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str. 2 Aktualności

Nie czekaj, zaszczep się
Najstarszy radny Rady Miejskiej w Lidzbarku Marek Ostrowski przyjął szczepionkę na koronawirusa. 

Seniorze, zadbaj o siebie i swoich najbliższych
Szczepionka daje nadzieję na powrót do normalności, ale szanse na to będą tym większe, im więcej osób przyjmie prepa-

rat. Pandemia nie zwalnia, przeciwnie ponownie odnotowujemy spore wzrosty liczby osób zakażonych, ale też i tych, którzy 
przegrali walkę z chorobą. Nie zwlekaj – przyjmij szczepionkę, aby uchronić siebie i swoich najbliższych.

Zastrzyk otrzymał w Przychod-
ni „Medicus” przy ulicy Brzozo-
wej. Radny przed przyjęciem 
szczepionki został dokładnie 
zbadany przez lekarza rodzinne-
go. Pan Marek zapewnia, że nie 
bał się szczepienia, a sam zabieg 
był bezbolesny. Na szczepienie 
zdecydował się żeby chronić się 

i swoich bliskich przed koronawi-
rusem. Radny Ostrowski zachęca 
wszystkich mieszkańców Miasta 
i Gminy Lidzbark do szczepienia, 
ponieważ pomoże to w szybszym 
powrocie do „normalności”.

Jak można zarejestrować się 
na szczepienie przeciw Covid-19?

Seniorze, pamiętaj, że nie 

musisz wychodzić z domu żeby 
zarejestrować się na szczepie-
nie. Możesz to zrobić zdalnie: 
telefonicznie lub przez inter-
net. Jeżeli potrzebujesz pomo-
cy w rejestracji poproś bliskich 
lub sąsiada. Na pewno w swoim 
otoczeniu znajdziesz pomocną 
dłoń, która okaże Ci wsparcie. 
Zobacz jak możesz się zapisać:

ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ IN-
FOLINIĘ 989 – do zapisu po-
trzebny jest numer PESEL. 
Możesz także podać numer 
telefonu komórkowego. Pod-
czas rejestracji wybierzesz dla 
siebie dogodny termin i miej-
sce szczepienia. Jeśli podasz 
numer telefonu komórkowego, 
po umówieniu wizyty, otrzy-
masz SMS-a z potwierdzeniem.

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE NA 
PACJENT.GOV.PL – po otwarciu 
tej strony zobaczysz komuni-
kat o możliwości skorzystania 

z e-Rejestracji na szczepienie. 
Polecamy ten sposób! System 
zaproponuje Ci pięć dostępnych 
terminów w punktach szcze-
pień, które znajdują się blisko 
Twojego adresu. Jeżeli propo-
zycje nie będą Ci odpowiadały, 
możesz wybrać datę i konkret-
ny punkt szczepień za pomocą 
dostępnej wyszukiwarki. Za-
raz po dokonaniu rezerwacji, 
otrzymasz powiadomienie SMS.

WYŚLIJ SMS – przygotuj swój 
PESEL oraz właściwy dla Two-
jego adresu kod pocztowy. 
Na numer 880 333 333 wyślij 
wiadomość o treści „Szczepi-
mySie”. Połączysz się z sys-
temem, a po podaniu kodu 
pocztowego i numeru PESEL, 
otrzymasz propozycję ter-
minu w konkretnym punkcie 
szczepień. Jeśli ten termin nie 
będzie dla Ciebie dogodny, bę-
dziesz mógł wybrać inne daty. 

Po zarejestrowaniu, na dobę 
przed szczepieniem otrzymasz 
SMS przypominającego o ter-
minie i miejscu wizyty.

Jeżeli w systemie rejestracji 
nie będzie wolnego terminu, 
system zachowa Twój numer. 
Gdy tylko pojawi się możliwość 
zaszczepienia, otrzymasz in-
formację.

ZAREJESTRUJ SIĘ W PUNKCIE 
SZCZEPIEŃ – to kolejny, dostęp-
ny sposób. Warto umówić się 
telefonicznie. Numery do punk-
tów szczepień dostępne są m.
in. na stronie gov.pl/szczepi-
mysie. Pamiętaj, że osobista 
wizyta w punkcie szczepień 
wiąże się niekiedy z koniecz-
nością stania w kolejkach, ale 
też jest narażaniem się na ry-
zyko zakażenia. Jeśli zatem 
nie musisz wychodzić, zostań 
w domu i zapisz się zdalnie.

Finał The Voice 
Kids bez Natalki
10 kwietnia Natalka Pawelska, mieszkanka Gminy Li-
dzbark wystąpiła w półfinale programu The Voice Kids. 

Dziewięcioletnia Natalka z Ja-
mielnika zaśpiewała przebój 
Edyty Górniak „Lustro” ze ścieżki 
dźwiękowej do filmu animowa-
nego „Mulan”. Niestety nie udało 
się jej dostać do ścisłego finału 
popularnego programu telewi-

zyjnego TVP2. Natalia nie wystą-
pi więc w wielkim finale, który 
odbędzie się 17 kwietnia. Warto 
zaznaczyć, że Natalka została 
wyłoniona z prawie 10 tysięcy 
zgłoszeń do grona dziewięciorga 
uczestników programu.
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Wywiad z Burmistrzem 
Lidzbarka Maciejem 
Sitarkiem
O tegorocznych planach inwestycyjnych, imprezach oraz nowych atrakcjach 
w Lidzbarku rozmawiamy z Maciejem Sitarkiem, Burmistrzem Miasta 
i Gminy Lidzbark.

