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Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z  najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w  Polsce. Wbrew 
pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z  darczyńcami i  wolontariuszami. To oni pomagają 
rodzinom w  potrzebie. Szlachetna Paczka to najlepiej zorganizowany projekt społeczny w  Polsce. W  ciągu jednego 
weekendu milion osób wymienia się rzeczami i całą siłą życzliwości. Mądrość i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. 
Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. Szlachetna Paczka łączy to wszystko.

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark e-mail:umig@lidzbark.pl,
www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107

Redakcja i skład: Wydział Organizacyjny
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje 
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/696 15 05 wew. 182

A K T U A L N O Ś C I

Szlachetna paczka - lubię ludzi

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy 
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, a  paczki 
przekazywane są rodzinom na dwa tygodnie przed 
świętami Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy akcja 
zorganizowana została w  2000 roku, kiedy to paczkami 
obdarowano 30 rodzin. 13 lat później pomoc otrzymało 
17 684 rodzin. Z roku na rok w akcję angażuje się coraz 
więcej wolontariuszy i darczyńców, dzięki czemu możliwa 
jest pomoc coraz większej liczbie potrzebujący.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w  Dłutowie już po raz trzeci wzięła udział w  tej 
ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Od połowy 
listopada opiekunowie i  wolontariusze Szkolnego Koła 
Wolontariatu zbierali środki finansowe i  materialne dla 
wybranej rodziny z  powiatu działdowskiego. Działania 
SKW wsparli darczyńcy: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, 
Rada Rodziców i  Pracownicy Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w  Dłutowie oraz firmy, dzięki czemu 
wartość przygotowanej paczki to prawie 4 500 zł. 
 
9 grudnia paczki zostały przewiezione do magazynu 
Szlachetnej Paczki, który mieścił się  w  Zespole Szkół 
Emilii Sukertowej – Biedrawiny w  Malinowie. Z  tej 
okazji uczniowie z  Dłutowa zostali zaproszeni na finał 
Szlachetnej Paczki przez opiekuna wybranej rodziny – 
Anitę Pszenną. 

– Atmosfera była cudowna, magazyn przepełniony 
paczkami wywoływał uśmiech na twarzach ludzi. Takie 
momenty przypominają, że warto pomagać innym, że są 
ludzie, którzy chcą pomagać oraz, że są ludzie, którym 
ta pomoc jest bardzo potrzebna. Razem możemy więcej. 
Pomagając innym pomagasz i sobie! – mówią uczniowie 
zaangażowani w akcję. 

Darczyńcą w  projekcie Szlachetna Paczka może zostać każda 
zainteresowana osoba. Nie bądźmy obojętni na potrzeby innych. 
Kolejna szansa już za rok!
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A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Lidzbarskie targowisko to miejsce, gdzie każdego czwartku spotykają się setki mieszkańców całej gminy. Chętnie 
zaopatrują się na nim w owoce, warzywa, kwiaty, ubrania czy inne produkty. O jego remoncie mówi się od lat. 

W  ubiegłym roku przygotowano wizu-
alizację zmodernizowanego targowiska, 
a  w  tym roku udało się pozyskać dofi-
nansowanie na jego remont. W środę, 13 
grudnia Burmistrz Lidzbarka podpisał 
umowę z  Marszałkiem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na dofinan-
sowanie przebudowy targowiska miej-
skiego w  Lidzbarku. Przede wszystkim 
nacisk położony będzie na budowę toa-
let, wykonanie podłoża i  nowych stoisk 
oraz zadaszonych wiat. Całkowity koszt 
inwestycji to niespełna 1,5 mln zł. z cze-
go dofinansowanie wynosi 953  836 zł. 
Remont potrwa do czerwca 2018 roku.

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. Celebrowanie złotych godów to święto nie tylko zgodnych 
małżonków, ale także ich rodziny i przyjaciół.

Pół wieku wspólnego kroczenia przez życie zasługuje na prawdziwe świętowanie. Z tej wyjątkowej okazji co roku pary, które 
obchodzą ten wyjątkowy jubileusz odznaczane są specjalnym medalem przyznawanym z tej okazji przez Prezydenta Polski. 14 
grudnia, 12 par z terenu naszej gminy, które związek małżeński zawarły w drugiej połowie 1967 z rąk Burmistrza Lidzbarka 
odebrało to wyjątkowe odznaczenie. Odznaczeni zostali:

Krystyna i Alfons Barańscy
Stefania i Henryk Bieleccy
Anna I Jan Deoroccy
Halina i Jerzy Gadomscy

Krystyna i Henryk Karpińscy
Jadwiga i Edmund Piórkowscy
Halina I Aleksander Rochon
Elżbieta i Jan Rogowscy

Irena i Jan Sowińscy
Stanisława i Józef Szostek
Mieczysława i Józef Wójcik
Zofia i Ryszard Wyrzykowscy
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70 letni most z historią
A K T U A L N O Ś C I

Most na rzece Wel przy ulicy Działdowskiej od lat prosił się o remont. Powstały w 1947 roku obiekt pamięta 
przecież jeszcze czasy świeżo po II wojnie światowej.

