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Pełną parą trwają prace w No-
wym Dworze. Zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy wiejskiej za 
niespełna 100 tys. zł. wykonu-
je firma Kamex. Nowe ławki, 
roślinność, a  przede wszystkim 
utwardzony plac z  pewnością 
zadowolą mieszkańców całej 
wsi. Zakończyły też prace w Mar-
szewnicy. Mieszkańcy sołectwa 
mogą się już cieszyć nową alta-
ną, która wkrótce z  pewnością 
stanie się miejscem wspólnej in-
tegracji. Trwa także budowa drogi 
w Kiełpinach za niespełna 120 tys. 
zł., którą wykonuje PGK. Sp. z o. 
o. W  ramach współpracy z  Po-
wiatem powstał dalszy odcinek 
drogi powiatowej Chełsty – Cie-
chanówko. W ramach swoich za-
dań Powiat Działdowski wykonał 
przebudowę drogi powiatowej 
Chełsty – Ciechanówko, podczas 
której wykonano ok. 800 metrów 
nawierzchni asfaltowej w kierun-
ku Chełst wraz z poszerzeniem po-
bocza. Całkowity koszt inwestycji 
to 439 107,97 zł.

W najbliższym czasie rozpocznie 
się przebudowa chodników przy 
ul. Marii Dąbrowskiej / Tuwima 
oraz budowa budynku świetlicy 
wiejskiej w Chełstach. 

Droga do Chełst gotowa, teren przy świetlicy 
w Nowym Dworze już wkrótce
Pomimo panującej 
pandemii koronawirusa 
prace inwestycyjne 
w naszej gminie trwają 
nieustannie.

Właśnie zrealizowaliśmy część 
zadania, które wygrało w ramach 
zeszłorocznej edycji lidzbarskiego 
budżetu obywatelskiego! W cza-
sie głosowania mieszkańcy lidz-
barka oddali 561 głosów, z czego 
aż 372 uzbierał projekt „bezpiecz-
ny strażak”. 

Zamontowana została już 
pralka oraz suszarka do strażac-
kich ubrań za 34 500 zł. Firma  
Armatec S.C., montująca sprzęt 
dostarczyła także zestaw chemii 
KTH. Zakupiliśmy także szafę 
suszarniczą. Zakupione sprzęty 
z pewnością posłużą strażakom 

podczas dbania o ubrania pod-
czas panującej obecnie sytuacji. 
W najbliższym czasie zrealizowa-
na zostanie dalsza część zadania, 
w  ramach której zakupionych 
zostanie blisko 20 kompletów 
ubrań strażackich.

Pierwsze zakupy w ramach 
Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego

Droga Ciechanowko - Chelsty

Utwardzony zjazd i powierzchnia pod wiatą w Marszewnicy Plac przy swietlicy w Nowym Dworze
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Absolutorium i wotum jednogłośne

W czwartek, 21 maja, odbyła się 
XX Sesja Rady Miejskiej w  Lidz-
barku, podczas której Radni Rady 
Miejskiej w Lidzbarku jednogłośnie 
przyznali Burmistrzowi Lidzbarka 
wotum zaufania oraz absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok. W tym roku wyjątko-
wo sesja absolutoryjna odbyła się 
w trybie wideokonferencji.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Si-
tarek przedstawił zgromadzonym 
raport o stanie Gminy, który za-
wierał szczegółowe dane finan-
sowe gminy oraz najważniejsze 
spośród wykonanych w 2019 roku 
inwestycji, wśród których znala-
zły się m. in. budowa stadionu 
lekkoatletycznego, garażu dla 
lidzbarskiej jednostki OSP, dro-
gi Dłutowo – Straszewy, a także 
szereg inwestycji zrealizowanych 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych czy przy współpracy 
z powiatem działdowskim.  - Jako 
radny z terenów wiejskich bardzo 
dziękuję za wszystkie inwestycje 
nawisach. Od wielu lat widzimy, 
że inwestycje dzielone są równo. 
Tak samo rozwija się miasto i tak 
samo rozwijają się tereny wiej-
skie, za co myślę wszyscy radni 
z terenów wiejskich, bardzo ser-
decznie dziękujemy – mówi wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Michał Kwiatkowski.

Warto zaznaczyć, że środki 
pieniężne na rachunku banko-
wym Gminy Lidzbark na dzień 
31 grudnia 2019 r. wynosiły 6 
003 536,24 zł, 1,5 miliona wię-
cej niż w roku ubiegłym. Budżet 
inwestycyjny w 2019 roku obej-
mował 56 zadań inwestycyjnych 
opiewających na kwotę niespeł-
na 9 mln zł. Wykonano 18 855 
m2 dróg i  7561 m2 chodników. 
W minionym roku udało się po-
zyskać ponad 3,3 mln. zł środków 
zewnętrznych. – Budżet gminy 
to najważniejszy dokument jaki 
poddawany jest pod głosowanie 
Rady Miejskiej. Jest składową 
wielu części, a  jedną z nich jest 
załącznik inwestycyjny. Inwe-
stycje, które były zaplanowane 
i  wykonane w  minionym roku 
z pewnością ucieszyły mieszkań-
ców naszej gminy – mówi prze-
wodniczący Komisji Planowania, 
Budżetu i Gospodarki Finansowej 
Mirosław Trzciński. – Chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować 
za wszystkie zrealizowane inwe-
stycje. Są one odzwierciedleniem 
potrzeb jakie mają mieszkańcy 
naszej gminy. Gospodarka finan-
sowa naszej gminy jest prowadzo-

na bardzo dobrze, a  zadłużenie 
gminy w stosunku do dochodów 
jest na bardzo niskim poziomie – 
dodaje radny.  

- Serdecznie dziękuję wszystkim 
radnym Rady Miejskiej. Nie tylko 
za dzisiejszą debatę, za szcze-
gółową analizę sprawozdania 
i budżetu, ale przede wszystkim 

za zeszłoroczną pracę. Wszyst-
kie inwestycje, wszystkie zmiany 
o  których dzisiaj mówiliśmy, to 
skutek pracy Rady Miejskiej – 
mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek. - Tak wiele zadań, wiele 
realizacji. To nie zasługa Burmi-
strza, ale przede wszystkim całego 
zespołu pracującego w Urzędzie. 