- Tegoroczny budżet Miasta 
i Gminy Lidzbarka, po zmia-
nach, zakłada prawie 60 in-
westycji. Kwota przeznaczona 
na wydatki inwestycyjne i ma-
jątkowe przekroczyła 16 mln zł. 
Jest to rekordowa kwota w hi-
storii lidzbarskiego samorzą-
du. Jak udaje się burmistrzowi 
planować tak duże inwestycje 
w dobie pandemii?

- Jest to efekt znakomitej 
współpracy. Połączenie sił 
rządowych, współpraca z par-
lamentarzystami, samorzą-
dowcami oraz efektywne po-
zyskiwanie środków unijnych 
i ministerialnych daje bardzo 
dobre efekty dla Miasta i Gmi-
ny Lidzbark. Ten efekt synergii 
to także współpraca z władza-
mi powiatu działdowskiego, 
który pozyskał na inwestycje 
drogowe na ul. Jeleńskiej i ul. 
Żeromskiego ponad 4 mln zł 
oraz z Marszałkiem naszego 
województwa, czego efektem 
będzie budowa ciągu pieszo-
-rowerowego wzdłuż ulicy 
Działdowskiej i ul. Główny 
Dworzec w kierunku ronda 
Podcibórz. Od wielu lat współ-
pracujemy także ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową czego efek-
tem są chodniki i drogi przy 
budynkach wielorodzinnych. 
W samorządzie nie ma miejsca 
na politykę czy zaangażowanie 
partyjne. Tu potrzeba ciężkiej 
pracy, nie tylko burmistrza 
ale całego zespołu pracow-
ników Urzędu i jednostek or-
ganizacyjnych. Mam nadzieję, 
że efekty tej pracy są widocz-
ne. Przynależność partyjna 
jest zawsze obciążeniem dla 
samorządu, którym kieruje 
dany burmistrz czy wójt.

- Z których tegorocznych in-
westycji burmistrz jest najbar-
dziej zadowolony i dlaczego?

- Najbardziej cieszą mnie 
inwestycje z których mogą 
korzystać zarówno mieszkań-
cy Lidzbarka jak i Gminy oraz 
odwiedzający nas goście. Obok 
targowiska powstaje pierw-
sze miejsce dedykowane na-
szej młodzieży (skatepark, 
pumptrack, linarium, siłownia, 
miejsce rekreacji). Obecnie 
trwa modernizacja promena-
dy nad jeziorem, która ma już 
ponad 10 lat. Jest wymieniana 
kostka, malowane są ławki, 
była wykonana pielęgnacja 
drzew i czeka nas moderniza-
cja pomostów. I najciekawsze. 
Nad małym jeziorkiem powsta-
je miejsce dedykowane rodzi-
nom z dziećmi oraz seniorom 
a także turystom. To kawia-
renka Cittaslow i punkt in-
formacji turystycznej. Już 
wkrótce zaprosimy mieszkań-
ców na dobrą kawę, lody oraz 
pyszne ciasto. W tym roku Li-
dzbark i Gmina są placem bu-
dowy w wielu miejscach. Mam 
tu na myśli nie tylko duże in-
westycje drogowe. Warto też 
wspomnieć o pracach które 
przeprowadzimy w naszych 
szkołach. Każda szkoła, dla 
której organem prowadzącym 
jest nasza gmina będzie zmo-
dernizowana a przy przed-
szkolach w Lidzbarku i Dłu-
towie powstaną nowe place 
zabaw.

- W Mieście i Gminie widać 
trwające inwestycje. Od kilku 
tygodni mówi się o moderniza-
cji Placu Hallera czy przychod-
ni zdrowia. Proszę powiedzieć 
nam więcej na ten temat….

We współpracy ze Spółką 
Energa zostanie uporządkowa-
na pajęczyna linii napowietrz-
nych na Placu Hallera. Wszyst-
kie linie będą umieszczone pod 
ziemią a dzięki temu będzie 

okazja do wymiany chodników. 
Zamontujemy także około 20 
lamp nawiązujących do lamp 
gazowych, które oświetla-
ły Plac Hallera ponad 100 lat 
temu. Zdradzę, że pracuje-
my również z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich nad poprawą 
nawierzchni asfaltowej na ul. 
Nowy Rynek. W tym roku czeka 
nas termomodernizacja przy-
chodni zdrowia (prawdopodob-
nie z nowoczesną windą), nowy 
autobus dla dzieci niepełno-
sprawnych czy nowe świetlice 
w Bryńsku i Chełstach.

- A jak tegoroczne imprezy? 
Czy się odbędą?

- Przygotowujemy się in-
tensywnie to tego, aby wrócić 
z wydarzeniami kulturalny-
mi w gminie jak i w mieście. 
Ten rok prawdopodobnie roz-
poczniemy otwarciem części 
rekreacyjno-sportowej przy 
targowisku z artystami lubia-
nymi przez młodzież. Na pew-
no odbędzie się w tym roku 
święto naszego miasta, pyta-
nie tylko przy jakich obostrze-
niach. Spodziewamy się także 
cyklu wydarzeń sołeckich jak 
w roku poprzednim. Czeka nas 
również Festiwal Swojskiego 
Jadła, na którego organizację 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Lokalnej Grupy Działania.

