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Wyniki Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 już wkrótce

Do 4 września w ramach tego-
rocznej edycji Lidzbarskiego Budże-
tu Obywatelskiego zgłaszać można 
było swoje projekty mieszące się 
w kwocie do 100 000 zł. Wpłynęło 

8 wniosków, które pod względem 
formalnym sprawdziła komisja we-
ryfikacyjna, w której skład weszli 
przedstawiciele rad osiedlowych, 
radni oraz pracownicy urzędu. 

Spośród zgłoszonych propozycji, 
5 spełniło kryteria i znalazło się 
na liście do głosowania. Są to:
•  „Park nas Skarpie” w stylu łąki 

kwiatowo – ziołowej za Przychod-

nią Zdrowia przy ul. Chmielnej
• Budowa skateparku
• Hamaki Miejskie
•  Modernizacja systemu informacji 

miejskiej

• Okule – miejsce na relax

Głosowanie trwało od 21 do 26 
września. Już wkrótce poznamy 
wyniki tegorocznego głosowania.

W tym miesiącu dobiegła końca 
realizacja zadania, które wygrało 
w poprzedniej edycji budżetu oby-
watelskiego. 20 Druhów otrzymało 
nowe ubrania specjalne do działań 
ratowniczo-gaśniczych. To kolejny 
etap budżetu obywatelskiego, 

dzięki któremu wcześniej lidzbar-
ska jednostka została wzbogacona 
o profesjonalne suszarki oraz pral-
kę za 34 500 zł. Zakupione sprzę-
ty z pewnością posłużą strażakom 
podczas dbania o ubrania podczas 
panującej obecnie sytuacji.

Jednak przede wszystkim dzięku-
jemy władzom oraz mieszkańcom 
Lidzbarka. To Wy uwierzyliście, że 
bezpieczeństwo strażaków niosących 
pomoc jest bezcenne. Postaramy się 
nie zawieść Was i przybywać na alarm 
syreny o każdej porze dnia i nocy!

Zakończyliśmy realizację zeszłorocznego 
Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego
W maju zrealizowana została część zadania, które 
wygrało w ramach zeszłorocznej edycji Lidzbarskiego 
Budżetu Obywatelskiego! W czasie głosowania 
mieszkańcy Lidzbarka oddali 561 głosów, z czego aż 
372 uzbierał projekt „Bezpieczny Strażak”.
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W Lidzbarku oficjalnie otwarto 
fabrykę mebli Classic Sofa

Nowo otwarta fabryka to 4500 
metrowa hala produkcyjna z bu-
dynkiem socjalnym, nowoczesna 
linia produkcyjna i  najnowocze-
śniejsze maszyny, a przede wszyst-
kim znakomite miejsca pracy dla 
mieszkańców Miasta i  Gminy 
Lidzbark. To dopiero pierwsza 
faza budowy inwestycji zrealizo-
wanej za ponad 18 mln złotych 
– na 5 hektarowej działce mogą 
powstać kolejne hale, aby docelo-
wo uruchomić 20 tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni, a przy 
tym – znacznie zwiększyć zatrud-
nienie. - Stoimy u progu sztanda-
rowej inwestycji jaką jest budowa 
nowoczesnego zakładu produkcji 
mebli tapicerowanych Classic Sofa 
w Lidzbarku. To szczególnie ważne 
dla naszego lokalnego rynku pra-
cy i dla naszej gospodarki. Nawet 
w tych trudnych czasach Lidzbark 
rozwija się i dotrzymuje słowa. Je-
stem dumny z tego przedsięwzię-
cia, z tego, że Lidzbark się rozwija 
i, że mamy tak zaprzyjaźnionych 
inwestorów z  potencjałem. Ich 
ugruntowana pozycja na rynku 
międzynarodowym i współpraca 
z  globalnymi partnerami daje 
gwarancję stabilności i długoter-
minowe możliwości zatrudnienia. 
Otwarcie fabryki to zrealizowanie 
samorządowych dążeń. Spełniło 
się kolejne marzenie, zarówno 
moje jak i  wielu mieszkańców 
o  tym, żeby wspomóc lokalny 
rynek pracy. Na mapie Lidzbarka 

