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100 lat 
to za mało

Pani Zofia całe życie spędziła 
w  Marszewnicy. Co prawda jej 
mąż pochodził z Nowego Dworu, 
ale to właśnie w Marszewnicy po-
stanowili prowadzić wspólne go-
spodarstwo. Mąż Pani Zofii zmarł 
w 2006 roku. Wspólnie mieli 4 
dzieci, 6 wnuków i 6 prawnuków. 
Los nie oszczędzał Pani Zofii, któ-
ra przeżyła już śmierć swoich 
dwóch synów.

Pani Zofia nie kryła zaskocze-
nia i radości z otrzymanego od 
Burmistrza Lidzbarka urodzino-
wego bukietu kwiatów i mimo, 
że ciężko jej mówić okazała nie-
zwykła radość za przekazane jej 
życzenia. 

Jubilatce życzymy zdrowia, 
uśmiechu na twarzy, pogody 
ducha oraz kolejnych wielu 
lat życia.

11 września swoje 95 urodziny obchodziła 
kolejna mieszkanka naszej gminy. Tym razem 
wyjątkowy jubileusz świętowała Pani Zofia 
Cejman z Marszewnicy. 

6 września w Elblągu 
odbył się wielki 
finał plebiscytu, 
a KGW „Helenki” 
z Miłostajek zdobyło 
3 miejsce w kategorii 
,,Kobieta Gospodarna 
i Wyjątkowa”.

Dodatkowo Panie z Miłostajek 
zostały wyróżnione w konkursie 
na Miss Wdzięku (Kinga Karbow-
ska), Miss Wdzięku 45+ (Lidia 
Śliwka) oraz w  konkursie Arty-
styczny Welon Ślubny. Paniom 
ze Stowarzyszenia gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! 

KGW Miłostajki istnieje od 
2020 roku. Ma na swoim koncie 
festyn rodzinny na pożegnanie 
lata, a także Dzień Dziecka z licz-
nymi konkursami i  nagrodami. 
Uczestniczyły także w  festiwale 
pt. ,,Swojskie Jadło”, gdzie za-
jęły trzecie miejsce w konkursie 
kulinarnym. Udzielają się rów-
nież charytatywnie, a także bio-
rą udział w jarmarkach tematycz-
nych. W kategorii MISS WDZIĘKU 
do 45 lat oraz MISS WDZIĘKU 45+ 
startują także indywidulanie Pa-

nie z  KGW w  Miłostajkach. Do 
konkursu w  kategorii konkurs 

artystyczny zgłoszony został wła-
snoręcznie wykonany welon.

Nasze KGW z kolejnym sukcesem
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Trwa również 
przyjmowanie wniosków 
o wypłatę nowych 
dodatków do pelletu 
drzewnego, ciekłego 
gazu LPG, drewna i oleju. 
Wnioski dostępne są 
w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Lidzbarku, 
ul. Sądowa 21.

–   Wypłata dodatku węglo-
wego jest zadaniem zleconym 
gminom przez rząd i realizowa-
nym przez Urząd Miasta i Gminy 
w  Lidzbarku. Otrzymaliśmy na 
ten cel środki krajowe w  wy-
sokości blisko 6 mln. zł. Jako 
pierwsze będą realizowane te 
wnioski, które po nowelizacji 
ustawy nie wymagają weryfi-
kacji. W  Lidzbarku na wypłatę 
dodatków węglowych oczeku-
je ponad 2 tys. wniosków. Ru-
szamy także z przyjmowaniem 

wniosków na inne dodatki, 
wprowadzone nową ustawą   
–  mówi  Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek.

