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J est nam niezmiernie miło wraz z nadejściem 
nowego roku poinformować o  niezaprze-
czalnym sukcesie Przedsiębiorstwa Gospo-

darki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbar-
ku. Wniosek „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Jeleń, Gmina Lidzbark” przy-
gotowany pod kierownictwem prezesa Piotra 
Karskiego zajął pierwsze miejsce wśród 87 pod-
miotów ubiegających się o  przyznanie pomocy 
w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Prawie 2 mln dofinansowania dla PGK
na kanalizację w Jeleniu!

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Lidzbarski wniosek o  przyznanie pomocy dla 
działania „Podstawowe usługi i  odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i  w  oszczędzanie energii” na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” uzyskał 26 pkt. 

Największa liczba uzyskanych punków oraz impo-
nująca kwota pomocy bliska 2 mln złotych sprawia, 

że sołectwo Jeleń praw-
dopodobnie w tym roku 
może spodziewać się 
rozpoczęcia budowy 
sieci kanalizacji sani-
tarnej – mówi bur-
mistrz Maciej Sitarek 
– Gratuluję prezesowi 
Piotrowi Karskiemu 
oraz całej załodze PGK 
sukcesu i  cieszę się, że 
tak miłym akcentem 
wkraczamy w nowy rok 
– dodaje.
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Pożegnanie Komendanta lidzbarskiej policji

W poniedziałek, 16 listopada odbyło się uro-
czyste pożegnanie Komendanta Komisaria-
tu Policji w  Lidzbarku. Podinspektor Marek 
Piętka przeszedł na emeryturę po 33 latach 
służby. Na uroczystości obecni były m. in. 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, starosta 
Działdowski Marian Janicki, Komendant Po-
wiatowy Policji w  Działdowie Arkadiusz Ko-
wal, Nadleśniczy Dariusz Szczawiński, wójt 
gminy Płośnica Krzysztof Groblewski, a także 
policjantki i policjanci lidzbarskiego komisaria-
tu. – Pragnę złożyć serdecznie podziękowania za 
zaangażowanie, które wkładał Pan w swoją pra-
cę. Dziękuję za poświęcenie, do którego był Pan 
skłonny pełniąc służbę. Mieliśmy okazje współ-
pracować 26 miesięcy i mogę potwierdzić, że mo-
głem na Pana liczyć w  każdym momencie. Gdy 
na forum naszego miasta czy gminy pojawiały się 
bardziej czy mniej trudne tematy, zawsze potra-
filiśmy wspólnie znaleźć rozwiązanie. Dla mnie 
Panie Marku, od samego początku drogi samorządowej był Pan źródłem 
wiedzy. – mówił podczas uroczystości burmistrz Lidzbarka Maciej Si-

A K T U A L N O Ś C I

Od pięćdziesięciu lat razem
A K T U A L N O Ś C I

tarek. Za współpracę, byłemu już komendan-
towi Markowi Piętce podziękował również 
Komendant Powiatowy Policji w  Działdowie 
Arkadiusz Kowal – Policja to głównie Przełożo-
ny. A służba w małej jednostce jak ta w Lidzbarku 
jest bardzo ciężka. Być wszędzie na czas przy tak 
niewielkiej ilości pracowników to wielka sztuka. 
Bardzo dobrze współpracowało mi się przez te 
lata z Panem Markiem i liczę, że teraz na emery-
turze dalej będziemy mogli korzystać z  jego do-
świadczenia i pomysłów. 
Komendant Piętka podziękował zgromadzo-
nym za wiele lat owocniej współpracy. Za-
znaczył również, że pracował ze wspaniałymi 
ludźmi i  choć czasami bywały trudne chwile, 
każdy problem udało się wspólnie rozwiązać.

Na chwile obecną pełniącym obowiązki Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Lidzbarku zo-
stał nadkom. Piotr Przybyszewski. (na zdjęciu 

po prawej). Nowy komendant pochodzi z Działdowa i do tej pory był 
funkcjonariuszem sekcji kryminalnej.

Lidzbark w liczbach
W 2016 roku Gmina Lidzbark liczyła 14 473 mieszkańców, w tym 
7982 mieszkających w mieście. W roku ubiegłym w naszej gminie 
odnotowano 153 zgony oraz 130 urodzeń, 57 dziewczynek i  73 
chłopców. Zameldowanie stałe uzyskały 32 osoby. W  ubiegłym 
roku 98 par zawarło związek małżeński, z  czego 2 z  nich 
zdecydowały się na ślub w  plenerze. Pełnoletniość uzyskało 
natomiast 173 mieszkańców naszej gminy.

