
warmińskiego, Łukasza Watzenor-
de. Ten upatrywał w młodym Mi-
kołaju swojego następcę i wróżył 
świetlistą przyszłość w strukturach 
Kościoła. Ten jednak miał inne pla-
ny na życie. 
Dlatego właśnie władze miasta 
wraz z fi rmą DEM’a Promotion 
Polska zdecydowały się na orga-
nizację biegu ku czci wybitnego 
Polaka, który wstrzymał Słońce i 
poruszył Ziemię. Ubiegłoroczna, 
pierwsza edycja obejmowała je-
dynie bieg na 10 km. W tym roku 
biegacze mogą wystartować także 
na dystansie 5 km. Bieg startuje na 
lidzbarskim rynku. Dalej przebiega 
ulicami: Wiślaną, Wysokiej Bramy, 
Lipową, Polną, Astronomów (tam 
zawraca), Konstytucji 3 Maja, Mi-
chała Kajki i wraca na rynek. Bieg 

na 10 km obejmie dwie pętle tą 
samą trasą. Nawierzchnia będzie 
stanowiła nie lada wyzwanie dla za-
wodników, gdyż jedną część stano-
wi asfalt, a drugą „kocie łby”. 
W biegu na 5 km na etapie 2,5 km 
znajdzie się międzyczas. W przy-
padku biegu na 10 km na 2,5 oraz 
5 km umiejscowiony będzie punkt z 
wodą. Międzyczas na 5 km. Pilotem 
biegu będzie Grzegorz Lato – pił-
karz i trener, złoty medalista Igrzysk 
Olimpijskich z 1972 roku. Gościem 
specjalnym, będzie Norbert Nowic-
ki – pilot paralotni i motoparalotni, 
wicemistrz Polski i świata w PF-2, 
członek Kadry Narodowej PPG. 
Wraz z innymi gośćmi będzie deko-
rował medalami tych zawodników, 
którzy ukończyli bieg. 
Rozgrzewkę przed biegami po-
prowadzi Bartosz Olszewski – naj-
szybszy na świecie biegacz Wings 
For Life, który w 2017 roku w Me-
diolanie, pokonał 88 km! Ponadto 
specjalnie dla gości Hotelu Krasicki 
– głównego sponsora wydarzenia, 
Bartek poprowadzi specjalnie przy-
gotowane treningi. Wszystko po to, 
by jak najmilej spędzić czas w cie-
płych zamkowych wnętrzarz hotelu 
w czasie Festiwalu Biegowego im. 
Mikołaja Kopernika w Lidzbarku 
Warmińskim.

Po zmaganiach dla dorosłych do ry-
walizacji staną najmłodsi uczestni-
cy. Dla nich zostanie przygotowana 
specjalna trasa na 500 m. Bo prze-
cież czym skorupka za młodu… 
Festiwal Biegowy w Lidzbarku 
Warmińskim to nie tylko zmaga-
nia biegowe. Na uczestników oraz 
gości będą czekały specjalnie przy-
gotowane strefy. Pierwsza z nich to 
strefa relaksu – wygodne siedziska, 
na których można odpocząć po bie-
gu bądź nabierać sił tuż przed nim. 
Kolejna to strefa zabaw dla dzieci. 
Zabawki dmuchane umilą dzień 
najmłodszym uczestnikom Festiwa-
lu. Ostatnia ze stref to ta gastrono-
miczna – tam będzie można zjeść 
ciepły posiłek regeneracyjny, by 
nabrać sił po pokonanym dystansie. 
Lidzbark Warmiński to miejsce , 
w którym warto rozpocząć sezon 
biegowy. Miasto przepełnione 
jest zabytkami, które koniecznie 
trzeba odwiedzić przy okazji Fe-
stiwalu Biegowego im. Mikołaja 
Kopernika. Jednym z takich miejsc 
jest gotycki zamek biskupów war-
mińskich z XIV wieku. W pobliżu 
lidzbarskiej fary, na prawym brzegu 
rzeki Łyny znajdziecie Oranżerię 
Krasickiego - zespół pałacyków i 
pawilonów ogrodowych. Po biego-
wych zmaganiach warto udać się 

do Term Warmińskich. Znajdzie-
cie tam baseny, zjeżdżalnia multi-
medialna z efektami świetlnymi i 
akustycznymi, hydromasaże, bicze 
wodne, a także strefę saun. Lidz-
bark Warmiński to idealne miejsce 
na rozpoczęcie biegowych zmagań 
w 2018 roku!
Festiwal Biegowy im. Mikołaja Ko-
pernika w Lidzbarku Warmińskim 
otworzy Triadę biegową Biegaj’MY 
z DEM’a 2018. Kolejne biegi odbę-
dą się w maju w Kazimierzu Dol-
nym oraz w czerwcu w Konstanci-
nie – Jeziornie. 
Już dziś zapisz się na bieg 
i dobrze rozpocznij wiosnę:

