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Powiat lidzbarski jest 
od dawna w czołówce 
kraju pod względem 

wykorzystywania środków 
unijnych. Nic więc dziwnego, 
że mijający rok także był cza-
sem pracowitym i samorządy 
mają się czym pochwalić. 
Szczegółowo o tym przeczy-
tacie dzisiaj państwo w ostat-

nich w tym roku „Wieściach z 
powiatu”, które właśnie trzy-
macie w dłoniach.

Powiat duży nacisk kładzie 
na remonty dróg. W tym roku 
zakończył trzy inwestycje 
związane z poprawą jakości i 
bezpieczeństwa kierowców i 
pieszych. Przebudowano mię-
dzy innymi ulicę Warszawską 

w Lidzbarku Warmińskim. W 
Ornecie wykonano podbudo-
wę i nawierzchnię bitumicz-
ną na Osiedlu Dąbrowskiego. 
Nakładkę bitumiczną wyko-
nano też na odcinku drogi z 
Blanek do Kłębowa.

Samorząd powiatu planuje 
kolejne inwestycje, a wśród 
nich także kolejne remonty 

dróg, między innymi przebu-
dowę drogi na odcinku Wol-
nica — Różyn oraz jezdnię 
drogi powiatowej 1946N od 
od granicy gminy Kiwity do 
1535N przez Maków.

Oczywiście inwestycji będzie 
więcej. Zapraszamy na łamy 
tego wydania „Wieści”, gdzie 
można się z nimi zapoznać.

Warto też przy okazji przy-
pomnieć, że nasi samorzą-
dowcy są doceniani. W 
minionym roku, dokładnie 
16 listopada na pierwszym 
Kongresie Przyszłości zor-
ganizowanym przez Grupę 
WM wydawcę Gazety Olsz-
tyńskiej, starosta lidzbarski 
Jan Harhaj oraz wójt gmi-

ny Kiwity Wiesław Tkaczuk 
odebrali w Olsztynie statu-
etkę w kategorii „Wykorzy-
stywanie środków unijnych” 
Plebiscytu „Inwestycja Roku 
2016”. Tak więc rok 2017 był 
też rokiem, w którym wysi-
łek samorządów bywał do-
ceniony.

Zapraszamy do lektury.

Powiat lidzbarski — pracowity i doceniany

Starosta Jan Harhaj i wójt Wiesław 
Tkaczuk odebrali statuetkę w kategorii 
„Wykorzystywanie środków unijnych”  
Plebiscytu „Inwestycja Roku 2016”.  
Na zdjęciu w towarzystwie marszałka 
Gustawa Marka Brzezina Fot. Anna Zbilska
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„Minął kolejny rok. Rok ciężkiej pracy, trudnych i odpowiedzialnych 
decyzji podejmowanych na podstawie zasobności rocznych 
budżetów, zakończony dobrymi wynikami. Dzięki zaangażowaniu: 
Rady Powiatu Lidzbarskiego, Zarządu Powiatu Lidzbarskiego oraz 
wzorowej współpracy na wszystkich szczeblach samorządności 

udało się zrealizować wiele pomysłów i projektów. Które wcześniej pozostawały w sferze 
Marzeń. Dorobek samorządu powiatowego jak zwykle oceniany jest przez pryzmat dokonań 
inwestycyjnych zaś z perspektywy mieszkańców najważniejsze są efekty pracy z których 
mogą bezpośrednio korzystać”.
Zapraszam zatem do krótkiego podsumowania roku 2017. 

Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski

Powiat Lidzbarski w inwestycyjnym wirze 
Podsumowanie roku 2017

„Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki - Kłębowo”.
Wartość umowy: 1�243�376,25 zł brutto

„Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim”.
Wartość umowy: 898�097,42 zł brutto

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz war-
sztaty szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim 
przy ul. Wierzbickiego 3B” 
Część I : Wartość umowy 2�361�255,33 zł brutto.  Planowany termin zakończenia 13 lipca 
2018 r. 
Część II: Wartość umowy 397�823,40 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 14 
sierpnia 2018 r.
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidz-
barskiego” 
Wartość projektu wynosi 3.999.726,56 zł brutto

„Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i 
siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OCHK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez 
kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną.” Część I: Budowa infrastruktury oraz 
zagospodarowanie terenu.
Wartość umowy: 1.685 100,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia: 30 czerwca 2018 r.

II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA: podsumowującym wydatki 
inwestycyjne samorządów w latach 2014 -2016 w kategorii powiaty.

Powiat Lidzbarski wraz z Gminą Kiwity zdobył statuetkę za I miejsce w kategorii „Wykorzystywanie 
środków unijnych” za inwestycję pod nazwą „Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i 
Kobieli do drogi wojewódzkiej 513 i siedziby gminy Kiwity”. 

„Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej na ulicy Osiedle Dąbrowskiego w Or-
necie”
Wartość umowy: 161 235,78 zł brutto

„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa na terenie� powiatu lidzbarskiego”
Wartość umowy:  51�377,40 zł brutto

„Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki 
i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OCHK) w Lidzbarku Warmińskim, po-
przez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną.” Część II: Zaadaptowa-
nie istniejącego budynku na potrzeby Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej.
Wartość umowy:  490�574,55 zł brutto. Planowany termin zakończenia: 30 marca 2018 r.

 „e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim”
Całkowita wartość projektu wynosi 940 335,00 zł brutto. Okres realizacji do 31.01.2019 r.

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topografi cznych 
w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”
Wartość umowy: 4.133 020,27 zł. Okres realizacji do 01.06.2018 r.

„Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica – Różyn oraz dróg gminnych nr 
116029N i 116030N” 
Długość odcinka: 3,720 km
„Przebudowa DP1946N od granicy Gminy Kiwity do DP1535N przez miejscowość Maków”
Długość odcinka: 2,453 km

Wyróżnienia  w I etapie konkursu Modernizacja Roku 2016 dla obiektów: „Przebudowa drogi powiatowej 
1397N (na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką DW 507 Orneta – Henrykowo – Pieniężno, 
do wiaduktu kolejowego Olsztyn – Braniewo) oraz Przebudowa drogi powiatowej w ramach operacji 
„Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity”.

Inwestycje zakończone:

Inwestycje w trakcie realizacji:

Nagrody i wyróżnienia:

Uroczyste podpisanie umowy na dofi nansowanie projektu pn. „e-Administracja 
w Powiecie Lidzbarskim” 29.11.2017 r.

Uroczystość 40-lecia Powiatu Emsland  06.09.2017 r. Starosta Lidzbarski podzielił chleb podczas 
Powiatowych Dożynek w Henrykowie 09.09.2017 r.

Włodarz powiatu lidzbarskiego odbiera nagrodę za II miejsce w kategorii wydatki 
inwestycyjne samorządów. Katowice 05.10.2017 r.
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Dzięki owocnym i częstym kontaktom partnerskim, zacieśniamy więzi, budujemy pozytywny 
wizerunek powiatów, a�  przede wszytym poznajemy specyfi kę naszej pracy i tym samym 
umacniamy nasze partnerstwo. Powiat Lidzbarski ma podpisane umowy partnerskie o 
współpracy  z następującymi powiatami: od 2000 roku z Miastem i Rejonem Bagrationowsk 

Tradycyjnie już od dziewięciu lat powiat jest organizatorem Dożynek Powiatowych. Tegoroczne 
święto plonów odbywało się w Gminie Orneta – w miejscowości Henrykowo. Było okazją 
do złożenia  podziękowań rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, działkowiczom, wszystkim 
osobom związanym z rolnictwem, za ich trud, wysiłek i ciężką pracę . Starosta Jan Harhaj 
wręczył tytuły „Zasłużony dla Rolnictwa Powiatu Lidzbarskiego” dziewięciu gospodarzom. 
Nagroda specjalna trafi ła również do Sołectwa wsi Babiak.
Co roku przy okazji Święta Edukacji Narodowej odbyło się również XII Powiatowe Spotkanie 
z Talentem, na którym laureaci otrzymują z rąk włodarzy pamiątkowe statuetki oraz nagrody 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim wzbogacił się o nowoczesną karetkę 
typu „S”.    Ambulans  wraz z wyposażeniem został zakupiony z dotacji celowej Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto w ramach umowy na  doposażenia podmiotów leczniczych 
Warmii i Mazur w sprzęt ratownictwa medycznego podpisanej z Wojewodą Warmińsko – 
Mazurskim Powiat Lidzbarski otrzymał 93.500,00 zł. Z dotacji zakupiono urządzenie do 
mechanicznego  ucisku klatki piersiowej oraz respirator. 
Powiat Lidzbarski od lat wspiera kształcenie personelu medycznego naszego Szpitala. 
Z dotacji skorzystało 14 pracowników z czego 9 ukończyło studia i uzyskało kwalifi kacje 
pielęgniarskie. W roku 2017 na kontynuację kształcenia średniego personelu medycznego 
Powiat przekazał dotację w kwocie 40.000,00 zł. 

W trakcie minionych dwunastu miesięcy Rada Powiatu zebrała się na 9 sesjach. W omawianym 
okresie podjęła 75 uchwał. Jednymi z najważniejszych były m.in.: w sprawie udzielenia 
absolutorium, w sprawie  uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofi ar przemocy w rodzinie, w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej 

(Federacja Rosyjska), od 2004 roku z Powiatem Emsland  (Niemcy), od 2007 z Powiatem 
Zastaveńskim (Ukraina), od 2010 z Rejonem Ostrowieckim  (Obwód Grodzieński Republiki 
Białoruś). 

pieniężne i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury. W 2017 roku na 
nagrody Starosty przeznaczono 3.800 zł, na stypendia sportowe 10.500 zł, a na stypendia 
naukowe 23.000 zł. 
W miesiącu kwietniu na stadionie miejskim w Lidzbarku Warmińskim, obyły się I Mistrzostwa 
Powiatu w Biegu na 5000 m pod patronatem Starosty Lidzbarskiego Pan Jana Harhaja.  
Zaś w październiku w hali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku 
Warmińskim odbył się I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników oraz Uczniów Szkół 
Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Lidzbarskiego. 

Powiat współuczestniczy w dostosowywaniu Szpitala do wymagań jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą Dotacja na ten cel udzielona Zespołowi w roku 2017 to kwota 208.850,00 zł.
W roku 2017 powiat zlecił utworzenie specjalistycznej poradni urologicznej. Poradnia 
funkcjonuje od listopada b.r. Ze świadczeń skorzystało 59  pacjentów. Świadczenia 
fi nansowane są przez Powiat Lidzbarski. 

W nowy aparat powietrzny MSA Auer AirGO �z butlą kompozytową wzbogacili się powiatowi 
strażacy. Urządzenie używane jest przez strażaków do ochrony górnych dróg oddechowych 
w akcjach o silnym zadymieniu.

Powiatowi Chojnickiemu, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Lidzbarskiego na lata 2018-2030, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 
2018 rok.

Współpraca zagraniczna:

Oświata, Kultura, Sport:

Bezpieczeństwo i zdrowie publiczne:

Działalność Rady Powiatu

Starosta Lidzbarski oraz laureaci XII Powiatowego Spotkania z 
Talentem.13.10.2017 r.

I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników oraz Uczniów Szkół 
Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Lidzbarskiego. 11.10.2017 r.

