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Flagi dla mieszkańców
W niedzielę, 2 maja, mieszkańcy Lidzbarka otrzymali flagi, które zgodnie z tradycją wręczał Burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek. Mimo niezbyt sprzyjającej aury, nasi mieszkańcy nas nie zawiedli.

Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej jest jednym z naj-
młodszych świąt państwowych, 
ustanowionym przez Sejm RP 
ustawą z dnia 20 lutego 2004 r. 
Z tej okazji już od kilku lat 

Burmistrz Lidzbarka rozdaje 
mieszkańcom biało-czerwone 
flagi, aby Miasto i Gmina Li-
dzbark były odświętnie udeko-
rowane zarówno w tym dniu, 
jak i w inne narodowe święta.

Zachęcamy, aby podczas nad-
chodzących świąt państwo-
wych, każdy mieszkaniec Li-
dzbarka udekorował miejsce 
swojego zamieszkania flagą 
narodową.

Lidzbarski Dzień Złomu
W sobotę, 8 maja nad Jeziorem Lidzbarskim z okazji Dnia Złomu odbyły się wielkie 
wiosenne porządki. W pracach porządkowych pomagali nam bohaterowie progra-
mu Złomowisko PL – Edek i Janusz.

Lidzbarskie obchody Dnia Złomu 
rozpoczęły się od mszy świętej w 
kościele p.w. św. Wojciecha w in-
tencji Ś.P. Marka Pawłowskiego. O 
godzinie 10:00 wolontariusze wraz 

z Edkiem i Januszem rozpoczęli 
sprzątanie dna jeziora oraz tere-
nów przyległych do plaży. Udało 
się nam wydobyć sporo śmieci, 
m.in. lampę, stolik oraz wiele me-

talowych narzędzi i gwoździ. Po 
oczyszczeniu okolic jeziora wszy-
scy wolontariusze udali się na 
plażę miejską i spożyli w miłej at-
mosferze posiłek regeneracyjny. 
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Ku końcowi mają się prace na lidzbarskim 
targowisku
Projekt obejmuje zagospodarowanie działek nr 496 i 498 w Lidzbarku pod teren rekreacyjny obejmujący wykonanie 
infrastruktury technicznej, wykonanie parkingu, ogrodzenia, zagospodarowanie zielenią oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Pumptruck
Dla miłośników wyczynowej 

jazdy na rowerze mamy już 
Weltrack. Na lidzbarskim tar-
gowisku w rekreacyjnej części 
powstaje natomiast pumptrack 
i skatepark, z którego skorzy-
stają również deskorolkarze, 
a także osoby jeżdżące na hu-
lajnodze czy rolkach. Nowo-
powstający pumptrack liczy so-
bie 249 m2 powierzchni, co daje 
tor długości 113 metrów i 1,7 
metra szerokości. Pumptrack 
to specjalny tor na którym mo-
żemy nabierać prędkości i jeź-
dzić w kółko bez pedałowania. 
Wykorzystujemy do tego celu 
technikę pompowania, czyli 
odciążanie i dociążanie rowe-
ru poprzez odpowiednią pracę 
ciałem, tak aby możliwie lek-
ko wjeżdżać na garby i szyb-
ko z nich zjeżdżać. Pumptrack 
to również zakręty, naprawdę 

dużo zakrętów. Kilkanaście, 
kilkadziesiąt kółek na pumpie 
i można skręcać niczym spor-
towy samochód. Pumptrack 
to równie idealnie kontrolo-
wane środowisko, na którym 
po zrobieniu kilku kółek nic 
nas nie zaskoczy. Dzięki temu 
możemy uczyć się nie trzymać 
palców na klamkach hamul-
cowych “na wszelki wypadek” 
oraz patrzeć możliwie daleko 
do przodu.

Skatepark
Skatepark zaprojektowany 

jest w klasycznej formie. Zawie-
ra obustronne najazdy, kierują-
ce na centralny element którym 
jest Funbox. Każda przeszkoda 
obiektu zaprojektowana jest 
tak, aby współgrała z całością, 
była w pełni funkcjonalna, oraz 
zapewniała płynną i bezpieczną 
jazdę. Skatepark można podzie-
lić na dwie sekcje: dla począt-

kujących (Quarter Pipe, Grind-
box, Poręcz prosta, Bank Ramp), 
dla zaawansowanych (Quarter 
Pipe, Funbox, Bank Ramp).

Linarium i trampoliny
Stanowią kolejną część inwe-

stycji przeprowadzaną na dru-
giej części targowiska.

Linowy plac zabaw to spo-
sób na zapewnienie każdemu 
dziecku wielogodzinnej, nie-
zapomnianej zabawy. Linarium 
stanowi świetną alternatywę 
dla tradycyjnych drabinek i po-
zwala jeszcze bardziej cie-
szyć się czasem spędzanym 
na świeżym powietrzu. Fanta-
zyjne kształty konstrukcji li-
nowych przyciągają, pozwalają 
rozwijać wyobraźnię i bawić 
się przez wiele godzin. Kolejną 
atrakcją są trampoliny. Każde 
dziecko uwielbia skakać, pod-
skakiwać i chwalić się swo-
imi akrobacjami w powietrzu. 

