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Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim 
Mieszkańcom oraz Gościom naszego miasta najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Niech ten świąteczny czas, bogaty w polskie tradycje, 

upłynie w gronie najbliższych i wypełniony będzie wzajemną 
serdecznością, nadzieją i wiarą w lepszą przyszłość. 

Paweł Ciesielski
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Lidzbarku

Maciej Sitarek
Burmistrz Lidzbarka

„Alleluja biją dzwony
Alleluja echo głosi

Chrystus, bowiem Zmartwychwstały
W serca nasze pokój wnosi”

Spotkanie to zorganizowane z okazji 
obchodów Dnia Sołtysów było przede 
wszystkim okazją do złożenia życzeń 
sołtysom i podziękowania im za dotych-
czasową pracę. - Drodzy Sołtysi z okazji 
Waszego święta składam najserdecz-
niejsze życzenia. Jesteście Państwo 

szczególnymi przedstawicielami samo-
rządu na terenie wiejskim. Państwa co-
dzienna praca sprawia, że z roku na rok 
sołectwa naszej gminy stają się pięk-
niejsze, a jakość życia ich mieszkańców 
coraz lepsza. W imieniu lidzbarskiego 
samorządu dziękuję za ten trud, a także 

za dotychczasową współpracę wierząc, 
że będzie ona kontynuowana w latach 
kolejnych. Niech ta codzienna służba 

będzie dla Państwa źródłem satysfakcji 
oraz osobistego spełnienia, a energia, 
wytrwałość i należne uznanie społeczne 

niech towarzyszą Państwu każdego dnia 
– mówił podczas spotkania burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek. 

Dzień Sołtysa
11 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło 
się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Lidzbark. 
Spotkanie było okazją do omówienia funduszu 
sołeckiego, Lidzbarskiej Karty Mieszkańca oraz innych 
bieżących tematów. 

W styczniu sołtys sołectwa Miłostajki, 
Marta Kalisz poinformowała o rezygna-
cji z pełnionej przez siebie funkcji. Pani 
sołtys swoją funkcję pełniła od 2019 
roku. Pomimo swojej krótkiej kadencji 
żywo angażowała się w życie wsi, a tak-
że kontynuowała tradycję festynu dla 

mieszkańców. 7 lutego odbyły się wybo-
ry, z których uzupełniona została nowa 
rada sołecka, ale przede wszystkim nowy 
sołtys. Organem wykonawczym sołectwa 
Miłostajki została Elżbieta Karbowska. 
Pani sołtys ma 55 lat, a w Miłostajkach 
mieszka od 1995 roku. Jej plan na roz-

wój wsi to przede wszystkim dążenie do 
pobudowania świetlicy wiejskiej, utwo-
rzenie koła gospodyń wiejskich, a także 
integracja wsi.

Nowo wybranej pani sołtys oraz radzie 
sołeckiej życzymy wielu sukcesów i owoc-
nej współpracy.

na cyplu nad jeziorem Lidzbarskim 
trwa budowa wieży widokowej. nie-
bawem będzie można podziwiać z niej 
malowniczy widok na jezioro i okolicę.

Budowa ścieżki przyrodniczej wraz 
z wieżą obserwacyjną nad jeziorem Lidz-
barskim to inwestycja Welskiego Parku 
Krajobrazowego. Wieża została sfinan-
sowana z RPO Warmia Mazury na lata 
2014-2020 przy wsparciu finansowym 
Gminy Lidzbark, której wkład w inwesty-
cję wynosi 100 tys. zł. - Wieża powstanie 
na aktywnym stożku delty tzw. „kutlu” 
powstającym przy wpływie rzeki Wel do 
jeziora Lidzbarskiego – informuje Ża-
neta Głowacka, specjalista ds. ochrony 
przyrody i krajobrazu w Welskim Parku 
Krajobrazowym. Już pod koniec kwiet-
nia, z około 8-metrowej wieży, będzie 
można podziwiać piękny widok na je-
zioro. To miejsce niezwykle atrakcyjne 
przyrodniczo. Prace nad jej budową idą 
pełną parą. – Cypel powstał w wyniku 
nanoszenia materiału przez rzekę Wel, 
więc konieczne okazało się wykonanie 
palowania. Obecnie wykonywane są 12 
metrowe mikropale, które będą utrzy-
mywały konstrukcję wieży – tłumaczy 
pani Żaneta. Jezioro będzie można ob-
serwować z podestu położonego na 8 
metrach. Podobna wieża stoi już m. in. 
nad jeziorem Tarczyńskim. Konstrukcja 
wieży jest dopasowana do pozostałej in-

frastruktury znajdującej się nad jeziorem 
Lidzbarskim oraz do walorów krajobra-
zowych tego terenu.

Nowa atrakcja 
turystyczna w Lidzbarka

wieża widokowa w tarczynach.

Nowy sołtys w Miłostajkach

Od lewej: radny Rady Miejskiej Waldemar Skuza, członek Rady Sołeckiej Monika Krzemińska, zastępca Burmistrza Janusz 
Bielecki, sołtys sołectwa Miłostajki Elżbieta Karbowska, członek Rady Sołeckiej Agnieszka Stempka – Czepek, członek Rady 
Sołeckiej Marek Śliwka.