- Czy to prawda, że w Li-
dzbarku powstanie amfiteatr?

- Z pozytywnym skutkiem 
wnioskowaliśmy o dofinanso-
wanie na budowę amfiteatru. 
Mogę zdradzić, że jesteśmy już 
po podpisaniu umowy z Mar-
szałkiem na ponad 2 mln zł. 
Rzeczywiście na zakupionej 
przez samorząd działce po-
wstanie w Lidzbarku piękny 
amfiteatr, który będzie rozpo-
ścierał się na Jezioro Lidzbar-
skie oraz pomieści około 500 

osób. Wraz z tym dofinanso-
waniem otrzymaliśmy również 
środki finansowe na organiza-
cję dużych imprez kulturalnych 
zaplanowanych w 2022 i 2023 
roku.

- Widać prace na plaży miej-
skiej. Jakie nowości czekają 
nas jeszcze w tym roku?

- Przygotowujemy nową ofer-
tę na lidzbarskiej plaży, plaża 
2.0. Powstaną 2 tarasy, każdy 
o powierzchni ponad 100m2, 
na których będzie można nie 
tylko skorzystać z gastrono-
mii ale może i potańczyć. Będą 
nowe usługi, nowy sprzęt pły-
wający, dmuchany plac za-
baw na jeziorze oraz nowe 
pachnące czystością toalety. 
Pracujemy też nad tężniami. 
Ta obietnica zostanie zreali-
zowana. Przesunięcie budowy 
tężni spowodowane jest zmia-
ną lokalizacji. Tężnia powsta-
nie w sercu naszego miasta, 
w pobliżu bulwaru nad rzeką 
Wel. Planujemy te prace zreali-
zować w drugiej połowie roku.

- Czego można życzyć w tym 
roku Burmistrzowi, Radzie 
Miejskiej i Mieszkańcom?

- Złożyliśmy wnioski na in-
westycje na terenach pope-
egerowskich, na Małe Granty 
Sportowe oraz Granty Sołeckie, 
na dofinansowanie dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych czy 
dla Kół Gospodyń Wiejskich. 
Życzę sobie pozytywnych roz-
strzygnięć. Radnym i miesz-
kańcom można życzyć zdrowia 
i optymizmu. Abyśmy wyszli 
z obostrzeń i wrócili do nor-
malności. Żebyśmy byli dla 
siebie życzliwi i odnosili się 
do siebie z szacunkiem. Pan-
demia pokazała co jest w życiu 
prawdziwie ważne. Przewar-
tościowała nasze życie i po-
kazała jak ważna jest rodzina, 
jak ważne są relacje i wspólne 
spędzanie czasu. Dlatego dbaj-
my o te najważniejsze osoby, 
które mamy blisko, na wycią-
gnięcie ręki. Wszystkiego do-
brego!
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Lidzbarskie inwestycje nabierają rozpędu
Prawie 3,5 mln zł wynosi wartość prac budowlanych i remontowo-modernizacyjnych, które obecnie wykonywane są na tere-
nie miasta. Największe inwestycje realizowane są z dofinasowaniem środków zewnętrznych, które wynoszą niespełna 1,2 mln 
złotych. 

W ubiegłym miesiącu zakoń-
czyła się budowa dróg w Klo-
nowie i w Wąpiersku. Firma 
Kamex ukończyła także prace 
przy budowie drogi z kostki 
w Jeleniu za 134 tys. zł, a tak-
że długo wiczekiwaną budowę 
chodnika na prawie całej dłu-
gości ul. Kwiatowej. Całkowity 
koszt to niespełna 100 tys. zł. 
W tym roku wybudowano chod-
nik po jednej stronie. W naj-
bliższych latach planowana 
jest budowa chodnika po dru-
giej stronie drogi. – Cieszę się, 
że nasze osiedle z roku na rok 
pięknieje i staje się coraz bar-
dziej bezpieczne. Chodnik na ul. 
Kwiatowej to długo wyczekiwa-
na inwestycja przez wszystkich 
mieszkańców naszego osiedla. 
Cieszymy się, że w końcu uda-

ło się ją zrealizować - mówi 
mieszkaniec Osiedla nr 2. Trwa 
też budowa chodnika na ul. 
Dąbrowskiej i Broniewskie-
go za 99 962 zł. Podobnie jak 
w przypadku ul. Kwiatowej, ró-
wież tutaj w tym roku położo-
ny zostanie chodnik po jednej 
stronie jezdni, w przyszłym na-
tomiast, planowana jest budo-
wa chodnika po drugiej stronie 
drogi.

W dalszym ciągu trwa roz-
budowa świetlicy wiejskiej 
w Bryńsku. Sala została roz-
budowana, powstało też 
nowe, większe pomieszczenie 
na kuchnię, pomieszczenie dla 
strażaków oraz dla Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Wymieniono też 
dach oraz instalację grzewczą 
i elektryczną. Całkowita war-

tość inwestycji to ponad 600 
tys. zł.

