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str. 2 Aktualności

Poznaj Welski Park Krajobrazowy 
dzięki aplikacji
Pod koniec ubiegłego roku Welski Park Krajobrazowy stworzył aplikację zawierającą m. in. szlaki 
piesze i rowerowe, a także ciekawostki o naszej okolicy.

Umieszczono w niej infor-
macje o muzeach, kościo-
łach znajdujących na terenie 
Parku, rezerwatach i pomni-
kach przyrody, a także faunie 
i florze występującej na tym 

terenie. To doskonałe narzę-
dzie to tego by jeszcze lepiej 
poznać tajemnice terenów 
Welskiego Parku Krajobrazo-
wego, a jest przecież co zwie-
dzać. Aplikacja jest bezpłatna 

i dostępna w trzech języ-
kach – polskim, angielskim 
i niemieckim. Interesujące 
nas miejsca można umieścić 
w planerze i stworzyć swo-
ją wycieczkę po Parku. Do-

stępne są także dwa nowe 
questy – „wokół jeziora Kieł-
pińskiego” oraz „Las Nadwel-
ski”. Aplikację można pobrać 
na telefon za pomocą Google 
Play.

Terminy odbioru odpadów 
w poszczególnych sektorach 
miasta i gminy Lidzbark

Od 1 stycznia 2021 nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. 
Harmonogramy dla poszczególnych sektorów dostępne są na www.lidzbark.pl.

ZESKANUJ I SPRAWDŹ  
SWÓJ HARMONOGRAM
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Ponad 13 milionów na tegoroczne inwestycje
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie tegorocznego budżetu.

Tegoroczny budżet zakłada 53 
zadania inwestycyjne na kwotę 
12 587 797,37 zł oraz pozosta-
łe wydatki majątkowe na kwotę 
918 024,00 zł, nastawione głów-
nie na przebudowę infrastruk-
tury drogowej, remont i moder-
nizacje budynków użyteczności 
publicznej czy wykonanie do-
kumentacji. Całkowite dochody 
budżetu na 2021 rok wynoszą 
68 867 620,64 zł.

– Chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim 
radnym za wspólną pracę nad  
budżetem. Cieszę się, że zo-
stał on przyjęty jednogłośnie, 
co rokuje na dalszą współpracę. 
W ślad za tym idą dobre wieści, 
ponieważ bardzo prawdopo-
dobne jest to, że rok budżetowy, 
który za chwilę rozpoczniemy 
przyniesie nam na samym po-
czątku dobre informacje. Mamy 
złożony cały szereg wniosków, 
które jestem pełen przekonania, 
będą owocowały w kolejne do-
finansowania – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek. – Bę-
dzie to bardzo intensywny rok, 
obfity w szereg ważnych dla na-
szego miasta i gminy inwestycji. 
Powstanie między innymi długo 
wyczekiwana i niezwykle ważna 
dla mieszkańców stacja podno-
szenia ciśnienia wody, powstanie 
wiele nowych dróg, zmodernizu-
jemy drugą część lidzbarskiego 
targowiska, które stanie się no-
wym miejscem rekreacji – doda-
je Burmistrz.

– Myślę, że wspólnie zrealizu-
jemy ten przyszłoroczny budżet 
w 150 procentach. Wiadomo, 
że oczekiwań jest więcej i inwe-
stycji, których mieszkańcy się 
spodziewają też jest więcej, ale 

przy dobrej współpracy myślę, 
że jest to możliwe – mówi Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Ciesielski.

Wspólnie z Powiatem Działdow-

skim zrealizowana zostanie tak-
że przebudowa ul. Żeromskiego, 
ul. Jeleńskiej oraz budowa chod-
nika w Nowym Dworze, a wspól-
nie z Zarządem Dróg Wojewódz-

kich wybudowany zostanie 
chodnik na ul. Główny Dworzec.

Za przyjęciem nowego budżetu 
opowiedziało się jednogłośnie 
14 obecnych podczas głosowa-

nia radnych. Warto zaznaczyć, 
że Gmina Lidzbark złożyła kolejne 
wnioski na dofinansowanie, dzięki 
czemu kwota na tegoroczne in-
westycje jeszcze wzrośnie.