Poświęcają swój czas, angażują się, zmieniają otoczenie. Sołtysów, bo o nich 
mowa wybierają mieszkańcy danego sołectwa, a zostaje nim osoba z miejscowej 
społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. 
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W Lidzbarku inwestycje drogowe w pełni
Trwa realizacja inwestycji, 
które skupią się wokół 
najważniejszych aspektów 
życia mieszkańców gminy.

Trwają intensywne remonty dróg, które 
wykonane zostaną w ramach dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Zakończył się remont ul. Wiejskiej wraz 
z  budową chodników na ul. Rejtana. 
Całkowity koszt to 777 681,92 zł. Trwa 

też remont traktu ulic Przemysłowa – 
Poświętna – Targowa, a także budowa 
drogi Nick – Biernaty. Kwota pozyskane-
go dofinansowania na te drogi to 1 456 
079,40 zł.

Trwa również realizacja zadań prze-
widzianych w  tegorocznym budżecie. 
Zakończył się kolejny etap przebudowy 
drogi w Klonowie, przebudowa zjazdu do 
zbiornika przeciwpożarowego w Słupie, 
a także budowa drogi w Bełku. W trakcie 
budowy jest droga w Tarczynach. 

Inwestycje z Powiatem
W  lutym odbyło się także uroczyste 

otwarcie drogi łączącej Lidzbark z Bryń-
skiem. Wspólna inwestycja Gminy i Po-
wiatu wyniosła łącznie ponad 2 mln. zł, 
dzięki którym w I i II etapie został w su-
mie wyremontowany 5 km odcinek drogi 
powiatowej.  – Serdecznie dziękuję Panu 
Staroście jak i całemu zarządowi powia-
tu działdowskiego za potężne środki 
finansowe przekazane na budowę tej 
drogi, dzięki którym w pełni udało się 
połączyć Lidzbark z Bryńskiem – mówi 

Burmistrz Lidzbarka. To kolejna wspólna 
inwestycja Gminy i Powiatu. 

Trwa już budowa chodnika w  Nicku. 
W tym roku wspólnie z powiatem pla-
nowane jest również wykonanie doku-
mentacji na budowę chodnika w Nowym 
Dłutowie i  przebudowę skrzyżowania 
w Starym Dłutowie. Na ostatniej sesji 
radni podjęli uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Działdowskiego w kwocie 123 tys. zł. na 
realizację wyżej wymienionych zadań. 
Dzięki pomocy finansowej na terenie 

Gminy Lidzbark powstanie szereg po-
trzebnych inwestycji. 

W ramach współpracy z Powiatem do 
końca czerwca za niespełna 200 tys. zł. 
powstanie dalszy odcinek drogi powiato-
wej Chełsty – Ciechanówko. W tym roku 
powstanie także dokumentacja na prze-
budowę mostu w Nowym Dworze, budo-
wę chodnika w Bryńsku, budowę drogi 
z Wlewska w kierunku Nowego Miasta 
Lubawskiego, a także projekt techniczny 
na budowę chodnika w Zalesiu. 

Bryńsk

Bełk klonowo nIck

słuP tarczyny
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Nowe władze w jednostce OSP Lidzbark

Komenda Powiatowa 
Policji w Działdowie 
wzbogaciła się o sześć 
nowych radiowozów z czego 
jeden trafił do policjantów 
w Lidzbarku. Sfinansowane 
zostały systemem 50/50 
a więc w ich zakupie 
w połowie partycypował 
nasz samorząd.

Pod koniec stycznia lidzbarski komisa-
riat policji wzbogacił się o nowy radio-
wóz. Wszystko dzięki dofinansowaniu 
w  kwocie 45 tysięcy, które na zakup 
auta dołożył lidzbarski samorząd. Zwięk-
szenie liczby pojazdów dostępnych dla 
policjantów to szansa na szybszy dojazd 
na interwencje i pomoc potrzebującym. 
Są więc ogromnym wsparciem w pełnie-
niu codziennej służby. 

Nowy radiowóz dla policji w Lidzbarku

Na początku lutego 
odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lidzbarku, podczas 
którego wyłonione nowe 
władze jednostki. 

Podczas spotkania pożegnano wielo-
letniego prezesa jednostki OSP w Lidz-
barku, którym od 2000 roku był  Jan 
Raczyński. Jego miejsce zajął wieloletni 
naczelnik jednostki OSP Lidzbark, a tak-
że radny Rady Miejskiej w  Lidzbarku, 
Waldemar Iwankowski. – Strażakiem 
jestem od 1985, a naczelnikiem byłem 
przez 17 lat. Straż to moje życie – mówi 
Waldemar Iwankowski – Służba ta wią-
że się z  niemałą odpowiedzialnością 
i dyspozycyjnością. Dźwięk syreny i wia-
domość sms wzywa zawsze w najmniej 
oczekiwanych momentach. Zdarzają się 
nieprzespane noce i mokre ubrania, ale 
satysfakcja z dobrze wykonanego zada-
nia, jakim jest pomoc w ratowaniu mie-
nia, zdrowia i życia ludzi rekompensuje 
wszystko i jest to nagrodą dla strażaka 
dlatego warto po prostu nim być – doda-
je nowy prezes OSP w Lidzbarku.

