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Bardzo dobra kondycja gminy
na koniec kadencji A K T U A L N O Ś C I

Gmina Lidzbark ma jedne z największych w naszym rejonie 
wydatków inwestycyjnych przypadających na jednego 
mieszkańca. W  latach 2015 – 2018 w  ramach budżetu 
gminy wykonanych zostało 271 zadań inwestycyjnych za 
łączną kwotę ok. 40 mln. zł.

 – Dzięki pozyskanym środkom i współpracy z wieloma 
instytucjami wykonanych zostało wiele istotnych dla 
mieszkańców zarówno miasta jak i  gminy inwestycji. 
To tegoroczna przebudowa mostu na ul. Działdowskiej, 
budowa ronda na ul. Zieluńskiej, remont targowiska 
miejskiego, ul. Jeleńskiej czy gruntowny remont budynku 
lidzbarskiej przychodni zdrowia. Powstał tez pierwszy 

w  powiecie żłobek miejski, który obecnie sprawuje 
opiekę nad 30 dzieci – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek. Pomimo intensywności prac sytuacja gminy jest 
dobra, o czym świadczy jej stan rachunku.

– W  drugiej połowie roku planowane było zaciągniecie 
kredytu. Ze względu jednak na stabilną sytuację gminy, nie 
będzie on konieczny. Aktualne zadłużenie gminy wynosi 2,8 
mln. zł. Co w  porównaniu z  rokiem 2014, kiedy zadłużenie 
wynosiło 6 mln. zł jest bardzo dobrym wynikiem – dodaje 
Burmistrz. Jest to jedno z najniższych zadłużeń w naszym 
województwie.
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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 IStrażacy wygrali z pogodą

W ostatnia niedzielę sierpnia, Lidzbark rozbrzmiał dźwiękiem sześciu Orkiestr Dętych Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które tego dnia odwiedziły nasze miasto w ramach konkursu XXV Regionalnego 
Przeglądu Orkiestr Dętych OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i  sprzęt, to także grupa ochotników, która coraz częściej swym 
poziomem wyszkolenia, wiedzy i  umiejętności ratowniczych dorównuje kolegom z  PSP. Na terenie gminy Lidzbark 
działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Lidzbark, Kiełpiny, Tarczyny, Słup, Wąpiersk, Bryńsk, Nowy Dwór, 
Dłutowo, które zrzeszają ponad 120 strażaków. 

Regionalny Przegląd Orkiestr OSP za nami

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

W ostatnia sobotę sierpnia gminne jednostki 
OSP zmierzyły się ze sobą Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Do 
startu zgłosiło się 7 drużyn z terenu Gminy 
Lidzbark, 2 drużyna kobiece i  5 drużyn 
męskich. Pomimo niesprzyjającej pogody, 
tegoroczne zawody przebiegały sprawnie 
w sportowej i wesołej atmosferze.

Klasyfikacja generalna zawodów:

Grupa ”C” – kobieca drużyna pożarnicza:
OSP Kiełpiny 
OSP Stare Dłutowo
Grupa „A” męska drużyna pożarnicza:
OSP Jeleń 
OSP Kiełpiny 
OSP Stare Dłutowo 
OSP Słup 
OSP Nowy Dwór

To ostatni z  ośmiu przeglądów regionalnych organizowanych 
w  różnych miastach naszego kraju, który po raz pierwszy 
organizowany był w  województwie warmińsko-mazurskim. 
W  rywalizacji udział wzięły Orkiestry Dęte z  Uniejowa, 
Jezior Wielkich, Płośnicy, Czajkowa, Ropczyc, a  także 
orkiestra lidzbarska, bez której dźwięków trudno wyobrazić 
sobie jakąkolwiek oficjalną uroczystość w  naszym mieście. 

16 września męska drużyna pożarnicza z  OSP Kiełpiny miała zaszczyt 
reprezentować powiat działdowski w  Wojewódzkich Zawodach Sportowo – 
Pożarniczych, które odbyły się w Lidzbarku Warmińskim. Uplasowali się na 7 
miejscu, na 19 męskich drużyn startujących w zawodach. Dziękujemy druhom 
za zaangażowanie i walkę fair play. W Zawodach udział wzięła również żeńska 
drużyna z Dłutowa, która zajęła 11 miejsce.