Budżet 2021
Budowa stacji podwyższania ciśnienia w Lidzbarku 600 000,00 zł

Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku 588 061,83 zł

Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku 834 879,38 zł

Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N 513 371,98 zł

Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N 428 083,70 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki - 
25 942,06 zł)

25 942,06 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 14 100 zł) 135 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 
10 000 zł)

80 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 253 w m. Nowe Dłutowo (F. Sołecki 
- 13 966,23 zł)

142 652,05 zł

Budowa chodnika w m. Zdrojek (Fundusz Sołecki - 11 389,73 zł) 20 000,00 zł

Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (Fundusz Sołecki - 21 123,22 zł) 50 000,00 zł

Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku 25 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Wąpiersk 80 000,00 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Lidzbarku 100 000,00 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Marii Dąbrowskiej i Broniewskiego 
w Lidzbarku

100 000,00 zł

Zakup i montaż wiaty na rowery w Lidzbarku 20 000,00 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej 100 000,00 zł

Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki infor-
macyjno-turystycznej

258 300,00 zł

Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych 350 000,00 zł

E-Administracja w Gminie Lidzbark 481 299,00 zł

Przebudowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fun-
dusz Sołecki 11 000 zł)

30 000,00 zł

Modernizacja monitoringu w Lidzbarku 50 000,00 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku 80 000,00 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku 150 000,00 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie 35 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie 40 000,00 zł

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku 60 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku 40 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia 
w Lidzbarku

1 901 159,44 zł

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -Program 
wyrównywania różnic między regionami III

360 476,00 zł

Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark 75 663,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej 100 000,00 zł

Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku 
(budżet obywatelski - 100 000 zł)

2 074 330,00 zł

Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku 1 695 000,00 zł

Zagospodarowanie działki Nr 254 w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 
20 000 zł)

20 000,00 zł

Urządzenie placu zabaw w m. Podcibórz (Fundusz Sołecki - 14 300 zł) 28 600,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy blokach Nr 24 i 25 w m. Cibórz (Fun-
dusz Sołecki 14 300 zł)

100 000,00 zł

Zagospodarowanie działki Nr 165, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 
13 000zł)

30 000,00 zł

Zagospodarowanie działki Nr 43/4 w m. Marszewnica (Fundusz 
Sołecki - 12 300 zł)

12 300,00 zł

Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 
11 294,46 zł)

20 000,00 zł

Zagospodarowanie działki Nr 47 w m. Nick (Fundusz Sołecki - 
14 412,81 zł)

50 000,00 zł

Zagospodarowanie działki Nr 100 w m. Glinki (Fundusz Sołecki - 
11 618,28 zł)

30 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 
21 668,20 zł)

80 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce Nr 
45/3 w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 25 291,46 zł)

25 291,46 zł

Budowa altany rekreacyjnej w m. Wlewsk (Fundusz Sołecki - 
13 539,29 zł)

20 000,00 zł

Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku 25 000,00 zł

Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk 30 000,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk 653 829,54 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki 
- 16 000,20 zł)

60 000,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (Fundusz Sołecki - 
11 000 zł)

11 000,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 
13 116,12 zł)

120 000,00 zł

Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej 
w m. Zalesie (Fundusz Sołecki 
- 14 663,41 zł)

14 663,41 zł

Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej 
w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku 

490 000,00 zł

Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku 150 000,00 zł

Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Koty (Fundusz Sołecki - 
5 000 zł)

10 000,00 zł

Przebudowa ul. Podzamcze,Myśliwskiej i Cichej Przebudowa ul. Tartacznej i TargowejProjekt Kawiarenki Informacyjno - Turystycznej
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Szanowni Mieszkańcy!
W związku z panującą sytuacją epidemiczną kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku jest 

nieczynna do odwołania. Wszelkich wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy:
BS w Działdowie z/s w Lidzbarku

Rachunek bieżący 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032

Nowy autobus do przewozu osób 
niepełnosprawnych
Jeszcze w tym roku 
Centrum Usług 
Wspólnych zaopatrzy 
się w nowy autobus 
do przewozu osób 
niepełnosprawnych.