Funkcję Naczelnika objął Radosław 
Kilanowski. – W roku 2004, mając zale-
dwie 12 lat, wstąpiłem do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lidzbarku jako członek 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. W zespole 
grałem na trąbce. Właśnie wtedy pozna-
łem realia strażackiej służby, lecz tylko 
jako obserwator. Z podziwem i zazdro-
ścią patrzyłem na biegnących do remizy 
druhów, którzy pozostawiali swoje ro-
dziny, obowiązki by ratować zagrożone 
życie, zdrowie i  mienie mieszkańców 
Miasta i  Gminy Lidzbark – wspomina 
nowy naczelnik lidzbarskiej jednostki 
OSP. – Bez wątpienia powyższe oko-
liczności stanowiły dla mnie impuls 
do rekrutacji w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej w  Warszawie. W  2013 r. 
stałem się podchorążym Państwowej 
Straży Pożarnej, by w roku 2017 uzyskać 
promocję oficerską. W tym samym roku 
rozpocząłem służbę stałą w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w  Działdowie. Jestem bardzo 
zaskoczony wyborem na naczelnika 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.  

To dla mnie ogromny zaszczyt, duża 
odpowiedzialność, ciekawe wyzwanie.  
– dodaje Radosław Kilanowski. 

W  ostatnich tygodniach na terenie 
gminy odbyły się Zebrania Sprawoz-
dawcze Ochotniczych Straży Pożarnych 
także w  Nowym Dworze, Wąpiersku, 
Tarczynach, Kiełpinach oraz Jeleniu 
i  Słupie. Standardowo były one oka-
zją do sprawozdań z  działalności OSP, 
sprawozdań finansowych, sprawozdań 
komisji rewizyjnych oraz udzielenia za-
rządom absolutorium za ubiegły rok. Na 
zebraniach przestawiono również plany 
działalności jednostek i plany finansowe 
na rok 2020. 

nowy skład zarządu osP lidzbark:
Prezes – dh Waldemar Iwankowski
Naczelnik – dh Radosław Kilanowski
Z-ca Naczelnika – dh Karol Kroskowski
Skarbnik – dh Marcin Chyliński
Sekretarz – dh Katarzyna Rochoń
Gospodarz – dh Wojciech Kempczyński
Kustosz/Kronikarz – dh Marek 
Kłosowski
Kapelmistrz – dh Grzegorz Orłowski

dh karol kroskowski dh radosław kilanowski dh waldemar iwankowski
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Do tej pory wydaliśmy już ponad 1000 
kart. Dzięki karcie dostęp do oferty miejskich 
instytucji będzie prostszy, a wiele usług do-
stępnych w korzystniejszych cenach.

Do otrzymania Lidzbarskiej Karty Miesz-
kańca uprawniona jest osoba, która:

• rozlicza podatek dochodowy w Dział-
dowie oraz deklaruje, że jego miejscem 
zamieszkania jest Gmina Lidzbark,

• osoba, która jest rolnikiem utrzymu-
jącym się wyłącznie z rolnictwa

• dzieci do ukończenia 18 roku życia, 
a kontynuujący naukę do 25 roku życia.

zachęcamy do składnia 
wniosków onLine!
na adres: meldunki@lidzbark.pl  

prześlij:
• wypełniony i zeskanowany wniosek
• skan pierwszej strony PITu
• dołącz zdjęcie każdej osoby, która 

jest we wniosku bądź adnotację, że wy-
rażasz zgodę na wykorzystanie zdjęcia 
złożonego w ramach wyrabiania dowo-
du osobistego. 

Wnioski do pobrania na stronie inter-
netowej www.lidzbark.pl oraz w pokoju 
nr 1 Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. 
Zachęcamy przedsiębiorców do dołącze-
nia do programu.

Z Lidzbarską Kartą Mieszkańca dostęp 
do oferty miejskich instytucji będzie 
prostszy i tańszy. Karta powstała z myślą 
o mieszkańcach Lidzbarka, którzy dzięki 
niej zyskają dostęp do szerokiego pakietu 
usług – niektórych dostępnych bezpłatnie, 
a innych z rabatami. Projekt ma na celu 
zainteresowanie jak największej liczby 
osób samym miastem i ofertą instytucji 
miejskich. Użytkownik karty będzie miał 
możliwość bezpłatnego odwiedzenia 
obiektów kultury, sportu i rekreacji, po-
znania różnych atrakcji Lidzbarka. Do-
datkowo w ramach pakietu część usług 
dostępnych jest z rabatami. Do wyrobie-
nia karty wystarczy wypełniony formularz 
oraz zdjęcie. Dzięki temu cieszyć się może-
cie ze zniżek przysługujących każdemu po-
siadaczowi Lidzbarskiej Karty Mieszkańca.  

Z życia Rady Miejskiej

Lidzbarska Karta Mieszkańca - złóż wniosek online
Od kwietnia bezpłatne 
korzystanie m. in. 
z ambulatorium i welexa 
tylko z Lidzbarską Kartą 
Mieszkańca. 

Oprócz Konstytucji 
i ustawy o samorządzie 
gminnym statut gminy 
jest najważniejszym aktem 
prawnym normującym 
ustrój gminy.  