Ślub jest przełomowym momentem w  życiu każdego człowieka. Każda 
kolejna rocznica tej wyjątkowej chwili, a w szczególności pięćdziesięcioletni 
jubileusz pożycia małżeńskiego, to cudowna okazja, aby okazać swoją 
miłość, wdzięczność i radość ze wspólnie spędzonych chwil. Taką właśnie 
okazję w  minioną środę miały pary, które w  związek małżeński wstąpiły 
w  drugiej połowie 1966 roku. Z  okazji tego wyjątkowego jubileuszu 12 
par odznaczonych zostało specjalnym medalem przyznawanym z  tej 
okazji przez Prezydenta Polski. Medale oraz dyplomy wręczył małżonkom 
burmistrz Maciej Sitarek. – Z tej okazji życzę aby ta miłość nigdy w Was Drodzy 
Państwo nie zgasła, aby nadal była siłą, która pomaga Wam wspólnie zmagać 
się z codziennością. Składam Państwu gratulacje oraz płynące z serca życzenia: 
dobrego zdrowia oraz pomyślności we wszystkim co przed Wami w  dalszym 
życiu. – mówił podczas uroczystości Burmistrz Lidzbarka.

Odznaczeni zostali:
Stanisława i Władysław Bieliccy, Krystyna i Kazimierz Florian, Agata i Czesław Grotkowscy, Barbara i Józef Krajewscy,
Barbara i Mieczysław Kraszewscy, Krystyna i Zygmunt Kuklewicz, Halina i Jerzy Lisiccy, Bogumiła i Edward Michalscy,
Anna i Jerzy Orłowscy, Anastazja i Józef Rynkowscy, Bernarda i Ryszard Rynkowscy, Urszula i Eugeniusz Sławińscy.



Lidzbark.pl

3

Inicjatorskie spotkanie 
w sprawie utworzenia UTW

Pierwsza rocznica
Senior – Wigor

10 stycznia w galerii „Nowa Przestrzeń” lidzbarskiego Domu Kultury odbyło 
się pierwsze, inicjatorskie spotkanie w  sprawie utworzenia w  Lidzbarku 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Planowane utworzenie stowarzyszenia 
ma na celu aktywizację osób starszych zamieszkujących teren naszej 
gminy. Celem działań Uniwersytety Trzeciego Wieku jest poprawa jakości 
życia osób starszych. UTW ma na celu przede wszystkim włączenie osób 
starszych i  niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego 
poprzez rozwój sprawności intelektualnej i  fizycznej, a  także działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na 
rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Stowarzyszenia typu UTW w  naszym województwie funkcjonują już od 
wielu lat i przybywa ich z każdym rokiem. Ich działania skupione są wokół 
sekcji i kół zainteresowań, wykładów specjalistów z różnych dziedzin nauki, 
lektoratów z  języków obcych, działalności kulturalnej, oświatowej oraz 
turystyczno – krajoznawczej.

Władze Lidzbarka wraz ze stowarzyszeniem UTW w Działdowie potwier-
dziły swoje zaangażowanie w utworzenie i działalność podobnej jednost-
ki na terenie naszej gminy. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 10 lu-
tego, o godz. 10.00, które zapoczątkuje wykład prezesa UTW Działdowo 
Antoniego Furtaka pt. „Ogrody świata. Od czasów historycznych po dzień 
dzisiejszy”. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie.

W czwartek, 15 grudnia odbyły się uroczyste obchody I 
rocznicy utworzenia w Lidzbarku Dziennego Domu Senior 
– Wigor. Uroczystość połączona została ze spotkaniem 
wigilijnym. Zgromadzonych gości odwiedził Mikołaj, który 
wręczył słodkie upominki. Wśród gości znalazły się osoby 
zaangażowane w tworzenie Dziennego Domu Senior – 
Wigor, m. in. burmistrz Maciej Sitarek, skarbnik Gabriela 
Sadowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna 
Zakrzewska, dyrektor Działdowskiego Centrum Caritas 
ks. Zdzisław Syldatk, lidzbarscy księża, radni, dyrektorzy 
jednostek. Pracownicy Domu Seniora podsumowali mijający 
rok prezentacją, w której przedstawione zostały najważniejsze 
wydarzenia z życia podopiecznych, następnie podopieczni 
Dziennego Domu Seniora przedstawili zgromadzonym 
samodzielnie przygotowane Jasełka. – Po pierwszym roku 
prosperowania Dziennego Domu Senior – Wigor widać jak 
bardzo był potrzebny. Cieszę się, że wspólną pracą udało nam się 
zdobyć środki na jego stworzenie oraz wyremontowanie budynku. 
Wnosicie tu swoje serca, zaangażowanie, dzielicie się wiedzą. – 
mówił podczas uroczystości burmistrz Maciej Sitarek.

W i e ś c i  z  U r z ę d uW i e ś c i  z  U r z ę d u

Mieszkańcy chętnie korzystają z lodowiska
A K T U A L N O Ś C I

W piątek, 23 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie lodowiska, które 
w  Lidzbarku pojawiło się po raz drugi. Burmistrz Maciej Sitarek 
wraz z  maskotką miasta – jednorożcem Welusiem zainicjował 
lidzbarski  sezon łyżwiarski. Główną atrakcją imprezy był pokaz 
łyżwiarstwa figurowego w  wykonaniu Pauliny Klimaj, m. in. 
wicemistrzyni Polski Juniorów, a  także ośmioletniej Oliwii Strokosz 
i pięcioletniej Zosi Bochenek. Na zgromadzonych czekało wiele innych 
atrakcji, m. in. słodki poczęstunek oraz konkursy i  zawody na lodzie 
przy akompaniamencie świątecznej muzyki. Tego dnia każdy mógł 
bezpłatnie spróbować swoich sił na lodzie.
Z lodowiska korzystać można codziennie od poniedziałku do piątku od 
10.00 do 20.00, oraz w weekendy od 10.00 do 20.00. Przy lodowisku 
działa również wypożyczalnia łyżew oraz chodzików dla najmłodszych, 
którzy dopiero uczą się jeździć na łyżwach.
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Rok 2016 w naszej Gminie
Mirosław Trzciński 
radny ze Starego Dłutowa