Dlatego trampolina to jedno 
z urządzeń zabawowych, któ-
rego nie zabraknie na nowym 
placu zabaw.

Plac do Teqballa
Czy wiecie, że…
Teqball to dyscyplina sportu, 

polegająca na odbijaniu piłki 
nogami, ciałem lub głową tak, 
by trafiła ona w specjalnie za-
projektowany dla tego sportu 
stół. Sport ten został wymy-
ślony w 2014 roku przez dwóch 
Węgrów: Gábora Borsányiego 
i Viktora Huszára. W rozgrywce 
walczą ze sobą dwaj zawodnicy 
lub dwa zespoły (po dwie osoby: 
debel albo mikst), a używana 
jest piłka bardzo podobna do tej 
wykorzystywanej w tradycyj-
nej piłce nożnej. Stół do gry 
w teqballa jest trochę podob-
ny do stołu do ping-ponga, ale 
nie jest płaski, tylko ma kształt 
wypukły – został specjalnie dla 

tej dyscypliny sportowej za-
projektowany, a jego wzór jest 
zastrzeżony patentowo. Mamy 
nadzieję, że ta nowa dyscyplina 
sportu przypadnie wam do gu-
stu, a gra w teqballa sprawi 
wam wiele radości.

Siłownia zewnętrzna
W jej skład wchodzi pięć 

urządzeń: biegacz, orbitrek, 
wyciskanie siedząc podwójne, 
narciarz pojedynczy. Trening 
siłowy ma wiele zalet. Badania 
pokazują, że osoby ćwiczące 
na świeżym powietrzu robią 
to bardziej regularnie niż te, 
które trenują w siłowniach we-
wnętrznych. Ponadto trening 
na zewnątrz pozwala lepiej re-
dukować nagromadzony stres 
i wyzwala więcej endorfin.

Całkowita wartość inwestycji 
wyniesie 2 251 506,03 zł, z czego 
998 295,25 zł to uztskane dofi-
nansowanie.
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Ścieżką rowerową do Jelenia
14 maja została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę ulicy Jeleńskiej w kierunku Jelenia wraz z budową ciągu pie-
szo – rowerowego. Po przekazaniu placu budowy rozpoczną się prace budowlane. 

To kolejna inwestycja reali-
zowana wspólnie z Powiatem 
Działdowskim. - Nowa inwesty-
cja z pewnością zwiększy bez-
pieczeństwo osób, które docie-
rają do pracy w firmie Classic 
Sofa. W przyszłości planowane 
jest tutaj osiedle mieszkalne, 
a taki trakt pieszo – rowerowy 
z pewnością zwiększy atrak-
cyjność okolicy. Dzięki wzoro-
wej współpracy z lidzbarskim 
samorządem realizujemy wiele 
wspólnych zadań – mówi staro-

sta działdowski, Paweł Cieśliń-
ski. Inwestycja możliwa dzięki 
dofinansowaniu, które powiat 
działdowski pozyskał z Rzą-
dowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych. Dzięki rządowym 
środkom powstanie ponad kilo-
metrowy odcinek ciągu pieszo – 
rowerowego, biegnący od ronda 
na ul. Jeleńskiej do ściany lasu 
w kierunku Jelenia. Całkowita 
wartość zadania to niespełna 
1 700 000 zł, z czego 200 000 zł 
to wkład własny Gminy Li-

dzbark. – Obiecywałem miesz-
kańcom miejscowości Jeleń 
czy Wąpiersk, że będziemy po-
dążali w ich kierunku ze ścież-
ką rowerową. I właśnie w tro-
sce o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, o to aby piesi byli 
bezpieczni i aby mogli korzy-
stać z walorów krajobrazowych 
naszej gminy wspólnie z Powia-
tem Działdowskim budujemy 
ciąg pieszo – rowerowy. Dzięki 
nowej inwestycji turyści bez 
problemu będą mogli rowerem 

dojechać do siedziby Welskiego 
Parku Krajobrazowego i sko-
rzystać z jego oferty – Muzeum 
Przyrody, Muzeum Etnograficz-
nego czy nowej atrakcji jakim 
jest otwarte niedawno mrowi-
sko edukacyjne. Mam nadzieję, 
że będzie to pierwszy etap in-
westycji, a koleje etapy dopro-
wadzą ciąg aż do Jelenia tak, 
żeby do Wąpierska czy do Li-
dzbarka można było bezpiecz-
nie dojechać – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek. - Jest 

to jedna z głównych dróg wjaz-
dowych do Lidzbarka, droga 
z której nasi mieszkańcy ko-
rzystają jadąc np. do Olsztyna. 
Dzięki inwestycji z pewnością 
poprawi się bezpieczeństwo 
korzystających z drogi. Droga 
będzie poszerzona, oddzielony 
zostanie ruch pieszy i rowero-
wy od ruchu samochodowego. 
Inwestycja zostanie oddana 
do użytku wczesną jesienią – 
dodaje Burmistrz.

Kolejne inwestycje 
w Gminie
Trwa przebudowa najbardziej zniszczonych ulic w Lidzbarku – Cichej, 
Młyńskiej i Podzamcza. 

