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A K T U A L N O Ś C IPierwsza Dama w Lidzbarku

Coraz bliżej świeta,
czyli Jarmark 

Bożonarodzeniowy
Lidzbarska

Karta Mieszkańca
Kolejne umowy

na drogi podpisane

str. 2 str. 3 str. 8-9

11 grudnia Agata Kornhauser – Duda odwiedziła Lidzbark. Małżonka Prezydenta obejrzała spektakl „Czar PRL-u” 
oraz wystawę poświęconą tamtemu okresowi.

Pierwsza Dama obejrzała go w  towarzystwie 
burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka oraz młodzieży 
z lidzbarskiego liceum. Po występie zwiedziła wystawę 
przedmiotów pochodzących z  czasów Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 
Agata Kornhauser-Duda podziękowała wykonawcom 
za nowatorski i  interesujący dla młodych ludzi sposób 
mówienia o  niedawnej historii naszego kraju i  jego 

mieszkańców. Podkreśliła, że pozytywna energia i chęć 
działania seniorów są godne podziwu i  naśladowania. 
Małżonka Prezydenta złożyła aktorom życzenia 
pogodnych, radosnych i  rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia. – Żeby były czasem zadumy i refleksji, ale 
przede wszystkim by były świętami, które spędzicie 
Państwo blisko siebie – mówiła Pierwsza Dama.
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A K T U A L N O Ś C IJazda na łyżwach to nie tylko niezwykła atrakcja dla dzieci, ale również dla dorosłych! Jeszcze tej zimy 
wystartuje 5 edycja lidzbarskiego lodowiska.

Na wzór okolicznych miasteczek Lidzbark dołącza do grona Gmin posiadających Kartę Mieszkańca.
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Lodowisko po raz kolejny w Lidzbarku!

Lidzbarska Karta Mieszkańca

Podobnie jak w  ubiegłych latach, również w  tym roku 
na lidzbarskim orliku stanie wyczekiwane całym rokiem 
lodowisko. W tym roku gmina Lidzbark zakupiła własne 
lodowisko. – Tak jak obiecaliśmy, kupiliśmy w tym roku 
własne lodowisko. Do dyspozycji miłośników aktyw-
nego wypoczynku będzie nie tylko lodowisko, ale także 
łyżwy i  jeździki do nauki jazdy. Będzie też możliwość 

Program ma na celu poprawę warunków i  jakości ży-
cia mieszkańców Gminy Lidzbark, a także zwiększenie 
dla mieszkańców dostępności do miejskich obiektów 
użyteczności publicznej oraz wzmocnienia poczucia 
tożsamości lokalnej mieszkańców. Do otrzymania Lidz-
barskiej Karty Mieszkańca uprawniona będzie osoba, 
która rozlicza podatek dochodowy w Działdowie oraz 
deklaruje, że jego miejscem zamieszkania jest Gmina 
Lidzbark, jest rolnikiem utrzymującym się wyłącznie 

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
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A K T U A L N O Ś C I

naostrzenia łyżew – mówi burmistrz Lidzbarka Ma-
ciej Sitarek. Całkowity koszt lodowiska to 159 tys. zł. 
W przyszłym roku planowany jest również zakup zada-
szenia lodowiska. Jazda na łyżwach to znakomita oka-
zja, aby aktywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, 
ciesząc się dobrą muzyką i gorącą atmosferą w trakcie 
mroźnej zimy. Zapraszamy już wkrótce.

z rolnictwa. O Kartę ubiegać się mogą dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia, a kontynuujący naukę do 25 roku 
życia. 
Użytkownik karty będzie miał możliwość bezpłatne-
go odwiedzenia obiektów kultury, sportu i  rekreacji, 
poznania różnych atrakcji Lidzbarka. Karta wydawana 
będzie na 5 lat, na wniosek złożony w Urzędzie Miasta 
i Gminy Lidzbark. 
Więcej informacji o zniżkach dostępnych dzięki Karcie 
Mieszkańca już wkrótce.
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Od 2016 roku w lidzbarskiej przychodni zdrowia funkcjonuje ambulatorium świadczące usługi nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Ambulatorium w Lidzbarku
do końca 2020 roku

A K T U A L N O Ś C I

W grudniu rozstrzygnięty został przetarg na 
świadczenie usług laboratoryjnych na kolejny, 2020 
rok, który ponownie wygrał brodnicki szpital. Dyżur 
pełniony będzie przez w weekendy od piątku od 
godz. 22.00 do niedzieli do godz. 12.00. Łącznie, dla 
mieszkańców naszej gminy przeznaczonych zostanie 
2000 godzin, podczas których skorzystać będą mogli z 
ambulatoryjnych usług lekarskich. Świadczenia nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej będą bezpłatne tylko dla 
mieszkańców i udzielane bez skierowania.