Jubileuszowy przegląd rozpoczął się mszą święta w  kościele 
pw. Św. Wojciecha oraz paradą na Placu Hallera, podczas której 
oceniania była gra w marszu.
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Chociaż za oknami już jesiennie, prace inwestycyjne na terenie gminy nie zwalniają tempa.

A K T U A L N O Ś C IInwestycje w Gminie

Trwają prace przy przebudowie boiska 
na ul. Tuwima na osiedlu Działki. 
W  ramach prac wykonane zostanie 
wielofunkcyjne boisko do gry w  piłkę 
nożną, ręczną, koszykową oraz piłkę 
siatkową. Wykonawcą jest firma 
Sportsystem z  Olsztyna, a  całkowity 
koszt to niespełna 360 tys. zł. Nowym 
boiskiem mieszkańcy osiedla Działki 
będą mogli się cieszyć już na jesieni. 
Trwa też kolejny etap prac remonto-
wych w  lidzbarskiej przychodni zdro-
wia. Po gruntownej przebudowie 
części dla dzieci oraz pietra budynku, 
przyszła pora na remont niskiego par-
teru. W ramach prac wykonany zosta-
nie generalny remont, który zakłada 
wymianę drzwi, posadzki, malowanie 
ścian oraz grzejników, a  także remont 
łazienki. Całkowity koszt to prawie 
108 tys. zł. 
Zakończyły się prace przy przebudowie 
drogi prowadzącej do filii Powiatowego 
Urzędu Pracy za niespełna 100 tys. zł, 
budowie chodnika na ul. Południowej, 
a  także remont drogi w  Bryńsku. 
Wraz z  początkiem roku szkolnego 
zakończyła się również modernizacja 
terenu przy Szkole Podstawowej nr 1. 
W  najbliższym czasie rozpocznie się 
również realizacja przebudowy drogi 
we Wlewsku, kolejny etap budowy 
parkingu przy cmentarzu, a  także 
budowa placu zabaw na ul. Myśliwskiej 
za niespełna 200 tys. zł.

Droga  w Bryńsku Droga  do  PUP L idzbark

Plac  przy  SP 1

Parking  na  u l .  Dębowej
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Czas na podsumowania
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w  Lidzbarku rozwija 
się zgodnie z  zapotrzebowaniem 
Czytelników. Pełnimy funkcję 
informacyjną, edukacyjną, rozrywkową 
i  kulturalną. Dzięki współpracy 
z  samorządem możemy jeszcze 
sprawniej się rozwijać i  organizować 
formy pracy z  czytelnikami służące 
popularyzacji literatury. W  2016 roku 
z  inicjatywy Burmistrza Lidzbarka 
w  powstał Klub Malucha „Sówka”. 
Biblioteka na prowadzenie Klubu 
otrzymała dodatkowe fundusze, które 
pozwoliły zatrudnić osobę prowadzącą 
zajęcia. Klub Malucha działa do 
dziś i  realizuje zajęcia edukacyjne 
dla dzieci w  wieku od 2 do 5 lat, nie 
uczęszczające do przedszkola, wraz 
z opiekunami. W 2017 roku wyremontowano pomieszczenia 
Filii Bibliotecznej w  Dłutowie. Biblioteka zyskała nowe 

Działania Naszych władz od 2015 roku 
pozwoliły naszej jednostce poza statu-
towymi zadaniami realizować coraz to 
więcej przedsięwzięć, którymi Gmina 
Lidzbark może się pochwalić, wyróż-
niać na tle innych miejscowości, a  jed-
nocześnie wynagrodzić zaangażowanie, 
wysiłek i  talent swoich najmłodszych 
mieszkańców. To dzięki współpracy 
z  lidzbarskim samorządem od 2015 
roku najlepsi uczniowie z  Gminy Lidz-
bark otrzymują Nagrody Burmistrza 
Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w  na-
uce i  artystyczne. Począwszy od paź-
dziernika 2016 roku spośród wszyst-
kich pracowników oświaty w  Gminie 
Lidzbark wybierany jest dyrektor, na-
uczyciel i  pracownik roku. Dla najzdol-
niejszych uczniów oraz najaktywniej-
szych wolontariuszy w  sierpniu 2018 
roku po raz pierwszy w Gminie Lidzbark 
zorganizowano „Wyjazd moich marzeń”, 
którego organizację we koordynował 
CUW.