pojawił się nowy zakład, który 
już zatrudnia 170 pracowników, 
a docelowo zatrudniał ich będzie 
zdecydowanie więcej – mówi bur-

mistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. 
- Classic Sofa jest naszą kolejną 
fabryką i bardzo potrzebną inwe-
stycją dla Lidzbarka. Lidzbark był 

dla nas bardzo przyjazny zarówno 
w  rozmowach inwestycyjnych, 
jak i  podczas samego procesu 
budowy fabryki. Władze miasta 
bardzo otwarcie oferowały swoją 
pomoc. Lidzbark znajduje się bar-
dzo blisko od naszych pozostałych 
fabryk, więc cała logistyka jest jak 
najbardziej korzystna. Dlatego ta 
inwestycja powstała właśnie tutaj. 

Były duże zabiegania aby inwesty-
cja powstała właśnie w Lidzbarku. 
Infrastruktura, która potrzebna 
była do budowy inwestycji zosta-
ła przez władze miasta zadeklaro-
wana, powstała droga dojazdowa, 
instalacje ziemne, w trakcie budo-
wy jest także chodnik wzdłuż ul. 
Jeleńskiej – mówi Jan Szynaka, 
właściciel firmy Szynaka Meble. 

21 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej fabryki mebli w Lidzbarku.  
Wzięli w nim udział przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i lokalnych. 
Jego budowa rozpoczęła się rok temu i nawet obecny kryzys nie był w stanie 
zgasić zapału i odwieść od postawionego sobie celu. 
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Mieszkania czynszowe 
– porozumienie podpisane

KZN to pionierska myśl o  bu-
downictwie mieszkaniowym, 
która wychodzi ze społecznej ini-
cjatywy. Podpisane porozumie-
nie to pierwszy krok na drodze 
do budowy przystępnych cenowo 
mieszkań. Oznacza ono, że obie 
strony chcą przystąpić do realiza-
cji projektu. Następnym etapem 
będzie powołanie grupy roboczej 
złożonej z przedstawicieli gminy 
oraz KZN. Będzie miała za zada-
nie określić aspekty techniczne 
i  sposoby finansowania inwe-
stycji.

- Czas na przystąpienie do 
realizacji kolejnych punktów 
programu wyborczego. Dzisiaj 
wspólnie z Wiceprezesem Kra-
jowego Zasobu Nieruchomo-
ści podpisałem porozumienie, 
które jest pierwszym krokiem 
do tego, aby na mocy nowej 
ustawy zrealizować w Lidzbar-

ku inwestycję mieszkaniową, 
na którą bardzo czekają nasi 
mieszkańcy – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek. – 
Mowa o  mieszkaniach czyn-
szowych. Obecnie sprawdzamy 
tereny nieruchomości, które są 
w posiadaniu Gminy. Analizuje-
my lokalizacje zarówno przy ul. 

Myśliwskiej, jak i przy ul. Brzo-
zowej – dodaje Burmistrz. 

Pierwszym etapem realizacji 
zadania będzie budowa budyn-
ku wielorodzinnego o czterech 
kondygnacjach, 32 mieszka-
niach, które dedykowane będą 
nie tylko młodym rodzinom, 
ale także tym, którzy z różnych 

powodów nie mają zdolności 
kredytowej, a  chcieliby się 
usamodzielnić. Takie osoby 
będą mogły wynajmować te 
mieszkania na specjalnych, 
korzystnych dla siebie warun-
kach, a w przyszłości będą mia-
ły możliwość wykupienia lokali 
na własność.

Narodowy Program 
Mieszkaniowy - to 
właśnie dzięki temu 
programowi w Lidzbarku 
powstaną dostępne 
cenowo mieszkania. 
23 września wiceprezes 
Krajowego Zasobu 
Nieruchomości Jarosław 
Pucek oraz burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek 
podpisali porozumienie 
o współpracy w tej 
sprawie.