Podpisanie umowy na doposażenie ZOZ w sprzęt ratownictwa medycznego. 
23.11.2017 r.

Przekazanie aparatu powietrznego dla strażaków podczas XXI Sesji Rady 
Powiatu. 30.11.2017 r.

Odebranie statuetki oraz dyplomu za I miejsce za inwestycję 2016 roku – Drogę na Tolniki Wielkie i Kobielę. 16.11.2017 r.

-1L22017lwwl-g
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INWESTYCJE GMINY MIEJSKIEJ 
LIDZBARK WARMIŃSKI

INWESTYCJE DROGOWE
•  Zrealizowane – łącznie – ok. 2400 mb dróg, 2990 m2 utwardzeń 

parkingów i�placów, za łączną kwotę ok. 4 589 000 zł, w�tym: 
–  Modernizacja ul. Pięknej z�przebudową infrastruktury pod-

ziemnej
–  Przebudowa ulicy Słowackiego w�Lidzbarku Warmińskim
–  Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Orneckiej w�Lidz-

barku Warmińskim - etap I
–  Budowa parkingu przy J.W. od strony ul. Olsztyńskiej
–  Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 

ulic miejskich: Astronomów, Słonecznej, Krasickiego 
–  Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika
–  Utwardzenie placu przy ul. Lipowej (przy Biedronce)

•  W�trakcie realizacji – 934 mb dróg, łączna kwota inwestycji 
1 128 097 zł, tj.:
–  Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebu-

dowę ulicy Warszawskiej – inwestycja prowadzona wspólnie 
z�Powiatem Lidzbarskim

–  Remont nawierzchni drogi przy ulicy Bema w�ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

•  Planowane na rok 2018/2019
–  Budowa parkingu przy ul. Kromera
–  Budowa drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
–  Remont drogi wewnętrznej Kasprowicza
–  Projekt przebudowy ul. Konarskiego
–  Przebudowa ronda na DK 51 ul. Orła Białego

POZYSKANE DOTACJE ŁĄCZNIE 29 452 813 ZŁ
•  Dwie umowy w�ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji 

miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego pierw-
sze 13 526 023 zł dotacji na projekty o�wartości 17 000 000 zł
–  Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfi -

teatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i�Kultury Warmińskiej 
–  Kwota dofi nansowania 8 583 926 zł Wartość projektu 10 207 

676 zł
–  Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsz-

tyńskiej do mostu na ul. Kopernika w�Lidzbarku Warmińskim
–  Kwota dofi nansowania 4 553 897 zł Wartość projektu 5 608 

608 zł
•  4 pre-umowy na projekty o�łącznej kwocie dofi nansowania 

ok. 4 700 000 zł
–  Infrastruktura rekreacyjna przy ul. Kalinowskiego
–  Dofi nansowanie 680 000 zł Szacunkowy całkowity koszt 

realizacji projektu 800 000 zł
–  Zabezpieczenie murów obronnych
–  Dofi nansowanie 2 550 000 zł Szacunkowy całkowity koszt 

realizacji projektu 3 000 000 zł
–  Zagospodarowanie suchej fosy
–  Dofi nansowanie 425 000 zł Szacunkowy całkowity koszt 

realizacji projektu 500 000 zł
–  Utworzenia Ośrodka Aktywizacji Zawodowej

–  Dofi nansowanie 1 020 000 zł Szacunkowy całkowity koszt 
realizacji projektu 1 200 000 zł

•  LGD Warmiński Zakątek – 83 980,00 zł
–  Rozbudowa placu zabaw oraz miejsca aktywnej rekreacji 

w�Parku im. Ireny Kwinto w�Lidzbarku Warmińskim. Ustalona 
przez LGD kwota wsparcia 50 893 zł

•  Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020 
–  Infrastruktura uzdrowiskowa – Leśny park uzdrowiskowy 

Doliny Symsarny”
–  Kwota dofi nansowania 1 224 000 zł 

Wartość projektu 1 458 000 zł
–  Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w�Lidz-

barku Warmińskim
–  Kwota dofi nansowania 1 468 954 zł 

Wartość projektu 1 799 681 zł
–  Termomodernizacja kompleksu trzech budynków szkolnych 

przy ul. Polnej 36 w�Lidzbarku Warmińskim
–  Kwota dofi nansowania 4 854 000 zł 

Wartość projektu 7 701 428 zł
•  Program rozwoju gminnej i�powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019
Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 
ulic miejskich: Astronomów, Słonecznej i�Krasickiego w�Lidz-
barku Warmińskim
Kwota dofi nansowania 1 256 605 zł 
Wartość projektu 2 513 211 zł

•  Program Operacyjny Infrastruktura i�Środowisko 2014-2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w�Lidzbarku Warmińskim na 
obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury 
Kwota dofi nansowania 1 879 242,44 zł 
Wartość projektu 2 711 094,35 zł

• Bank Gospodarki Krajowej
Przebudowa stołówki ze zmianą sposobu użytkowania na lokale 
socjalne przy ul. Orneckiej 6A w�Lidzbarku Warmińskim
Kwota dofi nansowania 394 322,11 zł 
Wartość projektu 876 989,31 zł

•  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Dotacja celowa WUOZ na sporządzenie dokumentacji tech-
nicznej odbudowy murów obronnych przy Placu Kościelnym.
Kwota dotacji 64 300,00 zł

•  Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
w�Lidzbarku Warmińskim w�postaci boiska wielofunkcyjnego
Kwota dofi nansowania 422 674 zł Szacowana wartość projektu 
1 280 831 zł

W�TRAKCIE OCENY
•  Historia i�piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. 