Pragnę podziękować całej mo-
jej załodze. Na każdym szczeblu. 
Zarówno tym, którzy w ubiegłym 
roku pomagali naszym mieszkań-
com i przedsiębiorcom, jak i tym, 
bezgranicznie zaangażowanym 
w  realizacje inwestycji. To oni 
pilnowali terminów, odwiedzali 
tereny inwestycji na terenie całej 

gminy, również w  sołectwach, 
sprawdzali aby wszystko zostało 
należycie zrealizowane, ale także 
prawidłowo rozliczyli wiele dota-
cji, które otrzymaliśmy. Wielkie 
ukłony w kierunku zespołu Urzę-
du Miasta i Gminy oraz wszystkich 
jednostek podległych – dodaje 
Burmistrz Lidzbarka.

Sytuacja finansowa Gminy w 2019 roku

Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego 
sprawozdania rachunkowego organowi wykonawczemu i oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego. Na szczeblu gminy 
absolutorium udziela Rada Miejska Burmistrzowi.
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Wkrótce otwarcie Classic Sofa

- Nowo wybudowaną halę chce-
my oddać do użytku w czerwcu. 
Jest to hala 4500 metrów kwa-
dratowych z  budynkiem socjal-
nym. Prace budowlane jeszcze 
trwają, ale w  czerwcu chcemy 
to oddać. Produkujemy meble 
w  wynajmowanych budynkach 
w  Lidzbarku i  nie możemy się 
doczekać, kiedy przejdziemy tu 
do nowej hali – mówi Jarosław 
Kornowski, Prezes Zarządu firmy 
Classic Sofa Sp. z o. o.

Jest to jedna z  ważniejszych 
inwestycji ostatnich lat. - Jak 
widzicie dotrzymujemy słowa – 
fabryka powstała i lada moment 
zostanie otwarta. Rozpoczęcie 
produkcji nastąpi w  miesiącach 
wakacyjnych. To nowoczesna 
linia produkcyjna i  najnowo-
cześniejsze maszyny,  a  przede 
wszystkim znakomite miejsca 
pracy dla mieszkańców Miasta 
i  Gminy Lidzbark. Zachęcam do 
kontaktu z  firmą, pan prezes 
informował, że lada moment, 
mimo kryzysu, zwiększy zatrud-
nienie. To szczególnie ważne dla 
naszego lokalnego rynku pracy 
i dla naszej gospodarki, że nawet 
w tych trudnych czasach Lidzbark 
rozwija się i dotrzymuje słowa – 
dodaje burmistrz Maciej Sitarek. 
- Cieszy mnie to, że w  Mieście 
i  Gminie Lidzbark dla naszych 
mieszkańców pojawią się dodat-
kowe miejsca pracy i w tak trud-
nym momencie będziemy mogli 
naszych mieszkańców wesprzeć 
miejscami pracy, a  także nowy-
mi podatkami dla Miasta i Gminy 
Lidzbark – podkreśla burmistrz.

W  perspektywie lidzbarski za-
kład może być cztery razy więk-
szy. – To  pierwsza faza budowy. 
Posiadamy działkę 5 hektarową, 
która umożliwia rozbudowę o na-
stępne trzy fazy budowy. Doce-
lowo możemy tu uruchomić 20 
tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni. Oczywiście uzależ-
niamy to od możliwości zbytu 
tych mebli i zasobu. Muszę  po-
wiedzieć i z dużym optymizmem 
na to patrzę, że jeśli oceniamy za-
soby ludzie tu w Lidzbarku i oko-
licy ilość osób zgłaszających się 
do nas do pracy świadczy o tym, 
że z  optymizmem patrzymy na 
możliwość rozbudowy tej firmy 
i  serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do współpracy z  nami 
– są miejsca pracy i  możliwość 
rozwoju tej firmy – tłumaczy Ja-
rosław Kornowski.

W tym miesiącu odbył się także 
przetarg na budowę drogi dojaz-

dowej do nowopowstającego od-
działu firmy Szynaka Meble. Spo-
śród 3 ofert, najlepszą okazała się 
oferta firmy KAMEX. Całkowity 
koszt inwestycji to 178 182,72 zł.

- Współpraca ze starostą Powia-
tu Działdowskiego oraz burmi-
strzem miasta Lidzbark jest dosko-
nała. To oni pomogli przygotować 
w szybkim tempie całą potrzeb-

ną infrastrukturę. To jest po ich 
stronie i za to im dziękujemy, bo 
udało się w ciągu 13 miesięcy zre-
alizować taką piękną inwestycję 
wszystko jak widzimy jest totalnie 

nowe, z najwyższej półki. Jest to 
zakład o najwyższej kategorii ja-
kości produkcji – dodaje Jarosław 
Kornowski, Prezes Zarządu firmy 
Classic Sofa Sp. z o. o.

Tylko kilka tygodni dzieli nas od ukończenia sztandarowej inwestycji jaką jest budowa nowoczesnego zakładu produkcji mebli 
tapicerowanych Classic Sofa w Lidzbarku. Jego budowa rozpoczęła się rok temu i mimo obecnego kryzysu szybko zmierza ku końcowi.

burmistrz lidzbarka maciej sitarek i jarosław kornowski, prezes zarządu firmy classic sofa
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W tym roku obchodzimy 30-lecie 
samorządu w Polsce. To niezmier-
nie ważny i intensywny okres dla 
polskich samorządów. 30 lat temu 
odbyły się pierwsze wybory do rad 
gmin, a 8 marca 1990 uchwalono 
ustawę o samorządzie terytorial-
nym, która w życie weszła 26 maja 
1990 r. Samorząd terytorialny po-
zwolił zdecentralizować zarządza-
nie krajem, oddając głos obywa-
telom. To oni najmocniej angażują 
się w przedsięwzięcia, które doty-
czą ich bezpośrednio i  na które 
mają realny wpływ. Powierzenie 
poszczególnych zadań wspólno-
tom dało możliwość decydowania 
i współtworzenia najbliższego oto-
czenia. To właśnie wtedy rozpoczął 
się czas wielkich inwestycji – bu-
dowy dróg, szpitali, szkół, sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych, 
boisk czy hal sportowych. A co za 
tym idzie poprawy warunków i ja-
kości życia mieszkańców.

30 lat samorządu w Polsce
Rok 1989 był przełomowy 
w historii Lidzbarka 
i całego kraju. To 
wtedy zaczęła rodzić się 
demokratyczna Polska.  
Wtedy też rozpoczęły się 
zmiany w naszej małej 
ojczyźnie nad Welem.  