Judyta Bagniewska 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

W tej kadencji, 15 grudnia 2015 r. z ini-
cjatywy Burmistrza Lidzbarka powstała 
instytucja, w  której seniorzy znaleź-
li opiekę medyczną, poczucie bezpie-
czeństwa i  ofertę spędzenia wolnego 
czasu. Dzienny Dom „Senior – Wigor” 
w  Lidzbarku przeznaczony jest dla 30 
osób i  cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Jednostka oferuje se-
niorom rehabilitację, psychoterapię, 
muzykoterapię, terapię zajęciową. Za-
pewniania gorący posiłek oraz pomoc 
w  rozwiązywaniu problemów codzien-
nych i  załatwianiu spraw urzędowych. 
Dodatkowo organizowane są wyjazdy 
mające na celu integrację z innymi oso-
bami, także integracja międzypokole-
niowa) oraz wycieczki przedstawiające 
walory naszego kraju. Razem tworzymy 
jedną, wielką rodzinę i panuje u nas cie-
pła, serdeczna atmosfera.

Iwona Bartkowska
Kierownik Dziennego Domu Senior +

A K T U A L N O Ś C I

pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Dzięki temu mieszkańcy 
Dłutowa mogą w  pełni korzystać 
z  nowej oferty bibliotecznej. Filia 
współpracuje z  miejscowym oddziałem 
przedszkolnym i  szkołą podstawową 
realizując zajęcia dla zorganizowanych 
grup w  ramach edukacji czytelniczej. 
W  pomieszczeniach biblioteki 
spotykają się również panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich na warsztatach 
rękodzielniczych. W  każdy piątek 
realizowane są zajęcia biblioteczne 
dla dzieci, które cieszą się dużym 
powodzeniem. Filia Biblioteczna 
w  Dłutowie jest jedną z  najlepiej 
działających filii na terenach wiejskich 
i nie wątpliwie remont biblioteki do tego 
się przyczynił.

Edyta Marszak 
Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej to ważna spółka, odpowiadająca 
za jakość życia mieszkańców. Ostatnie 
cztery lata były bardzo aktywne. Istot-
nymi i  znaczącymi zadaniami, które re-
alizowane były wspólnie z  lidzbarskim 
samorządem, w  przeciągu ostatnich 
czterech lat było podwykonawstwo 
w  świadczeniu usług polegających na 
odbiorze, zbieraniu i  transporcie odpa-
dów komunalnych, zakup śmieciarki Sca-
nia dwukomorowej o pojemności 28 m³, 
samochodu ciężarowego Mercedes Ate-
go oraz koparko – ładowarki do realiza-
cji naszych prac inwestycyjnych. W  tym 
czasie zwiększyliśmy Zarząd Wspólno-
tami Mieszkaniowymi do 46. W  latach 
2016-2017 w  zakresie prac wodocią-
gowych wykonaliśmy 68 przyłączy wo-
dociągowych i  19 przyłączy kanaliza-
cyjnych, 2018 roku 24 przyłącza wodno 
– kanalizacyjne i  sukcesywnie realizuje-
my potrzeby mieszkańców w  zakresie 
przyłączania ich do nowo powstałych 
sieci. Jesteśmy w trakcie realizacji I eta-
pu budowy sieci kanalizacyjnej tłocznej 

(5470 mb) z Lidz-
barka do Jelenia.

Artur
Jasionowski 
Prezes
Przedsiębiorstwa
Gospodarki 
Komunalnej 
w Lidzbarku
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W ciągu 4 lat za sprawą znacz-
nie zwiększonych środków na 
realizację zadań statutowych 
Miejsko – Gminnego Ośrod-
ka Kultury wyremontowano 
część pomieszczeń ośrodka, 
organizowano więcej wyda-
rzeń kulturalnych, zakupiono 
fortepian. Dzięki dotacji celo-
wej zorganizowaliśmy 3 edy-
cje Ogólnopolskiego Festiwalu 
Tańca „Lidzbark Miasto Rytmu” 
oraz jesteśmy w stanie dotrzeć 
ze swoimi działaniami kultu-
ralnymi do dzieci i  młodzieży 
w  pobliskich sołectwach. Od 
października 2015 roku współ-
pracujemy z Radiem 7 na które-
go falach emitowana jest nasza 
audycja „Lidzbark Kulturą stoi”. 