Wszystko w ramach dofinan-
sowania z PFRON z Programu 
wyrównywania różnic między re-
gionami III. Gmina Lidzbark prze-
znaczy na ten zakup 160 000 zł. 
Reszta kwoty – 200 476 zł to wspo-
mniane wcześniej dofinansowanie 
z PFRONu. Łączna kwota zapla-
nowana w tegorocznym budżecie 
to 360 476 zł.

Pomimo dalszego zdalnego na-
uczenia dla klas IV - VIII wzno-
wiono także połączenia autobu-
sowe na terenie naszej Gminy 
dofinansowane z Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych. 
Autobusy poruszają się według 
starego rozkładu jazdy, od po-
niedziałku do piątku w dni nauki 
szkolnej. Z przewozów korzystać 
może każdy, nie tylko uczniowie, 
zgodnie z opłatą wyznaczoną przez 
przewoźnika.

• Stare Dłutowo - 
Lidzbark przez Nowy Dwór, 
Cibórz (dojazdy do Lidzbarka 
godz. 06:50, 14:15, odjazdy 
z Lidzbarka godz. 14:45, 
16:05)

• Lidzbark – Kiełpiny – 
Wąpiersk - Lidzbark (dojazdy 
do Lidzbarka z Kiełpin 
godz. 07:14, 09:14, 13:55, 
15:45; dojazdy do Lidzbarka 
z Wąpierska godz. 07:22, 
09:22, 13:47, 15:37. Odjazdy 
z Lidzbarka godz. 07:00, 
09:00, 13:35, 15:25)

W razie pytań prosimy kierować 
się do Centrum Usług Wspólnych, 
tel.: 23 696 28 11.
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Nowe osiedle w Lidzbarku
W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na tereny pod budowę domów jednorodzinnych na terenie miasta i gminy,  
Burmistrz Lidzbarka postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom i powiększyć osiedle na terenach gminnych przy ul. 3-go Maja.

W 2020 roku zostały wydzie-
lone pierwsze 4 działki budow-
lane, oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków obrębu 2 
miasta Lidzbark numerami dzia-
łek 1305, 1306, 1307 i 1308. Teren 
ten charakteryzuje się atrakcyj-
nym położeniem w sąsiedztwie 
lasów, w niedalekiej odległości 
od Jeziora Lidzbarskiego i Je-
ziora Zwórzno, ale jednocześnie 
posiada dostęp do drogi powia-
towej Lidzbark-Bryńsk, która 
stanowi doskonałe połączenie 
z miastem.

Lidzbark cieszy się dużym 
zainteresowaniem potencjal-
nych inwestorów i deweloperów 
co w najbliższym czasie wróży 
intensywny rozkwit budownic-
twa w Lidzbarku.

I przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż przedmio-
towych działek został ogłoszo-
ny na dzień 15 lutego 2021 r. 
na godz. 10:00. Zainteresowani 
nabyciem powinni złożyć nie-
zbędne dokumenty oraz wpłacić 
wadium najpóźniej do dnia 8 lu-
tego 2021 r. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie 
bip.umig.lidzbark.pl w zakładce 
„nieruchomości do sprzedaży”.

Jeśli szukasz dla siebie miej-
sca na terenie Lidzbarka, chcesz 
zostać jednym z pierwszych 
mieszkańców nowego osiedla, 
lubisz ciszę, spokój i cenisz so-
bie piękno mazurskiej przyrody 
to nie zwlekaj, ta oferta skiero-
wana jest właśnie do Ciebie!

Lidzbark 
w liczbach
Powitanie nowego roku to świetna okazja 
do podsumowania roku, który minął.

W 2020 roku Gmina Lidzbark li-
czyła 13 981 mieszkańców, w tym 
7591 mieszkających w mieście. 
Zameldowanie stałe uzyska-
ły 195 osoby. W ubiegłym roku 
54 par zawarło związek mał-
żeński. Pełnoletniość uzyska-
ło natomiast 156 mieszkańców 

naszej gminy. W roku ubiegłym 
w naszej gminie odnotowano 
187 zgonów oraz 108 urodzeń: 
55 dziewczynek i 53 chłopców. 
Najpopularniejszym imieniem 
wśród dziewczynek okazało 
się imię Maja, natomiast wśród 
chłopców – Marcel.
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Lidzbark świętuje powrót do Macierzy
18 stycznia 1920 r. to wyjątkowy dzień dla naszego miasteczka. To dzień, w którym Lautenburg znów stał się Lidzbarkiem. To dzień 
w którym Lidzbark wrócił na mapę odradzającej się Polski.