Trwa II etap przebudowy tar-
gowiska miejskiego. Już wkrót-
ce mieszkańcy korzystać będą 
mogli z nowych atrakcji. Prze-
budowa targowiska zakłada: 
pumptruck i skatepark wraz 
z wyposażeniem, mini plażę, 
budowę placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej i łączki biwako-
wej, oświetlenie całego terenu, 
budowę parkingu i chodników, 
budowę monitoringu wizyjne-
go. Całkowita wartość remontu 
to prawie 2,3 mln zł z czego 1 
mln to pozyskane dofinansowa-
nie ze środków unijnych. Powoli 
widać już pierwsze efekty prac. 
Firma Kamex kończy układanie 
miejsc parkingowych, twa też 
montaż pumptracka i skate-

parku. Sezon wiosenno – letni 
zapowiada się zatem aktywnie 
i sportowo, a każdy z miesz-
kańców znajdzie na nowo wy-
remontowanym targowisku 
atrakcje dla całej rodziny.

Trwają też prace nad lidzbar-
skim Małym Jeziorkiem. W par-
ku powstanie punkt informacji 
miejskiej połączony z kawiar-
nią. - Tu będzie można realizo-
wać ideę nieśpiesznego życia, 
ruchu Cittaslow. – mówi bur-
mistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. 
– Mieszkańcy wielokrotnie zgła-
szali potrzebę takiego miejsca, 
jednak sektor prywatny nie zre-
alizował tych potrzeb. W związ-
ku z tym postanowiliśmy wziąć 
sprawy w swoje ręce i stworzyć 
przyjazne mieszkańcom miej-
sce, gdzie będą mogli napić się 

pysznej kawy, odpocząć wśród 
pięknych widoków, gdzie turyści 
będą mogli uzyskać informa-
cje na temat naszych atrakcji 
i sposobu spędzenia wolnego 
czasu – dodaje Burmistrz.

To kolejna inwestycja, na któ-
rą udało się pozyskać środki 
zewnętrze. Z kawiarenki korzy-
stać będzie można już podczas 
nadchodzącego sezonu letnie-
go.

Trwa przebudowa najbardziej 
zniszczonych ulic w mieście: 
Cichej, Młyńskiej i Podzam-
cze. Inwestycja realizowana 
jest w ramach dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Za 557 527,29 zł do końca 
maja powstanie 3618,75 m2 od-
cinek drogi asfaltowej. Powsta-
nie też nowy chodnik.

Targowisko w Lidzbarku



str. 5Wieści z Urzędu

Urząd udostępnia mapy 
mieszkańcom
Zapraszamy na portal mapowy systemu eGmina. Oprogramowanie pozwala potencjalnym inwestorom, instytucjom, projektantom 
oraz osobom związanym z procesem inwestycyjnym w przejrzysty i łatwy sposób zapoznać się z danymi przestrzennymi miasta 
gminy Lidzbark m.in. numeracji adresowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego, a także innych zbiorów i baz, których celem jest nie tylko ułatwienie zarządzania jed-
nostką, ale i szerokie udostępnianie informacji urzędowej obywatelom.

Gminny portal mapowy https://
lidzbark.e-mapa.net/ jest bardzo 
przydatny do realizacji zadań 
związanych z zagospodarowa-
niem przestrzennym, ponieważ 
umożliwia komunikację z oby-

watelami niezbędną do prawi-
dłowego funkcjonowania tych 
zagadnień. Jednym z uspraw-
nień jest informacja o wszyst-
kich obowiązujących na terenie 
miasta i gminy planach miejsco-

wych  wraz z dostępną uchwałą 
oraz rysunkiem planu. Jest to 
jeden ze sposobów komunikacji 
z mieszkańcem pozwalający na 
dotarcie do najszerszego grona 
odbiorców, a jednocześnie na 

wstępna analizę danego obsza-
ru na podstawie wielu dostęp-
nych danych przestrzennych. Z 
pomocą przychodzą narzędzia 
informatyczne, które w prosty 
sposób wyszukają dany obszar, 

działkę, uchwałę. Mamy nadzie-
ję, że niniejszy portal mapowy 
przyczyni się efektywnej współ-
pracy z mieszkańcami i będzie 
przydatny przy planowaniu i re-
alizacji procesu inwestycyjnego.

ul. Broniewskiego Lidzbark Budowa drogi w Jeleniu ul. Kwiatowa Lidzbark

Budowa świetlicy w BryńskuTargowisko w LidzbarkuTargowisko w Lidzbarku

ul. Cicha LidzbarkTargowisko w Lidzbarkuul. Kwiatowa Lidzbark
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Jak aktywnie spędzić majówkę
Zmęczeni długim okresem obostrzeń upatrujemy w majówce szansy na odpoczynek i naładowanie baterii. Wielość ścieżek 
pieszych oraz rowerowych to gwarancja udanej wycieczki i możliwość poznania wielu ciekawych miejsc, których przecież w 
Lidzbarku nie brakuje. 

W tym roku zamiast tradycyj-
nych imprez proponujemy ak-
tywny wypoczynek na świeżym 
powietrzu połączony z poznawa-
niem ciekawych miejsc na tere-
nie naszej gminy. 