Szanowni Państwo,
30 lat temu przywrócony został w Polsce samorząd terytorialny. Tego dnia, 30 lat temu odbyły 

się pierwsze w powojennej historii Polski wybory powszechne, w których wyłoniono władze gmin – 
nowo utworzonych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu obywatele odzyskali możliwość 
decydowania w najistotniejszych sprawach dotyczących lokalnych społeczności. Niektórzy patrzyli 
na to z niepokojem, a inni z nadzieją. Okazało się, że reforma samorządowa była bardzo potrzebna. 
Uruchomiła obywatelską aktywność, umożliwiła nową rozbudowę infrastruktury technicznej, 
przemysłowej i społecznej, wyzwoliła potencjał Polaków, którzy po latach monopolu władzy, mogli wziąć 
odpowiedzialność za swój los. Dziś nie sposób sobie wyobrazić silnego kraju bez sprawnie działających 
samorządów lokalnych. To na ich barkach spoczywa największa odpowiedzialność za rozwój życia 
gospodarczego, kulturalnego i społecznego na terenach gmin i powiatów. Cieszę się ogromnie, że jest mi 
dane swoją pracą i zaangażowaniem dołożyć cegiełkę do rozwoju samorządności w naszej gminie.

Walka z pandemią i jej skutkami postawiła samorządy przed największym wyzwaniem w jego 
współczesnej historii.  Codziennie, dzięki współpracy pomyślnie zdajemy egzamin z odpowiedzialności, 
udowadniając, że samorząd terytorialny, który jest blisko obywatela, potrafi lepiej zdiagnozować bieżące 
problemy i najszybciej na nie odpowiedzieć. Za ten stan rzeczy serdecznie dziękuję.

Minione 30 lat zapisały się sukcesem dzięki zaangażowaniu wielu osób. Wszystkim, którzy tworzą lidzbarski samorząd, a w szczególności obecnym 
i byłym Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom, Radom Osiedlowym i Sołeckim z Gminy Lidzbark życzę, aby w kolejnych miesiącach 
i latach nie zabrakło nam zapału do pomnażania dotychczasowego dorobku oraz nowych inicjatyw służących Mieszkańcom gminy Lidzbark. Dziękuję 
Państwu za owocną pracę, ciekawe pomysły i odważne decyzje. Dziękuję również za współpracę władzom samorządowym wszystkich szczebli, 
parlamentarzystom oraz środowiskom społecznym, które na co dzień działają na rzecz rozwoju samorządności. Niech satysfakcja i zadowolenie z pracy 
będą motywacją do dalszych działań.

Z poważaniem
Burmistrz Lidzbarka

rada miasta i gminy w 1990 r. (skład rady patrz str. 8)
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1990-2020  –  wspomnienia

Z chwilą powstania Samorządu Terytorialnego 
w żagle naszego Związku powiał silny wiatr, po-
zwalający rozwinąć skrzydła naszemu hufcowi. 
Nasi włodarze swoimi pozytywnymi decyzjami 
tworzyli i  tworzą nadal płaszczyznę i  klimat do 
działania naszych gromad, drużyn wspierając 
nasze przedsięwzięcia finansowo, merytorycznie 
i organizacyjnie. 

Dziś w mojej pamięci po dawnej harcerskiej dzia-
łalności pozostaje nie tylko wdzięczność druhnom 
i druhom, wychowawcom i instruktorom, którzy 
pełnili służbę w naszym Hufcu, władzom samorzą-
dowym, ale i wszystkim wychowankom. Pozostają 
w pamięci także przyjaźnie i silne więzi harcerskiej 
rodziny, które pozwalają wracać do szczęśliwych 
lat młodości, kiedy to realizacja harcerskiego 

programu pozwalała i nadal pozwala dawać poczucie bezpieczeństwa, budzi radość 
i uśmiech, jest wiarą i nadzieją na lepsze jutro. 

Daniela Gawińska

W roku 1998 zostałem po raz pierwszy radnym 
i nieprzerwanie pełniłem tę funkcję przez 20 lat. 
Analizując całokształt mojej pracy samorządo-
wej, ze spraw osobistych najbardziej zapamię-
tałem fakt , iż zostałem najmłodszym radnym 
w historii wolnych demokratycznych wyborów 
samorządowych w  naszej gminie. Z  tej okazji 
zostałem zaproszony do Kancelarii Premiera 
RP na spotkanie z Premierem Polskiego Rządu 
- Profesorem Jerzym Buzkiem i wicepremierem 
oraz ministrem spraw wewnętrznych i  admi-
nistracji - Januszem Tomaszewskim. Z kolei ze 
spraw typowo samorządowych, w kadencji, gdy 
Burmistrzem był nieżyjący już Piotr Kramkow-
ski, zapamiętałem bardzo trudne , aczkolwiek 
niezmiernie ważne dla mnie i moich wyborców 

głosowanie, dotyczące budowy ulicy Reymonta. Głosowanie udało się wygrać po 
trudnych, długich i burzliwych obradach (konieczna była obecność na sesji mieszkań-
ców ulicy, którzy wspierali mnie i radnych popierających ten projekt oraz niezbędny 
był wcześniejszy przyjazd z sanatorium radnego Andrzeja Liszewskiego). Dzięki tym 
działaniom, udało się wygrać jednym głosem.

Z perspektywy 20 lat mojej pracy w samorządzie lidzbarskim realizowaliśmy bardzo 
ważne dla naszej gminy inwestycje, tj. kanalizacja, obwodnica, itp., ale najbardziej 
ucieszyła mnie w ostatniej  mojej kadencji budowa ronda przy ulicy Zieluńskiej, tak 
bardzo poprawiającego nasze bezpieczeństwo oraz budowa boiska wielofunkcyjnego 
w moim okręgu-osiedlu.  Po zrealizowaniu wszystkich istotnych inwestycji w moim 
okręgu wyborczym, zrezygnowałem z dalszego kandydowania.

Andrzej Goszka

Mówienie, że funkcja burmistrza to wielki za-
szczyt i odpowiedzialność brzmi jak „oczywista 
oczywistość”. Wymaga ona nie tylko umiejętno-
ści organizowania określonych przedsięwzięć, 
ale i ich kreowania. Pomysły te nie zawsze są 
odbierane przez ogół społeczeństwa tak, jak to 
sobie wyobraża autor. W moim przypadku tak 
było między innymi z modernizacją nawierzchni 
drogowej na Nowym Rynku. Każdy kto pamięta 
jak ona wyglądała przed 1993 rokiem musi przy-
znać, że była ona w opłakanym stanie. Nierów-
na nawierzchnia, dziury w jezdni łatane różnymi 
substancjami, które wypływały podczas upałów 
latem, bądź wykruszały się w porze zimowej. 
W ramach remontu tej nawierzchni postanowi-
liśmy odnowić cały Nowy Rynek od przystanku 