Na XVII sesji Rady Miejskiej radni przy-
jęli statut, którego aktualizacja trwała 2 
lata.  Pracami nad statutem Gminy Lidz-
bark zajmowały się dwie komisje statu-
towe złożone z radnych Rady Miejskiej 
w Lidzbarku przy pomocy prawników. Na 
sesji, która odbyła się 19 lutego większo-
ścią głosów za radni przyjęli poprawiony 
statut. Za głosowało 12 radnych, 3 było 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Aktualizacja statutu Gminy opierała się 
głownie na dostosowaniu jego treści 
do obecnie panujących przepisów pra-
wa. - W związku z nowelizacją ustawy 
o samorządzie gminnym nasz samorząd 

i Rada Miejska w Lidzbarku podjęła pra-
ce nad dostosowaniem naszego aktu 
prawa miejscowego czyli Statutu Gmi-
ny Lidzbark oraz jego integralnej części 
Regulaminu Rady do zmieniającej się 

sytuacji prawnej jak i społecznej w na-
szym kraju – mówi Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lidzbarku Paweł Ciesielski. - 
W najbliższym czasie czeka nas praca nad 
znowelizowaniem statutów jednostek 

pomocniczych jakimi są sołectwa w na-
szej gminie i osiedla w mieście. Wszyst-
kie akty prawne od tych nadrzędnych 
(ustaw) do naszych lokalnych muszą 
być spójne i przystające do zmieniającej 

się rzeczywistości w kraju i na świecie. 
Patrząc na dynamikę zmian na pewno 
o wiele częściej niż dotychczas będzie-
my musieli nowelizować nasze lokalne 
prawo – dodaje Przewodniczący. 

Radni przyjęli statut Gminy Lidzbark

W 2016 roku Lidzbark 
dołączył do grona miast, 
w których funkcjonowanie 
rozpoczęła Młodzieżowa 
Rada Miejska. 
Rada ma charakter 
konsultacyjny i wspiera 
oraz upowszechnia ideę 
samorządności. Dzięki 
temu młodzi ludzie, 
tuż przed wkroczeniem 
w dorosłość, mogą czynnie 
uczestniczyć w życiu miasta.

W  tym roku do życia powołana zo-
stała III kadencja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, a 3 lutego odbyła się pierw-
sza sesja nowo wybranej Rady. W  jej 
skład której wchodzi 15 uczniów. Są to 
uczniowie szkół z terenu gminy Lidzbark, 
zarówno tych podstawowych, jak i po-
nadpodstawowych. Na pierwszej sesji 
wybrane zostało prezydium Rady. Mło-
dzi Radni wybrali spośród siebie prze-
wodniczącego, wiceprzewodniczących, 

a także sekretarza Rady. Uczniowie na-
leżący do Rady będą mogli wypowiadać 
się w sprawach bezpośrednio ich doty-
czących. Celem działania Młodzieżowej 
Rady jest bowiem zwiększenie zaintere-
sowania i zaangażowania młodych lu-
dzi sprawami publicznymi na poziomie 
lokalnym. Młodzi radni dzielą się pomy-
słami z Radą Miejską oraz Burmistrzem, 

a także podejmują szereg działań inte-
grujących i  wspierających środowisko 
młodych w  Lidzbarku. – Młodzieżowa 
Rada Miejska to gremium opiniotwór-
cze, które ma doradzać burmistrzowi. Bę-
dziemy pytać o opinię młodych młodych 
radnych w tematach stricte dotyczących 
młodzieży – mówi zastępca Burmistrza 
Lidzbarka Janusz Bielecki. 

III kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku, kadencja 2019-2021:
• Julia Wacławska  (przewodnicząca)  
• Wiktor Sobotka (wiceprzewodniczący) 
• Dagmara Karpińska (wiceprzewodnicząca) 
• Wiktoria Kawka (sekretarz)
• Natalia Dziombowska 
• Paweł Graszek 
• Jakub Iwan 
• Filip Kapiński 

• Michał Kleist 
• Karol Komoszyński 
• Kinga Kotewicz 
• Katarzyna Kowalska 
• Weronika Pydynkowska 
• Adrian Ruciński        
• Aleksander Twardowski
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Zapusty powróciły do Dłutowa

Głównym organizatorem dłutowskich 
zapustów było Koło Gospodyń Wiejskich 
w Starym Dłutowie z Urszulą Brzóską na 
czele. Zaproszeni goście, wśród których 
znaleźli się m. in. przedstawiciele Kół 
Gospodyń Wiejskich z Zalesia, Gościsz-
ki, Skurpia, Małego Łęcka i Radzanowa 
zgromadzili się przed Szkołą Podsta-
wową w  Dłutowie, skąd kolorowym 
korowodem pomaszerowały odwiedzić 
lokalne gospodarstwa, które szczodrze 
ugościły zapustników. Nie zabrakło tak-
że przedstawicieli naszych lokalnych Kół 
Gospodyń. Wspólnym tańcom i śpiewom 
nie było końca. Do tańca porwany zo-
stał sam Burmistrz Lidzbarka. Nie obyło 
się również bez słodkiego poczęstunku 
i kolorowych trunków na rozgrzanie. – 
To impreza, której dawno tutaj nie było. 
Wspólnie z Kołem Gospodyń decydowa-
liśmy, że trzeba reaktywować tradycję 
Zapustów – mówi sołtys sołectwa Stare 
Dłutowo Józef Burdalski. Kolorowe stro-
je, które przygotowane zostały z niezwy-
kłym kunsztem i  zaangażowaniem za-
chwycały każdego. Były diabły, bociany, 
anioły, cyganki, czarownice. Kreatywność 
na najwyższym poziomie. 