Rok budżetowy 2016 dla Starego Dłutowa był bardzo udany. Łączna kwota jaka została 
przeznaczona na inwestycje to ok. 800 tys. zł. Wykonaliśmy chodnik na ul. Długiej. To inwestycja, 
na którą Rada Sołecka również przekazała odpowiednią kwotę z  funduszu sołeckiego. Następną 
inwestycją wykonaną w  naszym sołectwie był kapitalny remont przedszkola, do którego chodzą 
dzieci nie tylko z naszej miejscowości. Mają one teraz ładne, nowe wyremontowane przedszkole. 
W  2016 roku udało się tez zrealizować długo wyczekiwaną inwestycję jako jest gruntowna 
przebudowa świetlicy wiejskiej. Odbyły się również remonty w naszych szkołach. Jestem bardzo 
zadowolony ze dotychczasowej współpracy z Burmistrzem i mam nadzieję, że ten rok będzie równie 
udany jak ubiegły. 

Anna Dziombowska 
dyrektor MOPS w Lidzbarku

Ubiegły rok dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lidzbarku był bardzo 
pracowity. Ośrodek realizował zadania zgodnie ze Statutem, na które Gmina przekazała środki 
finansowe. Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza MOPS otrzymał do swojej dyspozycji 
wyremontowany magazyn do dystrybucji żywności w  Ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020. Z programu tego skorzystało w I edycji 650 osób, II edycja obejmuje 
1  288 osób z  czego 650 osób jest w  ramach umowy z  Bankiem Żywności, a  638 osób zostało 
zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej przekazywanej przez CARITAS.
Ośrodek wdrażał ustawę 500+, z której w Gminie skorzystało 1 155 rodzin. Ponadto MOPS realizuje 
projekt partnerski współfinansowany z  EFS w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014 – 2020, którego Liderem jest Gmina Lidzbark. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą 
Miasto Działdowo, Gminą Iłowo-Osada, Gminą Płośnica i  Gminą Rybno. Projekt będzie realizowany przez okres 2 lat. 
Projekt partnerski „AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” zakłada wsparcie działań, mających na celu 
podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 176 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zbigniew Nosek 
Sekretarz Miasta i Gminy

W 2016 roku Urząd Miasta jeszcze bardziej niż dotychczas „otworzył” się dla mieszkańców naszej 
gminy. Młodsi doczekali się swojego kącika, jak również dnia otwartego, podczas którego uczniom 
Szkoły Podstawowej w  Dłutowie Burmistrz Lidzbarka opowiedział o  swojej pracy i  pokazał 
jak funkcjonują poszczególne wydziały. Wspólne działania burmistrza i  pracowników zostały 
uhonorowane znakiem jakości „Przyjazny Urząd” przyznawanym przez kapitułę Ogólnopolskiego 
Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej w Jabłonnie pod Warszawą w lipcu 2016.
Podczas Światowych Dni Młodzieży byliśmy pierwszym na trasie pielgrzymów z Gabonu miastem, 
które ich przyjęło i przez kilka dni gościło. 
W  2016 roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy o  jeszcze większej partycypacji mieszkańców w  procesie decyzyjnym 
dotyczącym przeznaczenia części budżetu gminnego na rok 2017. W  ten oto sposób w  ramach I  Lidzbarskiego Budżetu 
Obywatelskiego powstanie nad Jeziorem Lidzbarskim park linowy.
W ubiegłym roku Burmistrz wydał 9 zarządzeń w sprawie przeprowadzenie 9 konkursów na wolne stanowiska urzędnicze 
i kierownicze stanowiska urzędnicze.

Sławomir Maroński 
Prezes Miejsko-Powiatowego WOPR w Działdowie z/s Lidzbarku

Dla Oddziału Miejsko Powiatowego WOPR w  Działdowie z/s Lidzbarku ubiegły rok 2016 r. był 
bardzo owocny i  pracowity. Sprzętowo zostaliśmy zaopatrzeni w  sprzęt niezbędny do ratowania 
życia, a o który walczyliśmy jako Oddział kilka lat: defibrylator (AED) i apteczka R-1. Przeszkoliliśmy 
18 WOPR-owców. Prowadziliśmy wspólne szkolenia z  Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Działdowie, zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, naukę pływania, zawody pływackie, 
pokazy ratownicze i  sprzętowe. Również nie zabrakło imprez masowych, jako Oddział Miejsko 
Powiatowego WOPR w Działdowie z/s Lidzbarku zdaliśmy egzamin na piątkę podczas organizacji 
Triathlonu. To pierwsza w historii WOPR w Lidzbarku tak duża impreza sportowa o ogólnopolskim 
zasięgu.
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Iwona Bartkowska – Muzal 
kierownik Dziennego Domu Senior – Wigor