autobusowego do ulicy Nowej i pod kościół Św. Wojciecha. Ponieważ już wtedy 
była to droga wojewódzka (miasta wówczas otrzymywały dotacje tylko na utrzy-
manie dróg wojewódzkich w obrębie miast) Zarząd Drogowy Oddział w Działdowie 
został zobowiązany do wszelkiej pomocy merytorycznej przy tym przedsięwzięciu. 
Zaproponowaliśmy, by tenże Zarząd opracował projekt oznakowania poziomego 
po przebudowie. W chwili kiedy projekt powstał przyznaję, był on nieco szokujący 
zwłaszcza, że przed remontem nie było żadnego oznakowania poziomego i panowała 
pełna dowolność jazdy i parkowania w obrębie całego Nowego Rynku. Nowe ozna-
kowanie porządkowało ruch i dawało swoiste poczucie nowoczesności a zwłaszcza 
bezpieczeństwa w mieście (zazdrośnicy z Działdowa pokpiwali, że Lidzbark fundnął 
sobie kawałek autostrady). Duma nas rozpierała będąc w przekonaniu, że to się 
wszystkim podoba. Do czasu. Pewnego dnia wszedłem do jednego ze sklepów w ob-
rębie Nowego Rynku. Właściciel grzecznie mnie obsłużył, a gdy miałem wychodzić 
zagadnął mnie mniej więcej: „ panie burmistrzu co za głupi pomysł z tymi pasami, 
kto to wymyślił. Tyle ładnej nawierzchni, a jeździć można tylko środkiem. No, bez 
pojęcia”.  Kiedy to opowiedziałem innemu mieszkańcowi Lidzbarka z nadzieją, że 
wesprze mnie moralnie usłyszałem, że ładnie to wygląda, ale czy jest sens  marno-
wać aż tyle farby”.

 Dziś trudno sobie wyobrazić brak oznakowania poziomego tej części miasta, ale to 
inne czasy i inne zwyczaje. A swoją drogą, ciekawe czy dziś tamci rozmówcy myślą 
tak samo? Nie śmiem pytać. 

Tadeusz Iskra

Przywołuję w pamięci wygląd wsi sprzed 30-tu 
lat. Myślę, że wtedy nie było czym się chwalić. 
Do wiosek można było dojść tylko poboczem, co 
było niebezpieczne. Teraz chodniki są wyłożone 
kostką, bezpieczne ścieżki rowerowe, odnowio-
ne jezdnie. Wieś stała się bardzo nowoczesna. 
Zadbane ogródki przydomowe z  mnóstwem 
kwiatów, pięknie przystrzyżone trawniki, od-
nowione zabudowania.  Latem, każda wioska 
organizuje swoje święto, z nazwą rośliny w ty-
tule, która tam jest uprawiana. Na te święta 
zapraszani są mieszkańcy całej gminy. Odbywają 
się konkursy, zabawy, degustacje różnych po-
traw, przygotowanych zgodnie z  tradycją. Je-
stem pełna podziwu dla kunsztu kulinarnego 
Pań przygotowujących  te wyśmienite dania.  

Z sentymentem wspominam „Święto Ryby”  w  Wąpiersku, czy „Święto Kartofla” 
w Kotach.  To były niezapomniane chwile.  Takie spotkania sprzyjają  intensywniej-
szej integracji mieszkańców naszej gminy.

Krystyna Braun
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1990-2020  –  wspomnienia
Jest wiele wydarzeń z ostatniego trzydziestole-

cia, które mam w pamięci, ale szczególne miej-
sce zajmuje to związane z  przeprowadzeniem 
praktycznej transformacji, polegającej na prze-
kształceniu Gimnazjum w Szkołę Podstawową nr 
2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. 
Szarych Szeregów w Lidzbarku. Nie mam na myśli 
porównania systemowego, dotyczącego celowo-
ści i zasadności funkcjonowania gimnazjów, czy 
szkół podstawowych, ale sam proces przekształ-
cenia konkretnej szkoły rozpoczęty w 2016r. 

Był to bardzo złożony projekt, w którym istotne 
były zarówno aspekty prawne, organizacyjne, 
ale również dydaktyczno-wychowawcze. Ta kom-
pleksowa reforma strukturalna wymagała cią-
głości funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych 

oraz równoległego tworzenia nowych struktur szkoły podstawowej. Troską dyrektora 
szkoły było nieprzerwane stosowanie skutecznych rozwiązań, zapewniających zado-
walający poziom wyników egzaminów gimnazjalnych, czy wyników zewnętrznych 
konkursów przedmiotowych młodzieży oraz umiejętne przetransferowanie tego 
pozytywnego stanu na nowo tworzoną szkołę podstawową. 

Wielopłaszczyznowość działań to również tworzenie od podstaw podwalin pod 
efektywną edukację wczesnoszkolną. W krótkim czasie dostosowano obiekt szkolny 
do nowych wymagań (wyposażone sale lekcyjne, nowe sanitariaty i szatnie, zmo-
dyfikowana sala gimnastyczna oraz nowy plac zabaw). Poczyniono również kroki, 
aby skorelować kwalifikacje nauczycieli do nowych potrzeb (dotyczy to zarówno 
ukończonych studiów podyplomowych, jak również kompleksowego wsparcia me-
rytorycznego ośrodków doskonalenia nauczycieli). 

Ten, trwający około 3 lat, trudny, złożony, wieloaspektowy projekt zakończył się 
sukcesem, dzięki wsparciu władz gminnych oraz finansowaniu ze środków rezerwy 
celowej MEN. W moim odbiorze najważniejsze jest jednak to, że szkole zaufali rodzice, 
oddając pod opiekę, wychowanie i nauczanie swoje dzieci do klas I. Zainteresowanie 
kolejnymi naborami do szkoły jest nadal wysokie, co stanowi budujący wskaźnik 
dobrze przeprowadzonej transformacji – „od gimnazjum do szkoły podstawowej”.

Janusz Ławicki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 

im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

W roku 2020 obchodzimy Jubileusz 30-lecia Sa-
morządu Terytorialnego. Samorząd Terytorialny 
nie do poznania zmienił polską rzeczywistość. 
Przywrócił Polakom prawo współdecydowania 
o swoich lokalnych i regionalnych wspólnotach.

Pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark rozpo-
cząłem dnia 01.09.2009r. pełniąc z małymi prze-
rwami obowiązki dyrektora Zespołu Ekonomiczno 
– Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbar-
ku do dnia 30.06.2011.. W okresie 01.07.2011r. do 
30.04.2017r. pracowałem na stanowisku dyrek-
tora w ww. wymienionej Jednostce Samorządu 
Terytorialnego w wymiarze 1/2etatu.