Most na ulicy Działdowskiej to ważny 
element trasy Lidzbark – Działdowo. 
Codziennie korzystają z  niego setki aut 
oraz dzieci i  młodzieży, które uczą się 
w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół. 
Nie od zawsze jednak most prezentował 
się w  tej formie. Na starych fotografiach 
zauważyć można, że przed wojną most 
zbudowany był z drewna. Białe drewniane 
belki mostu pięknie prezentowały się 
wśród ówczesnych zabudowań. Podczas 
wojny, kiedy oddziały wojsk niemieckich 
opuszczały Lidzbark wysadziły istniejący 
most, przewracając jednocześnie ścianę 
sąsiadującego hotelu Trzy Korony, gdzie 
oprócz pokoi znajdowało się również 
kino, restauracja, a w ogrodzie kręgielnia 
oświetlana lampami gazowymi. Jak mówią 
starsi mieszkańcy Lidzbarka, wybuch był 
na tyle silny, że w promieniu 300 metrów popękały okna budynków wzdłuż ulicy. 
Chociaż odbudowany most nie został potraktowany działaniami wojennymi, to jego codzienna eksploatacja 
doprowadziła do mocnego uszkodzenia zarówno jego konstrukcji jak i nawierzchni. Po kilku latach starań oraz dzięki 
współpracy Gminy Lidzbark z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w grudniu rozpoczęła 
się rozbiórka starego mostu. Firma Mosty Kujawy, która wygrała przetarg, nowy, spełniający wszelkie standardy 
most i dwie kładki dla pieszych wykona do czerwca 2018 roku. Całkowity koszt inwestycji to 1 441 359,02 zł z czego 
aż 600 000 zł to wkład własny gminy. Zarówno kierowcy jak i piesi muszą uzbroić się w cierpliwość. Odnowiona 
droga nie tylko polepszy warunki jazdy, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo.
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A K T U A L N O Ś C I

Świąteczny blask

Kiedy zapada grudniowy zmrok, rozbłyska się 
świąteczna iluminacja miasta wprowadzająca 
świąteczny klimat – w  tym roku nawiązująca formą 
do tematyki anielskiej.

Tegoroczna iluminacja to 103 przestrzenne dekoracje 
latarni, w tym 20 nowych. Odświętny zimowy wygląd 
dzięki nim zyskała w  tym roku ul. Stare Miasto oraz ul. 
Żeromskiego. Na bulwarze ponownie pojawił się napis 
życzący „Wesołych Świąt”. Proces zimowej metamorfozy 
miasta rozpoczął się pod koniec listopada. Kulminacją 
było spotkanie z  Mikołajem, podczas którego Plac 
Hallera na czas świąt stał się placem Aniołów. Zimową 
metamorfozę Lidzbarka uzupełni laserowa animacja 
świąteczna, która pojawi się na jednym z budynków przy 
ul. Stare Miasto. Jednak nie tylko samo miasto zostało 
udekorowane. Nowością w tym są dekoracje latarniowe 
zamontowane w pobliżu kościołów na terenie sołectw.
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A K T U A L N O Ś C IKalendarium 2017
Rok 2017 był w naszej gminie rokiem wielu inwestycji, imprez oraz ogromu wydarzeń,

w których udział brało tysiące mieszkańców oraz turystów.

STYCZEŃ
• Podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lidzbarscy harcerze zebrali rekordowe 44 050 zł.
• 10 stycznia odbyło się inauguracyjne spotkanie Lidzbarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

LUTY
• Zakończył się remont w dziecięcej części przychodni zdrowia za ponad 88 tys. zł.
• Strażacy z OSP w Bryńsku otrzymali nowy lekki samochód bojowy za 80 tys. zł.

MARZEC
• Gmina Lidzbark otrzymała dofinansowanie w  kwocie 255  920 zł na utworzenie pierwszego w  powiecie żłobka. 

Całkowity koszt remontu budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Zieluńskiej to niespełna 650 tys. zł.
• Wystartowała realizacja tegorocznego budżetu, w którym znalazło się 67 zadań inwestycyjnych za niespełna 10 

mln zł.

KWIECIEŃ
• Pierwszy asfalt w tym roku, czyli remont drogi Kiełpiny 

- Rynek. Całkowity koszt inwestycji to prawie 703 tys. 
zł, z czego dofinansowanie to 511 528 zł.