Inwestycja realizowana jest w 
ramach dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
– właśnie jesteśmy w trakcie 
przebudowy najbardziej zde-
wastowanej i najbardziej zu-

żytego ciągu dróg w Lidzbarku. 
Powstaną tam nie tylko kom-
fortowe chodniki nowa na-
wierzchnia asfaltowa, ale 
także niezbędne odwodnienie 
i nowoczesna sieć kanaliza-

cji sanitarnej. Myślę, że prace 
powinny zakończyć się jeszcze 
przed wakacjami – mówi Bur-
mistrza Lidzbarka. Koszt inwe-
stycji to ponad 550 000 zł.
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Absolutorium i wotum jednogłośne
10 maja odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku, podczas której Radni Rady Miejskiej w Lidzbarku jednogłośnie 
przyznali Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W tym roku, 
podobnie jak rok temu sesja absolutoryjna odbyła się w trybie wideokonferencji. 

Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek przedstawił zgroma-
dzonym raport o stanie Gminy, 
który zawierał szczegółowe 
dane finansowe gminy oraz 
najważniejsze spośród wy-
konanych w 2020 roku inwe-
stycji, wśród których znalazły 
się m. in. budowa ul. Wiejskiej, 
budowa drogi Nick – Biernaty, 
powstanie wieży widokowej, 
budowa nowej strażnicy dla 
OSP w Lidzbarku, przebudo-
wa traktu ul. Przemysłowa, 
Poświętna i Targowa, a także 
szereg inwestycji zrealizo-
wanych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych czy przy 
współpracy z powiatem dział-
dowskim.

- Według mojej oceny je-
śli chodzi o administracyjną 
pozycję gminy mocną stroną 
jest przynależność do sie-
ci Cittaslow oraz w tym sil-
nej pozycji Pana Burmistrza 
w strukturach organizacyjnych 
tego stowarzyszenia. Uważam, 

że struktura Urzędu w sposób 
skuteczny umożliwia zarzą-
dzanie, ale dalsza cyfryzacja 
zapewne pozwoli na jeszcze 
wyższą jakość i skuteczność, 
a co za tym idzie, skrócony zo-
stanie czas na podejmowanie 
trafnych decyzji. Mocną stroną 
jest także ilość pozyskiwanych 
środków – ponad 6 milionów 
złotych, m. in. z Funduszu Dróg 
Samorządowych, NFOŚiGW czy 

Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Jako atut należy 
także wskazać stan zadłużenia 
Gminy, który pozwala na wpro-
wadzenie nowych inwestycji, 
spłatę zadłużeń, jak i zacią-
ganie nowych zobowiązań, po-
nieważ zadłużenie w stosunku 

do ubiegłego roku spadło o po-
nad 1 punkt procentowy. Należy 
także wspomnieć o funduszu 
sołeckim i budżecie obywatel-
skim, które świadczą o dużym 
stopniu uspołecznienia w pra-
cach nad projektem budżetu 
– mówił podczas sesji radny 
Marek Ostrowski.

W trakcie realizacji budże-
tu za 2020 r. gmina osiągnęła 
dochody budżetowe w wy-

sokości 72 873 110,23 zł, wy-
datki budżetu Gminy przyjęto 
natomiast w kwocie 67 612 
556,01 zł. W 2020 roku Gmi-
na Lidzbark pozyskała 6 375 
503,55 zł. Budżet inwestycyj-
ny w 2020 roku obejmował 50 
zadań inwestycyjnych opie-

wających na kwotę niespełna 
5 mln zł. Wykonano 14 793 m2 
utwardzonych dróg, chodników 
i placów. Warto zaznaczyć, 
że w minionym roku udało się 
pozyskać ponad 6,3 mln. zł

- Dziękuję za zaufanie. To już 
siódme udzielone mi absoluto-
rium. Wyjątkowe, bo za specy-
ficzny, pełen niepewności 2020 
rok, który był trudny dla nas 
wszystkich. Dzięki racjonalne-

mu gospodarowaniu uzyskali-
śmy ponad 5-milionową nad-
wyżkę budżetową. Podjęliśmy 
też szereg własnych działań 
pomocowych na rzecz lokal-
nych przedsiębiorców, którzy 
najbardziej ucierpieli w wyniku 
rządowych ograniczeń związa-

nych z pandemią. Pragnę po-
dziękować wszystkim radnym, 
sołtysom, dyrektorom i pra-
cownikom za zaangażowanie 
i wspólną pracę, bez której nie 
osiągnęlibyśmy zamierzone-
go celu – mówi Burmistrz Li-
dzbarka Maciej Sitarek.

Sytuacja finansowa Gminy Lidzbark
• Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego 

na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 81.065 mln zł 
i stanowiło 27,6% planowanych dochodów i było o 7,5% 
wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie 2019 r. 
oraz niższe o 1,2% w stosunku do zadłużenia na koniec 
2019r.

• Nadwyżka budżetowa 5 260 554,22 zł w tym środki niewy-
korzystane zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finan-
sach publicznych - 4 212 058,99 zł.

• W 2020 roku zrealizowano 50 inwestycji na kwo-
tę 4 636 325,22 zł w tym 14 793 m2 utwardzonych dróg, 
chodników i placów.