Z tej okazji odsłoniliśmy tabli-
cę z notą historyczną upamięt-
niającą to wydarzenie. Tablica 
stanęła obok pomnika na Placu 
Hallera odsłoniętego 11 listo-
pada postawionego w hołdzie 
tym, którzy wywalczyli wolny 
Lidzbark i tych, którzy budowali 
II Rzeczpospolitą.

Rzeczpospolita Polska znik-
nęła z mapy Europy pod koniec 
XVIII w. Trzy państwa zaborcze: 
Rosja, Prusy i Austria doprowa-
dziły do trzech rozbiorów Polski 
w 1772r., 1793r. i 1795r. Lidzbark 
w wyniku pierwszego rozbioru 
Polski znalazł się w granicach 
Prus. Polacy nigdy nie pogodzili 
się z utratą niepodległości. Ale 
wszystkie zrywy powstańcze 
w XIX wieku zakończyły się klę-

skami. Dopiero wybuch I wojny 
światowej i konflikt zbrojny z lat 
1914 – 1918 dawał Polakom szan-
sę na wolność. 11 listopada 1918r. 
Niemcy zawarły rozejm. Tego 
dnia Polska odzyskała niepodle-
głość. Ta symboliczna data stała 
się jedną z najważniejszych dat 
w historii Polski.

Listopad 1918r. w Lidzbarku
Odzyskanie niepodległości 

przez Polskę w dniu 11 listopa-
da 1918r. przyczyniło się do oży-
wienia dążeń patriotycznych 
mieszkańców Lidzbarka i okolic. 
W niedzielę 24 listopada 1918r. 
odbyły się dwa patriotyczne 
wiece. Jeden w sali „Vereinsgar-
ten” rozpoczął krótką przemową 
Stefan Różycki. Zaproponował 
on na przewodniczącego spo-

tkania ks. dziekana Wojciecha 
Klatta. Następnie Sylwester Bi-
zan z Brodnicy przedstawił refe-
rat na temat

„O przeszłości Polski i obec-
nym położeniu politycznym”. 
Odczytano też patriotyczną re-
zolucję, którą przyjęto jednogło-
śnie oraz odśpiewano pieśń ko-
ścielną „Boże coś Polskę”. Tego 
samego dnia odbył się kolejny 
wiec, który rozpoczął Władysław 
Olszewski. Przewodniczącym 
zebrania został ks. dr L. Nelke, 
który wygłosił mowę o położe-
niu politycznym, co wywołało 
entuzjazm zebranych. W ten 
sposób Polacy mieszkający

w Lidzbarku rozpoczęli przy-
gotowania do przejęcia tych te-
renów dla Rzeczypospolitej. Ale 

na ten fakt trzeba było jeszcze 
poczekać do 18 stycznia 1920r.

18 stycznia 1920r. – powrót Li-
dzbarka do Polski

Była niedziela, 18 stycznia 
1920r. Tego dnia po 148 latach 
niewoli Lidzbark oficjalnie po-
wrócił w granice odradzającej 
się II Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Był to przełomowy dzień 
w historii Lidzbarka i jeden 
z najważniejszych momentów 
w dziejach miasta. Od godzin 
porannych mieszkańcy zaczęli 
gromadzić się na rynku. O go-
dzinie 8.00 miasto opuściły od-
działy niemieckie udające się 
do Prus Wschodnich. O godzi-
nie 8.30 przybył do Lidzbarka 
pierwszy oddział wojsk polskich 
składający się z 11 żołnierzy. 