• Nowym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został 
Michał Kwiatkowski

• Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej prowadzącej 
do ośrodków wczasowych na ul. Lipowej. Koszt 
remontu wyniósł 120 tys. zł. 

MAJ
• Majówka w  Lidzbarku – 88 uczestników Lidzbarskiej 

10-tki, Śpiewać każdy może czy Bieg na sześć łap.
• Uroczyste otwarcie zmodernizowanego skrzyżowania 

ulic Zieluńskiej, 3 – Maja, Słonecznej oraz Żeromskiego. 
Inwestycja wykonana wspólnie z  Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie wyniosła 1 700 000 zł.

• Otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej 
w Dłutowie, za niespełna 430 tys. zł.

Nowy samochód dla OSP Bryńsk

Otwarcie drogi Kiełpiny - Rynek

Otwarcie skrzyżowania na ul. Zieluńskiej

Remont w dziecięcej części przychodni zdrowia
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CZERWIEC
• Lidzbarski Hufiec ZHP otrzymał od urzędu nową siedzibę, która mieści się przy ul. Działdowskiej 10a, z  której 

korzysta około 250 harcerzy z całej gminy.
• Do imprez promujących Miasto i Gminę Lidzbark dołączyła kolejna wielka impreza sportowa: Lidzbarski Maraton 

MTB.120 zawodników przy pięknej pogodzie zmagało się na malowniczej trasie Górznieńsko-Lidzbarskiego 
i Welskiego Parku Krajobrazowego.

LIPIEC
• Ponad 4 mln dofinansowania na modernizację lidzbarskiego stadionu.
• Rywalizacja do ostatnich metrów, czyli kocioł emocji w  Lidzbarku Podczas Hoffer Triathlon Energy. Dwudniowa 

impreza zgromadzała w Lidzbarku ponad 300 zawodników z całej Polski.
• Dni Lidzbarka 2017 – 86 Nagród Burmistrza za wybitne osiągnięcia w  nauce i  artystyczne, Kombi oraz Piękni 

i Młodzi jako gwiazda wieczoru i tysiące uśmiechniętych mieszkańców i turystów, którzy w ostatni weekend lipca 
bawili się na największej imprezie w naszym mieście. 

SIERPIEŃ
• Ponad 617 tys. zł dofinansowania z RPO na ścieżkę rowerową wokół jeziora lidzbarskiego. Do końca czerwca 2018 

roku powstanie 8 km odcinek urządzonej i oznakowanej ścieżki rowerowej z wiatą wypoczynkową oraz stojakami 
na rowery. 

• W sezonie letnim na terenie naszej gminy trwają imprezy tematyczne organizowane przez sołectwa, m. in. Święto 
Ryby, Kukurydzy, Dzień Dębu czy Dni Lasu, a także festyny rodzinne.

WRZESIEŃ
• W gminie Lidzbark w bieżącym roku szkolnym rozpo-

częło edukację 1058 uczniów w  klasach 1-7 szkoły 
podstawowej oraz 310 uczniów w klasach gimnazjal-
nych. Z czego 138 po raz pierwszy przekroczyło próg 
szkolny i  rozpoczęło przygodę edukacyjną w  klasie 
pierwszej. Po reformie oświaty gimnazjum w Lidzbar-
ku oraz gimnazjum w Starym Dłutowie przekształco-
ne zostały w szkołę podstawową.

• W  tym roku po raz pierwszy w  naszej gminie 
uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany 
ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Umowę na wymianę pieców podpisało 24 
wnioskodawców z całej gminy za kwotę 89 000 zł. 

PAŹDZIERNIK
• Ponad 300 lidzbarskich Seniorów może już korzystać ze zniżek jakie przysługują w ramach Ogólnopolskiej Karty 

Seniora. Ubiegać się o nią może każda osoba, która ukończyła 60 lat.
• II Lidzbarski Budżet Obywatelski. W czasie głosowania, odbywającego się miedzy 2 a 6 października, mieszkańcy 

Lidzbarka oddali 440 ważnych głosów. Wśród zgłoszonych projektów najwięcej głosów, bo aż 250 zebrał projekt 
dotyczący utworzenia tężni solankowych.

LISTOPAD
• Po raz kolejny już lidzbarscy sportowcy i  trenerzy otrzymali nagrody oraz wyróżnienia za wyjątkowe sukcesy 

w  swoich dyscyplinach. Nagrody otrzymało 44 sportowców, 4 drużyny, jedna sekcja oraz 12 trenerów. Kwota 
przeznaczona na stypendia to prawie 20 tys. zł.

• Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 miały okazje i w ramach lekcji wychowania fizycznego mogły zmierzyć się 
z nowo powstałym parkiem linowym, który zrealizowany został w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. 