Pomniki przyrody:
Warto odwiedzić pomniki przy-

rody zlokalizowane na terenie 

Welskiego Parku Krajobrazowe-
go oraz Nadleśnictwa Lidzbark. 
W granicach Welskiego Parku 
Krajobrazowego najokazalszy 
okaz lipy drobnolistnej rośnie 
w Rybnie, a jej obwód w pier-
śnicy wynosi 530 cm. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje także 
grusza pospolita w Wąpiersku, 

gdyż drzewa owocowe rzadko 
zastają pomnikami przyrody. 
W Parku są także dwie aleje 
pomnikowe. Pierwsza z nich 
znajduje się w Lidzbarku nad 
jeziorem Lidzbarskim i two-
rzą ją głównie lipy. Drugą jest 
powołana w 2008 roku aleja 
w Prętkach stworzona głównie 

z klonów. W 2019 roku na tere-
nie gminy Grodziczno, przy gra-
nicy rezerwatu Piekiełko i łąki 
zwanej Pszczółkową Polaną 
powołano pomnikiem przyro-
dy okaz szakłaka pospolitego. 
To jeden z trzech szakłaków 
pospolitych objętych ochro-
ną w Polsce i jedyny o pokroju 

drzewa. Krzew ten rozgałęzia 
się na 6 konarów na wysokości 
90 cm od ziemi a obwód poniżej 
rozgałęziania wynosi 160 cm. 
Nieco dalej, bo w Przerodkach 
w Gminie Lubowidz znaleźć 
można natomiast unikalną so-
snę, zwaną Sosną Bezgranicz-
nej Miłości.

Sosna w Przerodkach Geocaching Grusza w Wąpiersku
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Wieża widokowa:
W zeszłym roku Lidzbark wzbo-

gacił się o nową atrakcję tury-
styczną – ośmiometrową wieżę 
widokową, która powstała na tzw. 
cyplu w okolicy Małego Jezior-
ka. Z wieży, do której prowadzi 
48 schodów, podziwiać można 
malowniczą panoramę jeziora Li-
dzbarkiego i jego okolicę.

Geocaching:
Dodatkową atrakcją dla osób 

interesujących się grami tere-
nowymi może być geocaching. 
Nadrzędną ideą zabawy jest za-
chęcenie jej uczestników do od-
wiedzenia miejsc, w których ukry-
te są skrytki. Niektóre miejsca 
są trudno dostępne, mało znane, 
rzadko odwiedzane, a przy tym 
atrakcyjne i jako takie uznane 
za godne prezentacji uczestnikom 
gry. W promieniu 25 kilometrów 
od Lidzbarka znajduje się nie-
spełna 1000 skrytek, a na terenie 
samego Lidzbarka prawie 150. Ile 
z ich uda Wam się znaleźć pod-
czas majowego weekendu?

Majówka nie może się odbyć 
bez… majówki, czyli znanej każde-
mu mieszkańcowi naszego miasta 
wycieczki naokoło Lidzbarskiego 
jeziora. Mała ciekawostka – tam 
też znajdziecie geocachingowe 
skrytki.

Ścieżki rowerowe:
Amatorzy kolarstwa znajdą 

w Lidzbarku profesjonalną ścież-
kę Weltrack. Jest to singletrack 

o długości 8480 m. Weltrack jest 
więc pierwszą i najdłuższą tra-
sa rowerowa w północnej Pol-
sce, która biegnie wokół Jeziora 
Lidzbarskiego i przez rezerwat 
przyrody Klonowo. Poza Weltrac-
kiem na terenie naszej gminy 
mamy ponad 50 km oznakowa-
nych ścieżek, a także kilometry 
nieoznakowanych i niezwykle 
urokliwych leśnych ścieżek, któ-
re bez problemu można zwiedzić 
rowerem.

Wędkowanie:
Na wszystkich miłośników węd-

kowania czekają jeziora i stawy 
obfitujące w wiele gatunków ryb. 
W rzece kleń, jaź, płoć, w jeziorach 
sandacz, sum, boleń, leszcz czy 
płoć to raj dla każdego zapalone-
go wędkarza. Pozwolenie na po-
łów ryb nabyć można w sklepie 
wędkarskim ul. Plac Hallera 2.

Spływy kajakowe:
Kolejną atrakcją są spływy ka-

jakowe rzeką Wel. Jej długość od 
źródeł wynosi ok. 118 km. Rzeka 
przepływa przez 9 malowniczych 
jezior, a w jej dolinie występują 
liczne mokradła i starorzecza. Do-
pływając do jeziora Lidzbarskiego 
przepływamy pod 9 mostami dro-
gowymi i 1 wiaduktem kolejowym.

Kajakiem po Welu, ul.Dział-
dowska 11, tel. 602 574 795, 506 
068 444, www.kajakiempowelu.pl

Farma Noego, Kiełpiny 38, tel. 
606 134 679, www.farmanoego.
com.pl

Szlaki rowerowe

Rzeka Wel Weltrack
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3000000 zł na mieszkania niskoczynszowe w Lidzbarku
Lidzbark kolejnym miastem w województwie warmińsko-mazurskim, które przystąpiło do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ”.

25 marca 2021 roku burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek i po-
seł Michał Wypij na konferen-
cji prasowej poinformowali 
o planowanej budowie miesz-
kań w ramach rządowego pro-
gramu Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa w Lidzbarku.

