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Marszałek z wizytą w Lidzbarku

Inwestycja wykonywana 
wspólnie z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich to coś na co od dłuż-
szego czasu najbardziej czekali 
rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkola Bajkowy Zaką-
tek. Tę wyjątkową inwestycję 
wspólnie z zaproszonymi gość-
mi otworzyła dyrektor Przed-
szkole Bajkowy Zakątek Teresa 
Rakocka wraz wychowankami 
placówki. Następnie zaproszeni 
goście udali się do przedszkola 
Bajkowy Zakątek, które uzyska-
ło dofinansowanie z PROW na 
lata 2014-2020, dzięki któremu 
w  przedszkolu powstały spe-
cjalne sale dydaktyczne, przy-
gotowane z  myślą o  dzieciach 
o  specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych. 

- Lidzbark rozwija się na każdej 
płaszczyźnie. Zaczynając od infra-
struktury drogowej, kończąc na 
kulturze, a także inwestycje w na-
szych najmłodszych mieszkańców. 
Wszystko dzięki dobrej współpracy 
samorządów na każdym szczeblu, 
i także płynących z tego dofinan-
sowaniach – mówi burmistrz Lidz-
barka Maciej Sitarek.

Wizyta Marszałka była także 
okazją do otwarcia nowej sie-
dziby poradni psychologiczno 
-pedagogicznej, która mieści 
się obecnie w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. 
Garbuzy.

W marcu nasze miasto 
odwiedzili wyjątkowi 
goście: Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Ziejewski, 
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin, 
a także Starosta Powiatu 
Działdowskiego Paweł 
Cieśliński. Wizyta 
gości była okazją do 
uroczystego otwarcia 
przebudowanego 
chodnika przy ulicy 
Główny Dworzec.
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Nowy przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lidzbarku
Radny Rady Miejskiej Michał Dzimira podczas  
XLII Sesji Rady Miejskiej został wybrany na nowego 
przewodniczącego. 

Do życia powołana została 
czwarta kadencja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, a w marcu odby-
ła się pierwsza sesja nowo wy-
branej Rady. W jej skład wcho-

dzi 15 uczniów. To uczniowie 
szkół z  terenu gminy Lidzbark, 
zarówno tych podstawowych, 
jak i  ponadpodstawowych. Na 
wczorajszej sesji wybrane zosta-

ło prezydium Rady. Młodzi Radni 
wybrali spośród siebie przewod-
niczącego, wiceprzewodniczą-
cych, a  także sekretarza Rady. 
Uczniowie należący do Rady 
będą mogli wypowiadać się 
w sprawach bezpośrednio ich do-
tyczących. Celem Młodzieżowej 
Rady jest bowiem zwiększenie 
zainteresowania i  zaangażo-
wania młodych ludzi sprawami 
publicznymi na poziomie lokal-
nym. Młodzi radni dzielą się 
pomysłami z Radą Miejską oraz 

Burmistrzem, a także podejmu-
ją szereg działań integrujących 
i wspierających środowisko mło-
dych w Lidzbarku.

Skład Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Lidzbarku kadencja 2021-
2023:

 • Kilanowska Patrycja – Prze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady

 • Lemańska Hanna – Wiceprze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady

 • Rolka Nikola – Wiceprzewod-
nicząca Młodzieżowej Rady

 • Kułakowska Wiktoria – Sekre-
tarz Młodzieżowej Rady 

 • Krajewska Maja – Radna 
 • Ciechanowska Małgorzata – 

Radna 
 • Gutowski Patryk – Radny 
 • Karda Zuzanna – Radna 
 • Anuszewska Oliwa – Radna 
 • Bartkowski Bartosz – Radny 
 • Pydynkowska Amelia – Radna 
 • Karda Sara – Radna 
 • Grochowalski Maciej – Radny 
 • Leśniewski Błażej – Radny 
 • Iwan Jakub – Radny

Kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Podczas sesji Rady Miejskiej 
Radni zgłosili kandydaturę dwóch 
radnych na to stanowisko: Micha-
ła Kwiatkowskiego oraz Michała 
Dzimiry. Spośród nich większością 
głosów został wybrany radny Mi-
chał Dzimira. 

- Dziękuję za zaufanie radnym. 
Liczę na dobrą współpracę nie 
tylko z  Radą Miejską, ale także 
z Burmistrzem Lidzbarka Macie-
jem Sitarkiem. Stoimy w trudnych 
historycznie czasach pandemii, 
ale przede wszystkim wojny na 

Ukrainie. Mam nadzieję, że w peł-
ni sprawdzę się w powierzonej mi 
nowej funkcji - mówi nowy prze-
wodniczący Michał Dzimira.

Michał Dzimira jest radym 
Rady Miejskiej nieprzerwanie 
od 1998 roku, nauczycielem hi-
storii w Szkole Podstawowej nr 1 
w Lidzbarku od 2000 roku, zapa-
lonym historykiem. Jest autorem 
ponad 200 artykułów o dziejach 
Lidzbarka, a także wielu książek 
historycznych na temat naszego 
miasta. 

W 2016 roku Lidzbark dołączył do grona miast, w których 
funkcjonowanie rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miejska. 
Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz 
upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi 
ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie 
uczestniczyć w życiu miasta. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lidzbarku  
pełni dyżur dla miesz-
kańców w każdy 
poniedziałek w godzi-
nach 11:00 – 12:30.
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Dzień Kobiet 
w Gminie 
Lidzbark 
Dawniej symboliczny goździk i rajstopy, dziś tulipany, 
róże lub pudełko czekoladek – w ten sposób panowie 
zwykle obdarowują swoje panie. Po prostu za to, że 
są. Jak mawiał francuski historyk Pierre de Brantome 
„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”. 
Dzień Kobiet to szczególny dzień w czasie którego 
możemy podziękować naszym wszystkim Paniom 
za to, że po prostu są. Za ich pomoc, dobre rady, 
uśmiech i heroiczną pracę każdego dnia. Święto 
to o bardzo długiej tradycji, obchodzone corocznie 
8 marca, świętowały również Panie z terenu Gminy 
Lidzbark.