• Na programy realizowane z udziałem środków europej-
skich Gmina wykonała wydatki w wysokości 901 691,29 zł, 
tj. 61,9% planowanych.

• Gmina Lidzbark w 2020 r. udzieliła dotacji podmiotowych 
i celowych na zadania bieżące w wysokości 6 178 104,84 zł.

• W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano 
88 inwestycji na kwotę 454 109,09 zł. Udało się zrealizo-
wać m. in. budowa placu zabaw w Miłostajkach, budowa 
chodnika na ul. Wiatracznej w Dłutowie, a także realiza-
cja szereg imprez tematycznych, doposażenie świetlic 
czy siłowni zewnętrznych.
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• Firma Classic Sofa w Lidzbarku poszukuje pracownika na stanowisko Zaopatrze-
niowiec – Specjalista ds. zaopatrzenia wymagania oraz szczegółowe informacje 
dotyczące oferty pracy znajdują się pod adresem: https://oferty.praca.gov.pl

• Firma Classic Sofa w Lidzbarku poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista 
ds. Transportu i Magazynów wymagania oraz szczegółowe informacje dotyczące 
oferty pracy znajdują się pod adresem: https://oferty.praca.gov.pl

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracownika na stanowisko pra-
cownik socjalny więcej na stronie: https://oferty.praca.gov.pl

• MGOK Lidzbark zaprasza do udziału w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Nie-
profesjonalnej Powiatu Działdowskiego. Szczegółowe informacje dotyczące kon-
kursu znajdziecie w regulaminie lub pod numerem telefonu 23 696 13 79 i na stro-
nie Domu Kultury www.mgoklidzbark.com

Wieści 
z powiatu

Kolejne umowy na piece podpisane
Piece węglowe starego typu nazywane „kopciu-
chami” charakteryzują się tym, że można w nich 
spalić niestety wszystko. I często właśnie tak bywa. 
Oprócz węgla trafia do nich wszystko, np. śmieci, 
z których do atmosfery uwalnia się wiele bar-
dzo szkodliwych substancji zanieczyszczających 
powietrze. Właśnie z tymi Gmina Lidzbark chce 
walczyć. Aby poprawić jakość powietrza od 2017 
roku w naszej gminie prowadzony jest program, 
dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski 
dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego 
na proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

Gmina Lidzbark podpisała 
kolejne umowy na dofinanso-
wanie wymiany ogrzewania 
węglowego na proekologiczne. 
To pierwsza tura tegorocznego 
dofinansowania, w ramach któ-
rej wymienione zostaną 22 pie-
ce. Pobudowane zostaną także 
2 przydomowe oczyszczalnie. 
W związku z dużym zaintere-
sowaniem dofinansowaniem 
Gmina Lidzbark planuje zwięk-
szenie środków dotacji i umoż-
liwienie wymiany kolejnych 
pieców. – Ekologiczne palenisko 
w gospodarstwie domowym, czy 
też przydomowa oczyszczalnia 
to ogromny krok w przód, zbli-

żający mieszkańców Lidzbarka 
do poprawy naszego lokalnego, 
jak również globalnego klimatu. 
Zauważamy znaczną poprawę 
parametrów jakości powietrza 
takich jak np. PM10. Całorocz-
nie monitorujemy współczynniki 
smogowe, można je obserwo-
wać za pomocą aplikacji Airly. 
Dzięki prowadzonemu progra-
mowi od jego trwania udało się 
wymienić 115 pieców.– mówi 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Si-
tarek.

Co należy zrobić, aby ubiegać 
się o wymianę pieca?

Przede wszystkim należy wy-
pełnić wniosek. Formularze 

dostępne są w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Lidzbarku, a tak-
że na stronie internetowej bip.
umig.lidzbark.pl i www.lidzbark.
pl. Z uwagi na sytuację epi-
demiologiczną wnioski należy 
przesłać drogą pocztową na ad-
res: Urząd Miasta i Gminy w Li-
dzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 
Lidzbark lub wrzucić do skrzyn-
ki podawczej przy drzwiach 
Urzędu do końca lipca.

Warto pamiętać, że o kolejno-
ści przyznania dofinansowania 
decyduje data wpłynięcia po-
prawnie wypełnionego, kom-
pletnego wniosku wraz z za-
łącznikami.

Nowy, urokliwy skwer przy 
MGOK w Lidzbarku

Powstał z inicjatywy pracow-
ników tegoż ośrodka i wykona-
ny jest w całości właśnie przez 
nich. Aranżacja, na którą składa-
ją się ściany obsadzone kwiata-
mi oraz ławki wykonane z palet, 

tworzy przestrzeń, zachęcającą 
mieszkańców do odpoczynku, 
zatrzymania się na chwilę, prze-
czytania tu kolejnej książki, jak 
również przyjemnego spędzenia 
czasu w gronie przyjaciół.

Mieszkańcy Lidzbarka  mogą korzystać z nowego miejsca spotkań 
lokalnej społeczności, którym niewątpliwie jest skwer zdobiący 
główne wejście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. 
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Ambulans Fundacji Ronalda McDo-
nalda ponownie odwiedził Lidzbark
20 maja 2021 r. w Lidzbarku Fundacja Ronalda McDonalda prowadziła badania USG 
dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przebadano 60 małych pacjentów.