W styczniu tego roku weszła 
w życie ustawa dotycząca bu-
dowy tanich mieszkań w Pol-
sce. Krajowy Zasób Nierucho-
mości (KZN) będzie tworzyć 
z samorządami spółki, czyli 
Społeczne Inicjatywy Mieszka-
niowe (SIM), co pozwoli mniej-
szym ośrodkom na rozwój bu-
downictwa mieszkalnego.

Społeczne Inicjatywy Miesz-
kaniowe to spółki, które w po-
rozumieniu z samorządem 

budują i wynajmują mieszka-
nia z przystępnym czynszem. - 
To inicjatywa ponad podziałami 
partyjnymi, która daje szansę 
gminom, w których od wielu lat 
nie powstają nowe mieszkania 
– podkreślał poseł Porozumie-
nia Michał Wypij.

Najważniejszymi założeniami 
Społecznych Inicjatyw Miesz-
kaniowych są: realizacja in-
westycji mieszkaniowej przez 
samorządy, które otrzymają 
dofinansowanie wynoszące 
do 35 proc. kosztów projek-
tu, zwiększenie dostępności 
mieszkań pod wynajem dla 
osób o umiarkowanych do-
chodach, tworzenie nowych 
mieszkań z udziałem gminy, 
budowa mieszkań będących 

alternatywą dla osób, które 
nie mają zdolności kredytowej 
lub które nie chcą obarczać się 
długoletnim zobowiązaniem fi-
nansowym, możliwość dojścia 
do własności po 20–30 latach 
lokatorom, którzy w ramach 
umowy partycypacji pokryją 
co najmniej 20% kosztów budo-
wy lokalu mieszkalnego.

Na tworzenie nowych miesz-
kań z programu Społecznych 
Inicjatyw lidzbarski samorząd  
otrzymał bezzwrotne wsparcie 
w wysokości 3 mln zł.

– Już niebawem w Lidzbarku 
powstaną mieszkania dostęp-
ne dla wszystkich osób, które 
pracują, dla takich, które będą 
w stanie je utrzymać – mó-
wił Maciej Sitarek, burmistrz 

Lidzbarka - To budownictwo 
wielorodzinne, na zasadach 
budownictwa niskoczynszo-
wego w ramach współpracy 
miasta i gminy Lidzbark. Dzięki 
temu porozumieniu powstanie, 
na początek jeden budynek 
wielorodzinny, który będzie 
miał ponad 30 mieszkań – do-
daje Burmistrz.

Miasto i Gmina Lidzbark 
dysponuje obecnie około 200 
mieszkaniami komunalnymi. 
Ostatnie budynki komunal-
ne zostały pobudowane w Li-
dzbarku w latach 80. Około stu 
rodzin czeka na mieszkania. 
Są to zarówno młode rodziny, 
jak i osoby starsze, których nie 
stać na utrzymanie domu jed-
norodzinnego.

– Szczegóły uzgodnią lokalne 
samorządy, w naszym przypad-
ku, Rada Miejska w Lidzbarku, 
która ustali zasady na mocy 
których będzie można dojść 
do własności tego lokalu. Radni 
zdecydują także do jakiej grupy, 
konkretnie skierowana będzie 
ta oferta – wyjaśnia burmistrz 
Maciej Sitarek.

Jeszcze w tym roku określo-
na zostanie lokalizacja bloków 
,a przydział mieszkań pozna-
my w 2022 roku. Nie wiadomo 
jeszcze, jak budynki będą wy-
glądały. Ich parametry zostaną 
określone przez grupę roboczą 
złożoną z przedstawicieli gminy 
i Krajowego Zasobu Nierucho-
mości. Prace budowlane mają 
ruszyć jeszcze w tym roku.

2020
• w obecności Wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosława Pucka 

– podpisanie porozumienia o współpracy. Strony zobowiązały się do wzajemnej 
kooperacji poprzez wymianę informacji, materiałów i dokumentów dotyczących 
nieruchomości wykazujących potencjał w zakresie do realizacji na ich terenie in-
westycji mieszkaniowych, w tym związanych z uzbrojeniem terenu

• podpisanie harmonogramu działań służących realizacji inwestycji mieszkaniowej 
na nieruchomości z zasobu Gminy Lidzbark położonej w Lidzbarku, przy ul. Brzo-
zowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1298/1, 1298/2 
o łącznej pow. 0,3895 ha

• analiza możliwości wykorzystania wskazanej przez Gminę nieruchomości w za-
kresie realizacji na tym terenie inwestycji mieszkaniowej
2021

• pozyskanie niezbędnej dokumentacji do utworzenia SIM
• zlecenie wyceny gruntu będącego podmiotem aportu
• opracowanie przez wspólników projektu umowy SIM, opracowanie założeń 

do biznesplanu planowej inwestycji
• uzyskanie wszelkich wymaganych zgód na utworzenie SIM i objęcie udziałów 

w SIM
• uzyskanie wsparcia finansowego na objęcie udziałów w tworzonym SIM z Rządo-

wego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
• utworzenie SIM, objęcie udziałów – podpisanie umowy
•  podjęcie przez Radę Miejską w Lidzbarku uchwały nr XXX/271/21 w sprawie wy-

rażenia zgody na utworzenie Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” 
Sp. z o.o., uchwały nr XXX/272/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinan-
sowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkanio-
wej „KZN-Północ” Sp. z o.o.
2022 - 2023

• podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Lidzbarku
• przydział mieszkań według złożonych wniosków
• oddanie do użytku nowowybudowanych mieszkań

Harmonogram:
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Lidzbark naszych przodków – 
Album o Lidzbarku w częściach
Kontynuując rozpoczęty w poprzednim numerze biuletynu cykl fragmentów albumu „Lidzbark naszych przodków” przedstawiamy historię obecnego 

Placu Hallera. Zapraszamy do metaforycznej podróży w czasu i zapoznania się z historią naszego miasta.