Zapisz się:
http://biegajmyzdema.pl/
Dołącz do wydarzenia na FB: 
https://www.facebook.com/
events/1061873697287408/
Poznaj nasze inne biegi:
Festiwal Biegowy im. Jana 
Pawła II w Kazimierzu Dolnym 
- https://www.facebook.com/
events/1376225289171860/
Festiwal Biegowy im. Piotra 
Nurowskiego w Konstancinie – 
Jeziornie - https://www.facebook.
com/events/310253936132271/
Instagram: https://www.instagram.
com/biegajmyzdema/
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UPIĘKSZANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ORNECIE
Gmina Orneta stanęła przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym i�rozpoczyna 
realizacje dofi nansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów dotyczących 
zagospodarowania i�rozwoju przestrzeni publicznych. 

1.  REWALORYZACJA I�REWITALIZACJA 
PARKU MIEJSKIEGO W�ORNECIE
Całkowita wartość zadania 1�969�107,00 zł
Dofi nansowanie: 1�671�785,95 zł
Planowane zakończenie realizacji Projektu: 31 
maja 2019 r.

Projekt realizowany będzie w�ramach Osi prio-
rytetowej „Środowisko przyrodnicze i�racjonalne 
wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00”
Priorytet inwestycyjny: „Ochrona i�przywrócenie 
różnorodności biologicznej, ochrona i�rekultywa-
cja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, 
także poprzez program „Natura 2000” oraz zieloną 
infrastrukturę Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020 współfi nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rodzaje prac i�efekty rzeczowe:
•  Prace rozbiórkowe i�porządkowe- demontaż sta-

rych fundamentów, podmurówek z�terenu całego 
parku, oczyszczanie terenu, wycinka niektórych 
drzew i�zakrzaczeń;

•  Działania środowiskowe – utworzenie nowych 
stanowisk gatunków roślin wodnych, stworze-
nie ostoi dla płazów, bezkręgowców i�ptaków, 
utworzenie lęgowiska dla zimorodka oraz budek 
lęgowych dla ptaków i�nietoperzy, nasadzenia 
chronionych gatunków roślin, drzew i�krzewów;

•  Obiekty – ciągi piesze, schody-zejścia, ścieżki 
rowerowe, tarasy drewniane, mała architektu-
ra parkowa: ławki, kosze, ogrodzenia, stojaki 
na rowery, tablice edukacyjne i�informacyjne, 
plac zabaw, siłownia zewnętrzna, pergole, agora 
przyrodnicza z�miejscami do siedzenia i�sceną;

•  Uzbrojenie: oświetlenie terenów i�monitoring.

2.  ZAGOSPODAROWANIE I�ROZWÓJ PRZE-
STRZENI PUBLICZNYCH W�ORNECIE
Projekt realizowany w�ramach Osi priorytetowej 8
–„Obszary wymagające rewitalizacji” Działania 
8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
współfi nansowanego ze Środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu: 3�464�704,73 zł.
Wydatki kwalifi kowane Projektu: 3�403�204,73 zł.
Dofi nansowanie na realizację Projektu: 
2�892�724,02 zł.
Planowane zakończenie realizacji Projektu: 
30 wrzesień 2018 r.

Zakres rzeczowy został podzielony 
na 3 zadania:

Zadanie 1. Zagospodarowanie i�uporządkowanie 
pustych przestrzeni publicznych w�Ornecie przy 
jeziorze Mieczowym obejmuje:

a.  Budowę ciągów pieszych o�nawierzchni z�betonu 
dekoracyjnego lub kostki betonowej brukowej;

b.  Budowę ścieżki rowerowej o�nawierzchni z�be-
tonu dekoracyjnego lub kostki betonowej bru-
kowej;

c.  Budowę placu na pawilon/altanę o�funkcji han-
dlowej z�betonu dekoracyjnego lub kostki beto-
nowej brukowej;