Bryńsk

Bełk

Chełsty

klonowo

Bełk

jamielnik

miłostajki

tarCzyny
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nowe dłutowo nowy dwór pogodna jesień

słup stare dłutowo senior +

wąpiersk wlewsk lidzBark
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Na pierwszy ogień – świetlice 
wiejskie. Właśnie trwa utwar-
dzanie placu przy świetlicy w Klo-
nowie, gdzie powstanie również 
mini scena plenerowa. Całkowi-
ta wartość zadania to niespełna 
100 tysięcy złotych. Ukończono 
bezpieczne dojście i  dojazd do 
nowo wybudowanej świetlicy 
w  Chełstach. Wartość inwestycji 
to blisko 35 tys. zł.  W przypadku 
obu inwestycji część zadań decyzją 
mieszkańców zrealizowano w ra-
mach funduszu sołeckiego. Dzięki 
tym inwestycjom mieszkańcy będą 
mogli organizować zabawy nie tyl-
ko wewnątrz świetlicy, ale również 
na zewnątrz na przygotowanym 
do tego placu. Także mieszkańcy 
Starego Dłutowa mogą już korzy-
stać nie tylko z altany, ale także 
z  utwardzonego wokół placu. 
Pojawią się także elementy placu 
zabaw, z których korzystać będą 
mogli najmłodsi mieszkańcy wsi.  

Zakończyły się prace przy budo-
wie łącznika w Jamielniku między 
dwiema drogami zrealizowanymi 

w zeszłym roku dzięki dofinanso-
waniu z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych i  Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych.

- Droga, którą otworzyliśmy w ze-
szłym roku prowadzi zarówno do 
nowego osiedla, ale także do za-
budowań, w  których mieszkańcy 

mieszkają od wielu lat. Dzięki po-
zyskanym dofinansowaniom i środ-
kom własnym Gminy Lidzbark udało 
się połączyć zachodnią i wschodnią 
stronę Lidzbarka - od drogi w kie-
runku Bryńska, aż do ul. Zieluńskiej 
– mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek. – Łącznik, który powstał 

w tym roku jeszcze bardziej uspraw-
ni poruszanie się mieszkańcom tego 
rejonu i  zwiększy ich bezpieczeń-
stwo – dodaje burmistrz. 

Coraz bliżej końca są prace przy 
budowie stacji podnoszenia ci-
śnienia, która powstaje przy ul. 
3 Maja. Stoją już elementy ze-

wnętrzne, czy zbiornik i budynek 
do obsługi stacji. Obecnie czekamy 
na dostawę i montaż wyposażenia 
oraz całej automatyki służącej do 
obsługi stacji.

Już wkrótce rozpocznie się zago-
spodarowanie terenu przy świetli-
cy wiejskiej w Wąpiersku i Nicku.

Inwestycje

Ruszyła realizacja tegorocznych inwestycji
Pierwsze dni wiosny za 
nami. Czas na realizację 
tegorocznego budżetu 
inwestycyjnego. 

jamielnik

Chełsty klonowo

stare dłutowo staCja podnoszenia Ciśnienia
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Park w  centrum miasta zyska 
w końcu nowe życie, a nasi miesz-
kańcy kolejne miejsce na niedziel-
ne spacery. Już po kilku dniach od 
nabycia parku rozpoczęły się tam 
kompleksowe porządki i zagospo-
darowanie terenu. Posprzątane 
zostały zalegające gałęzie, liście 
czy porozrzucane śmieci. Zago-
spodarowanie parku przyczyni się 
niewątpliwie do uatrakcyjnienia 
okolicy, a  mieszkańcy z  pewno-
ścią ucieszą się z nowego parku, 
który do tej pory tylko straszył 
swoim wyglądem.

- Cała transakcja możliwa była 
dzięki dobrej współpracy z Radą 
Miejską w  Lidzbarku, która wy-
raziła zgodę na przejęcie parku 
i przede wszystkim dzięki zrozu-
mieniu rodziny Różyckich, których 
wolą było przeznaczenia tego te-
renu na cele publiczne. Głównym 
celem jest rewitalizacja dawnego 
parku przy PKP, nadanie mu no-
wego życia i  stworzenie przyja-
znej przestrzeni dla mieszkań-
ców - mówi Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek.

Warto dodać, że do akcji sprząta-
nia parku z inicjatywy Pani Izabeli 
Świniarskiej – Ławickiej dołączyli 
członkowie Rady Osiedla „Cen-
trum” oraz Młodzieżowa Rada 
Miejska , którzy uporządkowali 
park oraz posprzątali resztę zale-
gających liści i śmieci.

- Cieszę się, że nasza najnowsza 
inwestycja od samego początku 
jest tak mocno wspierana przez 
naszych mieszkańców, którzy ak-
tywnie pomagają w porządkowa-
niu parku przy ulicy Dworcowej. 
Mam nadzieję, że po zagospo-
darowaniu tego terenu park przy 
PKP będzie nam służył przez długie 
lata i będzie kolejnym miejscem, 
w które mieszkańcy będą wybierali 
się na niedzielne spacery - mówi 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Park przy ulicy Dworcowej 
wreszcie w rękach mieszkańców
Ponad 4542 m2 
parku w centrum 
miasta w końcu zyska 
nowe życie. Po wielu 
miesiącach przygotowań 
i organizowania 
formalności udało się 
nabyć park przy poczcie na 
ul. Dworcowej. Burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek 
chce, by to miejsce stało 
się atrakcyjnym miejscem 
dla mieszkańców i gości. 
Całkowity koszt inwestycji 
to 260 tyś. zł.
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Solidarni z Ukrainą

Polacy jako naród doświadczo-
ny przez wiele bitew, najazdów, 
rozbiorów i wojen okazał się dla 
mieszkańców okupowanej Ukra-
iny azylem w Środku Europy. Od 
samego początku wspieraliśmy 
Ukraińców na każdej możliwej 
płaszczyźnie. Rozpoczynając od 
pomocy finansowej, przez po-
moc humanitarną, kończąc na 
„zwykłej” pomocy mieszkańców 
Miasta i Gminy Lidzbark. 