16 września na Plaży 
Miejskiej w Lidzbarku 
odbyło się uroczyste 
przekazanie nowych 
silników do łodzi 
ratunkowych, którymi 
posługują się lidzbarscy 
ratownicy WOPRu.

WOPR, który w  Lidzbarku ist-
nieje od ponad 40 lat wzboga-
cił się o dwa nowe silniki. Jeden 
o wartości niespełna 25 tysięcy 
złotych i mocy 30 koni przeka-
zał burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek, drugi, o mocy 40 koni 
starosta działdowski Paweł Cie-
śliński. – Jesteśmy wdzięczni za 
tak dobrą współpracę zarówno 
na poziomie gminnym, jak i po-
wiatowym. Dzięki temu możemy 
się rozwijać i  w  dalszym ciągu 
funkcjonować na wysokim po-
ziomie – powiedział prezes 

WOPR, Sławomir Maroński. 
– Nowe silniki z pewnością po-
mogą nam w niesieniu pomocy 

ludziom na wodzie oraz jak do-
tychczas, zabezpieczaniu imprez 
sportowych organizowanych na 

naszym jeziorze – dodaje Prezes. 
Jeden z  silników zastąpi stary, 

wysłużony silnik zamontowany do 

łodzi ratunkowej. Drugi wzbogaci 
nową, mniejszą łódź, zakupioną 
w 2017 roku.

Nowe silniki dla lidzbarskiego WOPRu
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Droga Nick – Biernaty uroczyście otwarta

Łączny koszt inwestycji to prawie 
80 tys. zł. Nowe lampy to nie tyl-
ko oszczędność, ale również jasne 
białe światło, które zastąpi żółtą 
poświatę. Dzięki nowemu oświetle-

niu zmieni się wygląd głównej czę-
ści miasta. Miasto oświetlać będą 
lampy, które są nie tylko nowej ge-
neracji, ale przede wszystkim znacz-
nie wydajniejsze niż dotychczasowe 

oprawy. Doświetlą też ciemne miej-
sca. Będzie jaśniej i nowocześniej. 
Nowe lampy z pewnością sprawdzą 
się także podczas jesiennych wie-
czorów, a te już niebawem. 

86 ledowych lamp w mieście

Dzięki dofinansowaniu z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
powstał prawie kilometrowy 
odcinek nowej drogi asfaltowej 
łączącej Nick i Biernaty.

Całkowity koszt remontu drogi 
wyniósł prawie 600 tysięcy zł. To 
długo wyczekiwana inwestycja, na 
którą mieszkańcy czekali kilkadzie-
siąt lat. Podczas ulewnych deszczy 

czy roztopów droga była wręcz nie-
przejezdna. Od tego roku miesz-
kańcy bez obaw wyjechać mogą 
ze swoich posesji. – Cieszę się, że 
możemy dzisiaj przekazać naszym 

mieszkańcom ponad kilometrowy 
odcinek nowej nawierzchni. Trzeba 
przyznać, że to była jedna z gor-
szych dróg w naszej gminie, szcze-
gólnie podczas niesprzyjającej 

aury – mówi Burmistrz Lidzbarka. 
– Dzięki takim inwestycjom kom-
fort życia na obszarach wiejskich 
Gminy Lidzbark systematycznie 
wzrasta – dodaje Burmistrz.

W ostatni weekend sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie drogi Nick - Biernaty. Co prawda z nowo wyremontowanej drogi mieszkańcy korzystają 
już od kwietnia, to ostatni weekend wakacji był doskonałą okazją do zorganizowania uroczystości, podczas której podziękowali za nową drogę.