Marlena Komosińska 
Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidz-
barku swoje usługi świadczy od 1997 
roku. W  latach 2014-2018 znacznie pod-
niósł się standard Domu. Dzięki staraniom 
władz miasta i  gminy Lidzbark otrzyma-
liśmy nowy samochód przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Zakupiono nowy sprzęt i materiały do te-
rapii i  rehabilitacji, doposażono sale tera-
peutyczne, co w dużym stopniu podniosło 
jakość świadczonych usług. Dokonano 
wymiany armatury łazienkowej oraz urzą-
dzeń sanitarnych, przeprowadzono prace 
odnawiające sale terapeutyczne i ciągi ko-
munikacyjne. Poprzez systematyczne pod-
noszenie standardu świadczonych usług 
zmniejszyło się wykluczenie osób niepeł-

Ostatnie cztery lata to poprawa warunków 
pracy urzędu spowodowana wprowadze-
niem udoskonalanych systemów infor-
matycznych, które ułatwiają przesyłanie 
informacji z  instytucjami współpracujący-
mi (MOPS, GOPS,ZUS). Obsługa klienta 
znacznie się skróciła, na co też wpływ ma 
spadające w  ostatnim czasie bezrobocie, 
z  uwagi jednak na to, że różnorodność 
wpływających ofert nie jest zbyt duża, 
realizacja ich jest utrudniona. Przebudo-
wa drogi do lidzbarskiej filii Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Działdowie, która wyko-

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Lidzbarku realizuje 
zadania własne i zlecone wynika-
jące z aktualnych przepisów pra-
wa. Od kwietnia 2016 r. realizu-
jąc zadania wynikające z  ustawy 
o  świadczeniu wychowawczym 
(Rodzina 500+) przyjął 2799 
wniosków i  łącznie wydatkował 
24  713  757,19zł. Z  inicjatywy 

Burmistrza Lidzbarka od 2016 r. w  trosce o  najbardziej po-
trzebujących MOPS realizuje we współpracy z Bankiem Żyw-
ności w Olsztynie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (FEAD). Z  pomocy skorzystało 1300 osób za-
mieszkujących teren Miasta i  Gminy Lidzbark. W  2017 roku 
do współpracy w  ramach POPŻ przystąpiło Działdowskie 
Centrum CARITAS, dla którego zostało dodatkowo zakwalifi-

Ostatnie 4 lata były efektywne i owocne pod względem orga-
nizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Poza kontynuacją do-
tychczasowych udało nam się zainicjować nowy cykl wydarzeń 
sportowych. Triathlon Energy, Weltrack MTB Maraton, corocz-
ne turnieje Sołectw w Piłkę Nożną, Lidzbarska 10-tka wpisały 
się na stałe w  gminny kalendarz. Przez ostatnie 4 lata dzięki 
intensywnej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Lidzbar-
ku powstało też wiele atrakcji sportowo-rekreacyjnych, które 
możemy zaproponować zarówno mieszańcom, jak i  turystom. 
Zimną powodzeniem cieszy się lodowisko. Plaża wzbogaciła 
się o nową zjeżdżalnię rodzinną, piracki plac zabaw, park lino-
wy oraz sąsiadującą ścieżkę rowerową. Dla spragnionych więk-

szych wrażeń powstał single 
track wokół jeziora Lidzbarskie-
go. Dzięki zadbanej infrastruktu-
rze sportowej oraz współpracy 
z miejscowymi ośrodkami z roku 
na rok odwiedza nas coraz więcej 
obozów sportowych korzystają-
cych z naszych boisk sportowych 
oraz hali sportowo-rekreacyjnej. 
 
Krzysztof Kopowski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

kowanych 630 mieszkańców. Współpraca z Bankiem Żywno-
ści w Olsztynie i z Działdowskim Centrum CARITAS jest nadal 
kontynuowana. W okresie od 1.06.2016 – 30.06.2018 Ośro-
dek był Liderem partnerskiego projektu „Aktywne włączenie 
– szansą na lepsze jutro”. W ramach projektu opracowano 176 
ścieżek reintegracji, 21 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe 
i  41 osób podjęło zatrudnienie. Budżet projektu opiewał na 
kwotę 1 612 144,37 zł, w tym 1 370 320,07 zł pozyskanych 
ze środków Unii Europejskiej. W 2018 roku dzięki dobrej woli 
Burmistrza Macieja Sitarka i Radnych Rady Miejskiej w Lidz-
barku zostały wyremontowane pomieszczenia na strychu 
przeznaczone na biura w celu poprawy warunków lokalowych. 
Od 1 lipca 2018 r. realizując rządowy program „Dobry Start” 
– od 1.07.2018 do 31.08.2018 przyjął 1124 wniosków i doko-
nano wypłaty na kwotę 406 200,00zł. 