Od niemalże pierwszego dnia 
wojny rosyjsko-ukraińskiej dołą-
czyliśmy do wielu akcji mających 
na celu zwalczenie skutków inwa-
zji Rosji na Ukrainę. 

Rozpoczęliśmy od zorganizo-
wania przez Burmistrza Lidzbar-
ka wspólnie z  Domem Kultury 
i ośrodka sportu punktu zbiórki 
najbardziej brakujących rzeczy dla 
uchodźców z Ukrainy.

Pierwszy dzień zbiórki dla Ukra-
iny przerósł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Setki kilogramów 
ubrań, zabawek, żywności, środ-
ków czystości, a nawet rysunki, 
które pokazywały, że jesteśmy 
sercem z  Ukrainą - łzy wzrusze-
nia same napływały nam do oczu. 
Zbiórka pokazała nam ogrom 
dobroci jaki kryje się w sercach 
mieszkańców Gminy Lidzbark. 
Lidzbark po raz kolejny stanął na 
wysokości zadania i pokazał, że 
potrafi pomagać. 

Kolejny dzień pomocy to coraz 
więcej darów i niezliczona ilość 
rąk do pomocy w  pakowaniu. 
Dzięki wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w pomoc - instytucjom 
i osobom prywatnym, które do-
starczyły dary, a także pomogły 
przy segregowaniu, pakowaniu 
i ich opisywaniu pobiliśmy kolej-

ny rekord. Pomimo ogromnej ilo-
ści rzeczy, udało się je spakować 
w niespełna 4 godziny!

Po zapakowaniu wszystkich 
darów dwa busy pełne pomocy 
dla Ukrainy wyruszyły z Lidzbar-
ka w  kierunku ukraińskiej gra-
nicy. Wszystko dzięki pomocy 
mieszkańców oraz firm SE-DA 
i Agronaft, które użyczyły swoje 
busy specjalnie na ten cel. Koszt 
transportu na granicę z Ukrainą 
w formie paliwa zapewniły także 
stacja paliw w Ciborzu p. Rutkow-
skiej i stacja paliw MOYA w Prze-
łęku p. Rehmus. Firma SE-DA 
także ufundowała zapas paliwa.

Następnym etapem naszej po-
mocy było uruchomienie przez 
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku 
adresu e-mail ukraina@lidzbark.
pl pod którym mieszkańcy mogli 
i  wciąż mogą zgłaszać chęć za-
pewnienia mieszkania uchodź-
com z Ukrainy.

W kolejnych dniach lidzbarskie 
dary dotarły na polsko-ukraińską 
granicę. Dyrektor MOSiR Lidzbark 
– Marek Ziółkowski i  dyrektor 
MGOK Lidzbark – Mariusz Gołę-
biowski osobiście zawieźli pomoc 
dla uchodźców do przygranicz-
nych miejscowości. 

– Pomoc spływa z całej Polski. 
Towary są przepakowywane na 
palety i  pakowane do ciężaró-
wek, ale również na prywatne 
samochody lokalnych mieszkań-
ców, którzy jadą bezpośrednio na 
front. Przy segregowaniu i rozwo-
żeniu darów pracują całe rodziny. 
Tutejsze magazyny są nie tylko 
pełne darów, ale i pełne ludzi – 
wolontariuszy, którzy całymi dnia-
mi pracują na rzecz pomocy dla 
Ukrainy – mówi Marek Ziółkowski

- Organizatorzy zbiórek bardzo 
chwalili dary z Lidzbarka, przede 
wszystkim za sposób ich przygo-
towania. Przywiezione przez nas 
paczki były posegregowane, opi-
sane co zdecydowanie ułatwiało 
i  skracało pracę wolontariuszy. 
Pakunki, które rozładowaliśmy 
w punkcie zbiórki w Cieszanowie 
od razu bezpośrednio pakowa-
ne były do wyjazdu na Ukrainę. 
Warto podkreślić, że dary te nie 
są przeznaczone dla uchodźców 
po polskiej stronie, ale potrze-
bującym po stronie ukraińskiej 
i walczącym na froncie – dodaje 
Mariusz Gołębiowski

– Jestem niezwykle dumny z na-
szych mieszkańców i  z  ich wiel-
kiego serca. Ponownie pokazali-
ście, że Lidzbark potrafi pomagać.
Dzięki pracy całego sztabu ludzi 
w  ekspresowym tempie najpo-
trzebniejsze rzeczy trafiły do na-
szych sąsiadów za wschodnią gra-
nicą – mówi Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek

Dzięki Klaudii Nadolskiej, po-
mysłodawczyni akcji w Lidzbarku, 
mieliśmy możliwość skontaktowa-
nia się z  koordynatorem zbiórki 
w miejscowości Cieszanów, gdzie 

trafiły lidzbarskie dary. Wielkie 
podziękowania należą się firmie 
Sim-Net salon tele-media IŁAWA 
Krzysztof Tucholski z Iławy, która 
ufundowała paczkę elektroniki. 
Radiotelefony, powerbanki, ła-
dowarki sieciowe i samochodowe, 
latarki czołowe i ogromny zapas 
baterii. Swoją cegiełkę do tego 
sprzętu dołożyło także Przedszko-
le Miejskie w Lidzbarku. Finalnie 
sprzęt za prawie 6000 zł został 
przekazany dla specjalnego ku-
riera, który trafia bezpośrednio do 
żołnierzy i partyzantów walczących 
na froncie. Firma PGK Lidzbark 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej przekazała paczkę me-
dykamentów, środków opatrun-
kowych, środków higienicznych, 
bandaży, wody utlenionej, leków 
przeciwbólowych. Firma Opalo 
Liw z Lidzbarka przekazała masę 
kartonów, dzięki którym mogliśmy 
zapakować wszystkie przekazane 
przez Was dary. Lidzbarska Spół-
dzielnia Mleczarska podzieliła się 
swoimi wyrobami, ale przekazała 
także koce i medykamenty. Firma 
Freshwal Paweł Waleszkowski 
przekazała kilkanaście skrzynek 
pełnych świeżych owoców. 

Następny dzień wojny rosyj-
sko-ukraińskiej to w  Lidzbarku 
kolejny dzień zbiórki. W związku 
z  coraz większą liczbą uchodź-
ców z Ukrainy docierających do 
naszej gminy zwróciliśmy się do 
naszych mieszkańców z  prośbą 
o pomoc żywnościową oraz ar-
tykuły chemiczne. Tego same-
go dnia udało się nam również 
uruchomić nieodpłatną pomoc 
prawną oraz psychologiczną dla 
uchodźców. Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej znajduje się 
w Lidzbarku przy ul. Dworcowej 
2. Natomiast psycholog pełni dy-
żur w Filii Poradni Psychologicz-
no - Pedagogicznej w Lidzbarku, 
która została przeniesiona do 
budynku Liceum Ogólnokształ-
cącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. K.K. Baczyńskiego, ul. 
Garbuzy 20. 

Kolejny dzień to kolejni dar-
czyńcy. Firma Agronaft zaspon-
sorowała prawie dwa tysiące 
bochenków chleba, które wyje-
chały z Lidzbarka prosto na gra-
nicę polsko-ukraińską. Upieczenia 
chleba z wydłużonym terminem 
przydatności podjęła się piekarnia 
GS z Lidzbarka. 

24 lutego cały świat zamarł. Rozpoczęła się wojna 
Rosji z Ukrainą, a co za tym idzie zmienił się świat 
jaki do tej pory znaliśmy. Świat, który znał konflikty 
zbrojne z opowiadań okazał się rzeczywistością dla 
naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. 
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Od 7 marca, aż do 20 marca 
mieszkańcy Lidzbarka mogli też 
pomagać w nieco innej formie. 
Skrzynki, w których można było 
zostawiać dary dla potrzebujących 
obywateli Ukrainy zostały rozsta-
wione w lidzbarskich sklepach. 
Przedsiębiorstwa, które przyłą-
czyły się do akcji to: KREDENS, 
LEWIATAN, MARZA II Kamińska 
Marzanna, Sklep TRADO, sklep 
spożywczy Groszek, FH Marco 
Marek Ostrowski, sklep spożyw-
czo-przemysłowy Grażyna Świ-
niarska, sklep spożywczy, Teresa 
Kortas-Błaszkowska, STOKROTKA, 
DOZ Apteka dbam o zdrowie. 

Natomiast od 16 marca oby-
watele Ukrainy, którzy wjechali 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej od dnia 24 lutego 2022 
roku, bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy mogą wnioskować o nu-
mer PESEL. W związku z zaistniałą 
sytuacją do końca marca godziny 

pracy Wydziału Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miasta i  Gminy 
w Lidzbarku zostały wydłużone. 
Do tej pory wydano już blisko 100 
numerów PESEL - 41 kobietom, 7 
mężczyznom, 51 dzieciom.

Do wniosku o  nadanie nume-
ru PESEL należy dołączyć zdjęcie 
spełniające wymagania okre-
ślone w  ustawie o  dowodach 
osobistych. Jest aż 60 dni od 
momentu przekroczenia granicy 
na dokonanie wszelkich formal-
ności, dlatego, aby wyelimino-
wać niepotrzebne kolejki prosi-
my o wcześniejszy kontakt w celu 
umówienia terminu swojej wizyty 
pod numerem telefonu: 23 696 
15 05 wew. 126, lub 533 549 298 

W  celu złożenia wniosku o  nu-
mer PESEL należy ze sobą zabrać 
wszystkie dokumenty, które Pań-
stwo posiadacie (np.: paszport, akt 
urodzenia dziecka). Ponadto każda 
rejestrująca się osoba, która chcia-

łaby posiadać profil zaufany musi 
mieć POLSKI numer telefonu.

Lidzbarska pomoc dla Ukrainy 
przerosła nasze wszelkie oczeki-
wania. - Okazana dobroć, serce 
i pomoc w jakiejkolwiek postaci 
podnosi nas na duchu. Mamy na-
dzieję, że niechciana przez nikogo 
wojna dobiegnie jak najszybciej 
końca, a  pokój pomiędzy zwa-
śnioną Ukrainą i Rosją nastanie 
lada dzień. Mamy nadzieję, że po-
mogliśmy choćby niewielkiej ilości 
osób i cieszymy się, że mieszkańcy 
Lidzbarka mają tak wielkie serca – 
mówi Burmistrz Lidzbarka. 

Obywatele Ukrainy którzy przy-
byli ze zwierzętami proszeni są 
o kontakt z Powiatowym Leka-
rzem Weterynarii.

Senat 24 marca 2022 roku 
uchwalił nowelizację ustawy 
o wspieraniu obywateli Ukrainy, 
którzy przed wojną schronili się 
w Polsce. Specustawa ma obej-

mować także osoby, które przy-
były do Polski przekraczając inne 
granice niż polsko-ukraińska. 
Nadal jednak regulacja dotyczyć 
będzie osób posiadających ukra-
ińskie obywatelstwo, ewentualnie 
ich małżonków bez takiego oby-
watelstwa. 