Współpraca z Samorządem Gminnym układała 
się bardzo dobrze. Mile wspominam mój udział 
w wyjeździe delegacji Samorządu Gminy Lidzbark 

pod przewodnictwem Pana Burmistrz Jana Rogowskiego do zaprzyjaźnionej Gminy 
Oebisfelde w Niemczech w dniach 05-09 września 2012r. 

Oebisfelde, to miasteczko w  kraju związkowym Saksonia-Anhalt w  powiecie Bör-
de., wielkością zbliżoną do Lidzbarka, liczące nieco ponad 7.000 mieszkańców (7.142 
w 2008r.).  Gospodarze przygotowali bardzo dobre warunki zakwaterowania, wyży-
wienia oraz ciekawy program atrakcji turystycznych. Zwiedziliśmy zabytki, nowo wy-
budowane przedszkole (na pamiątkę spotkania posadziliśmy dąb), jedną ze szkół po 
wykonanej termoizolacji budynku tej szkoły. Uczestniczyliśmy w uroczystej Sesji Rady 
Miasta. Złożyliśmy także wieniec na cmentarzu pomordowanych w czasie II Wojny Świa-
towej więźniów pobliskiego obozu.

W związku z utworzoną w 1985r. Strefą Szengen, przejazd przez granicę polsko – nie-
miecką odbył się bez żadnej kontroli.   

     Zygmunt Osmański

Od 1998r. Przez 12 lat / trzy kadencje byłam rad-
ną, pełniąc różne funkcje: przewodnicząca Komi-
sji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury 
i turystyki /2002-2006/, przewodnicząca Komisji 
Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej. 
Zdobytą wiedzę i doświadczenie mogłam wyko-
rzystać, gdy radni wybrali mnie na przewodniczącą 
V kadencji. Znając doskonale warunki funkcjo-
nowania oświaty i problemy finansowe z jakimi 
borykali się dyrektorzy szkół wnioskowałam, aby 
środki przydzielono poszczególnym placówkom. 
Tak się stało od 2005r. To Dyrektor decydował 
na co przeznaczy przyznane mu środki. Placówki 
oświatowe, zaczęły zmieniać swój wygląd, prze-
prowadzono szereg remontów, doposażono sale 
lekcyjne, w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, 

uruchomiono sale komputerowe. Jednak najważniejszą sprawą dla Lidzbarka była 
kanalizacja i oczyszczalnia ścieków. „Zamknięte” jezioro i zanieczyszczona rzeka nie 
przyciągało turystów. Były to inwestycje trudne niezbyt popularne, a bardzo kosztowne. 
Miasto „rozkopane”, brak środków na inne cele nie napawało optymizmem. Należało 
również doprowadzić wodociągi do pobliskich sołectw /np. do Bełku/ i wyremontować 
zaniedbane świetlice wiejskie.

Pomimo trudności udało się zrealizować te tak ważne dla mieszkańców Gminy inwe-
stycje. Tak jak zmieniał się wygląd szkół i poprawiły się warunki nauki w placówkach, 
tak zmieniał się wygląd mojego miasteczka i gminy. Małe jeziorko stało się wizytówką 
Lidzbarka. W 2010 roku otwarto nowo wybudowaną halę sportowo – widowiskową, 
na którą czekała młodzież. 

 Irena Romulewicz

W Urzędzie Miasta pracuję od 25 lat. Pracę pod-
jęłam zaraz po studiach. Od samego początku 
zajmuję się ochroną środowiska. Praca na moim 
stanowisku jest bardzo ciekawa. Nie ma tu cza-
su na nudę. To nie tylko praca biurowa, przepi-
sy, decyzje, ankiety, sprawozdania, ale również 
praca w terenie, kontakty z mieszkańcami, udział 
w szkoleniach, konferencjach, seminariach, pro-
jektach i zadaniach inwestycyjnych. W ciągu tych 
wielu lat mojej pracy zrealizowane zostały w na-
szej gminie bardzo ważne inwestycje związane 
z ochroną środowiska, m.in. zmodernizowana zo-
stała oczyszczalnia ścieków, wybudowana została 
sieć kanalizacji sanitarnej, wybudowane zostało 
składowisko odpadów w Ciechanówku. Utworzony 
został Welski Park Krajobrazowy.  

Gmina Lidzbark, jako jedna z pierwszych gmin powiatu działdowskiego opracowała 
program usuwania wyrobów zawierających azbest i przystąpiła do usuwania azbestu, 
pokrywając w części koszty jego unieszkodliwiania. Program realizowany jest do dziś. 

W roku 2017 po raz pierwszy w historii naszej gminy uruchomiony został program do-
finansowania wymiany kotłów węglowych na proekologiczne, a w roku 2019 program 
dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. 

Chciałabym, by moja praca mogła efektywnie służyć naszym mieszkańcom i przyczyniła 
się do rozwoju naszej gminy. 

Uważam, że praca inspektora ochrony środowiska, choć czasem niełatwa, niekiedy 
niebezpieczna (zdarzyło mi się wrócić z oględzin w terenie bez butów),  daje jednak 
wiele satysfakcji.       

Monika Wasilewska-Śliwińska
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kadencja 1990 – 1994:
Ludwik Romanowski – Prze-

wodniczący Rady Miejskiej, 
Jerzy Bartoszewicz, Leszek 
Bączkiewicz, Danuta Boja-
nowska – Obłuda, Tadeusz 
Iskra, Lech Kilanowski, Grze-
gorz Kowalkowski, Marian 
Kuciński, Alfons Nowakow-
ski, Krzysztof Przyborowski, 
Janusz Pek, Tadeusz Wolski, 
Antoni Sroka, Jan Rogowski, 
Krzysztof Główczyński, Józef 
Kaczyński, Grzegorz Krajew-
ski, Józef Sobiesierski, Daniel 
Sarnowski, Kazimierz Szostek, 
Tadeusz Witkowski, Zdzisław 
Gapski, Andrzej Mostowicz, 
Andrzej Pepłowski.