To był bardzo dobry rok, zarówno dla nas jak i dla podopiecznych Senior – Wigor. Bardzo cieszę 
się z otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 
62  042 zł. na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior – Wigor w  Lidzbarku. Dzięki tej dotacji 
mogliśmy doposażyć pomieszczenia w Domu Seniora, a także uczestniczyć w różnych atrakcjach 
jakimi były m. in. wycieczki czy imprezy integracyjne. Dzięki utworzeniu tej placówki wśród jego 
podopiecznych zawiązały się nowe przyjaźnie i znajomości wśród seniorów w naszym mieście. 

Janusz Ławicki 
dyrektor Gimnazjum w Lidzbarku

Cieszymy się, że w roku 2016 jako szkoła utrzymaliśmy dotychczasowy, zadowalający nas poziom 
egzaminów gimnazjalnych oraz z  dużym skutkiem uczestniczyliśmy w  wielu konkursach 
i olimpiadach, również na poziomie wojewódzkim i krajowym. Włączyliśmy się w realizację polityki 
oświatowej państwa, przystępując do: „Pilotażu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego 
„Nauki programowania w edukacji formalnej”, programu „Szkoła wierna dziedzictwu narodowemu”, 
a także do programu „ Szkoła promująca bezpieczeństwa”. 
Realizacja zadań wynikających z  w/w  programów i  projektów będzie jednym z  bardzo istotnych 
elementów funkcjonowania szkoły również w roku 2017.

Barbara Turowska 
mieszkanka Lidzbarka, podopieczna Senior – Wigor

W poprzednim roku bardzo podobały mi się wszystkie wycieczki, spotkania i  wyjazdy. Byliśmy 
w  leśniczówce, mieliśmy ogniska i  wyjazd na basem. Było bardzo fajnie. Także ogólnie rok był 
wesoły. Bawiliśmy się tez na różnych imprezach. Bardzo podobał nam się kabaret w Domu Kultury 
czy Dni Lidzbarka. 

Hanna Krezymon 
sołtys Wąpierska

To był bardzo dobry rok dla Wąpierska, niespotykany od wielu lat. Dużo się działo, dużo zostało 
zrobione. W ubiegłym roku, w lutym udało się zorganizować pierwszy wyjazd emerytek z Wąpierska 
do Domu Seniora. Przede wszystkim najważniejsze w poprzednim roku były trzy inwestycje, które 
dzięki pomocy obecnej władzy udało się zrealizować. Droga Wąpiersk – Kiełpiny, którą po latach 
udało się wybudować, a która na pewno służyć będzie przyszłym pokoleniom. Ścieżka z Jelenia do 
Wąpierska, która jest bardzo przydatna dla miłośników sportu, bo jest dużo osób spacerujących 
czy jeżdżących rowerami, i która przede wszystkim poprawiła bezpieczeństwo w tym miejscu. No 
i parking, który stał się dla naszej wsi ładną wizytówką. W lipcu mieliśmy festyn Święto Ryby, który cieszył się dużą frekwencją 
mieszkańców zarówno ze wsi jak i z całej gminy. 

Ewelina Falba 
mieszkanka Lidzbarka, nauczyciel w SP Kiełpiny

Lidzbark staje się coraz piękniejszy. Jezioro jest naszą wizytówką, ale oko cieszy również nowy 
bulwar. Bardzo się cieszę, że w Lidzbarku powstają piękne miejsca z wykorzystaniem naturalnych 
walorów przyrodniczych naszego miasta. Czekam z niecierpliwością na kolejne piękne miejsca do 
spacerowania i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Leon Chmielewski 
radny z Ciborza

W  2016 roku w  Ciborzu udało się zrealizować dużo inwestycji. Ważniejszą z  nich była droga 
z  kostki, na budowę której udało się pozyskać środki z  Agencji Nieruchomości Rolnych. Dzięki 
tym działaniom Cibórz wygląda o  wiele lepiej niż wyglądał dotychczas. Miało miejsce też wiele 
wydarzeń kulturalnych m. in. Dzień Dziecka czy Święto Kukurydzy. Wszystko to było możliwe, 
dzięki bardzo udanej współpracy z władzami miasta.
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23/01poniedziałek
sala widowiskowa MGok