Anna Dziombowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku

nosprawnych. Dzięki 
zapewnionym środkom 
finansowym mieliśmy 
możliwość cyklicznego 
organizowania spotkań 
integracyjnych, przed-
stawień teatralnych 
oraz wycieczek krajo-
znawczych. Przy dużej 
chęci współpracy i dzia-
łalności jednostek na terenie naszego miasta 
i  gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Lidzbarku w ostatnich czterech latach miał 
możliwość pełnego zaistnienia.

Marta Bielska - Brydzińska 
p.o. Kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Lidzbarku

nana została w  ramach 
zadań inwestycyjnych 
Urzędu Miasta i  Gminy 
Lidzbark znacznie po-
prawiła warunki komu-
nikacji osób korzysta-
jących z  naszych usług. 
Bolączką są bardzo ni-
skie płace urzędników 
spowodowane między innymi ich zamroże-
niem kilka lat temu.

Krzysztof Węglewski Kierownik filii 
w Lidzbarku Powiatowego Urzędu Pracy 

w Działdowie 
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Wywiad z Burmistrzem Lidzbarka
Maciejem Sitarkiem A K T U A L N O Ś C I

O tym co udało się zrobić w mijającej kadencji, o wyzwaniach a także planach na kolejne lata rozmawiamy 
z Burmistrzem Lidzbarka Maciejem Sitarkiem.

– Wielokrotnie podkreślał Pan Burmistrz problematykę 
zdrowia. Co udało się zrobić przez te 4 lata w zakresie 
opieki medycznej dla mieszkańców miasta i gminy?

– Na początku tej kadencji postawiliśmy na warunki, 
w jakich świadczenia zdrowotne są udzielane. Zaczęliśmy 
od kapitalnego remontu budynku Przychodni Zdrowia 
przy ul. Brzozowej. Dziś przychodnia zapewnia 
komfortowe warunki pacjentom, jak i kadrze medycznej. 
Milowym krokiem było przywrócenie ambulatorium, 
którego władze poprzednich dwóch kadencji nie potrafiły 
uruchomić. Ambulatorium to był strzał w  dziesiątkę. 
Do tej pory z  nocnej  i  świątecznej opieki zdrowotnej 
skorzystało prawie 9000 osób. Jedynie kilka samorządów 
tej wielkości w  Polsce zadbało o  mieszkańców w  taki 
sposób jak Lidzbark. Kolejnym krokiem będą lekarze 
– specjaliści dostępni dla wszystkich mieszkańców. 
We współpracy z  naszymi lidzbarskimi lekarzami 
i  podmiotami medycznymi – zaangażujemy młodych 
lekarzy, finansowanych z  NFZ. Dzięki temu w  naszej 
przychodni będą przyjmować dodatkowi specjaliści tacy 
jak pediatra, kardiolog, ortopeda, chirurg, ginekolog czy 
diabetolog. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie 
bezpłatnych programów profilaktycznych dla różnych 
grup wiekowych. Będziemy kontynuowali prace 
remontowe budynku. Poddamy go termomodernizacji 
i  dobudujemy windę. Przeprowadzimy także prace 
modernizacyjne w Przychodni Zdrowia w Dłutowie, gdzie 
również będą przyjmowali lekarze specjaliści.

– Część dojrzałych mieszkańców z  nostalgią mówi 
o  przywróceniu pociągów w  Lidzbarku. Jaki ma Pan 
pomysł na rozwój komunikacji miasta i gminy?

– Rynek połączeń komunikacyjnych jest komercyjny 
i  każdy z  przewoźników patrzy na ekonomię. Liczba 
aut znacznie wzrosła, przez co naturalnie coraz mniej 
osób korzysta z  komunikacji publicznej. Uważam, że 
obowiązkiem samorządu jest dbałość o potrzeby naszych 
mieszkańców, w  szczególności osób starszych i  osób 
dojeżdżających do szkoły czy pracy. Widzę potrzebę 
stworzenia połączenia wszystkich naszych sołectw 
z  Lidzbarkiem oraz Lidzbarka z  okolicznymi miastami. 
Jest to w  stanie zapewnić tylko transport kołowy. Nikt 
z  nas nie liczy na dotarcie pociągiem do Lubawy czy też 