Miejsce wysłużonych opraw sodowych i rtęciowych zajęły 
lampy w technologii LED. W sumie Gmina Lidzbark wymieni 
86 opraw na ul. Zieluńskiej, Działdowskiej, Nowym Rynku 
i Głównym Dworcu, a także na ul. Tartacznej i Targowej. 

migawka
28 sierpnia odbyło się szkolenie dla sołtysów, 
które poprowadził Burmistrz Ustrzyk Dolnych, 
Bartosz Romowicz. Wszystko w ramach projektu 
„ABC przedsiębiorczości V. Edukacja finansowa dla 
mieszkańców wsi i małych miast”. Szkolenie było 
także okazją do spotkania z Burmistrzem Lidzbarka 
i omówienia przyszłorocznego funduszu sołeckiego. 
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W tym roku wakacje pożegnali-
śmy w doskonałym towarzystwie. 
Zespołu Blue Cafe nie trzeba chy-
ba nikomu przedstawiać. Gwiazdy 
polskiej sceny muzycznej uświetni-
ły lidzbarskie zakończenie wakacji. 
Na przystawkę dawkę dobrej mu-
zyki zaserwował zespół Lewickie & 
Deredas z Kurzętnika, z kolei mu-
zyczny wieczór zakończyły skoczne 
hity w wykonaniu zespołu Jej Chło-

paki. Nie obyło się też bez pysz-
ności przygotowanych przez nasze 
gminne koła gospodyń wiejskich, 
a także atrakcji dla najmłodszych. 
Po koncercie zlicytowano Smarta 
przekazanego przez Auto Komis 
Lidzbark. Smart wylicytowany 
został za kwotę 5000 zł przez 
Karola Malinowskiego. Ostatnia 
niższa propozycja to 4000 zł. Fir-
ma MP Auto mimo przegranej li-

cytacji postanowiła proponowaną 
kwotę przekazać na rzecz Marty. 
Poza licytacją publiczność spon-
tanicznie podjęła zbiórkę, dzięki 
której na konto Marty „popłynę-
ło” dodatkowe 2220 zł i 20 euro. 
Finalnie udało się uzbierać 11.220 
zł. Cała kwota przekazana została 
na leczenie Marty Kaczorowskiej. 
Pomysłodawcą akcji był Paweł 
Borowski, mieszkaniec Lidzbarka.

Pożegnanie wakacji
Pożegnanie wakacji, jakie zorganizowano na lidzbarskiej scenie plenerowej 
pokazało, jak bardzo mieszkańcy naszego miasta i okolic spragnieni są 
wydarzeń kulturalnych. Okazuje się, że przy zachowaniu przez organizatorów 
odpowiedniego reżimu sanitarnego i odpowiedzialnego podejścia do sprawy 
widzów można stworzyć piękne widowisko.
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Zacięta rywalizacja i emocjonujące finisze 
– za nami zmagania w ramach Milko Mazury MTB

Lidzbark w  pięknym stylu zadebiu-
tował w mazurskim cyklu. Na starcie 
stawiła się rzesza amatorów dwóch kó-
łek. Miasteczko sportowe usytuowane 

zostało w wyjątkowym miejscu - parku 
sportowo - rekreacyjnym nad Małym 
Jeziorkiem. Stąd tylko krok dzielił ko-
larzy od wyjątkowej trasy rowerowej 

w  północnej Polsce, która biegnie 
wokół Jeziora Lidzbarskiego i przez re-
zerwat przyrody Klonowo. Weltrack, 
bo o nim mowa, to singletrack liczą-

cy 8480 m. Rowerzyści zmierzyli się 
ze sobą na 3 dystansach – Pro 91,5 
km, Expert 61 km i Hobby 30,5 km. 
Nie mogło zabraknąć również miesz-

kańców Lidzbarka, których w wyścigu 
wystartowało kilkunastu. Wśród nich 
znalazły się również dzieci należące do 
lidzbarskiej grupy MTB MOSiR Lidzbark. 
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okiem trzeciego burmistrza
Najważniejszą inwestycją tej ka-

dencji była budowa oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji całego mia-
sta oraz kilku wsi. – Jako rodowity 
mieszkaniec Lidzbarka, z przeraże-
niem obserwowałem degradację 
biologiczną naszego jeziora i je-
ziorka. Były one szambem dla 
ścieków komunalnych, płynących 
rzeką i kanalizacją burzową z ca-
łego miasta oraz ścieków przemy-
słowych z  garbarni. Zdawałem 
sobie sprawę z  konsekwencji 
grożących naszemu miastu: zakaz 
kąpieli, likwidacja plaży, upadek 
ośrodków wczasowych, utrata 
statusu miasta turystycznego. 
Lidzbark stałby się wówczas mie-
ściną bez żadnych perspektyw 
rozwojowych – mówi ówczesny 
burmistrz Jan Rogowski.