Na powitanie wojska polskiego 
udała się delegacja lidzbarza-
ków do Nowego Zielunia. Około 
godziny 10.30 przybył do miasta 
2 batalion 47 pułku strzelców 
kresowych pod dowództwem 
porucznika Stanisława Czer-
kiewskiego. Na ówczesnym 
rynku (dzisiejszym Placu Hal-
lera) odbyły się główne uro-
czystości powitalne. Następnie 
wszyscy udali się do kościoła 
św. Wojciecha na nabożeństwo 
dziękczynne. Po południu odby-
ła się zabawa, a o godzinie 19.00 
urządzono przemarsz po mie-
ście z pochodniami i muzyką. 
Aż do późnych godzin nocnych 
mieszkańcy świętowali powrót 
Lidzbarka do Polski.

MD

Od lewej radna Dorota Wacławska, radny Michał Dzimira, radny Marek Ostrowski, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ciesielski
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Nagrody dla lidzbarskich sportowców wręczone
Chociaż nie mogliśmy się w tym roku spotkać podczas tradycyjnej Gali Sportu, nie zapomnieliśmy o naszych lidzbarskich 
uzdolnionych sportowcach.

W tym roku nagrody zostały 
wręczone w nieco innej formie. 
Zachowując sanitarny reżim, 
trenerzy oraz przedstawiciele 
klubów spotkali się z Burmi-
strzem Lidzbarka by odebrać 
przyznane im nagrody – To trud-
ny czas dla nas wszystkich, dla 
sportowców, którzy nie mogą 
regularnie trenować również. 
Nie zapomnieliśmy jednak o Wa-
szych osiągnięciach i w sposób 
szczególny chcielibyśmy Wam 
za nie podziękować. Trzymamy 
też kciuki za dalsze sukcesy 
– mówił Burmistrz Lidzbar-
ka. Każda z sekcji lidzbarskich 
klubów sportowych zaopa-

trzona została w potrzebny im 
sprzęt. Wśród nich znalazły 
się m. in. stroje sportowe, piłki 
i inny niezbędny do treningów 
specjalistyczny sprzęt spor-
towy. Wszystko to w ramach 
podziękowań za ich wybitne 
osiągnięcia na arenie ogólno-
polskiej oraz międzynarodowej 
oraz reprezentowanie naszego 
miasta. Nie ulega wątpliwości, 
że ich osiągnięcia powinny być 
odpowiednio wyróżnione. Na-
grody w postaci symbolicznych 
czeków wręczyli wyróżnionym 
burmistrz Maciej Sitarek wraz 
z dyrektorem MOSiR Markiem 
Ziółkowskim.

Sekcja kajakowa UPKS Poncio

Sekcja Piłki Nożnej UPKS Poncio Sekcja Tenisa Stołowego UKS Wel Lidzbark Sekcja Piłki SiatkowejUKS Wel Lidzbark
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Lidzbark jedyny z województwa w programie 
„LeadAIR”
„LeadAIR” to półroczny program edukacyjno-rozwojowy dla miast, realizowany przez Fundację Forum Energii. Jego ideą 
jest wsparcie samorządów wiedzą ekspercką w zakresie planowania, wdrażania i finansowania poprawy jakości powietrza. 
Adresowany jest dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w podejmowaniu działań na rzecz czystego 
powietrza. Poprzez uczestnictwo w programie przedstawiciele miast dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić programy 
antysmogowe oraz skutecznie pozyskać środki na niskoemisyjną transformację.

Lidzbark zakwalifikował się 
do elitarnego grona 15 polskich 
miast biorących udział w drugiej 
odsłonie Programu. Żeby zostać 
wybranym przez komisję rekru-
tacyjną i pokonać konkurencję 
z całej Polski, należało uargu-
mentować swoją motywację 

do wzięcia udziału w programie, 
przedstawić dotychczasowe 
działania i wizje dalszej walki 
w celu pokonania smogu.

Czyste powietrze to spra-
wa nas wszystkich, to nasze 
wspólne dobro i odpowiedzial-
ność. Bez względu na to gdzie 

mieszkamy i jak żyjemy smog 
wpływa na życie, a tym samym 
zdrowie nas samych, naszych 
dzieci, rodziców. Badania poka-
zują, że za zanieczyszczone po-
wietrze płaci każdy. Polski smog 
kosztuje nas średnio 5 lat ży-
cia. W wielu polskich miastach 

i wsiach, jesienią zaczyna się 
nierówna walka ze smogiem. 
Działania pojedynczych osób nie 
są w stanie zapewnić oczekiwa-
nych i wystarczających rezul-
tatów. Niezbędne są działania 
władz samorządowych.