świadczenia dla obywateli 
ukrainy
W  związku z  masowym napły-

wem osób z terytorium Ukrainy 
poszukujących w  naszym kraju, 
a w tym też w naszej gminie po-
mocy z powodu konfliktu zbroj-
nego występującego na terenie 
w/w  państwa, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Lidzbar-
ku (zgodnie z  ustawą z  dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa), informujemy że, 
Obywatelom Ukrainy w ramach 

pomocy społecznej przysługuje:
− jednorazowe świadczenie 

pieniężne w  wysokości 300,00 
zł na osobę (dla obywateli Ukra-
iny, których pobyt jest uznawany 
za legalny, na podstawie art. 2 
ust 1 w/w ustawy, którzy zostali 
wpisani do rejestru pesel),

− posiłek dla dzieci w  szkole 
i w przedszkolu (doraźnie, na czas 
nie dłuższy niż 2 miesiące),

− pomoc żywnościowa (w  ra-
mach Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym),

– kryterium dochodowe dla oso-
by samotnie gospodarującej – do 
1707,20 zł.

– kryterium dochodowe dla 
osoby w rodzinie – do 1320,00 zł.

Obywatelom Ukrainy w związ-
ku z  w/w  ustawą przysługuje 
również prawo do świadczeń ro-
dzinnych, o których mowa w usta-
wie z  dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczenia rodzinnych.
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Świadczeniami rodzinnymi są:
1) Zasiłek rodzinny oraz dodat-

ki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
a) urodzenia dziecka 
b) opieki nad dzieckiem w okre-

sie korzystania z urlopu wycho-
wawczego

c) samotnego wychowywania 
dziecka

d) wychowywania dziecka w ro-
dzinie wielodzietnej 

e) kształcenia i  rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego

f) rozpoczęcia roku szkolnego
g) podjęcia przez dziecko nauki 

w szkole poza miejscem zamiesz-
kania

1) Jednorazowa zapomoga z ty-
tułu urodzenia się dziecka

 2) Świadczenia opiekuńcze: za-
siłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 
opiekuńczy

3) Świadczenie rodzicielskie 
Powyższe świadczenia przyzna-

wane są odpowiednio na zasa-
dach i w trybie określonych w tych 
przepisach, z wyłączeniem warun-
ku posiadania karty pobytu z ad-
notacją „dostęp do rynku pracy”.

Ustalając prawo do świadczeń 
rodzinnych uzależnionych od kry-
terium dochodowego, przy usta-
laniu dochodu rodziny w przeli-

czeniu na osobę nie uwzględnia 
się członka rodziny, który, zgodnie 
z oświadczeniem osoby ubiega-
jącej się o  te świadczenia, nie 
przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Obywatelowi Ukrainy przeby-
wającemu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, którego 
pobyt na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej jest uznawany za 
legalny na podstawie art. 2 ust.1, 
prawo do świadczeń rodzinnych, 
począwszy od miesiąca, w któ-
rym wpłynął wniosek, nie wcze-
śniej niż od miesiąca, w którym 

obywatel ten został wpisany do 
rejestru, o którym mowa w art. 
3 ust. 3, a w przypadku świad-
czeń przysługujących na dziecko 
– również dziecko zostało wpi-
sane do tego rejestru. Wniosek 
o przyznanie świadczeń rodzin-
nych zawiera numer PESEL wnio-
skodawcy oraz, jeżeli występuje, 
rodzaj, serię i numer dokumentu 
stanowiącego podstawę przekro-
czenia granicy,     a w przypadku 
świadczeń przysługujących na 
dziecko – numer PESEL dziecka 
oraz, jeżeli występuje, rodzaj, 
serię i  numer dokumentu sta-

nowiącego podstawę przekro-
czenia granicy.

Świadczenie wychowawcze, 
o którym mowa w ustawie z dnia 
11 lutego 2016r. o pomocy pań-
stwa w  wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2019r. poz. 2407 oraz 
z 2021r. poz.1162, 1981 i 2270) 
oraz świadczenie dobry start, 

o  którym mowa w  przepisach 
wydanych na podstawie art. 
187a ustawy z  dnia 9 czerwca 
2011r.o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z  2022r. Poz 447) realizuje Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych  
Inspektorat w Działdowie ul. Wa-
ryńskiego 13, 13-200 Działdowo.
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Z  tego względu Zarząd Powia-
tu Działdowskiego, dostrzegając 
zagrożenie dla prawidłowego 
i  nieprzerwanego funkcjonowa-
nia obu lidzbarskich szkół ponad-
podstawowych, zaproponował 
włączenie Liceum Ogólnokształcą-
cego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go do Zespołu Szkół im.  Króla 
Władysława Jagiełły z  dniem 1 
września 2022 roku. W  ocenie 
Zarządu Powiatu Działdowskiego 
połączenie obu szkół w  okresie 
znaczącego spadku liczby uczniów 
stworzy zarówno Liceum Ogólno-
kształcącemu z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Lidzbarku, jak i Ze-
społowi Szkół im. Króla Władysła-
wa Jagiełły w Lidzbarku optymal-
ne warunki do dalszego stabilnego 
funkcjonowania i przyniesie wiele 
korzyści. Umożliwi m. in. płynne 
przechodzenie kadry pedagogicz-
nej i niepedagogicznej pomiędzy 
szkołami, co zapewni pracowni-
kom bezpieczeństwo i stabilność 
zatrudnienia, jednak najważniej-
szą wartością połączenia obu szkół 
jest zagwarantowanie uczniom 
szkół podstawowych z  gminy 
Lidzbark dotychczasowego wybo-
ru różnych typów szkół w miejscu 

zamieszkania. Absolwenci szkół 
podstawowych będą mogli wybrać 
szkołę zgodnie z własnymi prefe-
rencjami, predyspozycjami i uzdol-
nieniami. Będą mogli kontynu-
ować naukę w liceum, technikum 
lub  branżowej szkole I  stopnia 
w swojej rodzinnej miejscowości 
bez konieczności uciążliwych do-
jazdów generujących dodatkowe 
koszty. Połączenie obu placówek 
zoptymalizuje także wykorzystanie 
bazy dydaktycznej, zintegruje spo-
łeczność połączonych jednostek 
oraz umożliwi realizację wspól-
nych przedsięwzięć służących roz-
wojowi każdej szkoły.  