10.00 Bajkowy poranek dla malucha
11.30 Zajęcia rękodzielnicze
17.30 FIT DANCE
„Rodzice kontra dzieci”

hala widowiskowo-sportowa

10.00  Halowy turniej piłki nożnej dla gimnazjum

24/01wtorek
plac przy MGok 

10.00  Gra terenowa z Welskim Parkiem Krajobrazowym

hala widowiskowo-sportowa

10.00 Halowy turniej piłki nożnej IV-VI

lodowisko 

10.30 Gry i zabawy na lodzie 

25/01środa
10.30 kuliG w FarMie NoeGo 

(ilość miejsc ograniczona- zapisy do 23.01.2017 W MOSIR 
tel.23 696 1262 do godz.11.00 lub 608 496 181 )

dłutowo - szkoła podstawowa

16.00 Wiejska Akademia Filmowa
18.00 Zajęcia wokalne

26/01czwartek
sala widowiskowa MGok

10.00 Bajkowy poranek dla malucha
12.00 Warsztaty tańca nowoczesnego

hala widowiskowo-sportowa 

10.00  Turniej tenisa stołowego | Kat. Szkoły podstawowe 
i gimnazjum

Nowy dwór - świetlica wiejska

16.00 Wiejska Akademia Filmowa

27/01piątek
MuzeuM iNteraktywNyM w działdowie 

10.00  Zajęcia wyjazdowe (ilość miejsc ograniczona 
-zapisy w biurze MGOK. koszt wyjazdu 10 zł)

lodowisko 

10.30 Gry i zabawy na lodzie 

sala widowiskowa MGok

19.00 Wieczorne Kino Akcji dla Dorosłych

30/01poniedziałek
sala widowiskowa MGok

10.00 zajęcia plastyczne

Bryńsk szkoła podstawowa

16.00 Wiejska Akademia Filmowa

lodowisko 

10.30 Gry i zabawy na lodzie 

hala widowiskowo-sportowa

17.30 FIT DANCE

31/01wtorek
10.00  ,,Wodne szaleństwo’’ -wyjazd na basen (ilość miejsc 

ograniczona zapisy w biurze MGOK. koszt wyjazdu 
20 zł)

ciBórz świetlica wiejska

16.00 Wiejska Akademia Filmowa

01/02 środa
sala widowiskowa MGok

10.00 zajęcia plastyczne
12.00 warsztaty dziennikarskie

hala widowiskowo-sportowa 

10.30 Turniej piłki siatkowej - czwórki i zespoły mieszane

wąpiersk świetlica wiejska

16.00 Wiejska Akademia Filmowa

02/02 czwartek
sala widowiskowa MGok

10.00 warsztaty fotograficzne
12.00 warsztaty tańca nowoczesnego

hala widowiskowo-sportowa 

10.00 Gry i zabawy, turnieje dla klas I-III

kloNowo świetlica wiejska

16.00 Wiejska Akademia Filmowa

03/02 piątek
lodowisko

10.30 Gry i zabawy na lodzie 
10.00  ,,Otwarta hala widowiskowo-sportowa‘’/ Warcaby - 

Mistrzostwa Lidzbarka/ Szkoły podstawowe  
i gimnazjum

plac przy MGok 

19.00  Zabawa interaktywna ,,Nocne Marki w mieście ‚’
20.30 Nocne Kino Malucha

05/02 niedziela
hala widowiskowo-sportowa

17.00 „Bal Jaskiniowca”

Ferie zimowe 
z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury 

i Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Lidzbarku

23.01.2017 -05.02.2017

Lidzbark 2017
Snowtime



Lidzbark.pl

Przedstawiamy listę organizacji  Pożytku Publicznego oraz osoby z terenu naszej Gminy,
na które można przekazać 1% podatku i zachęcamy do pomocy potrzebującym.

Jeżeli ktoś chciałby zgłosić brakująca tu organizację bądź osobę,
prosimy o kontakt pod nr tel.: 23 696 15 05 wew. 182 lub mailowo: promocja@lidzbark.pl

Przekaż swój 1% podatku

Nazwa NR KRS Uwagi
Arkadiusz Łukaszewski KRS 0000338878 Cel szczegółowy: Arkadiusz Łukaszewski

Bartosz Anger KRS 0000037904 Cel szczegółowy: 2692 Bartosz Anger

Ewa Pałkowska KRS 0000338878 „Dobro powraca” Fundacja Na Rzecz Chorych 
Na Stwardnienie Rozsiane

Ewelina Jędraszek Wilamowska KRS 0000037904 Cel szczegółowy: 11012 Jędraszek     
Wilamowska Ewelina

 Jacek Napiwodzki KRS 0000270809 z dopiskiem: Napiwodzki 5217

Justyna Brzezicka KRS 0000270809 Cel szczegółowy: Brzezicka 6645

Marta Burzyńska KRS 0000037904 Cel szczegółowy: 3965 Burzyńska Marta 

Marzena Igelska KRS 0000037904 Cel szczegółowy: 20895 Igelska Marzena

Szkoła Podstawowa w Słupie KRS 0000418384 Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa w Słupie

SLS im. Ryszarda Folgarta KRS 0000636373

Sławomir Dembowski KRS 0000270809 z dopiskiem: Dembowski 3912

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej KRS 0000086043 z dopiskiem: LKS Wel Lidzbark

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska                       
Hufce Działdowo i Lidzbark KRS 0000271499 poz.62 : można dopisać nazwę drużyny,               

na którą chcemy dokonać wpłaty

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP KRS 0000116212

Cel szczegółowy:

OSP Bryńsk – Bryńsk 39 13-230 Lidzbark 

OSP Jeleń – Jeleń 14 13-230 Lidzbark 

OSP Kielpiny – Kiełpiny 64 13-230 Lidzbark

OSP Lidzbark – ul. Chopina 2 13-230 Lidzbark

OSP Nowy Dwór – Nowy Dwór 36                        
13-230 Lidzbark

OSP Słup – Słup 26 13-230 Lidzbark

OSP Stare Dłutowo – ul.1000-lecia 24                    
13-230 Lidzbark

OSP Tarczyny – Tarczyny 5 13-230 Lidzbark

OSP Wąpiersk – Wąpiersk 56 13-230 Lidzbark 
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Budżet na 2017 rok przyjęty jednogłośnie

Opłaty za przedszkole takie jak w 2016

Na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, która miała miejsce 19 
grudnia radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Lidzbark na 2017 
rok. Na przyszły rok zaplanowane są 43 zadania inwestycyjne, 
nastawione głównie na przebudowę infrastruktury drogowej, remont 
i modernizacje budynków użyteczności publicznej czy wykonanie 
dokumentacji, których kwota przekroczy 7  299 000 zł. Ważnym 
przyszłorocznym przedsięwzięciem jest przebudowa miejskiego 
targowiska, a także długo wyczekiwana przez mieszkańców miasta 
modernizacja parkingu znajdującego się przy cmentarzu w Lidzbarku. 
Istotnym punktem budżetu są środki pozyskiwane z zewnątrz. 
Podczas sesji swoją opinię na temat budżetu na przyszły rok wyraził 
radny Tadeusz Kosman.
– W 2016 roku absorbowanych ze środków zewnętrznych na cele 
inwestycyjne zostało 3 250 000 zł, na 2017 rok przewidziana jest kwota 
prawie o milion większa, czyli 4  340  000. Jest to tendencja wzrostowa i 
gratuluję Panie Burmistrzu podejścia do absorpcji środków zewnętrznych. 
Widzę duże zaangażowanie w przygotowanie różnych form dokumentacji, 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w  Lidzbarku podjęto 
uchwałę w  sprawie ustalenie opłat za korzystanie z  wychowania 
przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w  publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Lidzbark. Tym samym ustalono, że 
korzystanie z  wychowania przedszkolnego dla dzieci w  wieku do 
lat 5 w  czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 
1,00 zł za każdą jedną rozpoczętą godzinę realizacji świadczenia 
oraz 0,50 gr. za drugie i kolejne dziecko w rodziny, które korzysta 
równocześnie ze świadczeń w  przedszkolu prowadzonym przez 
Gminę Lidzbark. Dzieci posiadające orzeczenie o  potrzebie 
kształcenia specjalnego lub opinie o  potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju są zwolnione z opłaty.

R a d a  M i e j s k a

R a d a  M i e j s k a

m. in. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w Gminie Lidzbark 
na lata 2015 – 2022, co daje możliwość ubiegania do różnych źródeł się o 
dofinansowanie zamierzeń w naszym mieście i gminie. Ważnym punktem 
przyszłorocznego budżetu jest udział społeczeństwa poprzez 
realizację Funduszu Sołeckiego i uruchomienie po raz pierwszy w 
Lidzbarku Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego powstanie 
park linowy.
Mówiąc o przyszłorocznym budżecie, którego dochody wynoszą 
56  467  920,11 zł należy także wspomnieć o zadłużeniu gminy. Na 
koniec grudnia przyszłego roku jest to planowana kwota w wysokości 
3 626 690 zł, co stanowi zaledwie 6,4%.
– Nasza gmina posiada najniższe zadłużenie w województwie, wśród 
samorządów o podobnej wielkości – mówi burmistrz Maciej Sitarek. – 
Sytuacja ta otwiera gminie drogę w nowej perspektywie finansowej 2014-
2020 do pozyskania środków unijnych, gdyż mamy możliwość zaciągnięcia 
kredytu na wkład własny – dodaje burmistrz.
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WOŚP zebrał 44 050zł!

„Cały świat gra, bo lubi!” Pod takim hasłem odbył się tegoroczny, 
25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w  tym roku 
zbiera fundusze, które przeznaczone zostaną na wsparcie oddziałów 
pediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki seniorom. W  tym 
roku finał lidzbarskiej zbiórki odbył się podobnie jak w ubiegłym roku 
w  Sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Aukcję 
gadżetów WOŚP oraz rzeczy przekazanych specjalnie na tę okazję 
przez darczyńców wraz z  Radosławem Fryza poprowadził znany 
dziennikarz radiowy Sławomir Drygalski. Dzięki samej licytacji udało 
się zebrać rekordowe 12 050 tys. zł. Tradycyjnie natomiast o  20.00 
wystartowało „Światełko do Nieba”.
 
– Tysiące wolontariuszy w  naszym kraju wyszło na ulice miast, wsi, 
miasteczek, by zbierać pieniądze na ratowanie zdrowia na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki seniorów. W tej 
liczbie znalazło się 89 wolontariuszy z  naszego małego miasteczka. – 
mówi szef sztabu WOŚP w Lidzbarku Daniela Gawińska. Najmłodsza 
wolontariuszka była mała Matylda Gawińska, która ma 4 lata, a na ulicach 
Lidzbarka zebrała prawie 1000 zł. – dodaje.