d.  Budowę placu zabaw dla dzieci o�nawierzch-
ni poliuretanowej zaopatrzonego w�siedziska 
drewniane na ławce żelbetowej;

e.  Budowę placu pod urządzenie zabawowe 
„surfer” o�nawierzchni poliuretanowej; 

f.  Budowę drewnianych schodów terenowych na 
skarpie; 

g.  Budowę pomostu, podestów oraz tarasu o�kon-
strukcji drewnianej; 

h.  Budowę placu z�kompaktową fontanną posadz-
kową 8-punktową (wraz z�przyłączem wodno-
-kanalizacyjnym i�elektroenergetycznym);

i.  Budowę ścieżek przy kinie letnim i�opasek de-
koracyjnych z�grysu dolomitowego;

j.  Budowę ścieżek przy kinie letnim oraz stref bez-
piecznych siłowni ze żwiru;

k.  Wykonanie trawników oraz palisad klombów 
z�grysu dolomitowego;

l.  Oświetlenie ciągów pieszych, ścieżek rowero-
wych, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, fontanny 
i�kina letniego; 

m.  Dostawaę i�montaż urządzeń placu zabaw wraz 
z�ogrodzeniem, urządzeń siłowni zewnętrznej, 
ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, 
tablic informacyjnych, elementów drewnianych 
zagospodarowania kina letniego – podestu do 
siedzenia, ekranu projekcyjnego z�wyposaże-
niem (wraz z�wykonaniem przyłącza do sieci 
elektroenergetycznej).

Zadanie 2. Zagospodarowanie i�uporządkowanie 
zdegradowanych i�pustych przestrzeni w�Ornecie 
przy ul. Bażyńskiego i�1 Maja obejmuje:

a.  Budowę ciągów pieszych o�nawierzchni z�betonu 
dekoracyjnego lub kostki betonowej brukowej

b.  Budowę ścieżki rowerowej o�nawierzchni z�be-
tonu dekoracyjnego lub kostki betonowej bru-
kowej;

c.  Budowę placu zabaw dla dzieci o�nawierzchni 
poliuretanowej; 

d.  Budowę stref bezpiecznych urządzeń zabawo-
wych, siłowni i�street workout; 

e.  Wykonanie trawników oraz palisad klombów 
z�grysu dolomitowego;

f.  Oświetlenia ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, 
placu zabaw i�siłowni;

g.  Dostawę i�montaż urządzeń placu zabaw wraz 
z�ogrodzeniem, urządzeń siłowni zewnętrznej 
i�street workout, ławek, koszy na śmieci, ogro-
dzenia placu zabaw, stojaków rowerowych, tablic 
informacyjnych.

Zadanie 3. Zagospodarowanie i�uporządkowanie 
zdegradowanych i�pustych przestrzeni na obszarze 
Starego Miasta przy ul ks. Jerzego Popiełuszki 
w�Ornecie obejmuje:

a.  Budowę ciągów pieszych oraz dróg o�nawierzch-
ni z�kostki brukowej granitowej 

b.  Budowę drogi z�kostki kamiennej
c.  Budowę placu zabaw dla dzieci o�nawierzchni 

poliuretanowej
d.  Wykonanie trawników, nasadzeń roślin oraz 

palisad klombów z�grysu dolomitowego
e.  Oświetlenie placu zabaw
f.  Dostawę i�montaż urządzeń placu zabaw wraz 

z�ogrodzeniem, ławek, koszy na śmieci, słupków, 
tablicy informacyjnej

Wszystkim mieszkańcom Powiatu Lidzbarskiego, 
ich rodzinom i przyjaciołom

życzenia spokojnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych radością i nadzieją budzącej się do życia wiosny 

oraz wiarą w sens życia płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Józef Uzar

Przewodniczący Rady Miasta 
w Ornecie

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety

rnecie
Andrzej Gierlof

Zastępca Burmistrza Ornety
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Inwestycja ta dofi nansowana jest ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich”. Po-
moc ze środków PROW obejmuje bu-
dowę, przebudowę lub wyposażenie 
obiektów budowlanych służących do 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadza-
nia i  oczyszczania ścieków oraz zakup 
i montaż urządzeń i instalacji kanaliza-
cyjnych i wodociągowych.

Cała inwestycja będzie się składać 
z trzech etapów:

I -  budowa sieci kanalizacyjnej i  wo-
dociągowej w  miejscowości Krasze-
wo i  budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Nowa Wieś Wielka 

II -  budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z  oczyszczalnią ścieków w  miejsco-
wości Redy Osada

III -  Przebudowa stacji uzdatniania 
wody w miejscowościach Runowo, 
Kraszewo, Babiak, Morawa.