Profilaktyczne badania prze-
siewowe USG to jeden z naj-
lepszych sposobów na wczesne 
wykrywanie zmian chorobo-
wych u dzieci. Od 16 lat Funda-
cja Ronalda McDonalda reali-
zuje program „NIE nowotworom 
u dzieci”, w ramach którego 
mobilny ambulans co roku 
przemierza dziesiątki tysięcy 
kilometrów odwiedzając miasta 
w całej Polsce. Na jego pokła-
dzie wykonywane są bezpłatne 
i kompleksowe badania USG 
dzieci. 20 maja ambulans prze-
badał 60 dzieci w Lidzbarku. 
Akcja odbyła się dzięki zapro-
szeniu Burmistrza Lidzbarka 
Macieja Sitarka.

Program profilaktycznych ba-
dań ultrasonograficznych dzie-

ci od 2005 roku jest głównym 
działaniem Fundacji w ramach 
„NIE nowotworom u dzieci”. Ba-
daniami objęte są dzieci w wie-
ku od 2 do 6 lat. Ambulans 
Fundacji Rolanda McDonalda 
to unikalna, mobilna stacja me-
dyczna, składająca się z pocze-
kalni - rejestracji oraz dwóch 
gabinetów lekarskich, wypo-
sażonych w nowoczesny sprzęt 
ultrasonograficzny. Badania 
wykonują lekarze radiolodzy, 
na co dzień pracujący w szpi-
talach pediatrycznych. Asystują 
im wolontariusze, którzy od-
powiadają również za sprawne 
działanie recepcji ambulansu. 
W czasie badania lekarz doko-
nuje kompleksowej oceny stanu 
tarczycy i węzłów chłonnych, 

narządów jamy brzusznej, 
a u chłopców dodatkowo mosz-
ny. Są one realizowane według 
standardów medycznych okre-
ślonych przez Polskie Towa-
rzystwo Ultrasonograficzne. 
Przychodnia na kołach może 
dotrzeć do wielu miejsc, w któ-
rych na co dzień nie ma dostępu 
do tego typu diagnostyki. Bada-
nia wykonywane w ambulansie 
są bardzo atrakcyjne dla ro-
dziców badanych dzieci przede 
wszystkim ze względu na to, 
że są kompleksowe, a pacjenci 
pojawiający się w ambulansie 
nie potrzebują skierowania.

- Dziękujemy za możliwość 
badania! Dla Nas takie badania 
są na wagę złota. Życie bez na-
rządu wymaga częstych wizyt 

oraz usg! Dziękujemy! – mówiła 
jedna z mieszkanek Lidzbarka.

Przez 16 lat działania am-
bulansu z badań skorzystało 
ponad 70 000 dzieci. Podczas 
każdej akcji, tam gdzie jest 

taka potrzeba, rodzice otrzy-
mują informację o konieczności 
konsultacji specjalistycznej lub 
przeprowadzenia dodatkowych 
badań diagnostycznych.

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia do 30 września br. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

Podstawową, obowiązkową me-
todą udziału w NSP 2021 jest sa-
mospis internetowy, który polega 
na samodzielnym wypełnieniu 
na komputerze lub na urządze-
niu mobilnym formularza spiso-
wego, dostępnego na oficjalnej 
stronie Głównego Urzędu Sta-
tystycznego pod adresem spis.
gov.pl. Przez cały czas trwania 
spisu możecie Państwo również 
skorzystać ze stanowiska kom-
puterowego przygotowanego 
do samospisu dla mieszkańców 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Li-

dzbarku (parter budynku).
Osoby, które nie będą mogły 

spisać się samodzielnie, zachę-
camy do odbierania telefonów 
od naszych rachmistrzów spiso-
wym i udzielenia im informacji 
(jest 6 rachmistrzów z terenu 
naszej Gminy Lidzbark).Tożsa-
mość rachmistrza można zwe-
ryfikować poprzez specjalnie 
przygotowaną aplikację dostęp-
ną na stronie https://rachmistrz.
stat.gov.pl lub w Urzędzie Miasta 
i Gminy pod numerem telefonu 
603798313

 Od 17 maja br. prace spisowe 
rozpoczęli rachmistrze w formie 
wywiadu telefonicznego,

w późniejszym czasie może bę-
dzie również w formie wywiadu 
bezpośredniego, o ile pozwoli 
na to sytuacja epidemiczna.

Zapewniamy Państwa, że na-
rzędzia oraz procedury w zakre-
sie bezpieczeństwa stosowane 
przez statystykę publiczną gwa-
rantują pełną ochronę groma-
dzonych informacji. Wszystkie 
dane zebrane od respondentów 
są objęte tajemnicą statystycz-

ną – będą należycie i starannie 
zabezpieczone.

Więcej informacji na temat NSP 
2021 mogą Państwo uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy pod 
numerem telefonu 603798313 
(koordynator gminny- Małgorza-
ta Nawrocka) oraz pod numera-
mi: 23 6961505 wew.144 i wew.126 
lub na stronie internetowej spis.
gov.pl lub dzwoniąc na numer in-
folinii spisowej.