Żuromina. Pierwszy bus już teraz realizuje połączenie 
weekendowe z  Lidzbarka do Działdowa przez Dłutowo. 
Wyjeżdża w  każdą niedzielę o  godz. 9.00 z  Lidzbarka 
i  daje możliwość dojazdu do dworca PKP, targowiska 
i szpitala w Działdowie. Po 2 godzinnym postoju zabiera 
mieszkańców naszej gminy i  gości kursem powrotnym 
przez Dłutowo oraz inne miejscowości do Lidzbarka. 
Ten problem rozwiążę podobnie szybko i  skutecznie 
jak utworzyłem ambulatorium. Już tej zimy pojawią się 
dodatkowe połączenia. Systematycznie będę Państwa 
informował o  godzinach, miejscach odjazdu i  trasach 
połączeń. 
 
– Kadencja 2010-2014 przyniosła wiele ciężkich zmian 
w edukacji. Mam tu na myśli przekształcenia i likwidację 
szkół gminnych. A co nas czeka w edukacji w najbliższych 
latach?  

– Od 2015 roku zrobiliśmy dużo dobrego w  zakresie 
szkolnictwa w  mieście i  gminie Lidzbark. Jedną 
z  zapowiadanych przeze mnie inicjatyw było 
zmotywowanie uczniów nagrodami Burmistrza 
Lidzbarka wręczanymi za osiągnięcia w  nauce i  sporcie. 
Trafiają one do wszystkich zdolnych i  zaangażowanych 
społecznie dzieci podobnie jak zagraniczny wyjazd 
pod nazwą „Wyjazd moich marzeń”. Już na koniec tego 
roku szkolnego skorzysta z  niego ponad 200 uczniów. 
Zadbaliśmy o  naszych najmłodszych mieszkańców, dla 
których powstał pierwszy w  powiecie żłobek miejski. 
Dzięki rządowemu dofinansowaniu gruntowanie 
przebudowaliśmy budynek na ul. Zieluńskiej, z  którego 
korzysta 30 maluszków. Komfortowe warunki do nauki 
mają także dzieci w  przebudowanym przedszkolu 
w Dłutowie oraz uczniowie z SP Kiełpiny i SP Słup – dzięki 
przebudowanie szkół z pozyskanych środków z UE. Aby 
uczniowie mogli się jeszcze lepiej rozwijać konieczna 
jest niezbędna infrastruktura. W  tym roku przy Szkole 
Podstawowej 1 wyburzyliśmy starą salę gimnastyczną, 
która nie spełniała żadnych wymogów. Planowana 
jest rozbudowa SP 1 o  dodatkowe skrzydło, w  którym 
będzie sala gimnastyczna dla najmłodszych uczniów oraz 
szatnia z  prawdziwego zdarzenia, pokój nauczycielski 
i  dodatkowe sale lekcyjne. W  tej kadencji skupiliśmy się 
także na przyszłości oświaty. Z myślą o rozwoju wykonane 
zostały 3 dokumentacje na budowę sal gimnastycznych na 
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terenie gminy. Dzięki nim, w najbliższych latach powstaną 
sale sportowe w  Wąpiersku, Bryńsku i  Słupie. 2019 rok 
to także czas na rozpoczęcie Projektu pn. lekkie plecaki 
dzięki szafkom w  każdej szkole. Sukcesywnie szafki 
pojawią się w  każdej szkole, dla każdego ucznia. Dzisiaj 
plecaki noszone przez nasze dzieci ważą po kilkanaście 
kilogramów. Jako Burmistrz, ale także jako ojciec dwójki 
dzieci, widzę potrzebę aby podjąć działania i  zadbać 
o zdrowie uczniów. 

– W powiecie działdowskim nie ma basenu. Działdowo 
sobie z tematem nie poradziło. Czy Lidzbark ma szanse 
na tego typu obiekt?

– W  kompleksie sportowym, który mamy przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 powstanie kryta pływalnia. Jest to 
odpowiednie miejsce na kilkutorową pływalnię, na której 
dzieci w ramach wychowania fizycznego będą mogły uczyć 
się pływać. Z obiektu w godzinach popołudniowych będą 
mogli korzystać także mieszkańcy. Nie będzie to pływalnia 
dużych rozmiarów, ale obiekt, który będzie możliwy do 
utrzymania przez naszą Gminę. Nieco mniejsze obiekty 
posiadają przy swoich domach nasi mieszkańcy. Jest 
to możliwy do zrealizowania krok w  kierunku rozwoju. 
Budowa będzie współfinansowana z  Ministerstwa 

Sportu i  Turystyki. Bezpieczeństwo na obiekcie zapewni 
powiatowy WOPR, z  którym blisko współpracujemy na 
lidzbarskiej plaży. 