Renowacja cmentarza komunalnego w�Lidzbarku Warmińskim.
Projekt zakłada renowację murów cmentarnych, zabytkowych 
nagrobków oraz stacji drogi krzyżowej, budowę alejek pie-
szych, budowę sanitariatu oraz rewitalizację zieleni. Szacowana 

wartość projektu: 1 353 378,50 zł. 
Wnioskowane dofi nansowanie: 1 094 883,21 zł z�RPO Warmia 
i�Mazury 2014-2020. 

•  Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny 
i�widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych 
w�Lidzbarku Warmińskim
W�zakres projektu wchodzi budowa sceny i�widowni plenerowej 
wraz z�zadaszeniem membranowym oraz wyposażeniem(nagło-
śnienie, oświetlenie), elementem małej architektury tj. drzew-
kiem jazzowym, oraz organizacja pięciu imprez kulturalnych.
Wybudowana infrastruktura stworzy możliwość organizacji 
imprez kulturalnych w�szczególności: Festiwalu Kultury War-
mińskiej, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Regionalnej, 
Festiwalu Kina Niezależnego, Napoleonów Kultury – Jarmarku 
Ginących Zawodów, Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych. 
Wartość projektu: 2 895 947,00 zł. 
Planowane dofi nansowanie: 2 345 427,48 zł z�RPO Warmia 
i�Mazury

•  Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej w�ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i�Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej . 
Wartość kosztorysowa robót: 3 300 464,00 zł, dofi nansowanie 
z�budżetu państwa 1 351 643,00 zł.

•  Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
przy ul. Kalinowskiego (Przystaniowa) 9,11,13,15.
Inwestycja polega na kompleksowej poprawie efektywności 
energetycznej 4 budynków mieszkalnych tj. docieplenie ścian 
i�stropów, wymiana stolarki zewnętrznej, modernizacja instalacji 
centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania. 
Wartość ogółem 963 046,69 zł, wnioskowane dofi nansowanie 
818 589,69 zł.

•  Termomodernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych 
na terenie obszaru rewitalizacji - ul. Prosta 15, ul. Kasprowicza 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 
Wartość projektów 3.000.000,dofi nansowanie z�RPO Warmia 
i�Mazury 2.550.000zł

Zmodernizowano ul. Piękną w Lidzbarku Warmińskim W grudniu otwarto bulwar nad Łyną

Centrum rekreacyjne w parku im. I. Kwinto

Oddano do użytku mieszkania socjalne 
przy ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim
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W  Gminie Orneta – 
miniony rok był 
kolejnym okresem 

wytężonej pracy samorządo-
wej. Mnie osobiście – mówi 
Burmistrz Ornety Ireneusz 
Popiel – cieszy skuteczność 
i  efektywność tegorocznych 
dokonań. Martwią, jak każ-
dego Wójta i  Burmistrza 
w naszym regionie skutki te-
gorocznych niesprzyjających 
warunków pogodowych, po-
wodujących straty rolników 
i  producentów, degradację 
sieci lokalnych dróg o  nie-
ulepszonej nawierzchni i  tym 
samym utrudnienia w  komu-
nikacji lokalnej. Nie ominęły 
Gminy w  2017 roku też lo-
kalne podtopienia i  zalania 
(z poprzednimi mieliśmy do 
czynienia na początku 2011 
roku), ale i  z  tą sytuacją or-
necki samorząd i  jego służby 
– w  tym zwłaszcza jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
– poradziły i nadal radzą so-
bie dobrze, ale życzyć w  tym 
momencie wypada na pew-
no wszystkim mieszkańcom 
lepszej pogody w  przyszłym 
roku.

W 2017 roku, zaczęły 
zapadać wreszcie decyzje 
w sprawie dofi nansowania ze 
środków Unii Europejskiej 
różnych planowanych przez 
ornecki samorząd przedsię-
wzięć. Część umów została 
już z  Samorządem Woje-
wództwa podpisana, część 
wniosków czeka jeszcze na 
rozstrzygnięcie.

Cieszy nas ogromnie, że 
dzięki pomocy uzyskanej 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i  Regionalne-
go Programu Operacyjnego, 
będziemy mogli w  najbliż-
szym czasie realizować:

- drogę od dr. woj. Nr 

513 do wsi Bogatyńskie wraz 
z  mostem na rzece Drwęca 
Warmińska w obszarze Natu-
ra 2000

- drogę z Ornety do miej-
scowości Krosno, z przepięk-
nym Sanktuarium Maryjnym

- rewitalizację, zagospoda-
rowanie i  rozwój przestrzeni 
publicznych kilku obszarów 
w  Ornecie (w  okolicach ul. 
Ks. Popiełuszki i  Browarnej 
oraz Pomnika Św. Jana Pawła 
II, teren rekreacyjny nad Je-
ziorem Mieczowym – plaża, 
plac zabaw pomiędzy ul. Ba-
żyńskiego i 1 Maja),

- II etap budowy targowi-
ska miejskiego w Ornecie, co 
umożliwi handel zwierzętami 

zgodnie z  wymogami. Ta in-
formacja ucieszy na pewno 
hodowców małych i  dużych 
zwierząt gospodarskich nie 
tylko z  gminy Orneta, ale 
i  z  gmin ościennych. Orneta 
słynęła z handlu końmi – być 
może tradycja ta do Ornety 
powróci.

- rozwój e-usług w  Urzę-
dzie Miejskim, co niewątpli-
wie ułatwi wielu mieszkań-
com i  klientom dostęp do 
usług Urzędu

Liczymy także, że w  naj-
bliższym czasie pojawią 
się kolejne rozstrzygnięcia 
w  sprawie dofi nansowania: 
modernizacji instalacji elek-
trycznej Gimnazjum Nr 2 
w  Ornecie wraz z zakupem 
wyposażenia polepszającego 
warunki nauczania, rewi-

talizacji Parku Miejskiego 
w Ornecie (dolina od Jeziora 
Mieczowego do rzeki Drwęcy 
Warmińskiej), rewitalizacji 
terenu przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Ornecie i samej 
szkoły.