Po zbiórce na placu przy kościele 
przy akompaniamencie akordeonów 
i  ludowych przyśpiewek skocznym ko-
rowodem zapustnicy przemaszerowali 
do świetlicy. Tam się dopiero działo! 
Każda z zaproszonych grup miała oka-
zję zaprezentować swoje umiejętności 
aktorskie, które przyjęły się gromkimi 
brawami ubawionej do łez publicz-
ności. – Mnóstwo wspaniałych gości, 
mnóstwo niesamowitych występów, 
a przede wszystkim dobrej, pozytywnej 
energii i dużo uśmiechu. Mam nadzie-
ję, że będziemy kontynuowali tę ideę 

w  kolejnych latach – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek. 

Wydarzenie pokazami tanecznymi 
uświetniły dzieci Z SP w Dłutowie, a całą 
imprezę poprowadziła naczelnik Wydzia-
łu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gmi-
ny Małgorzata Nawrocka. Po występach 
przyszedł czas na podziękowania, które 
wręczył burmistrz Lidzbarka Maciej Si-
tarek. Jak przystało na gościnność na-
szych kół, po występach przyszedł czas na 
przepyszny poczęstunek przygotowany 
osobiście przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Dłutowie.

Impreza nie mogłaby odbyć się bez 
wsparcia sponsorów:

• Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz 
z Urzędem Miasta i Gminy w Lidzbarku

• Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s 
w Lidzbarku

• Bank BGŻ BNP Paribas z/s w Lidzbarku
• Zakład Mięsny w Skurpiu
• Mleczarnia Lidzbark
• Hurtownia Jupiter Jerzy Masłowski
• Sklep Lewiatan z p. Michałem Sza-

berem
• Firma Artryb z Nicka
• Masarnia Kamińscy Lidzbark

To pierwsza taka impreza, 
ale zapewne nie ostatnia! 
Mowa tu oczywiście 
o I Zapustach Dłutowskich, 
które po kilkudziesięciu 
latach powróciły do 
sołectwa. 

warto wiedzieć
Czym są Zapusty? To inaczej znany 
wszystkim karnawał - okres od świę-
ta Trzech Króli do wtorku „diabel-
skiego”, czyli „kusego” przed Środą 
Popielcową, poprzedzający Wielki 
Post. Początki karnawałowych 
zabaw, połączonych z przebieraniem 
się, sięgają w Europie Zachodniej 
czasów średniowiecza, skąd przywę-
drowały do Polski i zaowocowały 
powstaniem przebogatej obrzędo-
wości, wyrosłej na gruncie narodo-
wych i ludowych zwyczajów.
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Dzień kobiet w Gminie Lidzbark
Dawniej symboliczny goździk i rajstopy, dziś tulipany, róże lub pudełko czekoladek – w ten sposób panowie zwykle obdarowują swoje panie. Jak 
mawiał francuski historyk Pierre de Brantome „Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”. Dzień Kobiet to szczególny dzień w czasie którego 
możemy podziękować naszym wszystkim Paniom za to, że po prostu są. Za ich pomoc, dobre rady, uśmiech i heroiczną pracę każdego dnia. Święto 
to o bardzo długiej tradycji, obchodzone corocznie 8 marca, świętowały również Panie z terenu Gminy Lidzbark.
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Kontynuując nasz nowy cykl w lidzbar-
skim biuletynie prezentujemy kolejne 
koło gospodyń wiejskich z kolejnego 
sołectwa z gminy Lidzbark – bryńska. 

Koło Gospodyń Wiejskich w  Bryńsku 
rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 
2016 roku, pierwotnie w  strukturach 
jednostki OSP Bryńsk następnie jako 
oddzielnie stowarzyszenie. Od niedaw-
na funkcjonują pod nazwą Michalinki. 
Działalność Koła to nie tylko alterna-
tywa spędzania czasu przed telewizo-
rem, ale swoisty sposób na integrację 
społeczeństwa i  promocję swojego 
regionu. Kobiety przynależne do KGW 
w Bryńsku samorealizują się i rozwijają. 
Panie z Bryńska postanowiły podzielić 
się z czytelnikami swoim przepisem na 
pasztet wielkanocny.

Aktualności

23 lutego w sali Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lidzbarku zebrana 
publiczność mogła obejrzeć świetną ko-
medię pt. „Kłamstwo” w gwiazdorskiej 
obsadzie: Izabela Kuna, Adriana Kalska, 
Mikołaj Roznerski i Piotr Szwedes, w re-
żyserii Wojciecha Malajkata. Wspaniały 
spektakl o tym jak można wygodnie żyć 
w związku, jednocześnie nie wiedząc nic 
o sobie nawzajem. Dziękujemy naszej 
fantastycznej widowni. Spektakl cieszył 
się tak dużym zainteresowaniem, że ak-
torzy wystąpili na deskach lidzbarskiego 

Domu Kultury dwukrotnie. – Po Waszych 
entuzjastycznych reakcjach wnioskujemy, 
że niedzielny wieczór spędzony w MGOK 
należy do udanych. W planach są kolejne 
takie projekty, więc zachęcamy do śle-
dzenia strony internetowej i facebooka 
miasta oraz ośrodka kultury. 

Już dziś zapraszamy na występ kaba-
retu Paranienormalni, który odbędzie 
się 25 kwietnia w lidzbarskim Domu 
Kultury o godz.16:00. Bilety w kwocie 
70 zł dostępne na kupbilecik.pl lub pod 
numerem telefonu 510 138 588.