 
Podczas dyżuru pacjent będzie mógł uzyskać 

świadczenia w zakresie:
• ambulatoryjnych porad lekarski, diagnostyki
• porady lekarskie telefoniczne – udzielane przez leka-

rza dyżurującego
• opieka pielęgniarska, zabiegi pielęgniarskie zlecone 

prze lekarza dyżurującego, tj. pomiar ciśnienia, wyko-
nanie badań EKG

Pogoda sprzyja, więc jeszcze w  tym roku 
rozpoczęły się remonty trzech dróg, które 
wykonane zostaną w  ramach dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa budowa 
długo wyczekiwanej przez mieszkańców drogi 
na ul. Wiejskiej wraz z  budową chodników na 
ul. Rejtana. Wykonawcą inwestycji jest firma 
Kamex, a  jej całkowity koszt to 777 681,92 zł. 
Kształtów nabiera także droga Nick – Biernaty, 
której budowa wyniesie 585 928, 83 zł. Trwa 
też remont traktu ulic Przemysłowa – Poświętna 
– Targowa. W  ramach prac wyremontowana 
zostanie nawierzchnia asfaltowa, a  także 
chodniki i  ogrodzenie mostu. Całkowity koszt 
prac to niespełna 800 tys. zł. Kwota pozyskanego 
dofinansowanie na wszystkie wykonywane drogi 
to 1 456 079,40 zł.

W grudniu Burmistrz Lidzbarka podpisał kolejne umowy na remonty dróg, które wykonane zostaną 
w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

A K T U A L N O Ś C I

Trwa budowa kolejnych dróg

• zabezpieczenie medyczne pacjenta w stanie zagroże-
nia życia do czasu przekazania pod opiekę Ratownikom 
Medycznym.

Ambulatorium bezpłatne będzie tylko dla mieszkań-
ców gminy Lidzbark. Mieszkańcy sąsiednich gmin 
korzystający z  ambulatorium będą musieli uiścić 
odpowiednią opłatę. Całkowita kwota przeznaczo-
na na funkcjonowanie lidzbarskiego ambulatorium 
w 2020 roku to 420 tys. zł. 

droga na ul. Wiejskiej
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PODSuMOWANie ROKu KADeNCJi:

•	 Rozpoczęliśmy budowę nowoczesnej fabryki mebli tapi-
cerowanych firmy Classic Sofa należącej do Grupy Szyna-
ka, dzięki której powstanie 200 nowych miejsc pracy.

•	 Stworzyliśmy obiekt na miarę najlepszych sportowych 
obiektów w  Polsce – stadion lekkoatletyczny, na który 
zdobyliśmy blisko 1,5 mln dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu i Turystki

•	 Otworzyliśmy 8 Stref Aktywności na które pozyskaliśmy 
243 800 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

•	 20 samotnie mieszkających seniorów objętych zostało 
teleopieką

•	 Wzbogaciliśmy się o kolejny nowy elektryczny pojazd dla 
mieszkańców

•	 Wybudowaliśmy drogę Dłutowo – Straszewy, na którą 
zdobyliśmy 1 373 691 złotych dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

•	 Rozpoczęliśmy budowę garażu dla OSP Lidzbark

•	 Powstaje chodnik wzdłuż drogi powiatowej na ul. 
Jeleńskiej w kierunku powstającej fabryki Classic Sofa

•	 Pozyskaliśmy 1 456 079,40 zł na drogi z Funduszu Dróg 
Samorządowych na przebudowę ulicy Przemysłowej, 
Poświętnej, Targowej i część ulicy Dworcowej, ul. Wiejskiej 
oraz drogi Nick – Biernaty