W 2017 roku oddano 
do użytku i  zasiedlono 21 
nowych lokali socjalnych – 
w  wyniku adaptacji jednego 
z  budynków byłej jednostki 
wojskowej. To pierwsza tego 
typu inwestycja w  ornec-
kim samorządzie. Czujemy 
ogromną satysfakcję, że mo-
gliśmy w  ten sposób popra-
wić sytuację mieszkaniową 
wielu rodzin z  terenu miasta 
i  gminy. Szczególne podzię-

kowania należą się instytucji 
Bank Gospodarstwa Kra-
jowego w  Warszawie, który 
wspomógł fi nansowanie tego 
przedsięwzięcia przekazując 
prawie 1 milion złoty bez-
zwrotnej pomocy.

W listopadzie zakoń-
czono budowę Orlika Lek-
koatletycznego przy ul. 
Warmińskiej w  Ornecie. To 
pierwszy obiekt w  Ornecie 
ze sztuczną, 4-torową bież-
nią poliuretanową, boiskiem 
wielofunkcyjnym, skocznią 
w  dal i  rzutnią do pchnięcia 

kulą. Obiekt wzbogaci nie-
wątpliwie ofertę edukacyjną 
i  rekreacyjno-sportową dla 
uczniów, zawodników Ludo-

wego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego i  mieszkańców. 
Inwestycję zrealizowano przy 
udziale środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

Na początku grudnia ode-
brano roboty modernizacyj-
ne drogi do Woli Lipeckiej. 
Wykonano m.in. nową na-
wierzchnię bitumiczną, prze-
budowano przepusty i zjazdy 
na 1,5 kilometrowym odcinku 
drogi.

Miniony okres, to ponad 
9 milionowy bilans pozyska-

nych na realizację inwestycji 
środków, a rok się jeszcze nie 
zakończył. Wartość zakon-
traktowanych fi nansowo in-
westycji przekracza w  chwili 
obecnej 15 mln zł, a  liczymy 
i życzymy sobie jeszcze więcej 
– wszystko by mieszkańcom 
żyło się łatwiej i lepiej.

Rok 2017 to także mniej-
sze przedsięwzięcia, ale rów-
nie ważne dla lokalnej spo-
łeczności. Wyremontowano 
część drogi gminnej w  Min-
gajnach, most w miejsc. Baży-
ny, również zbudowano wiatę 
rekreacyjną w tej miejscowo-
ści, ustawiono kolejne 4 wiaty 
przystankowe przy drogach 
wojewódzkich, zbudowano 
nowe parkingi (przy ul. Ko-

pernika i ul. Bażyńskiego nad 
orneckim jeziorem, nowe 
nawierzchnie bitumiczne na 
ul. cach powiatowych (wspól-
nie ze Starostą Lidzbarskim) 
i gminnych (ul. Os. Dąbrow-
skiego, łącznik do ul. Kwiato-
wej, ul. Wodna – do Ośrodka 
Zdrowia, ul. Podleśna 14-
18), zagospodarowano część 
terenu rekreacyjnego przy 
OSiR w  Ornecie (siłownia 
zewnętrzna). Wiele przed-
sięwzięć wykonano w ramach 
środków Funduszu Sołec-
kiego, którym gospodarują 
Rady Sołeckie, mieszkańcy 
poszczególnych wsi i  zarzą-
dy osiedli w  Ornecie. Pra-
wie każda wieś w  2017 roku 
wzbogaciła swoją infrastruk-
turę gospodarczą i rekreacyj-
ną o  nowe urządzenia placu 
zabaw, urządzenia siłowni 
zewnętrznej, nowe ławki, me-
ble ogrodowe, narzędzia do 
pielęgnacji terenów zielonych 
oraz wiaty i małe obiekty go-
spodarcze. Na wsiach robi 
się coraz bardziej kolorowo 
i  aktywnie. W  tym momen-
cie, niezwykle serdecznie, 
za wielkie zaangażowanie 
i aktywność społeczną wszyst-
kim mieszkańcom w  imieniu 
Samorządu Ornety dziękuję.
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Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Państwu nastrojowej przedświątecznej atmosfery, 
wzajemnego zrozumienia, spokoju, radości 

i rodzinnego ciepła podczas spotkań w�gronie najbliższych.
Niech ten piękny czas przepełniony będzie 
błogosławieństwem, pokojem i�miłością,

a�Nowy 2018 Rok przyniesie optymizm, szczęście, 
powodzenie oraz spełnienie wszelkich oczekiwań w�życiu 

prywatnym jak i�zawodowym.

 Przewodniczący Burmistrz
Rady Miejskiej w�Ornecie Ornety
 Józef Uzar  Ireneusz Popiel

Zastępca Burmistrza Ornety
Andrzej Gierlof

Burmistrz Ornety
Ireneusz Popiel

Nowowybudowany Orlik Lakkoatletyczny

Oddany do użytku lokal socjalny
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Rok 2017 minął szybko i bardzo pracowicie. Wzorem 
lat ubiegłych, mając na uwadze dobro mieszkańców, od-
nawiamy budynki, remontujemy drogi, dbamy o bezpie-
czeństwo.  

Modernizując drogi, odtwarzamy ich prawidłowy 
przebieg geodezyjny. Bieżący rok to przede wszystkim 
modernizacja drogi w Pilniku, której całkowity koszt, 
obejmujący projekt, nadzór i�wykonawstwo, wyniósł po-
nad 1�800�000,00 zł. Ponadto zmodernizowaliśmy drogę 
Kłębowo - Świętnik oraz Redy-Osada i wiele innych. Sy-
stemem gospodarczym na bieżąco remontujemy drogi 
gruntowe w ramach własnej kadry i sprzętu. Podpisaliśmy 
także porozumienie i wspólnie z�Powiatem Lidzbarskim 
wykonaliśmy remont drogi Kłębowo - Blanki. Wkład 
fi nansowy Gminy to 230�000,00 zł.