Znani aktorzy w Lidzbarku
Lidzbark kulturą stoi - to sformułowanie idealnie znalazło sobie odzwierciedlenie w minionym miesiącu. Poza tradycyjnymi wydarzeniami 
kulturalnymi, Lidzbark odwiedził teatr z prawdziwego zdarzenia.

Od lewej Natalia i Maciej Sitarek, Ewa Bielecka, Izabela Kuna, Janusz Bielecki, Marcin Roznerski, Adriana Kal-
ska, Piotr Szwedes

Spektakl obejrzało ponad 400 osób

Do większego garnka włożyć wszystkie gatunki mię-
sa, warzywa, przyprawy i ugotować wywar rosołowy 
razem z mięsem aż do miękkości. Mięso obrać i zmie-
lić na maszynce do mielenia razem z warzywami. 

Cebulę wraz z pieczarkami podsmażyć na patelni, 
ostudzić, zmielić i dodać do mięsa. Dodać żółtka, 
bułkę tartą i przyprawy – wymieszać wszystko ra-
zem. Ubić białka na sztywną pianę, dodać do masy 

i delikatnie wymieszać. Na koniec dodać śmietanę. 
Wyłożyć do blachy i piec 45 minut w temperaturze 
160 stopni. 

Smacznego!

Pasztet 
wIelkanocny 
z Bryńska
0,5 kg boczku wędzonego
0,5 kg łopatki wieprzowej
0,5 kg udek z kurczaka
0,5 kg wątróbki drobiowej
30 dkg pieczarek
3 średnie cebule
5 ząbków czosnku
6 jaj – ubić pianę
1 opakowanie majeranku
2 łyżeczki pieprzu mielonego
3 łyżki vegety
1 łyżeczka gałki muszkatołowej 
300 ml śmietany
1 szklanka bułki tartej
0,5 selera
4 liście laurowe
kilka ziarenek ziela angielskiego

Lidzbarski 
kącik 
kulinarny
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Zawodowa Gala MMA Time Of Master już 26 września w Lidzbarku

Po iV edycjach triathlonu energy i iii 
edycjach Lidzbarskiego rajdu mtb przy-
szedł czas na kolarską imprezę o ogól-
nopolskim zasięgu. nasza plaża i małe 
jeziorko w czerwcu przepełni się rowe-
rowymi zapaleńcami.

27 czerwca kolarze z całej Polski po 
raz pierwszy zmierzą się z wymagają-
cymi lidzbarskimi kolarskimi trasami 
w  ramach cyklu Milko Mazury MTB. 
Trasa wyścigu poprowadzona przez 
malownicze tereny gminy będzie dla 
wszystkich niezapomnianym przeży-
ciem i walką o jak najlepsze miejsce. 
Asfalt, kostka, szuter, piach i ostre za-
kręty. Czeka nas masa atrakcji, strefa fi-
nishera i fantastyczny sportowy klimat. 
To u nas osoby debiutujące, które chcą 
spróbować sił w  tym sporcie, znajdą 
wymagającą arenę zmagań, „aktywni 
kolarze” doświadczą zawodów najwyż-
szej rangi. Na pewno kibice nie zawio-

dą i będą dopingować nie tylko swoich 
faworytów. 

- Po IV edycjach Triathlonu Energy i III 
edycjach Lidzbarskiego Rajdu MTB przy-
szedł czas na kolarską imprezę o ogól-
nopolskim zasięgu. Nasza plaża i Małe 
Jeziorko w czerwcu przepełni się sporto-
wymi zapaleńcami. Trasa Milko Mazury 
MTB poprowadzona przez piękne tereny 
gminy z pewnością będzie dla wszystkich 
niezapomnianym sportowym przeżyciem 
i walką o jak najlepsze miejsce – mówi 
dyrektor MOSiR Krzysztof Kopowski. – Od 
zeszłego roku funkcjonuje w Lidzbarku 
funkcjonuje dziecięca sekcja MTB, która 
przed Bożym Narodzeniem otrzymała 
pierwsze rowery. Dzięki temu na pełnych 
obrotach trenować mogą do lidzbarskich 
zawodów, w których z pewnością wystar-
tują – dodaje Krzysztof Kopowski.

Zapisy: https://www.mazurymtb.pl/
zawody/etapy/63 

Milko Mazury MTB po raz pierwszy w Lidzbarku

Zakończyliśmy rozgrywki 
tegorocznej Lidzbarskiej 
Ligi Halowej. Po raz kolejny 
zwycięzcą turnieju została 
drużyna Amok. 

W ostatniej kolejce drużyna Amoku wy-
grała 4-0 z drużyną Bizon i Przyjaciele, 
zapewniając sobie mistrzowską paterę. 
Warto zaznaczyć, że ten mecz był fina-
łem ligi, dlatego że o zwycięstwie w ca-
łych rozgrywkach decydowało właśnie 
to spotkanie. Przed tą kolejką Amok 
i Bizony miały po 27 pkt w tabeli.

Najlepszym strzelcem okazał się Ma-

teusz Kaźmierczyk z Joga Bonito Brod-
nica (4 miejsce), który w całym turnieju 
ustrzelił 27 bramek. 

Najlepszym bramkarzem ligi został 
Damian Zieliński (Bizon i przyjaciele – 2 
miejsce). Oprócz wspaniałych interwen-
cji, mógł pochwalić się 3 strzelonymi 
bramkami w turnieju.

Najlepszym zawodnikiem ligi okazał 

się Michał Bartkowski – główny filar 
mistrzowskiej drużyny.