Lidzbarscy wolontariusze, w tym uczniowie lidzbarskich szkół, jak co 
roku przyłączyli się do zbiórki pieniędzy w  czasie 25. Finału WOŚP. 
Wyposażeni w  identyfikatory, puszki zabezpieczone banderolami 
oraz serduszka, które otrzymywały osoby wrzucające pieniądze do 
puszki kwestarskiej wolontariusze kwestowali zarówno w Lidzbarku, 
jak i w Warszawie. Grupa harcerzy została zaproszona przez Fundację 
WOŚP do uczestnictwa w  nagraniach w  studiu Jurka Owsiaka 
w  Warszawie, gdzie udzieliła kilku wywiadów, promując tym samym 
nasze miasto. 

W tym roku lidzbarskim wolontariuszom udało się zebrać
rekordowe 44 050 zł!

SP Kiełpiny – Wielki gest uczennicy klasy III

Uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w  Kiełpinach Karolina 
Truszczyńska ma 9 lat i wielki gest. W ubiegłym roku ścięła swoje 
piękne, długie włosy i  oddała je dzieciom, które ich nie mają. 
Większość pacjentów po chemioterapii traci włosy. Czekanie, aż 
odrosną potrafi trwać bardzo długo. Jest jednak inny, szybszy 
sposób. Fundacja Przyjaźni WeGirls zorganizowało akcję, która 
zachęca do obcinania włosów i  przekazywania ich na peruki dla 
chorych dzieci. Jak widzimy nie trzeba szukać daleko, w  szkole 
w  Kiełpinach również mamy ANIOŁA, który myśli i  wspiera 
innych, którzy potrzebują pomocy. Wielkie brawa i słowa uznania 
dla Karoliny! KAŻDY Z NAS ma wpływ na rzeczywistość.

„Zaprojektuj swoją przyszłość”

Liceum Ogólnokształcące z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
K.K. Baczyńskiego w  Lidzbarku otrzymało dofinansowanie na 
realizację projektu pt.  „Zaprojektuj swoją przyszłość”  w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, działanie 
02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej 
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.  Wartość projektu: 
123 773,29 zł
Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród 8 
nauczycieli i 20 uczniów Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

A K T U A L N O Ś C I

Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w  Lidzbarku poprzez 
wykorzystanie narzędzi TIK od września 2016 do marca 2017 
roku. Projekt realizuje takie działania jak zakup sprzętu(laptopy, 
tablice interaktywne), kurs doskonalący dla nauczycieli 
z  wykorzystania narzędzi TIK, a  także zajęcia dla uczniów 
w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.
Pozytywnie zaopiniowano także kolejny projekt tej szkoły 
„Projekt na przyszłość” – jego wartość 236294,56 zł

Wieczorek poetycki w ZS Lidzbark

12 grudnia w  Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły 
w  Lidzbarku odbył się Wieczorek poetycki pod hasłem „Carpe 
diem”. Przy akompaniamencie muzyki rodzice, nauczyciele 
i uczniowie recytowali wybrane wiersze, m.in. Horacego, L. Staffa, 
ks. J. Twardowskiego. Na wieczorek przybyli zaproszeni goście –
burmistrz miasta Lidzbark p. Maciej Sitarek, wieloletni przyjaciel 
szkoły p. Jan Raczyński z małżonką, dyrektor Szkoły Podstawowej 
p. Beata Piątkowska, uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły.
 – Wieczorek, który organizujemy już w  naszej szkole po raz 6, to 
chwile zadumy, zatrzymania się w  pędzie codziennego życia. Okazja 
obcowania z  kulturą wysoką-poezją, o  której często zapominamy, 
a  dzięki niej wzbogacamy nasze jestestwo, stajemy się lepszymi 
ludźmi. – mówią organizatorzy.
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S P O R T

S P O R T

Udane rozgrywki lidzbarskich siatkarek

I Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznika 2008

15 stycznia w Hali Sportowej w Lidzbarku odbył się I Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznika 2008 o Puchar Zarządu UPKS Poncio 
Lidzbark . W turnieju udział wzięło 10 drużyn m.in. z Olsztyna, Brodnicy, Działdowa, Żuromina, Iławy, Lubawy i Lidzbarka. Zmagania młodych pił-

karzy cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców i obfitowały w nie 
lada emocje. Drużyna gospodarzy pod wodzą Tomasza Poniewskiego 
i Sebastiana Nawrockiego UPKS Poncio Lidzbark zajęła drugie miejsce, 
ustępując tylko drużynie UKS Neosystem GOL Brodnica. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Wojciech Kubećka (GOL Brodnica). Naj-
lepszym bramkarzem: Antoni Brzóska (Poncio Lidzbark). 

Bardzo dobrze zaprezentowały się młodziczki LKS WEL Lidzbark 
w  ostatniej kolejce fazy zasadniczej rozgrywek Ligi Wojewódzkiej. 
Podopieczne trenera Krzysztofa Kopowskiego wykorzystały atut własnego 
boiska i  oddając przeciwniczkom tylko jednego seta wygrały turniej 
trzeciej ligi. Dzięki temu zapewniły sobie grę w barażowym dwumeczu ze 
spadkowiczem z II ligi o finał 5-8.