Patronami programu LeadAIR 

są Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska, Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii oraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Partner medialny – portal wy-
sokienapiecie.pl.
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„Dąb Rzeczypospolitej” spalony
W pierwsze święto Bożego Narodzenia do wszystkich z nas dotarła niezwykle smutna wiadomość. Prawdopodobnie na skutek 
podpalenia spłonął liczący około 500 lat „Dąb Rzeczypospolitej”, zwany też „Dębem Jagiełły”. Majestatyczne drzewo 
o 6,5-metrowym obwodzie i ponad 35-metrowej wysokości runęło.

Dąb szypułkowy na terenie 
osady leśnej Falk, zwany „Dębem 
Rzeczypospolitej”, a rzadziej 
„Dębem Jagiełły” został uzna-
ny za pomnik przyrody w 1955 
roku. Dąb Rzeczpospolitej był 
nie tylko niesamowitym pomni-
kiem przyrody, najważniejszym 
obiektem przyrodniczym Poje-
zierza Brodnickiego, ale miej-
scem, z którym praktycznie 
każdy z nas ma niezapomniane 
wspomnienia. To miejsce hucz-
nych zabaw, spotkań harcerzy, 
orientacyjny punkt spotkań 
miejscowej ludności. To drzewo 
widziało więcej niż każdy z nas 
może sobie wyobrazić. To miej-
sce także pierwszych wycieczek 
przedszkolaków, spotkań, wy-
cieczek pieszych i rowerowych. 
Kto z Was pamięta ogromną 
dziurę w drzewie, która pomie-
ścić mogła nawet kilka osób?

Pożar powalonego już dębu 
zauważyła grupa lidzbarskich 
rowerzystów, która niezwłocz-
nie zawiadomiła odpowiednie 

służby. Podziękowania należą 
się także przybyłym strażakom, 
którzy dogasili poległy pomnik 
przyrody.

W środku dębu znajdowała się 
wspomniana dziupla o wysoko-
ści 8 m, zamieszkiwana w okre-
sie letnim przez nietoperze. 
Swego czasu wnętrze dębu było 
wypełnione cementowo – asfal-
tową plombą, która miała po-
lepszyć stan zdrowotny drzewa. 
Niestety skutki były odwrotne. 
W 1994 r. pracownicy Parku usu-
nęli plombę, odkazili środkiem 
grzybobójczym wnętrze drzewa 
po czym szczelina do wnętrza 
dębu z roku na rok zaczęła za-
rastać.

Okolice dębu były w czasach 
zaborów miejscem patriotycz-
nych spotkań polskiej ludności. 
Organizowano tam także zaba-
wy ludowe.”Dąb Rzeczypospoli-
tej” rósł w leśnictwie Buczkowo 
na terenie rezerwatu przyrody 
„Jar Brynicy”, w odległości około 
150 m od południowej krawędzi 

jaru. Nieopodal dębu zwracają 
uwagę okazałe, około 200-let-
nie sosny. Można do niego dojść 
niebieskim szlakiem pieszym. 
Prowadzi do niego również przy-
rodnicza ścieżka dydaktyczna 
„Jar Brynicy” na trasie: Zielona 
Szkoła „Ekoczar” w Czarnym 
Bryńsku – Węgornia – Kompleks 
leśny na sandrze – krawędź 
doliny Brynicy – Nosek – Leśni-
czówka Buczkowo – południowa 
część rezerwatu – Dąb Rzeczy-
pospolitej – zbocza Jaru Brynicy 
– dno Jaru Brynicy – północna 
część rezerwatu.
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Drodzy Seniorzy zostańcie w domu!
Pamiętajcie, że w dalszy ciągu możecie skorzystać z pomocy w zrobieniu i dostarczeniu podstawowych, codziennych produktów 
i leków. Usługa dostarczenia jest bezpłatna. 