Włączenie Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Lidzbarku do Ze-
społu Szkół im. Króla Władysława 
Jagiełły w Lidzbarku  nie zakłóci 
realizacji działalności dydaktycz-
no-wychowawczej żadnej z placó-
wek. Z perspektywy uczniów oraz 
rodziców niewiele się zmieni: 
zajęcia odbywać się będą w po-
dobny sposób jak dotychczas, 
w tych samych siedzibach oraz na 
znanych i akceptowanych warun-
kach. Szkoły będą funkcjonowały 
niemal jako niezależne jednostki, 
ponieważ połączenie nie narusza 

odrębności rad pedagogicznych, 
rad rodziców i  samorządów 
uczniowskich poszczególnych pla-
cówek. Każda szkoła zachowa tak-
że swoją dotychczasową nazwę.

Pozytywną opinię o  projekcie 
aktu założycielskiego Zespołu 
Szkół w Lidzbarku, składającego 
się z Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Technikum i  Branżowej Szkoły 
I stopnia, wyraziły rady pedago-
giczne obu placówek. Decyzję o  
połączeniu szkół podjęła Rada 

Powiatu Działdowskiego na se-
sji w dniu 23 marca 2022 roku. 
W przekonaniu Zarządu Powiatu 
Działdowskiego połączenie obu 
szkół jest racjonalnym rozwią-
zaniem, stanowiącym szansę na 
stabilne funkcjonowanie placó-
wek, ochronę miejsc pracy i za-
pewnienie absolwentom szkół 
podstawowych możliwości wy-
boru dalszej ścieżki kształcenia, 
zwłaszcza że obie placówki po-
siadają specjalistyczne pracow-
nie wyposażone w  nowoczesny 
sprzęt i  pomoce dydaktyczne. 

Dlatego już dziś Ósmoklasistów 
gminy Lidzbark zachęcamy do za-
poznania się z  ofertą edukacyj-
ną trzech lidzbarskich  szkół 
ponadpodstawowych: liceum 
ogólnokształcącego, technikum 
i  branżowej szkoły I stopnia oraz 
kontynuowania nauki w  jednej 
z  nich. Każdemu Absolwentowi 
szkół podstawowych życzymy 
dokonania przemyślanego i traf-
nego wyboru, który w przyszłości 
pozwoli realizować własne plany 
edukacyjne i odnosić sukcesy za-
wodowe. zarząd Powiatu działdowskiego

Jeden zespół – trzy rodzaje 
szkół ponadpodstawowych 
i wiele możliwości kształcenia
W roku 2024 liczba absolwentów szkół 
podstawowych w powiecie działdowskim zmniejszy 
się z około 1000 do niespełna 270, natomiast 
w gminie Lidzbark z 200 do około 60. Późniejszy 
wzrost nie osiągnie już obecnego poziomu. 
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W  nowo wyremontowanej 
świetlicy, która zmieniła się nie 
do poznania znalazło się miejsce 
na przestrzeń dzienną, wraz z ka-
napą i telewizorem, a także duży 
stół dla wszystkich klubowiczów, 
aneks kuchenny oraz nowocze-
sne sanitariaty. Wyremontowana 
świetlica to nie tylko miejsce spo-
tkań seniorów, ale także wszyst-
kich mieszkańców wsi. Klub Se-
niora, który powstał w Wawrowie 
zapewnieni seniorom możliwość 
spędzania wolnego czasu w cie-
kawy i aktywny sposób, nie tylko 
mieszkańcom wsi, ale także oso-
bom mieszkającym w ościennych 
miejscowościach tej części gminy: 
Starym i Nowym Dłutowie, Ada-
mowie czy Marszewnicy.

Zebranych gości powitała kie-
rownik Klubu Senior + w Wawro-
wie, Karolina Rogożyńska, która 
poprowadziła również całą uro-
czystość.

– To kolejna placówka, w której 
nasi seniorzy będą mieli okazję m. 
in. do nawiązania nowych znajo-
mości, spędzenia czasu w miłej at-
mosferze, poprawy sprawności fi-
zycznej, rozwijania zainteresowań 
i nabycia nowych umiejętności – 
mówi burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek. – Mam nadzieję, że nowe 
miejsce przyczyni się do ożywienia 
relacji społecznych, co jest najlep-
szym antidotum na skutki pozosta-
wania w izolacji i stres wywołany 
epidemią – dodaje Burmistrz. 

Uroczyste otwarcie to nie tyl-
ko przecięcie wstęgi, którego 
wspólnie dokonali wicewojewo-

da warmińsko – mazurski Piotr 
Opaczewski, burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek, asystent posła 
na Sejm RP Roberta Gontarza 
Damian Lemański, włodarz wsi 
sołtys Wiesław Maciejwski, za-
stępca burmistrza Janusz Bie-
lecki, dyrektor MOPS Lidzbark 
Anna Dziombowska, kierownik 
nowopowstałego Klubu Senior + 
Karolina Rogożyńska. Nie obyło 
się bez występów artystycznych, 
zwiedzania placówki, a  także 
wspólnego biesiadowania. Klu-
bowicze wręczyli również go-
ściom własnoręcznie wykonane 
upominki, które powstały już 
w  ramach zajęć Klubu Seniora. 
Swoją obecnością zaszczycili tak-
że seniorzy z  Dziennego Domu 
Senior + w Lidzbarku z kierowni-
kiem Iwoną Bartkowską. 