Na wykonanie robót zostały ogłoszo-
ne trzy przetargi. Nie odbyło się to 
bez problemów. Pierwszy przetarg był 
unieważniony (brak ofert). W  drugim 
przetargu został wyłoniony wyko-
nawca tylko na pierwszy etap prac. 
Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WO-
DROL” Olsztyn w  Dywitach. Na pozo-
stałe etapy kwoty w złożonych ofertach 
znacznie przewyższały tą przeznaczoną 
przez zamawiającego. Trzeci przetarg 
wyłonił wykonawcę na dwa pozostałe 

etapy prac. Wygrało Przedsiębiorstwo 
Transportowo-Sprzętowe Budowni-
ctwa „PYZAK” Anna Pyzak. 

Na dzień dzisiejszy prowadzone są pra-
ce budowlane w  miejscowości Nowa 
Wieś Wielka. W  miejscowości Kra-
szewo odbył się już częściowy odbiór 
robót budowlanych sieci sanitarnej 
i  wodociągowej. Mamy nadzieję, że 
prace nad tą inwestycją będą prze-
biegały szybko i  sprawnie. Całkowita 
wartość to 4  21059,61 zł, z  czego do-
fi nansowanie z  Urzędu Marszałkow-
skiego wyniesie 1 533 334,00 zł. Cały 
czas staramy się, aby zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców było sprawą 
kluczową, a co za tym idzie - dobrej ja-
kości woda to priorytet. Modernizacja 
infrastruktury kanalizacyjnej nie tylko 
przyczyni się do polepszenia warunków 
życia, ale i do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Poprzez powyższe inwe-
stycje pragniemy bowiem zwiększyć 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w  wodę 
mieszkańców gminy i  podnieść jakość 
ich życia.

Czysta woda priorytetem
gminy Lidzbark Warmiński

Urząd Gminy ul. I.Krasickiego 1
Lidzbark Warmiński
tel.fax 89 767 32 74
www.gminalidzbark.com

W trosce o bezpieczeństwo oraz poprawę warunków życia całej wspólnoty 
gminnej rozpoczęły się prace budowlane infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej Gminy Lidzbark Warmiński. Dzięki unowocześnieniu infrastruktury 
mieszkańcy będą mogli liczyć na niezawodny system dostawy czystej wody. 
Celem tych działań jest poprawa podstawowych usług na terenie naszej 
gminy.
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Rok 2018 w gminie Kiwi-
ty będzie kolejnym, w któ-
rym będziemy pracować 
na rzecz dalszego rozwoju 
naszej gminy i poprawy ja-
kości życia mieszkańców.

Szczególna troską sa-
morządu gminy będzie 
poprawa stanu nawierzch-
ni dróg gminnych. Rok 
ubiegły obfi tujący w duże 
opady, trwające kilka mie-
sięcy spowodował, że 
obecnie na wielu drogach 
nawierzchnia szutrowa zo-
stała zniszczona, a miesz-
kańcy mają trudności 
z� przejazdem. Taka sytua-
cja występuje we wszyst-
kich samorządach. Na te-
renie gminy Kiwity mamy 
70 km dróg gminnych szu-

trowych i 70 km dróg we-
wnętrznych (dojazdowych 
do gospodarstw i� pól). 
Niemal wszystkie wyma-
gają w miarę szybkiego 
remontu. I właśnie na drogi 
w tym roku skierujemy w 
pierwszej kolejności nasze 
działania, kiedy tylko po-
zwolą na to warunki atmo-
sferyczne.

W roku 2018 najważ-
niejszą inwestycją będzie 
budowa nowej drogi asfal-
towej od skrzyżowania Ma-
ków w kierunki wsi Blanki 
do granicy naszej gminy. 
Wartość inwestycji miała 
wynieść 3 mln zł jednakże 
po rozstrzygnięciu prze-
targu na wykonawstwo, 
będzie ona dużo mniejsza 

i�wyniesie 2 320 042,21�zł. 
Na realizację ww. inwe-
stycji gmina pozyskała 
znaczną część środków 
zewnętrznych. Mamy za-
pewnione dofi nansowanie 
z Urzędu Marszałkow-
skiego z PROW w kwocie 
1�476 242 zł. Będziemy ją 
realizować we współpracy 
ze Starostwem Powiato-
wym. Samorząd Powiatu 
Lidzbarskiego przeznaczy 
kwotę 675 040,17 zł., 
a� pozostała kwota w wy-
sokości 168 760,04 zł jest 
udziałem własnym gminy 
Kiwity. Inwestycja rozpo-
cznie się w m-cu kwietniu 
br. 
W tym miejscu pragnę po-
dziękować Staroście Lidz-
barskiemu Panu Janowi 
Harhajowi i Radzie Powiatu 
za bardzo dobrą, od wielu 
już lat, współpracę z naszą 
gminą na rzecz poprawy 
stanu nawierzchni naszych 
dróg.