Napływ ludności żydowskiej do Lidzbarka rozpoczął się po 1800 r. Gmina żydowska rozwijała się dość prężnie. 
Lidzbarscy Żydzi, podobnie jak i w innych miastach, zajmowali się przede wszystkim handlem. Większość sklepów 
w mieście stała się ich własnością. W 1900 r. było ich już 30, w tym 11 to sklepy z odzieżą. Takim szczególnym han-
dlowym miejscem w Lidzbarku, z licznymi sklepami będącymi własnością lidzbarskich Żydów była południowa pie-
rzeja rynkowa. Na starych fotografiach odczytujemy z szyldów nazwiska właścicieli sklepów. Są tam m.in. Heyman, 
Salomon, Blumenthal, Fromm i Jacobowitz. Budynki prezentują się dość okazale, a witryny sklepowe, szczególnie 
Salomona i Blumenthala zachęcają bogactwem do wejścia.
Z pierzei zachodniej zniknął tylko jeden budynek graniczący z dzisiejszą ul. Krótką. Zniszczonej zabudowy tej par-

celi nie odbudowano. Najprawdopodobniej wiązało się to z poszerzeniem ul. Krótkiej, która w latach 50. i 60. XX w. 
stanowiła fragment drogi z Działdowa do Brodnicy przechodzącej wówczas przez centrum miasta.
Praktycznie żadnych zniszczeń nie przyniosły miastu działania wojenne I wojny światowej. W wyniku jej zakoń-

czenia i na mocy Traktatu Wersalskiego, 18 stycznia 1920 r. Lidzbark powrócił do Polski. Kolejny okres rozwoju 
miasta, już w wolnej Polsce, przerwały działania wojenne 1939 r. 75% zabudowy miejskiej (szczególnie centrum 
miasta) legło w gruzach. Część zniszczeń dokonał hitlerowski okupant, zacierając ślady polskości. Najwięcej znisz-
czeń powstało jednak w styczniu 1945 r., w czasie przemarszu przez Lidzbark Armii Czerwonej. Zburzona została 
prawie cała północna pierzeja rynkowa. Ocalał z niej tylko jeden budynek u wylotu ul. Zamkowej. Cztery budynki 
ocalały w pierzei południowej, a jeden w pierzei wschodniej Rynku. Prawie w całości (zburzony został tylko jeden 
narożny budynek u wylotu ul. Krótkiej) zachowała się tylko pierzeja zachodnia i tylko ona świadczyć może o urodzie 
dawnego Rynku. Mimo tych zniszczeń stary układ przestrzenny miasta pozostał nadal czytelny. Rynek został odbu-
dowany w latach 60.
Wybudowana w 1752 r. murowana świątynia p.w. św. Wojciecha na przestrzeni lat ulegała wielokrotnemu znisz-

czeniu m.in. w czasie kampanii napoleońskiej w 1806 r., podczas I wojny światowej, w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej czy w sierpniu 1920 r. Nie oszczędziła jej także II wojna światowa.

Masz ciekawe zdjęcia Lidzbarka i okolic? Chciałbyś się nimi podzielić? 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 23 696 15 05 wew. 182 

lub mailowo: promocja@lidzbark.pl

Można to jakoś podpisać

Rynek cz. II
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• Nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mi-
kroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy na pod-
stawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia 
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii CO-
VID-19. Więcej informacji na stronie: https://dzialdowo.praca.gov.pl.

• Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku ogłosiło nabór na stanowisko nauczyciela 
języka polskiego, wymagania oraz szczegółowe informacje dotyczące oferty pra-
cy znajdują się pod adresem: https://oferty.praca.gov.pl.

• Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku ogłosiło nabór na stanowisko nauczycie-
la matematyki i informatyki, wymagania oraz szczegółowe informacje dotyczące 
oferty pracy znajdują się pod adresem: https://oferty.praca.gov.pl.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracownika na stanowisko asy-
stent rodziny więcej na stronie: https://oferty.praca.gov.pl.

• Miejsko-Gminna Biblioteka w Lidzbarku uruchomiła terminal dostępu do bazy 
książek ACADEMICA. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie 
ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Więcej informacji na stronie: https://
academica.edu.pl/

• Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Arno Kanta w Działdowie rozpoczęła re-
krutację dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat do nauki gry na instrumentach. 
Szczegóły pod adresem: https://psm-dzialdowo.edu.pl/rekrutacja/

Wieści 
z powiatu

Wymień piec  bądź eko!
Przyczyną gęstego ciemnego dymu, który zaściela 
mgłą okolicę może być między innymi stary piec. 
Masz taki problem? Mamy na to rozwiązanie.