•	 Dzięki zdobytemu dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego 
uruchomiliśmy nowe połączenie autobusowe Lidzbark – 
Dłutowo

•	 Wyróżnieni zostaliśmy nagrodą Polskiej Izby Gospodarczej 
„Zielony Laur” za poprawę efektywności energetycznej 
budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup
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•	 153 uczniów w  4 dni zwiedziło 3 kraje w ramach 
nagrody Wyjazd moich marzeń

•	 130 uczniów ze szkół z  terenu Gminy Lidzbark 
odebrało z  rąk Burmistrza Lidzbarka nagrody za 
wybitne osiągniecia artystyczne i wybitne osiągnięcia 
w nauce

•	 249 uczniów, 2 szkoły i prawie 7 tysięcy przejazdów. 
Tak przedstawiają się statystyki pierwszej w naszym 
mieście ogólnopolskiej akcji Rowerowy Maj

•	 Wybudowaliśmy wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę 
nożną, ręczną, koszykową oraz piłkę siatkową na 
osiedlu Działki

•	 Nową nawierzchnię asfaltową pokryte zostały drogi 
powiatowe Chełsty – Ciechanówko, oraz droga 
w kierunku Bryńska

•	 Zakwalifikowaliśmy 29 wniosków w  ramach akcji 
Wymień piec – bądź eko! na łączną kwotę 87 000,00 zł

•	 Zdobyliśmy 1 522 769,44 zł dofinansowania na projekt 
edukacyjny Lidzbarska Akademia Mistrzów

•	 Otworzyliśmy plac zabaw na ul. Myśliwskiej dzięki 
dofinansowaniu w  ramach współpracy z  Lokalną 
Grupą Działania

•	 Po raz pierwszy pojawił się w naszej Gminie sterylkobus

•	 Uruchomiliśmy po raz pierwszy projekt przydomowych 
oczyszczalni

•	 obchodziliśmy 130-lecie powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej i 95. rocznicę utworzenia Orkiestry Dętej przy 
OSP w Lidzbarku

•	 116 kolaży zmierzyło się w III Weltrack MTB Maraton, 
a  114 biegaczy rywalizowało w  Majowym Festiwalu 
Biegowego



Lidzbark.pl

A K T U A L N O Ś C IMikołajki w Mieście
6 grudnia to jeden z  najbardziej lubianych przez 
najmłodszych dni w  roku. Mikołajki tradycyjnie 
świętowaliśmy również w  Lidzbarku. Od 14.00 Święty 
Mikołaj wraz ze śnieżynkami przemierzał ulice naszego 
miasta częstując wszystkich słodkościami. Punktualnie 
o 16:00 dotarł na nowy skwerek przy ul. 3 Maja, gdzie po 
raz pierwszy mogliśmy wspólnie świętować Mikołajki. 
Były kolędy, słodkości i  wspólne strojenie choinki. 
Głównym punktem było odpalenie świątecznych 
iluminacji, które pięknie rozświetliły Lidzbark na ten 
bożonarodzeniowy czas.
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A K T U A L N O Ś C I

Coraz bliżej świeta, czyli Jarmark 
Bożonarodzeniowy w Lidzbarku

Rękodzieło, smakołyki, wypieki i ręcznie robione zabawki to tylko 
niektóre z rzeczy, które można kupić na lidzbarskim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym.

Relację z wydarzenia obejrzyj na kanale  
YouTube: TV Lidzbark.pl.

Tegoroczny Jarmark ściągnął w  niedzielne popołudnie rekordowe 
tłumy. Największą popularnością cieszyły się stoiska z przysmakami, 
które stale oblegane były przez przybyłych mieszkańców. 
Świąteczną atmosferę poczuć można było również dzięki dzieciom, 
które tego dnia wykonały kolędy i  świąteczne piosenki. Podczas 
jarmarku burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z  Marszałkiem 
Województwa Gustawem Markiem Brzezinem i  Starostą 
Działdowskim Pawłem Cieślińskim wręczyli nagrody w  konkursie 
plastycznym przeprowadzonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury. Nie zabrakło też Mikołaja, który przybył do najmłodszych 
z koszem pełnym słodkości.
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Szanowni Państwo!
Jest taki moment w roku, w którym wszystko zwalnia.
Ludzie są dla siebie milsi, pogoda mniej dokuczliwa,

dostrzegamy gesty dobroci i sami jesteśmy bardziej skłonni je czynić.
Takiego zatrzymania i uważności na proste sprawy Wam 

życzymy. Oby nadchodzące świąteczne dni spędzili Państwo 
w ciepłym, rodzinnym gronie, obdarzając się życzliwością.