- Budynek świetlicy powstał 
60 lat temu z  inicjatywy miesz-
kańców. Od tego czasu była 
miejscem, gdzie mieszkańcy 
organizowali zarówno imprezy 
integracyjne, jak i  uroczystości 
rodzinne. W tamtych latach była 
to jedyna forma rozrywki dla 
mieszkańców, którzy nie mieli 
dostępu do telewizji czy innych 
nowości technologicznych, któ-
re stopniowo wkraczały w nasze 
życie. Jednak przez lata budynek 
chylił się ku upadkowi. Cieszę się, 
że dzięki utworzeniu tutaj Klubu 
Seniora budynek zyskał nowe ży-
cie i dalej będzie służył mieszkań-
com wsi – mówił podczas uroczy-
stości sołtys Wawrowa, Wiesław 
Maciejewski. 

Wszystko dzięki dobrej współ-
pracy Burmistrza Lidzbarka 
z  władzami na szczeblu woje-
wódzkim i  krajowym oraz po-

zyskanemu dofinansowaniu 
z  Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i  Polityki Socjalnej, z  którego 
Gmina Lidzbark otrzymała na 

ten cel dotację w wysokości bli-
sko 191 000 złotych. Wartość 
całego zadania to niespełna 
240 000 zł.

Lidzbark seniorom

Klub Senior Plus w Wawrowie 
uroczyście otwarty
Na początku marca odbyło się długo wyczekiwane 
otwarcie Klubu Seniora w Wawrowie. To drugie takie 
po Lidzbarku, dedykowane miejsce specjalnie dla 
Seniorów. 
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Mieszkańcy Ciborza odrestaurowali kapliczkę z XIX wieku

Od 8 lat Burmistrz Lidzbarka 
osobiście bądź za pośrednic-
twem pracownika dostarcza 
najstarszym mieszkańcom 
naszej gminy życzenia oraz 
bukiet kwiatów. W marcu wy-
jątkowy jubileusz obchodziły 

dwie mieszkanki naszej Gminy. 
Pani Marianna Jarzynka z Nic-
ka i Pani Teofila Przyborowska 
z Nowego Dłutowa z obchodziły 
swoje 95 urodziny. Obydwie Pa-
nie urodziły się 25 marca 1927 
roku. 

Pani Marianna ma 5 dzieci, 11 
wnuków i 7 prawnuków. Od uro-
dzenia mieszka w Nicku. Pani Teo-
fila „dorobiła się” z kolei 5 dzieci 
,13 wnuków i 13 prawnuków. Pani 
Teofila jest z wykształcenia kraw-
cową, a jej maż był sekretarzem 

gminy w Dłutowie, kiedy to miej-
scowość ta byłą odrębną jednost-
ką administracyjną i  nie leżała 
w strukturach gminy Lidzbark. 

Solenizantkom życzymy spoko-
ju, pogody ducha oraz zdrowia na 
dalsze długie lata życia.

100 lat to za mało!
Nie często się zdarza, aby 
tradycyjnie śpiewane 
„sto lat”, z racji chwili 
modyfikowano w sekwencji 
życzeń na lat „dwieście”. 

Bez kapliczek przydrożnych 
trudno sobie wyobrazić 
nasz krajobraz. 
Charakterystyczne obiekty 
warmińskiego-mazurskiego 
krajobrazu często są 
w opłakanym stanie. 

Odnowiona kapliczka liczy so-
bie, aż 143 lata. Powstała w 1879 
roku i  została wykonana przez 
Pana Mieczkowskiego zamieszka-
łego w dawnych Borkach (teraz 
terytorium Ciborza). 

Borki to osada w okolicach miej-
scowości Cibórz. W latach 1975–
1998 miejscowość administra-
cyjnie należała do województwa 
ciechanowskiego. Obecnie na 
terenie dawnej osady nie ma za-
budowy. Renowacji kapliczki do-
konali sołtys miejscowości Cibórz 
oraz radny Rady Miejskiej – Leon 
Chmielewski, a także mieszkańcy 
miejscowości dawnej nazywanej 
Borkami. 

W  trakcie renowacji jest także 
kapliczka znajdująca się w  Cie-
chanówku przy drodze wojewódz-
kiej przy skręcie do miejscowości 
Chełsty. O  ponowną świetność 
tej kapliczki zadbają mieszkańcy 
sołectwa Ciechanówko. 
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Nowy zarząd klubu 
LKS Wel Lidzbark wybrany
W marcu lidzbarski 
klub LKS Wel Lidzbark 
wybrał nowy zarząd. 
Nowy Zarząd wziął na 
swoje barki ogromną 
odpowiedzialność za nasz 
klub. Padły zapewnienia, 
że odbudujemy naszą 
rodzinną atmosferę, która 
ostatnio nieco osłabła.

- LKS WEL Lidzbark rośnie 
w siłę. Przed inauguracją A-kla-
sowej rundy wiosennej rozegra-
liśmy cztery sparingi testowe. 
Dziękujemy za zaufanie piłka-
rzom którzy zdecydowali się za-
silić szeregi naszej drużyny oraz 
tym którzy nigdy nie zwątpili – 
mówi wiceprezes klubu Marek 
Ziółkowski. 

Podczas inauguracyjnego me-
czu lidzbarscy Welowcy nie dali 

się zawodnikom z  Działdowa 
i zakończyli mecz wynikiem 0:0.