Jedynym rozwiązaniem panu-
jącej sytuacji była budowa no-
woczesnej oczyszczalni ścieków 
oraz skanalizowanie całego 
miasta. Ogromnym ryzykiem 
było sfinansowanie tej inwestycji. 
Polska nie należała wówczas do 
Unii Europejskiej, zatem Lidzbark 
nie mógł się ubiegać o dofinan-
sowanie ze środków UE. Roczne 
środki inwestycyjne jakimi dyspo-
nowała wówczas gmina wynosiły 
ok. 2,5 mln zł., a koszt budowy 
oczyszczalni był dziesięciokrotnie 
wyższy i  wynosił ok 24 mln. zł. 
Postanowiono jednak przystąpić 
do realizacji zadania w możliwie 
najkrótszym czasie – jednej ka-
dencji. Łączna długość powstałej 
kanalizacji to ok. 60 km, w tym 
25 przepompowni. Mimo ogrom-
nych trudności z finansowaniem, 
inwestycja została ukończona 
w rekordowo krótkim czasie i 26 
września 2001 roku nastąpiło jej 
uroczyste otwarcie. Na budowę 
inwestycji udało się pozyskać 
ok. 11 mln. dotacji, zaciągnięto 
kredyt preferencyjny, a brakujące 
środki – ok. 4 mln. zł. – pokrył 
budżet gminy. Dzięki nowej inwe-
stycji możliwy był przede wszyst-
kim rozwój turystyczny miasta, 
a  także koleje inwestycje, m. 
in. zagospodarowanie jeziora, 
budowa promenady, moderni-
zacja plaży.

Kolejnym ważnym dla Lidzbar-
ka wydarzeniem było odzyskanie 
ośrodka sportowego w  Leśni-
czówce od Ministerstwa Obrony 

Narodowej wraz z 14 ha działką 
(las). MON przejął ośrodek od 
gminy przed druga wojną świa-
tową na cele wojskowe. Próby 
odzyskania ośrodka rozpoczęły 
się w grudniu 1998 roku, a już 1 
lipca 1999 Wojewoda Warmiń-
sko – Mazurski podjął decyzję 
o  przekazanie ośrodka gminie. 
MON świadomy wielomilionowej 

wartości obiektu odwołał się od 
decyzji. Ostatecznie po prawie 
czteroletniej walce Naczelny Sąd 
Administracyjny podjął ostatecz-
ną decyzję o przekazaniu ośrod-
ka gminie Lidzbark, a oficjalnie 4 
czerwca 2002 roku po 70 latach 
ośrodek sportowy oficjalnie wró-
cił „pod skrzydła” Lidzbarka. Po 
odzyskaniu ośrodka wykonano 

szereg prac adaptacyjnych dla 
sportowców: wyremontowano 
budynek administracyjny, wyko-
nano szatnie, prysznice, trybuny 
dla publiczności, mieszkanie dla 
gospodarza obiektu, rozebrano 
walące się baraki, a w ich miej-
sce powstały dwa nowe boiska. 