Aby poprawić jakość powietrza 
od 2017 roku w naszej gminie 
prowadzony jest program, dzię-
ki któremu mieszkańcy mogą 
składać wnioski dofinansowania 
wymiany ogrzewania węglowe-
go na proekologiczne w budyn-
kach mieszkalnych. Dzięki temu 
od początku trwania programu 
udało się wymienić 115 pieców.

Wnioski dotyczą tylko miesz-
kań i domów prywatnych. – Nie 
są to budynki komercyjne czy 
handlowe. To dofinansowanie 
dla mieszkań, domów jedno-
rodzinnych, budynków typowo 
mieszkalnych – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek. – Pro-
gram cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem od same-
go początku jego realizacji. 
W pierwszych latach chętnych 
było tylu, że tak naprawdę za-
brakło środków, aby zrealizo-

wać wszystkie złożone wnioski, 
dlatego zachęcam, aby zgłosić 
się jak najszybciej – dodaje Bur-
mistrz.

Wnioski dostępne są w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Lidzbarku 
(proszę dzwonić do drzwi), a tak-
że na stronie internetowej bip.
umig.lidzbark.pl oraz na www.
lidzbark.pl. Z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną wnioski należy 
przesłać drogą pocztową na ad-
res: Urząd Miasta i Gminy w Li-
dzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 
Lidzbark lub wrzucić do skrzynki 
podawczej przy drzwiach Urzędu 
do końca lipca.

O kolejności przyznania pomocy 
decyduje data wpływu popraw-
nie wypełnionego, kompletnego 
wniosku wraz z załącznikami.

Więcej informacji można uzy-
skać pod nr. tel. 23 696 15 05 wew. 
137.
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Poczekaj na rachmistrza lub spisz się przez Internet
1 kwietnia rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.

Jeśli nie masz dostępu do In-
ternetu i nie masz możliwości 
spisać się samemu poczekaj 
na rachmistrza. Rachmistrz 
zadzwoni do Ciebie i zadając 
Ci szereg pytań uzupełni Twój 
kwestionariusz.

Jedną z metod uzupełnienia 
spisu jest także samospis in-
ternetowy. Zajmie to kilka mi-
nut.

Po kliknięciu w link https://
spis.gov.pl/, trafia się do apli-
kacji, w której można wybrać 
sposób logowania: albo z wy-
korzystaniem numeru PESEL 
i nazwiska panieńskiego matki, 
albo login.gov.pl (profil zaufany, 
bankowość elektroniczna).

Odpowiedzi na pytania wy-
bieramy z gotowej listy, a tam, 
gdzie należy wpisać je ręcznie, 
są proponowane po wpisaniu 
kilku liter. Jak choćby w przy-
padku miasta czy ulicy

Po wypełnieniu kwestiona-

riusza strona przekierowuje 
nas do podsumowania spisu, 
gdzie zostajemy poinformowa-
ni o możliwości wzięcia udziału 
w loterii oraz ostrzega o braku 
możliwości późniejszej zmiany 
danych. Niepotwierdzenie wy-
słania formularza daje 14 dni 
na naniesienie zmian do wypeł-
nionego formularza.

Najważniejszy cel NSP 2021 
to poznanie sytuacji demogra-
ficznej i mieszkaniowej na po-
ziomie kraju, województw, 
powiatów i gmin. Dzięki tym da-
nym będzie można analizować 
zmiany, jakie zaszły w proce-
sach demograficzno-społecz-
nych i ekonomicznych od czasu 
ostatniego spisu powszechnego 
(2011 r.), a także tworzyć pro-
gnozy dotyczące rozwoju Polski 
w najbliższych latach.

Kontakt do Gminnego Biu-
ra Spisowego: 603 798 313 lub  
23 696 15 05 wew. 132

Nowe stowarzyszenia
w Gminie Lidzbark
Mimo pandemii stowarzysze-
nia na terenie naszej gminy 
starają się w dalszym ciągu 
prowadzić swoją działalność 
statutową. Liczba organiza-
cji pozarządowych na terenie 
naszej gminy poszerzyła się 
o kolejne dwa stowarzyszenia. 
Obecnie funkcjonuje u nas po-
nad 30 organizacji.

Fundacja Żywa Przestrzeń z 
Bryńska oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich w Zalesiu to dwa nowe 
stowarzyszenia, które w ostat-
nim czasie powołane zostały do 
życia. Fundacja Żywa Przestrzeń 
działa na rzecz ekologii, przy-
szłych pokoleń, lokalnych spo-
łeczności. - Podjęliśmy decyzję 
o założeniu stowarzyszenia, bo 
chcielibyśmy spożytkować po-
tencjał, jaki wytworzył się mię-
dzy nami. Zarejestrowaliśmy 
stowarzyszenie, by móc apliko-
wać o środki zewnętrzne, żeby 

móc zmieniać rzeczywistość 
wokół nas, działać na rzecz 
szkoły i środowiska lokalnego 
– mówi sołtys Sołectwa Bryńsk, 
jedna z członkiń stowarzysze-
nia. Celem KGW  Zalesie, jako 
stowarzyszenia zwykłego, które 
widnieje w ewidencji Starostwa 
Powiatowego, jest działalność 
na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości kobiet, roz-
woju kultury ludowej, prowa-
dzenie działalności oświatowo 
– kulturowej.
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