kadencja 1994 – 1998:
Jan Rogowski – Przewodni-

czący Rady Miejskiej, Zygmunt 
Jabłoński, Kazimierz Kalisz, 
Ryszard Kordalski, Andrzej Le-
wandowski, Tadeusz Modze-
lewski, Kazimierz Olszewski, 
Marek Ostrowski, Antoni Sro-
ka, Henryk Dobrzyniecki, Ma-

rek Łożyński, Andrzej Pepłow-
ski, Józef Sobiesierski, Jan 
Drankowski, Jan Chechłowski, 
Euzebiusz Kamiński, Janina Ki-
nicka, Wiesław Cieślak, Henryk 
Ogrodowski, Jan Sokołowski, 
Tadeusz Witkowski, Barbara 
Żurawska

kadencja 1998 – 2002: 
Henryk Lewandowski - Prze-

wodniczący Rady Miejskiej, 
Tadeusz Witkowski, Ryszard 
Kordalski, Piotr Kramkowski, 
Aleksander Dobucki, Marek  
Ostrowski, Tomasz Dudaniec, 
Irena Romulewicz, Grażyna 
Zakrzewska, Antoni Bartwic-
ki, Tadeusz Modzelewski, 
Kazimierz Olszewski, Andrzej 
Stolarski – Henryk Dobrzyniec-
ki, Kazimierz Łoziński, Marek 
Łożyński, Andrzej Pepłowski, 
Henryk Ogrodowski, Jan So-
wiński, Stanisław Machuj-
ski, Andrzej Goszka, Andrzej 
Wiśniewski, Michał Dzimira, 
Euzebiusz Kamiński, Jan Ro-
gowski

kadencja 2002 – 2006:
Tomasz Dudaniec - Przewod-

niczący Rady Miejskiej, Andrzej 
Goszka - Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej, Mirosław 
Trzciński - Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej, Andrzej 
Bartwicki, Józef Ciesielski, 
Michał Dzimira, Mariusz Ko-
moszyński, Andrzej Liszewski, 
Piotr Kramkowski - Tadeusz 
Modzelewski, Henryk Ogro-
dowski, Andrzej Pepłowski, 
Irena Romulewicz, Andrzej 
Wiśniewski, Tadeusz Witkow-
ski, Kazimierz Olszewski

kadencja 2006 – 2010:
Irena Romulewicz - Przewod-

nicząca Rady Miejskiej, Ewa 
Rzeszutko - Wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej, Mirosław 
Trzciński - Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, Tomasz Duda-
niec, Michał Dzimira, Andrzej 
Goszka, Tadeusz Kacprzak, Ry-
szard Kordalski, Grzegorz Ko-
złowski, Stanisław Machujski, 
Tadeusz Modzelewski, Stefan 

Wrzosek, Tadeusz Witkowski - 
Kazimierz Karpiński, Andrzej 
Wiśniewski - Grażyna Zakrzew-
ska, Tadeusz Józwowski - Hen-
ryk Ogrodowski

kadencja 2010 – 2014:
Dudaniec Tomasz Ma-

ciej - Przewodniczący Rady 
Miejskiej,  Goszka Andrzej 
- Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, Trzciński Mirosław 
- Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, Dzimira  Michał Pa-
weł, Gutowski Zbigniew Piotr, 
Kordalski Ryszard, Kosman 
Tadeusz, Kozłowski Grzegorz 
Wojciech, Modzelewski Ta-
deusz, Mostowicz Paweł, 
Nowiński Dariusz Jarosław, 
Ogrodowski Henryk, Rzeszutko 
Ewa Maria, Ciesielski Paweł, 
Zakrzewska Grażyna Barbara

kadencja 2014 – 2018:
Tomasz Dudaniec - Prze-

wodniczący Rady Miejskiej, 
Michał Łukasz Kwiatkowski 
– Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej, Grażyna Zakrzewska 
– Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej,      Leon Chmielew-
ski, Paweł Ciesielski, Michał 
Dzimira, Radosław Fryza, 
Andrzej Goszka, Zbigniew Gu-
towski, Waldemar Iwankow-
ski, Tadeusz Kosman,  Piotr 
Mroczkowski, Waldemar Sku-
za,  Mirosław Trzciński, Dariusz 
Jarosław Nowiński

kadencja 2018 – obecnie:
Ciesielski Paweł - Prze-

wodniczący Rady Miejskiej, 
Kwiatkowski Michał  Łukasz 
- Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, Wacławska Dorota 
Maria - Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej, Chmielewski 
Leon, Dzimira Michał Paweł, 
Gutowski Zbigniew  Piotr, 
Iwankowski Waldemar Adam, 
Kalisz Agnieszka, Krezymon 
Hanna Maria, Marszak Tomasz, 
Nowiński Dariusz Jarosław, 
Ostrowski Marek Witold, Sku-
za Waldemar Antoni, Trzciński 
Mirosław, Wiśnicki Jarosław

Burmistrzowie Lidzbarka od 1990 r.

Tadeusz Iskra 
1990-1994

Tadeusz Modzelewski 
1994-1998

Piotr Kramkowski 
2002-2006

Jan Rogowski 
1998-2002; 2006-2010; 

2010-2014

Maciej Sitarek 
2014-2018; 

2018 – obecnie

•  W ciągu 30-lecia samorządu 
funkcję radnego Rady Miej-
skiej w  Lidzbarku pełniło 81 
osób. 

•  Najstarszym z nich był jak do-
tąd Tadeusz Witkowski, który 
w dniu wyboru na Radnego 
swojej 5 kadencji miał 77 lat

•  Najmłodszym Radnym, wy-
branym w  wieku 27 lat, był 
Andrzej Goszka. 

•  Najdłużej funkcję radnego, bo 
aż przez 22 lat, pełni Michał 
Dzimira. Radnym jest przez 6 
kolejnych kadencji, od 1998 
roku aż do obecnej kadencji.  

•  W  latach 1990-2002 Bur-
mistrz wybierany był spośród 
radnych. Od 2002 roku wybie-
rany jest przez mieszkańców 
w wyborach powszechnych. 

Ciekawostki

Radni Rady Miejskiej w Lidzbarku:
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Kalendarium najważniejszych 
wydarzeń od 1990 roku

1990 - 1994 
•   5.01.1990 – utworzenie Muzeum Przyrody przy Przedszkolu Miejskim
•  15.03.1990 – oddano do użytku nowo wybudowaną Rejonową Przychodnię Zdrowia
•  27.05.1990 – pierwsze powszechne wybory do samorządu terytorialnego
•  Utworzenie straży Miejskiej
•  19-30.05.1991 – odbył się Telewizyjny Turniej Gmin między Lidzbarkiem, a  Górznem. 

Rozgrywki zakończyły się remisem.
•  1.09.1991 – powołano nową parafię katolicką p. w. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny
•  1.09.1992 – Przedszkole Miejskie otrzymało nowy gmach
•  1993 rok – Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała nową siedzibę XIV – 

wieczną basztę zamkową
•  Przebudowa ul. Nowy Rynek

1994 - 1998
•  Rozbudowa kina dla potrzeb MGOK
•  Budowa pogotowia ratunkowego
•  Oddanie do użytku stacji uzdatniania wody
•  Budowa sieci telekomunikacyjnej w gminie
•  Oddano do użytku Środowiskowy Dom Samopomocy
•  Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku, Marszewnicy, Tarczynach, Nowym Dworze, 

Nicku, Biernatach, Adamowie i Bryńsku. 