Jeśli nie spisałeś się przez in-
ternet lub na infolinii, zadzwoni 
do Ciebie rachmistrz-zgodnie 

z ustawą nie możesz odmówić 
przekazania danych rachmi-
strzowi.

Zachęcamy Państwa do udzia-
łu w spisie, pomoc osobom 
starszym i niepełnosprawnym 
w swoim otoczeniu, jak rów-
nież do włączenia się w upo-
wszechnianie informacji o NSP 
2021 i przekazywanie informacji 
swoim najbliższym, oczywiście 
w sposób nienarażający Państwa 
zdrowia i bezpieczeństwa.

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ 
DLA POLSKI!
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Wywiad ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Lidzbark, 
Gabrielą Sadowską
Gratuluję Pani Skarbnik za-
jęcia trzeciego miejsca w IV 
Rankingu Skarbnik Samorządu 
w kat. Gminy miejsko-wiejskie 
Dziennika Gazety Prawnej- 
Perły samorządu
Dziękuję bardzo. Jest to ogrom-
ne wyróżnienie nie tylko dla 
mnie, ale również dla wszyst-
kich pracowników Urzędu Mia-
sta i Gminy Lidzbark z Panem 
Burmistrzem na czele.
Bardzo mnie cieszy, że nieza-
leżne gremium Dziennika Ga-
zety Prawnej oceniło tak wy-
soko naszą Gminę.

Proszę powiedzieć od kiedy 
jest Pani Skarbnikiem i jak 
przebiegała Pani kariera za-
wodowa?
Przed objęciem stanowiska 
Skarbnika Miasta i Gminy Li-
dzbark tj. przed 1 sierpnia 

2004 r. przez dwadzieścia dwa 
lata moja praca związana była 
z samorządem. W 1982 r. roz-
poczęłam pracę w księgowości 
Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Lidzbarku, następnie 
zostałam główną księgową 
w Przedsiębiorstwie Energety-
ki Cieplnej w Lidzbarku.
Od 1999 r. pracowałam w Sta-
rostwie Powiatowym w Dział-
dowie w Wydziale Finansowym.
W roku 2004 kiedy otrzymałam 
propozycję objęcia stanowiska 
Skarbnika miałam obawy jak 
każdy myślący człowiek, ale 
stwierdziłam, że moja Gmina 
mnie potrzebuje, więc podję-
łam wyzwanie.

Jak po 17 latach bycia Skarbni-
kiem ocenia Pani swoją decy-
zję?

Uważam, że podjęłam dobrą 
decyzję. Jest to wprawdzie 
bardzo odpowiedzialne stano-
wisko ale bardzo lubię swoją 
pracę i daje mi satysfakcję. 
Bardzo lubię planowanie bu-
dżetu jak również nadzorowa-
nie jego realizacji. Stanowisko 
Skarbnika wiąże się ze ścisłą 
współpracą z Burmistrzem, 
Radą Miejską, sołtysami oraz 

dyrektorami jednostek, ale 
przez te wszystkie lata mia-
łam szczęście do dobrych ludzi 
i współpraca układała i układa 
się pomyślnie.

Czego można Pani życzyć?
Zdrowia oczywiście dla mnie 
i mojej rodziny, bo to jest 
w tych czasach najważniejsze. 
Również dobrych budżetów 

i realizacji wymarzonych in-
westycji dla naszych miesz-
kańców. Moją wymarzoną 
inwestycją zawsze było wy-
budowanie Amfiteatru i bar-
dzo się cieszę, że dzięki Panu 
Burmistrzowi i pracownikom 
Urzędu pozyskano dofinanso-
wanie z RPO Warmia i Mazury 
i moje marzenie się spełni.

Wizyta ministra ds. samorządów w Lidzbarku
We wtorek, 11 maja w Lidzbarku gościł minister ds. samorządów Michał Cieślak odpowiedzialny za współpracę̨ rządu z jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Z ministrem spotkał się Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Minister Michał Cieślak w Rzą-
dzie zajmuje się analizą potrzeb 
samorządów pod kątem działa-
nia i rozwoju samorządu tery-
torialnego oraz zapewnieniem 
wsparcia doradczego i konsul-
tacyjnego. Prowadzi także pra-
ce na rzecz ustanowienia Rady 
Samorządowej przy Prezesie 
Rady Ministrów oraz utworzenia 
Funduszu Interwencji Samorzą-
dowej.

We wtorkowe popołudnie mi-
nister odwiedził Lidzbark, gdzie 

najpierw w Urzędzie Miasta 
i Gminy Lidzbark spotkał się 
z Burmistrzem Lidzbarka Ma-
ciejem Sitarkiem, by następnie 
udać się na objazd inwestycji 
zlokalizowanych na terenie Gmi-
ny.

– Podczas wizyty Pana Mini-
stra Michała Cieślaka, zapre-
zentowałem naszą Gminę oraz 
inwestycje podjęte na jej tere-
nie – mówi burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek - Obejrzeliśmy 
przede wszystkim prowadzone 

aktualnie przez nas inwesty-
cje: przebudowę Targowiska, 
renowację Plaży Miejskiej oraz 
nowo powstający Grzybek zlo-
kalizowany przy Małym Jezior-
ku. Jako Gmina staramy się 
korzystać z wszystkich moż-
liwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Liczę na owocną 
współpracę z Panem Ministrem 
– dodaje Burmistrz.