Żywność, środki higieniczne 
i środki czystości będą kupo-
wane w ilościach niezbędnych 
do samodzielnego funkcjonowa-
nia osób starszych. Leki kupo-
wane będą na podstawie recept. 
Pracownik MOPSu najpierw 
odbierze pieniądze od Seniora, 

a następnie dokona zakupów 
w jednym ze sklepów na terenie 
miasta.

Od teraz zgłoszenia przyjmuje 
Miejsko Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lidzbarku– numer 
telefonu pod który można dzwo-
nić: 782 184 896 od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lidzbarku.

Z tej formy mogą skorzystać 
osoby w wieku powyżej 70 roku 
życia, samotnie prowadzące go-
spodarstwo domowe lub miesz-
kające z drugą osobą z niepeł-

nosprawnościami, długotrwale 
chorą lub niesamodzielną. Zaku-
py dostarczone zostaną również 
do mieszkania osoby z niepełno-
sprawnością, która ukończyła 18 
lat, mieszka w Gminie Lidzbark 
i samotnie prowadzi gospodar-
stwo domowe.

Co najważniejsze! Jeżeli nie 
zgłaszałeś zapotrzebowania 
na pomoc i nie rozmawiałeś te-
lefonicznie z pracownikiem MO-
PSu nie otwieraj drzwi! Bądźcie 
ostrożni.

Czas w domu nie musi być karą. 
Można go spędzić kreatywnie. 
Potraktujmy to jako możliwość 
spędzenia wolnego czasu z ro-
dziną, odpoczynku od codzien-
nych obowiązków. Podsuwamy 
kilka pomysłów na to, jak można 
ciekawie spędzić ten czas.

Duża część dzieci spędzi ten 
czas przy telewizorze i grach 

komputerowych. My propo-
nujemy nieco inne spędzenie 
wolnego czasu: poczytajcie 
książkę, pograjcie w planszów-
ki, zorganizujcie turniej ukła-
dania puzzli, domowy konkurs 
karaoke. To również doskonały 
czas na rozrywkę dla umysłu. 
Z pewnością znajdą się amato-
rzy łamigłówek, krzyżówek czy 

sudoku. Chcielibyście zadbać 
o swoją sylwetkę, ale zawsze 
zaczynacie swoją przygodę 
ze sportem od „przysłowiowego 
poniedziałku”? To czas na spor-
towe wyzwanie. Nieco star-
szym proponujemy domowe spa, 
wspólne gotowanie, domową 
sesję zdjęciową albo po prostu 
delektowanie się dobrą kawą.

Wolne w czasach koronawirusa
Od marca ubiegłego roku trwa epidemia koronawirusa, która miała i ma ogromny wpływ na nasze życie. Praca, codzienne 
życie, spędzanie wolnego czasu diametralnie się zmieniły. Chcąc chronić siebie i swoje zdrowie zostajemy w domach. Szkoły 
przedszkola, instytucje, restauracje, kluby, obiekty sportowe, wszystkie miejsca gdzie można było spędzić wolny czas zostały 
zamknięte. To nie oznacza jednak, że musimy się nudzić. 
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Od dzisiaj (15 stycznia) rozpo-
częła się rejestracja osób 80+ 
zainteresowanych szczepie-
niem. Zarejestrować się będzie 
można:

• telefonicznie pod nume-
rem 989,

• poprzez stronę interneto-
wą https://www.gov.pl/.../
procedura-szczepien-
-krok-po-kroku

• telefonicznie w punktach 
szczepień.

Na terenie naszego miasta 
znajdują się dwa punkty szcze-
pień: przeciwko COVID:

• NZOZ ESKULAP Spółka 
z ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka ko-
mandytowa, ul. Zieluńska 
25, tel. 23 696 10 72, 662 
272 661.

• „Zdrowie” Lekarz Ryszard 
Wielechowski, Lekarz 
Emilia Maria Kulas-
-Lewandowska Spółka 
Partnerska, ul. Brzozowa 
10, tel. 690 429 900.

Ważne, aby przy rejestracji po-
dać informacje jeśli jest się oso-
bą niepełnosprawną lub z in-
nych przyczyn nie jest w stanie 
dotrzeć do punktu szczepień. 
W takiej sytuacji zespół szcze-
pionkowy przyjedzie do domu 
i zaszczepi taką osobę na miej-
scu.