Drużyną Fair Play została Petarda Klo-
nowo, zbierając przez cały turniej tylko 
2 żółte kartki. Trzecie miejsce w Turnieju 
zajął Black Squad.

Przypomnimy zwycięzców z poprzed-
nich 6 lat:

2019/2020 – Amok

2018/2019 – Amok
2017/2018 – Amok
2016/2017 – CHG (dzisiejsze BWB)
2015/2016 – 97 Power (dzisiejszy Amok)
2014/2015 – Bad Boys
Tydzień później rozegrany został turniej 

o Superpuchar Lidzbarskiej Ligi Halowej, 
w którym podobnie jak w finale Lidzbar-
skiej Ligi Halowej zwyciężył Amok. 

Amok po raz trzeci z rzędu mistrzem 
Lidzbarskiej Ligi Halowej i zdobywcą 
Superpucharu!

sport kontaktowy od zawsze budzi 
ogromne emocje jak również zainte-
resowanie publiczności, nieprzewidy-
walność oraz widowiskowe zwroty akcji 
podgrzewające atmosferę to właśnie to 
czego oczekują kibice. 

Tego Lidzbark jeszcze nie widział! Po 
raz pierwszy w historii na lidzbarskiej 
ziemi rozegrana zostanie jedyna taka 
„Bitwa nad Welem”. Zawodowa gala 
MMA federacji Time of Masters już 26 
września. Tego dnia lidzbarska publicz-

ność będzie mogła na żywo oglądać 
takie wydarzenie. - Negocjujemy moż-
liwość występu lokalnych zawodników 
w pierwszych walkach, ale nie zabrak-
nie także doświadczonych sportowców 
w kolejnych starciach, a także gwiazdy 

świata sportów walki jako gościa spe-
cjalnego! Na chwilę obecną nie zdra-
dzamy jednak szczegółow – mówi Bur-
mistrz Lidzbarka. – Nie da się ukryć, że 
będzie to sportowe wydarzenie 2020 
roku. Liczba miejsc na hali miejscowe-

go MOSiR-u będą ograniczone, dlatego 
serdecznie zapraszam do śledzenia na-
szego profilu na Facebooku – dodaje 
Burmistrz. 
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Zapoznaj się z projektem 
planu miejscowego!
Miejscowe plany 
sporządzone. 
Dobiega końca procedura 
planistyczna zmierzającą 
do uchwalenia kolejnych 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, w Jamielniku 
(wzdłuż drogi do m. Bełk) 
oraz Starym Dłutowie. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest aktem prawa miej-
scowego i stanowi gwarancję utrzyma-
nia ładu przestrzennego w przyszłości. 
Decyduje co w danym miejscu może zo-
stać pobudowane. Plan miejscowy jest 
bardzo ważnym dokumentem planistycz-
nym, który określa jakie przeznaczenie 
mają mieć poszczególne grunty. To także 
dokument, który może ograniczyć budo-
wą chlewni i kurników na danym tere-
nie. Taki plan Rada Miejska w Lidzbarka 
przyjęła w ubiegłym roku, przeznaczając 
grunty w Jamielniku (prawa i lewa stro-
na drogi do Żuromina) pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową.  

W  grudniu 2018 roku, na wniosek 
mieszkańców, Rada Miejska w Lidzbar-
ku podjęła intencyjne uchwały w sprawie 
sporządzenia kolejnych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, 
w miejscowościach Jamielnik (kierunek 
na Bełk) oraz Stare Dłutowo. Zlecone 
przez Burmistrza Lidzbarka prace plani-
styczne nad stworzeniem tych dokumen-
tów trwały ponad rok. Zanim miejscowe 
plan zostaną przyjęty przez Radę Miejska 
muszą być wyłożone do publicznego 
wglądu. W związku z powyższym, od 2 
do 24 marca projekt planu miejscowe-
go Jamielnika wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko  jest wyłożony do 
publicznego wglądu. Z planem można 
zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Lidzbarku w godzinach pracy urzędu 
w pokoju nr 20 oraz na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej. Zgodnie z usta-
wą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w  projekcie planu 
miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie lub w postaci 
elektronicznej do Burmistrza Lidzbarka 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14 kwietnia 2020 r. Dyskusja publiczna 
przy współudziale autora projektu planu 
nad przyjętymi w planie rozwiązaniami 
odbędzie się 23 marca o godzinie 13:00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku 
pokój nr 10.  Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla miejsco-
wości Stare Dłutowo wyłożony zostanie 
do publicznego wglądu od 30 marca 
do 24 kwietnia. Składanie wniosków 
przewidziane jest do 18 maja. Dysku-
sja publiczna przy współudziale autora 
projektu planu nad przyjętymi w planie 
rozwiązaniami odbędzie się 21 kwietnia 
o  godzinie 13:00 w  Urzędzie Miasta 
i Gminy w Lidzbarku pokój nr 10.

Spotkania odbędą się w  wyznaczo-
nym terminie, jednakże z  uwagi na 
wprowadzone zagrożenie epidemiczne 
zostaną zastosowane środki ostrożności 
poprzez wprowadzenie zasady wcho-
dzenia do sali pojedynczo z zastosowa-
niem bezpiecznej odległości od osób 

prowadzących spotkanie. Zwraca się 
uwagę osobom, które przybędą na 
spotkanie, aby podczas oczekiwania 
zachowały bezpieczną odległość od 
pozostałych uczestników. Jednocześnie 
podkreślam, że uwagi do planu można 
składać w formie pisemnej i w obecnej 
sytuacji zachęcam do skorzystania z tej 
formy komunikacji.