Odbyło się już także pierw-
sze spotkanie nowego Zarządu 

z Burmistrzem Lidzbarka Macie-
jem Sitarkiem.  Nowi przedsta-
wiciele naszego lokalnego klubu 
sportowego przedstawili plany 

na bieżącą działalność, a  także 
możliwości rozwoju klubu z  uli-
cy Lipowej. - Zależy nam przede 
wszystkim by stworzyć rodziną at-

mosferę wśród zawodników, jak 
również kibiców naszego Welu – 
mówi Prezes Andrzej Krawczyń-
ski. - Chcielibyśmy podziękować 
Burmistrzowi oraz Radnym Rady 
Miejskiej za wsparcie finansowe 
na działalność naszego klubu. 
Zapraszamy do współpracy rów-
nież sponsorów, którzy chcieliby 
wspólnie z  nami budować lidz-
barski Wel. Już dziś zapraszamy 
na mecz inauguracyjny rundy 
wiosennej, mamy dla Państwa 
przygotowane konkursy z nagro-
dami i inne atrakcje – dodaje wi-
ceprezes Marek Ziółkowski.

w skład zarządu weszli:
• Prezes Zarządu - Krawczyński 

Andrzej
• Wiceprezes - Ziółkowski Marek
• Skarbnik - Czapliński Sławomir
• Sekretarz - Perowicz Małgo-

rzata
• Członkowie - Sikorski Adam, 

Kowalski Michał Krzysztof  Mazu-
rowski

Terminarz rozgrywek rundy wiosennej LKS Wel Lidzbark:

2022-04-02 15:00  LKS Wel Lidzbark Welski - KS Gmina Kozłowo
2022-04-09 16:00  KS Zamek Kurzętnik - LKS Wel Lidzbark Welski
2022-04-16 15:30  LKS Wel Lidzbark Welski - GKS Iskra Smykówko
2022-04-23 16:00  LZS Jordan Kazanice - LKS Wel Lidzbark Welski
2022-04-30 16:00  LKS Wel Lidzbark Welski - LZS OHI Frednowy
2022-05-07 16:00  UKS Orzeł Ulnowo - LKS Wel Lidzbark Welski
2022-05-14 16:00  LKS Wel Lidzbark Welski - KS Constract Lubawa
2022-05-21 16:00  LZS Avista Łążyn - LKS Wel Lidzbark Welski
2022-05-28 16:00  LKS Wel Lidzbark Welski - KS Iskra Narzym
2022-06-04 17:00  KS Mroczno - LKS Wel Lidzbark Welski
2022-06-11 17:00  LKS Wel Lidzbark Welski - LKS Orzeł Janowiec Kościelny
2022-06-19 14:00  LZS Osa Ząbrowo - LKS Wel Lidzbark Welski 
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Jeśli chcesz być częścią bryńskiej 
społeczności – ten przetarg jest 
dla Ciebie!  Burmistrz Lidzbarka 
informuje, że 25 kwietnia zosta-
ną przeprowadzone przetargi na 
sprzedaż kolejnych 7 działek na 
nowopowstającym osiedlu dom-
ków jednorodzinnych przy ul. 
Leśnej we wsi Bryńsk. To działki 
przygotowane dla osób, które 
szczególnie cenią sobie spokój 
i bliskość natury. Osiedle to usy-
tuowane jest w otoczeniu lasów, 

w odległości ok. 100 m. od drogi 
powiatowej nr 1353N, za kościo-
łem i szkołą podstawową. Pierw-
sze działki na tym osiedlu zostały 
sprzedane w 2021 r.

Przetargi na sprzedaż działek 
oznaczonych numerami 300/7, 
300/8, 300/10, 300/11, 300/12, 
300/13 i 300/14 odbędą się dnia 
25 kwietnia 2022 r. 

Termin składania dokumentów 
i wpłaty wadium upływa 15 kwietnia.

Wszystkie niezbędne informacje 
można znaleźć na stronie inter-

netowej bip.umig.lidzbark.pl oraz 
uzyskać telefonicznie w Wydziale 
Geodezji i  Ochrony Środowiska 
pod numerem 23  696 15 05  
wew. 136.

Uwaga, przetarg!
Chcesz zamieszkać 
w samym sercu 
Górznieńsko-Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego?  
Ta oferta jest dla Ciebie! 
Spokojna i czysta 
okolica, duży kompleks 
leśny i pobliskie jeziora 
rynnowe z malowniczym 
ciekiem rzeki Brynicy. 
Mnóstwo leśnych duktów 
i niezapomniane spotkania 
z dzikimi mieszkańcami 
lasu. Wiosenny krzyk 
żurawi i jesienne 
rykowiska, a to wszystko 
w pobliżu Twojego domu. 
Tak o swojej miejscowości 
mówią mieszkańcy 
Bryńska.
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Pierwszy dziecięcy park rozrywki 
już wkrótce w Lidzbarku
Przy ulicy Targowej 
już wkrótce otwarty 
zostanie Welski Park 
Zabaw, utworzony 
z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach naszej 
Gminy.

Do dyspozycji milusińskich do-
stępna będzie dwupiętrowa kon-
strukcja ze zjeżdżalnią, basenem 
z kulkami, drabinkami, schodka-
mi, trampolina, a także cała masa 
zabawek. Welski Park Zabaw 
to także miejsce na organizację 
imprez okolicznościowych dla 
Waszych pociech czy urodzin. Dla 
rodziców przygotowany będzie 
kącik do odpoczynku na kanapie 
z pyszną kawą i herbatą. Będzie 
też sklepik ze słodkościami i  za-
bawkami. Wstęp – od poniedział-
ku do piątku 15 zł za godzinę, so-
bota i niedziela – 18 zł za godzinę. 

więcej informacji na Facebooku:  
www.facebook.com/
welskiParkzabaw