1998 - 2002
•  1.01.1999 – Gmina Lidzbark weszła w skład powiatu działdowskiego i województwa 

warmińsko – mazurskiego. 
•  15.04.1999 – w nakładzie 750 egzemplarzy ukazał się pierwszy numer Nowej Gazety 

Lidzbarskiej
•  9.12.1999 – po 60 latach wznowiono działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
•  28-30.07.2000 – po raz ósmy w dziejach miasta obchodzono Dni Lidzbarka
•  12.09.2000 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej 

Polskiej zatwierdziło herb Lidzbarka przedstawiający żółtą głowę jednorożca, na 
tarczy koloru niebieskiego.

•  Otwarcie drogi łączącej Nadleśnictwo Lidzbark z ośrodkami wczasowymi
•  Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku
•  Uroczyste obchody 700- lecia miasta

2002 - 2006
•  Budowa wodociągu Klonowo – Jamielnik – Wąpiersk
•  Budowa składowiska odpadów w m. Ciechanówko
•  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miny Lidzbark

2006 - 2010
•  Budowa wiaduktu przy ul. Zieluńskiej
•  Budowa wodociągu Cibórz – Podcibórz
•  Budowa boiska treningowego przy stadionie miejskim
•  Rozpoczęcie budowy ciągu rowerowego nad jeziorem Lidzbarskim
•  Rozpoczęcie zagospodarowania nabrzeża jeziora Lidzbarskiego
•  Modernizacja skrzyżowania ul. Zieluńska – Brzozowa – Polna
•  Modernizacja ul. Plac Hallera i Kościelna
•  Budowa ulic na osiedlu Skarpa
•  Przebudowa Małego Jeziorka – budowa parku sportowo - rekreacyjnego
•  Budowa promenady nad jeziorem Lidzbarskim
•  Rozpoczęcie przebudowy lidzbarskiej plaży miejskiej
•  Zakup budynku po byłej gazowni
•  Rozpoczęcie budowy lidzbarskiej obwodnicy
•  Budowa wodociągu do miejscowości Chełsty

2010 - 2014
•  Budowa molo na promenadzie
•  Budowa i otwarcie orlików na ul. Jeleńskiej, ul. Garbuzy i w Starym Dłutowie
•  16 września – otwarcie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lidzbarku
•  Termomodernizacja budynków publicznych
•  Budowa ul. Granicznej
•  Zagospodarowanie cypla nad jeziorem Lidzbarskim
•  Huczne obchody 90 rocznicy powrotu Lidzbarka do Macierzy
•  Otwarcie przedszkola we Wlewsku

•  12 czerwca 2010 – uroczyste otwarcie kompleksu reakreacyjno – wypoczynkowego 
nad jeziorem Lidzbarskim

•  Festyn Grunwaldzki pod patronatem Ministra Kultury
•  8 października – uroczyste otwarcie hali sportowo - widowiskowej

2014 - 2018
•  Remont Lidzbarskiej Przychodni Zdrowia
•  otwarcie drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo
•  15 lat współpracy Lidzbark – Oebisfelde- podpisanie przedłużenia porozumienia 

miast partnerskich Lidzbark-Oebisfelde
•  Pierwsze wydanie bezpłatnego biuletynu informacyjnego Lidzbark.pl. 
•  Nowa zjeżdżalnia wodna dla najmłodszych na Plaży Miejskiej w Lidzbarku 
•  Lidzbark przyjęty w poczet miast należących do Międzynarodowej Sieci Miast 

Cittaslow. 
•  I  Gala Sportu, podczas której zostały wręczone nagrody mieszkańcom miasta 

i  gminy, którzy osiągnęli czołowe miejsca w   krajowym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym. 

•  powołana została przez Burmistrza Lidzbarka Młodzieżowa Rada Miejska oraz Rada 
Ekspertów, działająca następnie pod nazwą Zespół Doradców. 

•  Utworzenie  funduszu sołeckiego
•  utworzenie systemu monitoringu składający się z 22 kamer. 
•  Utworzenie Dziennego Domu „Senior-Wigor”
•  utworzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt
•  urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem Lidzbarskim
•  Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Wąpiersk
•  Budowa garażu dla OSP Kiełpiny
•  Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie
•  Uruchomienie ambulatorium
•  Urząd Miasta i Gminy otrzymał Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2016” nadany decyzją 

Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej. 
•  I edycja Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego 
•  Telewizja Internetowa Lidzbark.pl na kanale YouTube
•  pierwsze w historii lodowisko w naszym mieście
•  mural nawiązujący do historii miasta i przedstawiający postaci historyczne związane 

z Lidzbarkiem
•  zakup Welexa
•  Budowa ronda ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja i Słonecznej
•  rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej do miejscowości Nowy Zieluń oraz Glinki 
•  Budowa Bulwaru nad rzeką Wel.
•  Utworzenie Lidzbarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
•  utworzenie żłobka w Lidzbarku
•  Lidzbarski Hufiec ZHP otrzymał nową siedzibę, która mieści się przy ul. 

Działdowskiej 10a
•  Uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

2018 - …
•  Przebudowa mostu na ul. Działdowskiej
•  Budowa rowerowej ścieżki MTB – Weltrack
•  Przebudowa Targowiska Miejskiego
•  26 maja Lidzbark był gospodarzem IX Festiwalu Miast Cittaslow
•  30 września lidzbarski klub LKS Wel Lidzbark świętował swoją 60 rocznicę. Rozegrany 

został mecz Reprezentacji Artystów Polski kontra Wel i przyjaciele, w który udział 
wzięły gwiazdy polskiej telewizji, znani sportowcy oraz sympatycy klubu.

•  Do użytku oddany został park rekreacyjno – turystyczny na ul. Myśliwskiej 
•   „Wyjazd Moich Marzeń”.
•  Budowa drogi Dłutowo – Straszewy
•  Budowa garażu dla OSP Lidzbark
•  Budowa stadionu lekkoatletycznego
•  Budowa drogi Nick – Biernaty
•  Przebudowa traktu ul. Przemysłowa – Poświętna – Targowa
•  Budowa ul. Wiejskiej
•  20 samotnie mieszkających seniorów objętych zostało teleopieką 
•  obchodziliśmy 130-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej i  95. rocznicę 

utworzenia Orkiestry Dętej przy OSP w Lidzbarku
•  Rozpoczęcie budowy fabryki mebli firmy Classic Sofa należącej do Grupy Szynaka
•  Gmina Lidzbark wzbogaciła się o kolejny elektryczny pojazd dla mieszkańców.
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Na terenie Gminy Lidzbark znaj-
duje się 38 miejscowości zrze-
szonych w 24 sołectwach. Do tej 
pory funkcję sołtysa pełniło 105 
osób. To właśnie oni dbają o swo-
je sołectwa, ich rozwój, integra-
cję mieszkańców.