*Aktualne informacje na temat 
szczepień znajdziecie Państwo 
na: https://www.gov.pl/web/
szczepimysie

Na terenie naszej gminy uru-
chomione zostały dowozy dla 
osób, które same nie są w sta-

nie dotrzeć na szczepienie. 
Zgłoszenia przyjmuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej pod 
numerem 533 549 298 od po-
niedziałku o piątku w godzinach 
8:00 – 15:00.

Transport będzie realizowany 
dla osób:

• posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub 
N lub odpowiednio I grupę 
z w/w schorzeniami;

• mających obiektywne 
i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu 
do najbliższego miejscu 
zamieszkania punktu 
szczepień.

Koordynatorem gminnym 
w sprawie organizacji trans-
portu do punktu szczepień jest 
pracownik Urzędu Miast i Gminy 
w Lidzbarku, numer tel. 23 696 
15 05  i 533 549 298 (od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
pracy urzędu).

WAŻNE. Zgłoś potrzebę dowozu 
tylko wtedy, kiedy będziesz miał 
podany termin szczepienia.

Zadbaj o swojego seniora!
Dowozy realizowane będą tyl-

ko w przypadku totalnego braku 
możliwości dotarcia na szcze-
pienie. Jeśli macie kogoś w ro-
dzinie, kto jest w stanie dowieźć 
Was na szczepienie, poproście 
o pomoc.

Dlaczego warto się zaszczepić 
przeciwko COVID-19?

Bo uchronisz siebie przed nie-
bezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodo-
bieństwem – sięgającym nawet 
95% – szczepienie uchroni Cię 
przed zakażeniem COVID-19.

Bo uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również 

o innych – członkach rodziny, 
przyjaciołach i znajomych. Ale 
także nieznajomych – spotka-
nych przypadkiem na ulicy, czy 
w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy 
się również ich bezpieczeństwo. 
Nawet jeśli czujesz się młody 
i silny, poprzez zaszczepienie 
przerwiesz łańcuch zakażeń.

Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa 

są dobrowolne, bezpłatne i sku-
teczne.

Bo pomożesz zwalczyć pande-
mię na świecie

Od wybuchu epidemii na CO-
VID-19 zmarło już ponad 1,5 mln 

ludzi na całym świecie. Każdy 
zaszczepiony to potencjalnie 
od kilku do kilkunastu osób 
uchronionych przed zarażeniem. 
Już 50% zaszczepionej populacji 
istotnie wpłynie na zmniejsze-
nie ryzyka szerzenia się w niej 
koronawirusa.

Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz we-

wnętrzny spokój, wynikający 
z bezpieczeństwa własnego 
i najbliższych.

Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez 

polskie i unijne instytucje. Ich 
dopuszczenie do użytku jest 
zależne od decyzji Europejskiej 
Agencji Lekowej.

Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz 

przebadany przez lekarza. Dzię-
ki temu sprawdzisz swój aktual-
ny stan zdrowia.

Bo dzięki Tobie szybciej wróci-
my do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się 

do szybszego znoszenia ograni-
czeń i powrotu nas wszystkich 
do normalnego życia.

Powrót do normalności ozna-
cza:

• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z ro-

dziną i przyjaciółmi,
• powrót dzieci do szkół 

i rozwój ich kompetencji 
społecznych,

• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz 

szansę na nowe zatrud-
nienia,

• swobodny dostęp do base-
nów, siłowni, kin i teatrów,

• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas 

wszystkich.
Szczepionki są najbardziej 

skuteczną metodą chroniącą 
przed zarażeniem różnymi cho-
robami. Ludzkość z powodze-
niem korzysta z tej zdobyczy 
cywilizacji od kilkuset lat.

Szczepienia przeciw COVID-19 
– co warto wiedzieć?
Opracowanie szczepionek przeciw COVID-19, które są bezpieczne i skuteczne, to długo oczekiwany punkt zwrotny w walce 
z pandemią. Zmieniła ona życie Polaków, sposób pracy, edukację dzieci, ma negatywny wpływ na gospodarkę.

Aktualne informacje na temat szczepień znajdziecie Państwo na: https://www.gov.pl/web/szczepimysie
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