Ważną umową 2017 roku było uzyskanie pomocy fi nan-
sowej w�kwocie 1�533�334,00 zł na modernizację infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej w ramach działania „Podstawo-
we usługi i�odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. W ramach projektu zostaną przebudowane stacje 
uzdatniania wody w� miejscowościach: Morawa, Babiak, 
Runowo i�Kraszewo; wybudowana zostanie sieć sanitarna 
w�miejscowości Redy-Osada oraz rozbudowane będą sie-
ci wodno-kanalizacyjne w Kraszewie i� sieć wodociągowa 
w�Nowej Wsi Wielkiej. Wykonanie tych inwestycji wpłynie 
na poprawę warunków życia mieszkańców oraz poprawę 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Co roku przeprowadzamy remonty budynków komu-
nalnych i użytkowych. Za nami dwa wspaniałe jubileusze, 
tj. 70 lat OSP w Runowie i 50 lat OSP w Rogożu, które były 
doskonałą okazją do wyremontowania i wyposażenia  tych 
jednostek w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W tym roku ważnym aspektem było dostosowa-
nie szkół podstawowych do reformy szkolnictwa. Trzy 
z� czterech szkół gminnych z dniem 1� września przy-
witały reformę w budynkach wyremontowanych i do-
stosowanych do potrzeb 8-letniej szkoły podstawowej. 
W trosce o� bezpieczeństwo i komfort oczekiwania po-
dróżnych na przyjeżdżające autobusy wyremontowa-
liśmy wiaty przystankowe, które służą zarówno dzie-
ciom dojeżdżającym do szkół, jak również mieszkań-
com korzystającym z komunikacji publicznej. Gmina 
Lidzbark Warmiński, jako właściciel budynków ko-

munalnych, stara się zaspokajać potrzeby najemców, 
rokrocznie modernizując i�odnawiając budynki mieszkal-
ne.  

Inwestycji jest wiele i każdy rok przynosi coraz wię-
cej. Cały czas staramy się pozyskiwać środki z zewnętrz, 
aby większość potrzeb mieszkańców została zaspokojo-
na. Staramy się pomagać wszystkim, w�ramach własnych 
możliwości. Powyższe przedsięwzięcia mają na celu przy-
czynić się do zwiększenia jakości życia mieszkańców.

Ogromnie cieszy mnie fakt, iż mieszkańcy gminy Lidz-
bark Warmiński to ludzie aktywni, z�pasją, działający na 
rzecz rozwoju własnych wsi. W tym roku w ramach inicja-
tywy lokalnej wsparliśmy 9 projektów na  przedsięwzię-
cia o zakresie lokalnym. Dzięki temu zagospodarowano 
gminne place, ogrodzono boiska wiejskie, zakupiono 
sprzęty do pielęgnacji zieleni w miejscach publicznych. 
Z dumą mogę powiedzieć, że potrzeba integracji spo-
łecznej i wspólnego spędzania czasu wciąż rośnie. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że przyszłością jest mło-
dzież, która nieustannie pragnie się rozwijać. Ogromną 
szansą dla młodych sportowców jest utworzenie Ludo-
wego Uczniowskiego Klubu Sportowego „KAROL” przy 
Szkole Podstawowej w Kraszewie. Ponadto wszystkie 
dzieci oraz młodzież, chcące rozwijać swoje pasje i�zain-
teresowania, zachęcam do korzystania z zajęć propono-
wanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w�Pil-
niku. 

Każdego, kto na bieżąco chce wiedzieć, co nowego 
dzieje się w naszym regionie, zapraszam do przegląda-
nia strony internetowej gminy. Od sierpnia posiadamy 
też swoją stronę na Facebooku. Wszystkich internautów 
zachęcam do jej odwiedzenia. 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Fabian Andrukajtis

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Lidzbark Warmiński!
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KOLEJNY ROK
INTENSYWNEJ PRACY!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Sięgamy po fundusze zewnętrzne!
Rok 2017 to rok inwestycji drogowych. Oprócz bieżących remontów dróg gminnych w�mijającym roku zrealizowaliśmy 
przedsięwzięcie polegające na przebudowie dróg gminnych w�miejscowości Wilczkowo . Pełną parą ruszyły również 
roboty inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica – Różyn oraz dróg gminnych nr 
116029N i�116030N”. Łączna wartość inwestycji sięga ponad 2�500�000 złotych, z�czego niespełna 1�600�000 złotych to 
środki pozyskane w�ramach PROW 2014 – 2010 – operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 
Zrealizowane zostały również prace inwestycyjne w�ramach zadania „Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek 
– Wilczkowo, w�ramach którego zmodernizowano drogę na odcinku ponad 1600 mb. Wartość robót 178�927 złotych 
(50% środków pozyskane z�budżetu województwa). 
W� roku 2017 kontynuowaliśmy realizacje projektów w� ramach RPO, polegających na wyposażeniu szkół oraz 
doskonaleniu umiejętności i�kompetencji nauczycieli. Projekt realizowany jest od 2016 roku – wartość to kwota 1�146�000 
złotych, z�czego dofi nansowanie stanowi kwotę 1 089 000 złotych. 
Tegorocznym novum jest projekt „Nasz przedszkolak”, który realizowany będzie również przez kolejne 2 lata. Łączna 
wartość przedsięwzięcia to kwota 738� 000 złotych, z� czego 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Nowe rozdanie w� ramach PROW 2014-2020 otworzyło furtkę podmiotom niezaliczonym do sektora fi nansów 
publicznych. To one, przy współpracy z�naszym samorządem lokalnym, zrealizowały i�realizują projekty przyczyniające 
się do polepszenia jakości życia lokalnej społeczności. LZS Lubomino stworzyło warunki do rekreacji mieszkańcom 
Gronowa i� Zajączek (budowa placów zabaw z� siłowniami zewnętrznymi), Stowarzyszenie Wiejskie Gosposia 
w�Wilczkowie i�UKS „Trops” w�Lubominie wsparły swoim działaniem lokalne centra animacji społecznych, a�lokalne 
parafi e zadbały o�ochronę zabytków. Łącznie pozyskano ponad 225�000 złotych. 