Projekty uchwał  miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego prze-
widują przeznaczenie terenów m.in. pod: 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usługowej, tereny zabudowy 
produkcyjnej i  usługowej, tereny zabu-
dowy zagrodowej czy tereny rolnicze. Dla 
poszczególnych funkcji przeznaczenia tere-
nów w uchwale określone zostały: zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu, zasady kształtowania zabu-
dowy oraz wskaźniki zagospodarowania 
terenu, szczegółowe zasady i  warunki 
scalania i  podziału nieruchomości, za-
sady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i  infrastruktury 
technicznej, a także zasady podziału nie-
ruchomości. Projekty uchwał zostały za-
opiniowane i uzgodnione, w szczególności 
przez organ ochrony środowiska, organy 
wyższego szczebla w zakresie odpowied-
nich zadań rządowych i samorządowych 
oraz organ ochrony wód. 

– Procedura uchwalania 
miejscowych planów jest 
skomplikowana i długa, ale jesteśmy 
już na samym końcu – mówił na 
styczniowej sesji wiceburmistrz 
Janusz Bielecki. – Plan miejscowy 
dotyczący Jamielnika powinien 
być skutecznie przyjęty przez Radę 
Miejską w Lidzbarku jeszcze przed 
latem – zaznaczył.    

JamIelnIk

stare Dłutowo
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W związku z panującą sytuacją Urząd 
miasta i gminy w Lidzbarku został za-
mknięty dla interesantów. Przygotowa-
liśmy szereg udogodnień, dzięki którym 
będą mogli Państwo załatwić najważ-
niejsze sprawy. Prosimy o zrozumienie 
wyjątkowej sytuacji. 

- Kontakt z urzędem: telefonicznie (23) 
696 15 05 lub mailowo umig@lidzbark.pl

- Interesanci obsługiwani są tylko 
w przypadku wydawania aktów zgonów.

- Wtorkowe i  czwartkowe spotkania 
z Burmistrzem oraz Zastępcą Burmistrza 
odbywać się będą telefonicznie, po wcze-
śniejszym umówieniu się poprzez sekre-
tariat: 23 696 15 05,  wew. 121

- Uruchomiony został również punkt 
przyjmowania dokumentów – skrzynka 
pocztowa przy wejściu 

- Zachęcamy, aby należności podatko-
we regulować wpłacając na konto:

BS w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 
8215 0006 2001 0000 0941 0032  

Drodzy Mieszkańcy, w związku z panu-
jącą sytuacją przygotowaliśmy dla Was 
skrzynkę, którą umieściliśmy przed Urzę-
dem, a w której możecie zostawiać swoją 
korespondencję w ważnych sprawach. 
Korespondencja ta niezwłocznie trafi 

do sekretariatu. Jednocześnie prosimy 
o umieszczanie dokumentów w zamknię-
tych kopertach wraz z danymi kontakto-
wymi. Po zapoznaniu się z dokumentami 
odpowiedni pracownik skontaktuje się 
z Państwem telefonicznie. 

Tysiące ludzi przez 
najbliższe kilka tygodni 
zamknie się w swoich 
domach w związku 
z odgórnymi decyzjami 
o zamknięciu żłobków, 
przedszkoli, szkół 
i innych instytucji 
oraz na skutek walki 
z rozprzestrzeniającym się 
koronawirusem.   

To nie ferie. To kwarantanna dla całego 
społeczeństwa. Czas, który powinniśmy 
spędzić w domu. Z dala od innych. Czas 
w domu nie musi być jednak karą. Moż-
na go spędzić kreatywnie. Potraktujmy 
to jako możliwość spędzenia wolnego 
czasu z rodziną, odpoczynku od codzien-
nych obowiązków. Podsuwamy kilka 
pomysłów na to, jak można ciekawie 
spędzić w domu okres kwarantanny.

Duża część dzieci spędzi ten czas przy 
telewizorze i  grach komputerowych. 
My proponujemy nieco inne spędzenie 
wolnego czasu: poczytajcie książkę, 
pograjcie w  planszówki, zorganizuj-
cie turniej układania puzzli, domowy 
konkurs karaoke. Zbliża się wiosna 
i  święta Wielkanocne, zatem jest to 
idealny moment na wiosenne porząd-
ki w szafach, a także na przygotowanie 
wielkanocnego stroika własnej roboty. 
To również doskonały czas na rozryw-
kę dla umysłu. Z pewnością znajdą się 
amatorzy łamigłówek, krzyżówek czy 
sudoku. Chcielibyście zadbać o swoją 
sylwetkę, ale zawsze zaczynacie swoją 
przygodę ze sportem od „przysłowiowe-
go poniedziałku”? To czas na sportowe 
wyzwanie. Nieco starszym proponujemy 
domowe spa, wspólne gotowanie, do-
mową sesję zdjęciową albo po prostu 
delektowanie się dobrą kawą.

Nie ignorujmy zagrożenia, ale nie daj-
my się ponieść panice. Skoro wszyscy 
mamy już zapas makaronu i  papieru 
toaletowego - zostańmy w domu. Zaj-
mijmy się sobą.

Drodzy Mieszkańcy,

Wolne w czasach 
koronawirusa

Skrzynka kontaktowa
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