By to, co pilne nie przysłaniało tego, co najważniejsze.
By wyzwania i trudności dnia codziennego nie gasiły zapału 

i optymizmu, a atmosfera tych szczególnych Świąt
wzmocniła w nas więzy rodzinne i przyjacielskie.
Dziękując za pracowity rok życzę by Nowy 2020

przyniósł zdrowie, pomyślność, spokój, poczucie satysfakcji 
i przekonanie w lepsze jutro.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ciesielski

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek
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A K T U A L N O Ś C I

Drony sprawdzą co wylatuje
z lidzbarskich kominów

Drony pomagają wykryć przypadki łamania przepisów antysmogowych, czyli spalania w piecach śmieci oraz paliw 
złej jakości. W naszej gminie już niebawem zostaną przeprowadzone kontrole antysmogowe z udziałem dronów.

Dron umożliwia m.in. analizę składu chemicznego 
dymu wydobywającego się z  kominów. Dzięki temu 
można szybko wytypować te domy, do których powinni 
zapukać pracownicy Urzędu Miasta w  asyście służb 
mundurowych. Mandat za palenie śmieci w  piecu 
może wynieść nawet 500 zł. Mimo, iż temperatury są 
dla nas jeszcze łaskawe, a  przymrozki sporadyczne, 
sezon grzewczy trwa w najlepsze. Jak wskazują czujniki 
czystości powietrza nie zawsze jest ono krystalicznie 
czyste. Miejmy nadzieję, że przeprowadzone kontrole 
przyczynią się do zmniejszenia emisji trujących 
substancji wydobywających się z kominów.

Ustalona miesięczna stawka za odpady segregowane to 
18 zł, śmieci niesegregowane to koszt 54 zł.
Mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej kompostują-
cym bioodpady przysługuje zwolnienie z  opłaty w  wy-
sokości 5 %. Nieruchomości na których znajdują się 
domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyj-
no-letniskowe poniosą opłatę w  wysokości 160 zł za 

A K T U A L N O Ś C I

Nowe stawki za wywóz śmieci od stycznia
ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, który zajmuje się gospodarowaniem odpadami 
komunalnmi na terenie naszej gminy podjął uchwałę w sprawie stawek za wywóz śmieci w 2020 roku.

odpady selektywne i  320 zł za niesegregowane. Dość 
istotą informacją w sprawie „śmieciowej” jest brak moż-
liwości zadeklarowania odpadów niesegregowanych 
od 1 stycznia 2020 r. dla nowych lokalizacji. Da porów-
nania stawki za segregowane w sąsiednich miastach są 
jeszcze wyższe. W  Brodnicy to 25 zł, w  Rypinie 20 zł, 
a w Mławie 19 zł.
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A K T U A L N O Ś C I

Najsmaczniejszy piernik bożonarodzeniowy 
tylko ze Starego Dłutowa

W miniony piątek w Wiśniewie odbyła się bożonarodzeniowa wystawa organizowana przez Lokalną Grupę Działania 
z Ciechanowa. Tradycyjnie swoich przedstawicieli na wystawie miała również Gmina Lidzbark.

W tym roku reprezentowało nas Koło Gospodyń Wiej-
skich ze Starego Dłutowa. Swoje stoiska zaprezentowały 
również Panie Regina Trandziuk i Ewa Sławińska. Wysta-
wa połączona była z konkursami: dla dorosłych na pier-
nik świąteczny i  najładniejsza szopkę oraz dla dzieci do 
lat 15 na najładniejszy łańcuch choinkowy. Na stoiskach 

wystawców roiło się od ozdób świątecznych, szydełko-
wanych bombek, stroików wykonanych różnymi tech-
nikami oraz tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych. 
W  konkursie na świąteczny piernik najlepszy okazał się 
wyrób Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Dłuto-
wie. Gratulujemy!
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