– Wielu mieszkańców czeka na pomoc w  zakresie 
rozwiązania potrzeb mieszkaniowych. Jaki ma pan 
pomysł na rozwiązanie problemu deficytu mieszkań 
w gminie?

– Podczas mojego wtorkowego dyżuru, rozmawiam 
z  mieszkańcami o  potrzebach mieszkaniowych. 
Przychodzą do mnie młode rodziny z  dziećmi, które nie 
mają zdolności kredytowej. Rozwiązaniem jest Program 
Lidzbarskich Mieszkań Niskoczynszowych. Już w  2019 
roku postanie pierwszy blok, 2 klatkowy, posiadający 
32 mieszkania od 35 do 72m2. Budowa będzie 
współfinansowana z  Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Blok powstanie w  Lidzbarku, na jednej z  trzech działek 
gminnych. Najprawdopodobniej przy ul. Myśliwskiej. 
Mieszkania dedykowane są dla rodzin, w  których 
przynajmniej jedna osoba ma stały dochód. Przeznaczone 
są dla osób, które są je w  stanie utrzymać i  będą o  nie 
dbały. Posiadamy już wstępny projekt poszczególnych 
mieszkań i wizualizacje budynku. Osoby zainteresowane 
zapraszam w każdy wtorek, od godz. 10.00. 
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Stadion prawie gotowy A K T U A L N O Ś C I

Prace na lidzbarskim stadionie i w budynku będącym wkrótce nową siedzibą Klubu Sportowego Wel dobiegają końca. 
Zaglądamy na plac budowy i sprawdzamy, jak zaawansowana jest inwestycja.

Inspektor nadzoru tłumaczy, że do wykonania 
pozostały ostatnie elementy:

– Na bieżni lekkoatletycznej została zalana 
warstwa podbudowy z  betonu. Do zakończenia 
prac pozostało wykonanie warstwy syntetycznej – 
nawierzchnia końcowa – tłumaczy Tomasz Morenc, 
Inspektor Nadzoru na kompleksie sportowo – 
lekkoatletycznym w Lidzbarku.

Modernizację przechodzi również budynek na 
terenie kompleksu sportowego:

– W  budynku szatniowo socjalnym, w  którym 
będzie też siedziba klubu sportowego WEL do 
zakończenia prac pozostały prace wykończeniowe 
i  prace są już praktycznie na ukończeniu. Całość 
inwestycji oceniana jest gdzieś na 80 procent 
wykonanych robót – dodaje Inspektor Nadzoru.

Prace na stadionie związane są z  realizacją dwóch 
projektów dofinansowanych z Ministerstwa Sportu 

i  Turystyki w  ramach funduszu rozwoju kultury 
fizycznej. 

– Realizujemy dwa projekty: modernizacja 
stadionu miejskiego oraz budowa stadionu 
lekkoatletycznego, obiektu certyfikowanego. Na 
pierwszy projekt dostaliśmy dofinansowanie 
w  wysokości 256 tysięcy złotych, druga część 
inwestycji, która będzie kosztowała ponad 4 miliony 
złotych i  będzie dofinansowana z  Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie półtora miliona złotych. 
Trwają jeszcze prace, ale maja się ku końcowi a my 
będziemy rozliczać projekt pod koniec bieżącego 
roku – mówi Tomasz Poniewski, Podinspektor ds. 
pozyskiwania środków z  funduszy strukturalnych 
i krajowych.

Opóźnień w  trakcie prac wynikają ze względu 
na różnice terenu. Niezbędne jest wykonanie 
specjalnego muru zapobiegającego osuwaniu 
się ziemi. Projekt musi być wykonany zgodnie 
z wytycznymi Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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Zakończyliśmy sezon imprez tematycznych
A K T U A L N O Ś C I

Święto Kapusty w  Nowym Dłutowie w  minioną 
niedzielę zakończyło tegoroczny cykl imprez 
tematycznych na terenie naszej Gminy. A  w  tym 
roku było ich naprawdę sporo. Praktycznie 
każde sołectwo w  naszej gminie postanowiło 
zorganizować festyn dla swoich mieszkańców, który 
był jednocześnie okazją do integracji społeczeństwa, 
ale także do wspólnej zabawy. 