Kolejną inwestycją bę-
dzie budowa sieci wo-
dociągowej dla kilku go-
spodarstw domowych 
w� miejscowości Kierwiny, 
przy czym koszt ten wy-
niesie około 40 tys. zł.

W bieżącym roku w dal-
szym ciągu samorząd gmi-
ny Kiwity będzie wspierał 
fi nansowo mieszkańców 
w zakresie budowy przy-
domowych oczyszczalni 
ścieków a także pozbywa-
nia się azbestu (eternitu 
z�pokryć dachowych).

Pragnę też Państwa po-
informować, że gmina 
Kiwity w tym roku będzie 
wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym organizować 
„Dożynki Powiatowe” po-
łączone z gminnymi, któ-
re wzorem lat ubiegłych 
odbędą się w miesiącu 
wrześniu w Stoczku.

W lipcu br. spotkamy się 
również w Żegotach na V 
już „Regionalnych Zawo-
dach Jeździeckich w Sko-
kach prze przeszkody”.

To tylko część zadań, 
które będą realizowane 
w� 2018 r., a które są po-
trzebne naszej społeczno-
ści.

W ciągu roku pojawi się 
zapewne wiele nowych 
potrzeb i zadań. Będę je 
wspólnie z Radą Gminy re-
alizował i wspierał miesz-
kańców w ich inicjaty-
wach, bo razem będziemy 
mogli zrobić dużo dobrego 
dla naszej małej ojczyzny – 
Gminy Kiwity.

Z życzeniami świąteczny-
mi i wyrazami szacunku

 Wójt Gminy
 Wiesław Tkaczuk

Urząd Gminy Kiwity
11-106 Kiwity 28
tel. 89 766 09 95

Oddajemy do rąk czytelników kolejne wydanie „Wieści z Powiatu”, w którym samorzą-
dy dzielą się informacjami o podejmowanych na rzecz swoich mieszkańców działaniach, 
tych, które zostały zrealizowane i tych, które są planowane.

Gmina Kiwity stawia na poprawę dróg

Wójt Gminy Kiwity - Wiesław Tkaczuk

Życzenia radosnych

Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych radością i nadzieją

budzącej się do życia wiosny
oraz wiarą w sens życia

płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego

składają

Przewodniczący                      Wójt Gminy Kiwity
 Rady Gminy                        Wiesław Tkaczuk

Cezary Alchimowicz  
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PODSUMOWANIE 2017 r. i PLANY na 2018 r.

W GMINIE LUBOMINO

W  pierwszym rzędzie Gmina zrealizowała 
w  2017 r. działania inwestycyjne w  zakresie 
przebudowy dróg gminnych, zmierzające do 
ulepszenia i  poprawy bezpieczeństwa pu-
blicznego. Zakończyła się realizacja inwestycji 
fi nansowanej w ramach PROW na lata 2014-
2020 pn. „Poprawa dostępności mieszkańców 
miejscowości Wilczkowo do obiektów użytecz-

ności publicznej poprzez przebudowę dróg 
gminnych w  miejscowości Wilczkowo” oraz 
modernizacja gminnej drogi gruntowej Sam-

borek – Wilczkowo. Łączna wartość inwestycji 
przekroczyła kwotę 1 mln zł. 

W  wyniku podjętych starań zmierzających 
do poprawy warunków życia mieszkańców przy 
wsparciu organizacji pozarządowych w  miej-
scowościach Zajączki i  Gronowo powstały 
zewnętrzne place zabaw z  siłowniami, prze-
prowadzone zostały również remonty świe-
tlic wiejskich oraz budynków gospodarczych. 
W  ramach dofi nansowania z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska usuniętych zo-
stało ponad 47 ton eternitu.