Burmistrz Lidzbarka w trak-
cie trwania wizyty, przedstawił 
ministrowi Michałowi Cieślako-

wi dalsze plany na rozwój mia-
sta, panowie odwiedzili również 
miejsca, w których już wkrótce 
ruszą prace inwestycyjne. Spo-
tkanie było także okazją do dys-
kusji o problemach samorządu, 
a także rozwiązaniach możli-
wych do zrealizowania. Minister 
wspomniał także o planowa-
nych zmianach w samorządach 
wprowadzonych poprzez usta-
wę Samorząd 3.0, której projekt 
opublikowany zostanie prawdo-
podobnie na jesieni.

- Lidzbark to kolejna gmina, 
która jest przykładem dobrej 
współpracy samorządu z rzą-
dem. Jestem pod wrażeniem 
inwestycji i projektów realizo-
wanych przez Burmistrza Ma-
cieja Sitarka. Trzymam kciuki 
za wszystkie zaplanowane i re-
alizowane inwestycje. – powie-
dział po zakończonej wizycie 
minister Michał Cieślak dzię-
kując Burmistrzowi Lidzbarka 
za poświęcony czas.
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Welex znowu na lidzbarskich drogach
17 maja w trasę po lidzbarskich ulicach ponownie wyruszył „lidzbarski busik”. Welex kursował będzie jak dotychczas, od poniedziałku do piątku.

 Zachęcamy wszystkich mieszkańców i gości do korzystania z Welexa. Przypominamy, że w trakcie panującej pandemii w środkach transportu zbiorowego może podróżować ograniczona 
liczba osób (50% liczby miejsc siedzących). Przypominamy również, że opłata za przejazd to 2 zł. Pasażerowie posiadający Lidzbarską Kartę Mieszkańca mogą korzystać z przejazdów 
bezpłatnie.

Głosuj na podwórko Nivea w Lidzbarku!
Wyobraźmy sobie nowoczesne podwórko z mnóstwem ciekawych urządzeń, na którym dzieci spędzają czas z przyjemnością - razem i aktywnie. 

Chcesz, aby takie miejsce powstało w Lidzbarku? Nic prostszego – wystarczy zagłosować na wybraną lokalizację do kolejnej edycji konkursu „Po-
dwórko Nivea”. A potem zagłosować na lokalną propozycję i trzymać kciuki za wygraną.

Od 24 maja rusza głosowanie. 
Wygrywa 15 lokalizacji z naj-
większą ilością głosów oraz 5 
lokalizacji, których zgłosze-
nia (filmy, zdjęcia, prezentacje) 

były zdaniem jury najciekawsze 
i najbardziej kreatywne.

„Podwórko Nivea” to konkurs, 
w ramach którego powstanie 20 
nowoczesnych placów zabaw. 

Wartość każdego podwórka 
to 250 tys. zł.

Jest to jedna w wielu inicjatyw 
z Gminy Lidzbark, dlatego prosi-
my o wsparcie wszystkich w re-

alizacji tego projektu. Sposób 
jest bardzo prosty, wystarczy 
zagłosować na stronie: https://
podworko.nivea.pl/2021/loka-
lizacja/452-lidzbark aby wes-

przeć mieszkańców wsi w kon-
kursie. Głosowanie trwa do 15 
lipca. Pamiętajcie, że każdy 
z Was może oddać 1 głos dzien-
nie.
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Spalony Dąb Jagiełły ma swojego potomka 
W ramach ogólnopolskiej kampanii #ŁącząNasDrzewa 6 maja 2021 roku na terenie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajo-
brazowego został posadzony potomek prawie 500-letniego pomnika przyrody Dębu Rzeczpospolitej oraz nowe pokolenie lasu.

Wiceminister klimatu i środo-
wiska Edward Siarka wspólnie 
z parlamentarzystami oraz le-
śnikami posadzili dąb wyhodo-
wany z żołędzia Dębu Rzeczy-
pospolitej.

Przypominamy, że prawie 
500-letni Dąb Jagiełły, ważny 
element polskiej przyrody zo-
stał pod koniec ubiegłego roku 
zniszczony na skutek podpale-
nia. Przez prawie pięć wieków 

Dąb był integralną częścią la-
sów. Wyznaczał miejsce spo-
tkań patriotycznych, ludowych, 
słuchał przysięgi na wierność 
Ojczyźnie składanej przez Żoł-
nierzy Wyklętych. Zebrani 6 
maja przedstawiciele władz 
państwowych, samorządów 
i społeczeństwa, a także le-
śnicy posadzili jego Potomka 
w miejscu, gdzie leżą zgliszcza 
Dębu-Ojca.

Symboliczne zasadzeniu „no-
wego” dębu wychodowane-
go z żołędzia Dębu Rzeczpo-
spolitej pokazało, że tragedia 
zniszczenia nie kończy historii 
tego pomnika przyrody. Będzie 
ona kontynuowana przez Syna 
i przyniesie siłę oraz trwałość 
przyrodniczą.