Działalność bieżąca samorządu!
W� bieżącym roku Gmina Lubomino kontynuowała realizację zadań w� zakresie remontów obiektów oświatowych, 
komunalnych lokali mieszkalnych, świetlic wiejskich, doposażenia armatury wodno-kanalizacyjnej oraz wyposażenia 
bazy techniczno-gospodarczej urzędu. W�miejscowościach pojawiły się nowe wiaty przystankowe. Usunęliśmy z�terenu 
gminy kolejne 48 ton niebezpiecznego odpadu, jakim jest azbest. 
Współorganizowaliśmy szereg imprez o�charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym. 
Pochwały należą się sołectwom, których mieszkańcy poświęcali swój bezcenny czas na działania przyczyniające się 
do poprawy wizerunku wsi, przedsięwzięcia integracyjne i�promocyjne. 

URZĄD GMINY LUBOMINO
ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
tel./fax 89 532 44 50
e-mail: sekretariat@lubomino.ug.gov.pl
www.lubomino.ug.gov.pl

W Gronowie powstały miejsca 

służące rekreacji

Nasi Mieszkańcy poświęcali swój czas, 
dbając o estetykę swoich wsi. 

Współorganizowaliśmy imprezy 

rekreacyjno-kulturalne

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen radości,
 wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.

Życzę Wszystkim, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
 i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy 2018 Rok 

niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Andrzej Mazur

 Wójt Gminy Lubomino

Niech
w

Życzę Ws ł
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Mija kolejny rok pracy samorządu gmi-
ny Kiwity. Za kilka dni będą Święta Bo-
żego Narodzenia, które mam nadzieję 
mieszkańcy spędzą w�pełni zdrowia, 
w�miłej i�rodzinnej atmosferze wśród 
najbliższych i�przyjaciół, czego Wam 
wszystkim kochani z�głębi serca życzę.
Zakończenie roku, to też okazja do 
podzielenia się z� Wami informacją 
o�podejmowanych przez nasz samorząd 
działaniach na rzecz ciągłego rozwoju 
gminy i�poprawy życia wszystkim, którzy 
tu mieszkają. 
Jesteśmy jedną z�mniejszych wspólnot 
samorządowych naszego województwa, 
nie oznacza to jednak, że mamy stać 
w�miejscu, wręcz przeciwnie każdego 
roku na terenie naszej gminy realizo-
wane są w�porozumieniu z�Radą Gminy 
i�Wami drodzy mieszkańcy inwestycje 
w�różnych dziedzinach życia. 
W�ramach realizacji Programu Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
pozyskaliśmy duże środki dla wsparcia 
zamierzonych inwestycji. Pragnę pod-
kreślić wieloletnią już bardzo dobrą 
współpracę ze Starostą Lidzbarskim 
Panem Janem Harhajem. W�roku mi-
nionym zrealizowaliśmy wspólnie zada-
nie pod nazwą „ Przebudowa drogi po-
wiatowej w�ramach działania – Poprawa 
dostępności mieszkańców Tolnik Wiel-
kich i�Kobieli do drogi wojewódzkiej 
nr 513 i�siedziby gminy Kiwity” . Nowa 
nawierzchnia bitumiczna została poło-
żona na odcinku pond 8 km. W�plebi-
scycie Gazety Olsztyńskiej to właśnie ta 
inwestycja zdobyła miano „Inwestycji 
Roku 2016” otrzymując I�miejsce w�ka-
tegorii wykorzystania środków unijnych. 
Zarówno ja, jak i�Pan Starosta Lidz-
barski, mieliśmy zaszczyt odebrać to 
zaszczytne wyróżnienie z�rąk Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go podczas „ I�Kongresu Przyszłości” , 
który odbył się w�Olsztynie w�dniu 16 
listopada 2017 r.
Szanowni mieszkańcy, nie sposób 
szczegółowo opisywać wszystkich wy-
konanych zadań czy działań, ale do 
tych najbardziej znaczących w�latach 
2016-2017 należą,

w�roku 2016:
1) Budowa wodociągu wKlejdytach do 
zabudowy kolonijnej i�sieci wodociągo-
wej w�obrębie geodezyjnym Kobiela – 
uzbrojenie działek budowlanych wraz 
z�doprowadzeniem wody na cmentarz 
w�Kiwitach.
2)  Wspólna z�Powiatem Lidzbarskim 

realizacja inwestycji polegającej na 
budowie nowej nawierzchni drogi 
Kobiela skrzyżowanie – Maków 
skrzyżowanie przez Tolniki Wielkie 
– ok 9 km. Wartość całego zadania 
1�600�000 zł, w�tym środki z�budżetu 
gminy w�wysokości 119�000 zł, pozo-
stała kwota to środki z�UE i�środki 
własne naszego powiatu.

3)  Gruntowna modernizacja hydroforni 
w�Krekolach ze środków własnych – 
173�000 zł.