Pomimo ogromnych środków 
pochłoniętych przez budowę 

oczyszczalni ścieków oraz ka-
nalizacji podczas trwania ka-
dencji zrealizowano szereg do-
datkowych inwestycji: budowa 
i  modernizacja dróg w  Nowym 
Dworze, Kotach, Tarczynach, 
modernizacja ul. Lipowej oraz 
chodnika na ul. Zieluńskiej, bu-
dowa ul. Okopowej i  Klonowej 
wraz z odwodnieniem, moderni-
zacja szkoły w Bryńsku, budowa 
parkingu i  chodnika przy lidz-
barskiej przychodni., adaptacja 
przedszkola przy ul. Zieluńskiej 
dla klas I – IV, zakup samochodu 
do przewozu uczniów ze wsi do 
gimnazjów w  Lidzbarku i  Dłu-
towie, modernizacja wysypiska 
śmieci za ok. 750 tys. zł., wykup 
gruntów wzdłuż jeziora i przygo-
towanie ich pod dalsze inwesty-
cje. Wykonane także gruntow-
ną modernizację lidzbarskiego 
Domu Kultury oraz lidzbarskie-
go Gimnazjum.

Podczas trwania kadencji 
odbyły się pierwsze rozmowy 
dotyczące budowy obwodnicy 
i mostu przy mleczarni. Wstęp-
nie ustalono, że gmina Lidzbark 
wykona dokumentację technicz-
ną oraz wykupi potrzebne grunty 
prywatne – ok. 5ha. Finansowy 
udział gminy w tej inwestycji to 
ok. 600 tys. zł. Całkowity jej koszt 
to blisko 55 mln. zł. 

Przekształcono także grunty 
rolne Agencji Skarbu Państwa na 
grunty przemysłowe na tzw. Wy-
bowie przy obwodnicy Lidzbarka. 

Ważnym wydarzeniem tej kaden-
cji było także podpisanie w 2000 
roku umowy partnerskiej z  nie-
mieckimi miastami Oebisfelde 
i Guttau. W trakcie trwania kaden-
cji trzeciego Burmistrza Lidzbar-
ka, w 2001 roku, świętowaliśmy 
700-lecie powstania Lidzbarka, 
a patronat nad samą uroczysto-
ścią objął ówczesny Prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski. 

W latach 1998-2002 Gmina Lidz-
bark zdobyła szereg wyróżnień:

- 72 miejsce w złotej 100 w ran-
kingu Rzeczpospolitej w uznaniu 
wielkości inwestycji w  latach 
2000 – 2002

- pierwsze miejsce spośród 116 
gmin w  rankingu najlepszych 
gmin województwa warmińsko 
– mazurskiego

- 3 miejsce dla wsi Jeleń w kon-
kursie „Czysta i piękna zagroda”

Samorząd kiedyś i dziś 
– kadencja 1998-2002
Od 30 lat samorządowcy wybrani przez swoich mieszkańców dbają o nich i o ich komfort życia. Przez ten czas Miasto i Gmina Lidzbark 
bardzo się zmieniły, dużo się u nas działo i cały czas dzieje. Kontynuując cykl dotyczący 30-lecia Samorządu w Polsce przybliżymy w tym 
numerze kadencję trzeciego burmistrza Lidzbarka – Jan Rogowskiego.

przekazanie ośrodka sportowego w leśniczówce

26 września 2001 r. - otwarcie oczyszczalni ścieków w lidzbarku
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Znalazły się w  niej gabinety 
internistów i pediatrów, ale też 
poradnie specjalistyczne, m.in.: 
okulistyczna, stomatologiczna 
oraz ginekologiczna, a także po-
radnia ortopedyczno-urazowa 
i dział rehabilitacji z salą gimna-
styczną i salą do hydroterapii. Pa-
cjentów w placówce obsługiwać 
będzie ponad 50 lekarzy, w róż-
nych porach dniach. Do budynku 
przy ul. Zieluńskiej przeniesiono 
wszystkie gabinety mieszczące 
się do tej pory przy ul. Podgór-
nej. - Oddaliśmy właśnie nowe 
skrzydło budynku przychodni, 
który w  sumie obejmuje 1300 
metrów kwadratowych. To jaki 
kształt przyjęła przychodnia to 

efekt intensywnej pracy ostatnie-
go półrocza. Mamy 19 gabinetów 
w tym gabinety lekarskie i fizjote-
rapeutyczne, a także gabinet do 
hydroteriapii i salę gimnastyczną. 
Od stycznia uruchomiona zosta-
nie także terapeutyczna poradnia 
psychologiczna, a na ten moment 
systematycznie przyjmuje lekarz 
poradni zdrowia psychicznego – 
mówi dr Hanna Łaganowska.