Gmina Lubomino jako organ prowadzący 
Zespół Szkół w Lubominie w 2017 r. do chwili 
obecnej odpowiada za realizację 3 projektów 
dofi nansowanych w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i  Mazury 
na lata 2014-2020 skierowanych do uczniów 
Szkoły Podstawowej w  Lubominie, uczniów 
Oddziałów Gimnazjalnych oraz dzieci uczęsz-
czających do Przedszkola Samorządowego 
w Lubominie. W ramach projektów uczniowie 
nabędą kompetencje kluczowe niezbędne na 
rynku pracy, nauczyciele podniosą umiejęt-
ności i  kompetencje zawodowe, doposażona 
została baza dydaktyczna szkoły oraz zorgani-
zowane zostaną w pierwszym półroczu 2018 r.

wyjazdy edukacyjne uczniów. W  ramach pro-
jektu skierowanego do przedszkola realizo-
wane są zajęcia stymulujące rozwój psychoru-
chowy dzieci, zajęcia rozwijające kompetencje 
społeczno-emocjonalne dzieci, szkolenia do-
skonalące umiejętności i  kompetencje zawo-
dowe nauczycieli. Doposażona została baza 
dydaktyczna przedszkola. Dzieciom z  okolicz-
nych miejscowości uczęszczającym do Oddzia-
łu zamiejscowego w Rogiedlach został zapew-
niony transport do i  z przedszkola, wykonany 
zostanie również plac zabaw. Łączna wartość 
projektów przekroczyła kwotę 1.5 mln zł.

Szczególnie istotnym elementem jest za-
pewnienie w Gminie wysokiej jakości edukacji. 
Tym samym w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Warmia i  Mazury na lata 
2014-2020 Gmina Lubomino złożyła w  lutym 
2018 r. wniosek o  dofi nansowanie projektu 
dotyczący kontynuacji działań realizowanych 
przez Zespół Szkół w  Lubominie w  zakresie 
podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukie-
runkowanej na rozwój kompetencji kluczo-
wych uczniów oraz wniosek o dofi nansowanie 
projektu we wskazanym powyżej zakresie dla 
Szkoły Podstawowej w  Wilczkowie. Łączna 
wartość złożonych projektów to kwota powy-
żej 1,5 mln zł.

Dbając o  rozwój samorządowej instytucji 
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w  ra-
mach programu dotacyjnego z  Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego planowane 

jest złożenie w kwietniu 2018 r. wniosku w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa, Priorytet II Infrastruktura Bibliotek 
2016-2020 polegającego na modernizacji bu-
dynku (nabytego przez Gminę) i zakupie wypo-
sażenia dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Wilczkowie celem podniesienia standardu 
oferowanych usług bibliotecznych dostosowa-
nych do zmieniających się potrzeb i obowiązu-
jących standardów.

Rok 2018 to również czas realizacji współ-
pracy z  organizacjami pozarządowymi, które 
pełnią ważną rolę w  rozwoju kapitału spo-
łecznego gminy. W 2018 r. przeprowadzonych 
zostanie wiele przedsięwzięć skierowanych 
do mieszkańców Gminy: RUSZ SIĘ !-zawody 
sportowe dla dzieci i młodzieży – UKS TROPS, 
III ceramiczne warsztaty z Oborą Sztuki – Kre-
atywna Wolnica, Seminarium z  MMA, Orga-
nizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - LZS 
Lubomino, V Letni Rodzinny Dzień Pieroga, 
Odpust Św. Małgorzaty w  Rogiedlach – Sto-
warzyszenie „NASZE-MARZENIA”, W  zdrowym 
ciele zdrowy duch – Stowarzyszenie Wiejskie 
„GOSPOSIA” w Wilczkowie

Działając na wielu płaszczyznach Gmina 
Lubomino stara się o podniesienie warunków 
życia społeczeństwa i  równomierny rozwój 
całej wspólnoty gminnej zgodnie z  kierunka-
mi działań samorządowych władz lokalnych 
wskazanych w przyjętej Strategii rozwoju Gmi-
ny Lubomino.

Programowanie działania samorządowych władz lokalnych corocznie odbywa się 
w oparciu o uwzględnienie założeń maksymalnego wykorzystania wewnętrznych 
zasobów gminy i hierarchizacji celów podejmowanych działań, ponieważ nigdy 
nie ma możliwości jednoczesnej realizacji wszystkich potrzeb. 

Wielkanoc
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzę Wszystkim, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Andrzej Mazur
Wójt Gminy Lubomino