Święto  Kapusty  w Nowym Dłutowie Święto  Kukurydzy  w Ciborzu

Święto  Kartof la  w  KotachŚwięto  Żurawiny  w Je leniu

W  ostatnim miesiącu swoje święto obchodzili 
mieszkańcy Ciborza, Kotów, Jelenia oraz Nowego 
Dłutowa. Na początku września odbyły się 
również dożynki powiatowe. Sołectwo Nick, 
które reprezentowało gminę Lidzbark otrzymało 
wyróżnienie w  konkursie na „Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy”.

Informujemy, że od października
Usługi Fotograficzne oraz Videofilmowanie

Ryszard Nowakowski

świadczone będą na ul. Kopernika 11. 

OGŁOSZENIE
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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

Zmiany lokali wyborczych

Wybierz lokalizację
tężni solankowej w Lidzbarku

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi,
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku dokonał zmian w adresach lokali wyborczych.

Zmianie uległ lokal wyborczy dla obwodu nr 2 – Żłobek Miejski
oraz lokal wyborczy dla obwodu nr 5 – budynek Senior + przy ul. Działdowskiej 10a.

Drodzy Mieszkańcy, w związku z wieloma pomysłami dotyczącymi lokalizacji tężni 
solankowej w Lidzbarku zapraszamy do konsultacji społecznych związanych z lokalizacją 
tej inwestycji. Wskaż właściwą lokalizację tężni solankowych wraz z infrastrukturą 
uzdrowiskową:

a) W miejscu starej fontanny przy Małym Jeziorku

b) Bulwar nad Welem

c) Inne (jakie?) ……………………………….............……………………………

 
Na Wasze propozycje czekamy do 15 października. Kartki z informacją należy zostawić 
sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark w specjalnie przygotowanej do tego urnie. 

ANKIETA

TĘŻNIA
SOLANKOWA

AN
KI

ET
A
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S P O R T

Brzozowa

XII Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza 
Lidzbarka pod Patronatem Starosty w Działdowie

Największą atrakcją pod 
względem zainteresowania 
była kategoria OPEN, dystans 
około 300 m. Start wspólny 
kobiet i mężczyzn z plaży, meta 
na plaży czyli każdy zawodnik 
jeszcze po wyjściu z wody 
musiał przebiec po piasku ok. 
30 m, które nie dla wszystkich 
uczestników okazało się tak 
łatwe.

W środę, 29 sierpnia na Plaży Miejskiej odbyły się  zawody pływackie zorganizowane przez Miejsko-Powiatowy Oddział  
WOPR w Działdowie a siedzibą w Lidzbarku. Udział wzięło ponad 50 zawodników w 6  konkurencjach, jak zwykle nie 
zabrakło pogody i wspaniałej atmosfery rywalizacji w zawodach.
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Formularz zgłoszenia wniosku obywatelskiego do budżetu Gminy Lidzbark na rok 2019 

1. Nazwa wniosku:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Miejsce realizacji (lokalizacja): ………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Opis wniosku wraz z uzasadnieniem (należy wskazać główny cel wniosku i uzasadnienie potrzeb jego realizacji, 

wskazać komu i jakiej orientacyjnej liczbie mieszkańców będzie służył, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli z niego 
korzystać) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...................................................................................................…………… 

3. Szacunkowy koszt wniosku   (wskazać elementy wniosku i szacunkowe koszty dla każdego z nich) 

 

 

 

 

 
 

4. Informacja o wnioskodawcy: 
1) imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………. 
2) adres do korespondencji…………………………………………………………………………………. 
3) numer telefonu …………………………… adres e-mail …………………………………………......... 
4) PESEL………………………………………………………………………………………………………

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest wyłącznie mieszkaniec Miasta Lidzbark, który ukończył 16 rok życia, zameldowany na 
terenie Miasta Lidzbark. 

 

5. Załączniki; 
1) zdjęcia, mapy 
2) ekspertyzy, analizy, opinie 
 

6. Składając niniejszy wniosek jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w projekcie budżetu Gminy Lidzbark na rok 2019 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem moich danych jest Burmistrz Lidzbarka. Odbiorcami tych 
danych będą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. Mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.  

 

 (data i podpis) 

Składowe wniosku obywatelskiego Szacunkowy koszt 
  

  

  

  

Łączny koszt  