Ważną funkcję w samorządzie 
pełnią także osoby pracujące 
w  jednostkach pomocniczych 
Urzędu. Na terenie Lidzbarka 

funkcjonuje 9 jednostek po-
mocniczych. Wśród nich znaj-
duje się Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Miejsko 
– Gminna Biblioteka Publiczna, 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Centrum Usług 
Wspólnych (wcześniej ZEASiP), 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej (wcześniej ZGM), 
a  także utworzony w  2015 
roku Dzienny Dom Senior + 
i powstały w 2018 roku Żłobek 
Miejskie. 

W  Urzędzie Miasta i  Gminy 
w  Lidzbarku oraz wszystkich 
jednostkach podległych pracuje 
obecnie 201 osób. Natomiast 
w szkołach i przedszkolach na te-
renie gminy zatrudnionych jest 

277 osób. Nasza samorządowa 
rodzina liczy w sumie 478 osób.

Pamiętać należy także o lokal-
nych historykach, którzy przez 
lata sumiennie dokumentują 
historię naszego miasta i samo-
rządu. Szczególne słowa uznania 
należą się Michałowi Dzimirze 
oraz nieżyjącemu Edwardowi 
Klemensowi. To dzięki ich publi-
kacjom możliwe było przywoła-

nie wspomnień zamieszczonych 
w tym numerze biuletynu.

Samorząd wczoraj i dziś
Samorząd to nie tylko Burmistrz i Rada Miejska. Tak, to oni podejmują szereg ważnych dla naszego miasta decyzji.  
Nie można jednak zapomnieć o całym szeregu osób należących do „samorządowej rodziny”, które dbają o nasze 
wspólne dobro, wśród których znajdują się sołtysi, pracownicy Urzędu, a także wszystkich jednostek pomocniczych. 

Źródło: 
Michał Dzimira, Historia Lidzbarka 
1301-2011. Tajemnice i ciekawostki, 
Lidzbark 2012
Edward Klemens, 700-lecie Lidzbar-
ka Welskiego. Księga Pamiątkowa 
1301-2001. Ważniejsze wydarzenia 
z dziejów miasta i okolic, Iława 2001 
Kroniki Miasta i Gminy Lidzbark
Archiwum UMiG

Dzień samorządowca 2017 r.

spotkanie wigilijne UMiG 2014 r.
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W środę, 29 kwietnia burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek wraz 
z przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Lidzbarku Pawłem Ciesielskim 
udali się do SPZOZ w  Działdo-
wie. Czas pandemii koronawiru-
sa Covid-19, to czas, kiedy trzeba 

wzajemnie się wspierać. Gmina 
Lidzbark w  odpowiedzi na apel 
Działdowskiego szpitala, zorga-
nizowała transport 200 sztuk 
kombinezonów ochronnych oraz 
2000 sztuk ochraniaczy na buty. - 
W trosce o życie i zdrowie wszyst-

kich mieszkańców, którzy korzy-
stają ze szpitala w tych trudnych 
czasach pandemii miałem przy-
jemność wspólnie z  Przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Lidzbar-
ku przekazać pomoc rzeczową dla 
Szpitala Powiatowego w  Dział-

dowie. Pomoc ze strony Gminy 
Lidzbark to najbardziej potrzeb-
ne materiały, m in. kombinezo-
ny ochronne, obuwie ochronne, 
wszystko to, o co prosiło kierow-
nictwo działdowskiego szpitala 
– mówi burmistrz Lidzbarka Ma-

ciej Sitarek. - Pomoc dla szpitala 
w czasie pandemii to naturalne 
działanie. Mam nadzieję, że inne 
samorządy pójdą tym śladem, by 
wspomóc personel służby zdrowia 
jak również pacjentów – dodaje 
Burmistrz. 

Pomoc dla działdowskiego szpitala

już prawie 40 tyś litrów płynu 
do dezynfekcji trafiło do szpitali, 
domów pomocy społecznej i in-
nych placówek w regionie. orga-
nizatorzy akcji, czyli caritas die-
cezji ełckiej, polmos Żyrardów, 
Wmzpp w  olsztynie, michelin 
polska s.A 4 Warmińsko-mazur-
ska brygada Wot trafili także do 
naszego miasta. 

Pod koniec maja do Lidzbarka 
przyjechało 120 litrów środka de-
zynfekcyjnego w ramach akcji, któ-
ra trwa na terenie całego naszego 

województwa. Docelowo do samo-
rządów województwa warmińsko 
– mazurskiego ma trafić 40 tys. 
litrów płynu. Płyn dostarczają 
żołnierze Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. - Każda pomoc dla nasze-
go samorządu jest nieoceniona. 
A całe szczęście jak dotąd nie od-
notowano na terenie naszej gminy 
przypadku koronawirusa. Oby tak 
pozostało – mówi Burmistrz Lidz-
barka. Płyn zostanie wykorzystany 
do czyszczenia powierzchni użytko-
wej w przestrzeni publicznej. 

Darmowy 
płyn dezynfekcyjny 
dla Lidzbarka

Bezpośrednia pomoc, w formie najpotrzebniejszych produktów zapewniających bezpieczeństwo personelu 
Działdowskiego szpitala została dzisiaj przekazana przez Gminę Lidzbark. 
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W ubiegłym miesiącu ogłosili-
śmy uruchomienie lidzbarskiego 
pakietu dla biznesu. na pomoc 
dla lidzbarskich przedsiębiorców 
gmina przeznaczyła 250 tys. zł.

Pandemia koronawirusa miała 
negatywny wpływ na część lokal-
nych przedsiębiorstw. Starając się 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców Gmina Lidzbark 

przygotowała Lidzbarski Pakiet 
dla Biznesu składający się z trzech 
filarów. Skorzystać mogą z niego 
przedsiębiorcy, którzy utrzymają 
dotychczasowe zatrudnienie.

Decyzje wydawane są indywidu-
alnie przez Burmistrza Lidzbarka 
po analizie dokumentów finanso-
wych. Aby skorzystać z w/w ulg, 
wnioskujący nie może zalegać 

z  płatnościami podatków z  po-
przednich okresów rozliczenio-
wych, czyli z  poprzednich lat. 
Należy je uregulować przed zło-
żeniem wniosku.

Lidzbarski „Pakiet dla Biznesu”