Przychodnia Eskulap prowadzi 
szereg programów profilaktycz-
nych: wizyty stomatologiczne dla  
uczniów, program Kordian – pro-
filaktyka chorób układu krążenia 
realizowany przy współpracy z Uni-
wersytetem Gdańskim, a  także 
szereg programów profilaktycz-

nych dla kobiet. – Mamy trzy panie 
ginekolog oraz trzy położne, które 
pracują i wspomagają gabinet gine-

kologiczny. Mamy jedyny w okolicy 
aparat USG, tzw. elastografię, która 
zwiększa możliwość wykrycia nowo-

tworów. W przyszłości planujemy 
także utworzenie szkoły rodzenia 
– dodaje dr Hanna Łaganowska.

Nowe skrzydło Eskulapu otwarte
W sobotę uroczyście otwarto nowe skrzydło przychodni 
Eskulap w Lidzbarku przy ul. Zieluńskiej. Przychodnia 
będzie dostępna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
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Nagrody Burmistrza 
dla najbardziej uzdolnionych

Agencja Rezerw Materiałowych 
przekazała wszystkim szkołom na 
terenie miasta i gminy Lidzbark 
dodatkowe środki ochrony osobi-
stej. Dzięki szybkim i skutecznym 
działaniom 1410 litrów płynu 
i 5800 maseczek w całości trafiły 

jeszcze przed rozpoczęciem roku 
szkolnego do wszystkich placówek 
oświatowych na terenie naszej 
gminy. Dzięki temu dyrektorzy 
łatwiej będą mogli zadbać o bez-
pieczeństwo uczniów i nauczycieli 
podczas zajęć w szkołach.

Szkoła w czasie 
koronawirusa
1483 uczniów, w tym prawie 200 przedszkolaków 
rozpoczęło nowy rok szkolny w mieście i gminie 
Lidzbark. 

W tym roku, ze względu na pa-
nującą pandemię niestety nie 
mogliśmy zorganizować uro-
czystego wręczenia wyróżnień. 
Pomimo tego, nie zapomnia-
no o  tych najbardziej uzdol-
nionych. 123 wyróżnienia na 
ręce dyrektorów przekazał na 

ostatnim spotkaniu Burmistrz 
Lidzbarka. 

– Każdy z nas potrzebuje właści-
wej motywacji do pracy, pochwały, 
nagrody za rzetelne jej wykonanie. 
Szczególnie jest to potrzebne lu-
dziom młodym, którzy dopiero 
kształtują swoje osobowości – 

mówi do uczniów burmistrz Ma-
ciej Sitarek. – Przekazuję również 
wyrazy swojego uznania nauczy-
cielom i dziękuję za wkład pracy 
i edukację naszych młodych miesz-
kańców – zaznaczył burmistrz.

Nagrody trafiły do uczniów każ-
dej ze szkół z terenu naszej Gminy:

SP Nr 1-  33 uczniów
SP Nr 2 – 42 uczniów
SP Bryńsk – 7 uczniów
SP Dłutowo -14 uczniów
SP Kiełpiny – 1 uczniów
SP Słup – 3 uczniów
NSP Wąpiersk – 23 uczniów

Wręczanie Nagród 
Burmistrza za wybitne 
osiągnięcia w nauce 
i osiągnięcia artystyczne 
podczas obchodów Dni 
Lidzbarka stało się już 
tradycją. 

40 laptopów przekazał Bur-
mistrz Lidzbarka lidzbarskim 
szkołom podczas ostatniego 
spotkania z  dyrektorami szkół. 
Wszystko w  ramach progra-
mu „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej w  systemie kształcenia 
zdalnego”. W ramach projektu 
realizowanego przez Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa Gmi-
na Lidzbark pozyskała 70 tys. 
złotych. Za tę kwotę zakupiono 
pierwszą turę sprzętu, która tra-
fiła do Szkoły Podstawowej nr 1 
i nr 2 w Lidzbarku. Kolejny sprzęt 
w najbliższym czasie zakupiony 
i przekazany zostanie wszystkim 
pozostałym szkołom z terenu na-
szej gminy.