1. LKS WEL Lidzbark – baraż o miejsca 5-8
2. KS MOSiR Giżycko – awans do turnieju finałowego o miejsca 9-12
3. LUKS Wilczek Wilkowo – awans do turnieju finałowego o miejsca 9-12
4. UKS Bociek Górowo Iławeckie – baraż o miejsca 9-12.

Klasyfikacja końcowa:

1. UKS Neosystem GOL Brodnica  
2. UPKS Poncio Lidzbark 
3. Wkra Żuromin
4. ITS Jeziorak Iława
5. Mały Jeziorak Iława II
6. Wkra Działdowo
7. Mały Jeziorak Iława I
8. Constract Lubawa
9. Żuri Football Olsztyn II
10. Żuri Football Olsztyn

Najlepszymi strzelcami: Michał 
Kwiatkowski (ITS Jeziorak Iła-
wa) i  Oliwier Czupryński (GOL 
Brodnica) – 8 bramek. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medal. Najlepsi za-
wodnicy otrzymali medale, pu-
chary oraz nagrody rzeczowe, 
które wręczył burmistrz Maciej 
Sitarek wraz z  zastepca Janu-
szem Bieleckim.

Wyniki:

LKS WEL Lidzbark – LUKS Wilczek Wilkowo 2:0 (25:23, 25:8) 

UKS Bociek Górowo Iławeckie – KS MOSiR Giżycko 2:1 (26:24, 18:25, 15:13) 

LUKS Wilczek Wilkowo – KS MOSiR Giżycko 0:2 (21:25, 22:25) 

LKS WEL Lidzbark – UKS Bociek Górowo Iławeckie 2:0 (25:16, 25:19) 

UKS Bociek Górowo Iławeckie – LUKS Wilczek Wilkowo 0:2 (17:25, 19:25) 

KS MOSiR Giżycko – LKS WEL Lidzbark 1:2 (25:22, 23:25, 13:15)

Skład: Małgorzata Mallek, Julia Gołas, Paulina Chrabowska, Agata 
Suwińska, Maria Wysocka, Klaudia Tarasewicz, Emilia Spychała, 
Aleksandra Gajewska, Amelia Piongot.
Trener: Krzysztof Kopowski.
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I n f o r m a t o rNumery alarmowe:
Policja: 23 696 03 00, 997

Straż Pożarna: 23 696 17 17, 998
Pogotowie Energetyczne: 991

Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Kanalizacyjne: 696 028 401

Pogotowie Wodociągowe: 602 286 201

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark 

tel. 23 696 15 05,
fax 23 696 21 07, umig@lidzbark.pl

Urząd Stanu Cywilnego: 23 696 15 05 wew. 131
Meldunki, dowody osobiste: 23 696 15 05 wew. 126

Awaria oświetlenia, problem z drogami: 23 696 15 05 wew. 133
Bezdomne psy: 23 696 15 05 wew. 136

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark 

tel. 23 696 13 79

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark

tel. 23 696 12 62

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna         
w Lidzbarku

ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark 
tel. 23 696 11 41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark 

tel. 23 696 15 06

Przychodnie zdrowia
NZOZ Medicus

ul. Brzozowa 10, 13-230 Lidzbark
tel. 23 696 15 09

NZOZ Eskulap
ul. Podgórna 1, 13-230 Lidzbark 

tel. 23 696 10 72

Ambolatorum w Lidzbarku
ul. Brzozowa 10

Opieka sprawowana jest od piątku
(od 20:00) do poniedziałku (do 06:00).

PGK Sp. z o. o.
ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark 

tel. 23 696 15 71

Centrum Usług Wspólnych (dawniej ZEASiP)
ul. Jeleńska 38, 13-230 Lidzbark 

tel. 23 696 28 11

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej w Lidzbarku

ul. Dworcowa 2, 13-230 Lidzbark
Poniedziałek – 14:00 – 18:00

Wtorek – 14:00 – 18:00
Środa – 14:00 – 18:00

Czwartek – 12:00 – 16:00
Piątek – 14:00 – 18:00

Apteki
ul. Jeleńska: 500 738 462

ul. Hallera 10: 23 696 15 66
ul. Zieluńska 3: 23 696 11 51

ul. Zieluńska 42f: 23 696 12 58 
ul. Nowy Rynek: 721 551 042

Burmistrz Lidzbarka ogłosił nabór wniosków związanych z udzieleniem pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 
O pomoc ubiegać się mogą podmioty, które planują usunięcie azbestu w roku 2017 (zadanie musi zostać zrealizowane do 30 września 
2017 r.). Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez dofinansowanie prac związanych z usunięciem azbestu, wykonanych 
przez wyłonionego przez Gminę  wykonawcę. 
Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie 
Miasta i Gminy Lidzbark.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, pokój nr 18,  na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl 
oraz u Sołtysów. Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku,

ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pokój nr 9 (sekretariat). 

Ogłoszenie o naborze wniosków związanych z usuwaniem azbestu
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