Kolejnym ważnym wydarze-
niem, które miało miejsce tego 
dnia było posadzenie nowego 

pokolenia lasu. 1000 młodych 
sosen będzie podstawą pro-
cesów przyrodniczych, wpły-
nie pozytywnie na pochłania-
nie dwutlenku węgla, stworzy 
miejsce odpoczynku dla ludzi 
i dostarczy ekologicznego, od-
nawialnego surowca, jakim jest 
drewno.

Akcja #ŁacząNasDrzewa zo-
stała zainaugurowana przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej – Andrzej Duda w Mię-
dzynarodowy Dzień Lasów (21 
marca) i polega na działaniach 
na rzecz przyrody – sadzeniu 
nowych lasów, sprzątaniu le-
śnych ostępów, organizowaniu 
aktywności sportowej w lasach.

To wydarzenie niewątpliwie 
zapisze się w historii Górznień-
sko – Lidzbarskiego Parku Kra-
jobrazowego, ale także polskiej 
przyrody.

Lidzbark nakręca się na pomaganie
Przyszedł czas na podsumowanie akcji podczas, której wspólnie zbieraliśmy zakrętki dla Marty. 

Po blisko 8 miesiącach odkręci-
liśmy 2920 kg nakrętek! Co dało 
nam 2176 zł na walkę z ostrą bia-
łaczką szpikową, z którą zmaga 

się 10-letnia Marta. Wielkie po-
dziękowania kierujemy do wszyst-
kich osób, które oddały chociaż 
jedną małą nakrętkę. Największe 

podziękowania kierujemy jednak 
do Was - mieszkańców Miasta 
i Gminy Lidzbark – to dzięki Wa-
szemu wielkiemu sercu jesteśmy 

w stanie dokonywać cudów!
Akcja oczywiście się nie kończy! 

Zbieramy dalej! Jeśli znasz ko-
goś kto jest pod opieką Fundacji 

i chciałby aby przekazać mu pie-
niądze ze zbiórki nakrętek pisz 
na adres mailowy: promocja@li-
dzbark.pl. 
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Współpraca Gminy Lidzbark z Nadleśnic-
twem Lidzbark

Zauważyliście, że nieważ-
ne w jakim punkcie Lidzbarka 
jesteście i gdzie nie spojrzy-
cie, naokoło rozpościerają się 
przepiękne lasy? Nic dziw-
nego, bowiem lasy w naszej 
gminie stanowią prawie 50% 
obszaru i są doskonałym miej-
scem do uprawiania turystyki 
pieszej i rowerowej, połączo-
nej z obserwacją chronionych 
i unikatowych siedlisk roślin 
niespotykanych nigdzie indziej. 
Na terenie naszej gminy mamy 
ponad 50 km oznakowanych 
tras, a także kilometry nie-
oznakowanych i niezwykle uro-
kliwych leśnych ścieżek, które 
bez problemu można zwiedzić 
rowerem. W związku z tym 
w minionym miesiącu na tere-
nie Nadleśnictwa Lidzbark mia-
ło miejsce spotkanie konsul-
tacyjne na temat współpracy 
Lasów Państwowych z Gminą 
Lidzbark, w którym udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Miasta 

i Gminy w Lidzbarku oraz Nad-
leśnictwa Lidzbark. Spotka-
nie dotyczyło w szczególności 
modernizacji tras rowerowych 
oraz ich oznakowania. Nad-
leśnictwo Lidzbark położone 
jest na terenie następujących 
gmin powiatu działdowskiego 
- Działdowo, Lidzbark, Płośni-
ca, Rybno, miasto Działdowo, 
miasto Lidzbark, powiatu no-
womiejskiego - Grodziczno, 
powiatu ostródzkiego - Dąb-
równo, Lubawa oraz na terenie 
województwa mazowieckiego 
w gminie Lubowidz w  powie-
cie żuromińskim. W spotkaniu 
poza przedstawicielami Urzędu 
Miasta i Gminy Lidzbark, wzię-
li udział pracownicy zajmujący 
się zagadnieniami wymagają-
cymi współpracy na linii las – 
gmina.

Współpraca jak podkreśla 
Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek oraz Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Lidzbark Dariusz 

Szczawiński jest konieczna 
bowiem wspólne przedsię-
wzięcia nadleśnictwa i gminy 
to czasem konieczność, ale też 
dobre rozwiązanie. Spotkanie 
było okazją do przedstawienia 
pomysłów na zmodernizowanie 
oznakowania istniejących ście-
żek rowerowych, jak rozważe-
nia zmodyfikowania niektórych 
tras. To pierwsze tego typu 
spotkanie. W najbliższym cza-
sie planowane są koleje spo-
tkania i konsultacje dotyczące 
tras rowerowych, tym razem 
w większym gronie z udziałem 
przedstawicieli również Wel-
skiego Parku Krajobrazowego, 
Górznieńsko – Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego, a tak-
że sąsiednich gmin przez któ-
re moglibyśmy poprowadzić 
wspólne szlaki.

Spotkanie pozwoliło na dys-
kusję i stworzenie planów 
na kolejne lata dobrej współ-
pracy.

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie 
nie śniło się nikomu z osobna.” Franklin Roosevelt.
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