40 laptopów 
dla szkół
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A że najlepiej edukować już naj-
młodszych i najlepiej przez zabawę, 
do rąk podopiecznych żłobka miej-
skiego i przedszkoli trafiły kolorowan-
ki ze ślimakiem - logiem międzyna-
rodowego stowarzyszenia. Jesteśmy 
dumni z  odzewu, jak i  twórczości 
naszych najmłodszych mieszkańców. 

W  ramach Tygodnia Cittaslow 
do jutra trwają konkursy organi-
zowane przez MGOK:

- konkurs plastyczny pt. ,, Ślimak 
– mała forma przestrzenna” dla 
uczniów klas 1-3 szkół podsta-
wowych z  terenu miasta i  gmi-
ny Lidzbark,

- konkurs fotograficzny pt. ,,Śli-
mak, ślimak pokaż rogi” dla 
uczniów szkół podstawowych klas 
4-8, średnich oraz mieszkańców 
miasta i gminy Lidzbark.

Dołączcie do nas!

Lidzbarski Tydzień Cittaslow
Tydzień Cittaslow to idealny czas by miasta zrzeszone 
w sieci mogły przybliżyć mieszkańcom idee 
przyświecające ruchowi, czyli m.in. dbałość o lokalną 
kulturę, ekologię oraz zdrowy tryb życia. 
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Przypominamy i  uczulamy 
mieszkańców o bezwzględnym 
zakazie spalania odpadów 
w piecach i domowych paleni-
skach. 

W roku bieżącym wzmożone 
będą kontrole palenisk emitu-
jących zanieczyszczenia powie-
trza.  

Podobnie, jak w styczniu bie-
żącego roku do badania dymu 

z kominów wykorzystane zosta-
ną drony. 

Jeżeli podejrzewasz, że w go-
spodarstwie domowym spalane 
są śmieci (charakterystyczny za-
pach palonego plastiku, czarny 
lub zabarwiony dym z komina) 
dzwoń do Urzędu Miasta i Gminy 
w Lidzbarku (236961505), poda-
jąc miejsce i czas zdarzenia. 

O spalaniu śmieci możesz rów-

nież zawiadomić Policję, dzwo-
niąc na telefon alarmowy 997.

W przypadku uzasadnionego 
podejrzenia spalania śmieci, 
pracownik gminy będzie mógł 
pobrać próbkę popiołu z  pie-
ca, co do którego istnieje po-
dejrzenie, że spalane są w nim 
odpady komunalne, m.in. two-
rzywa sztuczne. Taka próbka 
przekazana zostanie następnie 

do specjalistycznego labora-
torium. Otrzymana w  wyniku 
badań laboratoryjnych eksper-
tyza pozwoli na jednoznaczne 
wskazanie, czy doszło do spa-
lania odpadów. Jeśli badanie 
potwierdzi, iż w piecu spalano 
śmieci, to właściciel posesji zo-
stanie ukarany mandatem oraz 
zostanie obciążony kosztami ba-
dania. 

Rozpoczyna się sezon 
grzewczy. Docierają do 
nas pierwsze sygnały 
o zanieczyszczaniu 
powietrza powodowanym  
dymem pochodzącym 
z kominów naszych 
domów. 

Za palenie odpadami grozi mandat 
w wysokości do 500 zł, 

bądź też kara aresztu 
lub grzywny do 5000 zł

Stop smog!

spalasz odpady? przestań!
Nie zatruwaj środowiska! 

Nie zatruwaj siebie i swojej rodziny!
Osoby w Twoim otoczeniu spalają odpady? Reaguj!

wspólnymi działaniami możemy wyeliminować trucicieli!
Zaostrzamy działania, które przyczynią się do zmniejszenia 

zanieczyszczenie powietrza w gminie!