GRUDZIEŃ
• Burmistrz Lidzbarka podpisał umowę o dofinansowanie remontu lidzbarskiego targowiska. Kwota dofinansowania 

wynosi 953 836,00 zł. Wartość całego projektu to ponad 1,5 mln złotych. Ukończenia pierwszego etapu prac 
możemy spodziewać się na przełomie lata i jesieni 2018 r.

• W pierwszy weekend grudnia w ciągu dwóch dni blisko setka dzieci bezpłatnie i bezpiecznie została przebadana 
przez ekipę Fundacji Ronalda McDonalda. Profilaktyczne usg przeciwko nowotworom bezpłatnie wykonali lekarze 
specjaliści.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowania na piece
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Mikołajki w mieście
A K T U A L N O Ś C I

W Lidzbarku Mikołajki to tradycyjne strojenie miejskiej choinki, a także wspólne kolędowanie. Tegoroczne Mikołajki 
mieszkańcy naszego miasta mieli okazję wspólnie poświętować 10 grudnia. Obchody rozpoczęły się Mikołajkowym 
Biegiem na Placu Hallera. Następnie mieszkańcy mogli wysłuchać świątecznego koncertu w wykonaniu Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej i  chórów szkolnych, a  także pośpiewać kolędy podczas wspólnego ubierania miejskiej choinki. 
Kulminacyjnym momentem wieczoru było uroczyste odpalenie światełek na ustrojonej choince oraz iluminacji 
świątecznej miasta.

Mikołajki to święto obchodzone na cześć świętego Mikołaja, biskupa Miry. Tradycyjnie jak co roku 6 grudnia 
obdarowuje się dzieci prezentami. W bucie lub pod poduszką, czy też coraz częściej w skarpecie wieszanej 
nad kominkiem, podkłada się je w nocy z 5 na 6 grudnia. Najczęściej są to słodycze lub małe zabawki.
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Magia Świąt po lidzbarsku,
czyli Świąteczny Jarmark Sztuki

Jarmark Bożonarodzeniowy w Lidzbarku, to jeden z najpiękniejszych momentów w naszym mieście. W tym 
wyjątkowym czasie serce Lidzbarka zaczyna bić mocniej, a bulwar staje się tłem dla bajkowej scenerii. Wśród 
pachnących lasem choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników, na mieszkańców Lidzbarka 
i turystów czekała moc świątecznych niespodzianek i atrakcji.

Świąteczny Jarmark Sztuki, który odbył się 17 grudnia to kolejna odsłona wystawy bożonarodzeniowej, która w tym 
roku odbyła się na Bulwarze nad Welem. Nie zabrakło świątecznych przysmaków, regionalnych produktów, występów 
artystycznych i wspólnego kolędowania. A wszystko okraszone eskimoską scenografią z najprawdziwszymi psami 
zaprzęgowymi. W trakcie wydarzenia odbyło się również uroczyste rozdanie nagród dla dzieci, które wzięły udział 
w zorganizowanym niedawno konkursie plastycznym na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

A K T U A L N O Ś C I
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Mamy wykwalifikowanych strażaków A K T U A L N O Ś C I

Najczęściej są pierwsi na miejscu wypadków czy katastrof. Kompetentni, dobrze zorganizowani.
Mowa o druhach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakończyło się szkolenie z  zakresu pierwszej 
pomocy dla członków 9 naszych gminnych 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Trzydziestu dwóch ochotników po zdaniu 
egzaminu posiada kompetencje do ratowania 
życia i  zdrowia. Potwierdzą zdobytą wiedzę 
i  umiejętności praktyczne zachowania się 
w  najczęściej spotykanych stanach zagrożenia 
zdrowia i  życia. Kurs w  zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy w  ramach projektu „Nowe 
kwalifikacje i  kompetencje dla strażaków 
ochotników z  miasta i  gminy Lidzbark” 
realizowany jest przez Fundację „Drogowskazy”. 
Finansowany ze środków własnych gminy oraz 
współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej w  ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Poza wzrostem wiedzy i  umiejętności 
praktycznych udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej uczestnicy przeszli trening 
rozwoju kompetencji społecznych, w  ramach 
których odbył się trening psychologiczny, 
relacji społecznych oraz warsztaty z  zakresu 
komunikacji interpersonalnej. Musimy dbać 
o to, aby bezpieczeństwo na terenie gminy było 
na najwyższym poziomie – mówi burmistrz 
Lidzbarka – Jestem przekonany, że wiedza 
zdobyta przez druhów naszych jednostek jest 
bezcenna i może się okazać w sytuacji zagrożenia 
na wagę życia dla każdego potrzebującego.
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