4)  Przebudowa nawierzchni drogi szu-
trowej w�miejscowości Czarny Kierz 
w�kierunku Świętnika na długości 
1 km – 101�000 zł, z�czego gmina 
pozyskała 50�000 zł dofi nansowania 
z�Urzędu Marszałkowskiego. 

5)  Remont budynku strażnicy OSP 
w�Kiwitach wraz z�podłączeniem do 
kotłowni Urzędu Gminy (przyłącze 
ciepłownicze) – 40�000 zł – z�czego 
gmina pozyskała 25�000 zł z�Urzędu 
Marszałkowskiego.

6)  Dofi nansowanie budowy 24 przy-
domowych oczyszczalni ścieków – 
71�000 zł.

7)  Modernizacja oświetlenia uliczne-
go na terenie całej gminy (wymiana 
około 200 lamp wraz z�osprzętem).

w�roku 2017:
1)  Przebudowa drogi gminnej Nr 

118002 N na odcinku Napraty-Kre-
kole (3,6 km). Ogólny koszt zadania 
to kwota 712�000 zł, w�tym dofi nan-
sowanie z�PROW – 453�000 zł.

2)  Zagospodarowanie placu w�Kier-
winach na miejsce integracji miesz-
kańców – koszt całkowity 51�000 zł, 
w�tym środki zewnętrzne – 32�000 zł.

3)  Dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w�Żegotach został zakupiony uży-
wany wóz bojowy marki Renault za 
kwotę 220�000 zł. W�Ochotniczej 
Straży Pożarnej w�Kiwitach wymie-
niono samochód marki Jelcz na 
sprawny technicznie, ale już wieko-
wy wóz, który będzie eksploatowany 
w�ciągu najbliższych 2-3 lat, do czasu 
zakupu nowego pojazdu.

4)  Przebudowa drogi gminnej Samolu-
bie-Krawczyki na długości 1,9 km, 
koszt całkowity 114�000 zł, z�czego 
pozyskaliśmy 50�000 zł dofi nanso-
wania z�Urzędu Marszałkowskiego.

5)  Wykonaliśmy kolejny etap po-
mieszczeń socjalnych w� remizie 
OSP w�Kiwitach, w�wyniku której 
druhowie strażacy mają ładną salę 

świetlicowo-szkoleniową wraz z�nie-
zbędnym zapleczem sanitarnym.

Wymieniłem tylko część zadań, oczywi-
ście było ich wiele o�mniejszym zasięgu 
np. dalsze wodociągowanie zabudowań 
kolonijnych w�gminie, modernizacja 
dróg żwirowych połączona z�wymianą 
przepustów, kontynuacja prac remon-
towych w�szkole w�Kiwitach, dofi nan-
sowanie budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków itp. 

Szanowni mieszkańcy!
Na przyszły już 2018 rok zaplanowali-
śmy również niezbędne środki w�budże-
cie gminy na kolejne zadania.
W�roku 2018 najważniejszą inwestycją 
będzie modernizacja drogi od skrzy-
żowania Maków na odcinku 2,5 km 
w�kierunku wsi Blanki do granicy naszej 
gminy poprzez zmianę nawierzchni żwi-
rowej na bitumiczną. Wartość inwestycji 
oszacowana została na kwotę nieco po-
nad 3�000�000 zł, z�czego mamy już za-
pewnione dofi nansowanie ze środków 
zewnętrznych na kwotę 1�900�000 zł. Ta 
inwestycja będzie kolejną realizowaną 
w�ramach dobrej współpracy z�naszym 
Starostwem Powiatowym. Samorząd 
Powiatu Lidzbarskiego przeznaczy rów-
nież część środków na modernizacje tej 
drogi. Udział środków własnych gminy 
Kiwity wyniesie ok. 250�000 zł, kwoty te 
mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu 
przetargu.
Planowana jest także budowa sieci wo-
dociągowej do kilku domostw w�Kierwi-
nach, a�także wiele innych zadań.

Drodzy mieszkańcy!
Poza realizacją inwestycji inną formą 
działalności naszej gminy w�roku 2017 
była organizacja szeregu imprez spor-
towo-rekreacyjnych i� kulturalnych, 
wymienię kilka z�nich:„IV Regionalne 
Zawody Jeździeckie w�skokach przez 
przeszkody” w�Żegotach, wyjazd ze-
społu „Kiwitczanki” do zaprzyjaźnionej 
Gminy Zbiorczej Lathen w�Niemczech 
, coroczny jubileusz 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego naszych miesz-
kańców.
Ciekawe inicjatywy były realizowane 
przez nasze jednostki: Gminną Biblio-
tekę Publiczną w�Kiwitach, Szkołę Pod-
stawową w�Kiwitach i�Stowarzyszenia.
Wszystkie te przedsięwzięcia są istotne 
i�bardzo potrzebne naszej społeczno-
ści, bo ją integrują, pozwalają na chwi-
le odpoczynku i�relaksu od codziennej 
pracy .

Z�życzeniami 
świąteczno-noworocznymi 

i�wyrazami szacunku 
Wiesław Tkaczuk 

Wójt 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KIWITY!

Szanowni Mieszkańcy 
gminy Kiwity!

Za kilka dni będziemy obchodzić 
święta Bożego Narodzenia.

Z tej okazji życzmy Wam Kochani... 
spokoju, zdrowia, odpoczynku w gronie najbliższych,

a w Nowym Roku 2018 wszelkiej pomyślności.
Cezary Alchimowicz 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Tkaczuk 

Wójt Gminy

Miejsce integracji mieszkańców Kierwin. Fot. arch. urzędu

Ochotnicy z Żegot w październiku 2017 roku dostali nowy wóz strażacki.
Fot. Mariola Adela Karpowicz

Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody. Żegoty 2017.
Fot. Mariola Adela Karpowicz