Nowe przepisy, które weszły 
w  życie 20 września, dotyczą 
wszystkich do tej pory złożonych 
wniosków, w tym tych złożonych 
przed wejściem w życie znoweli-
zowanych przepisów. Najważniej-
sze zmiany w  zakresie dodatku 
węglowego to:

•	 Jeden	dodatek	węglowy	na	
jeden	adres – według nowych 
kryteriów, niezależnie od licz-
by gospodarstw domowych za-
mieszkujących pod tym samym 
adresem, przysługuje tylko je-
den dodatek węglowy. Jeżeli 
wnioski o  dodatek węglowy 
złożyło kilka osób zamieszkują-
cych pod tym samym adresem, 
wówczas dopłatę otrzyma tyl-
ko wnioskodawca, który złożył 
wniosek jako pierwszy. Pozosta-
łe wnioski nie będą rozpatry-
wane.

•	 Nieuwzględnianie	 zmian	
w deklaracjach	CEEB – wypłaty 
dodatku węglowego będą do-
konywane na wnioski zgłoszone 
zgodnie ze stanem z Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 
roku. Natomiast zmiany zgłasza-
ne po tym terminie do ewidencji 
nie będą miały wpływu na usta-
lenie prawa do dodatku, z wyjąt-
kiem zgłoszeń dokonywanych po 
raz pierwszy.

•	 Wydłużenie	maksymalnego	
terminu	wypłaty	dodatku	z mie-
siąca	do	dwóch	miesięcy – dwu-
miesięczny termin na wypłatę 
dodatku węglowego dotyczy 
wniosków złożonych od dnia 17 
sierpnia 2022 r.

Ustawa wprowadziła rów-
nież  nowe formy dodatków dla 
gospodarstw domowych  w  wy-
sokości:

 
•	 3000	 zł  – gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł na 

paliwo stałe zasilany  pelletem	
drzewnym  lub innym rodzajem	
biomasy, z  wyłączeniem drew-
na kawałkowego,

•	 1000	zł – gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia albo piec kaflowy, zasila-
ny drewnem	kawałkowym,

•	 2000	 zł  – gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł zasila-
ny olejem	grzewczym,

 
•	 500	 zł  – gdy głównym źró-

dłem ciepła jest kocioł gazowy za-
silany wyłącznie skroplonym ga-
zem	LPG.

Ustawa  nie przewiduje dodat-
ków w przypadku, gdy głównym 
źródłem ciepła jest  gaz ziem-
ny czy pompa ciepła. Za gaz skro-
plony LPG rozumie się mieszaninę 
gazów propanu i butanu. Możli-
wość uzyskania dodatku dla gazu 
skroplonego obejmuje wyłącznie 

gaz ze zbiornika gazu skroplone-
go LPG używanego dla celów 
grzewczych w kotle gazowym za-
silanym tym gazem. Dodatkiem 
nie jest objęty gaz ziemny dys-
trybuowany siecią gazową (tzw. 
gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. 
butli gazowej. Prościej mówiąc – 
dofinansowanie przysługuje Ci 
w przypadku, kiedy posiadasz na 
podwórku naziemny lub podziem-
ny duży zbiornik na ciekły gaz.

Aktualności

Wnioski o wypłatę 
dodatków dla 
gospodarstw 
domowych w formie 
papierowej są 
przyjmowane 
w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Lidzbarku, 
ul. Sądowa 21, od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy 
Urzędu. 

Ruszyły wypłaty dodatku 
węglowego w Gminie Lidzbark
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Wrzesień pod znakiem zawodów 
sportowo-pożarniczych

Strażacy z Gminy Lidzbark  
uczestniczyli w sportowo – po-
żarniczych zawodach powiato-
wych, które w połowie września 
odbyły się w Rybnie. W rywalizacji 
wzięło udział 9 drużyn męskich 
i 3 kobiecie. Gminę Lidzbark re-
prezentowały drużyny pożarnicze 
z Kiełpin oraz Starego Dłutowa. 
W rywalizacji mężczyzn na pierw-
szym miejscu uplasowali się Pa-
nowie z OSP Kiełpiny, natomiast 
na drugim Panowie z OSP Stare 
Dłutowo. Zmagania kobiet to suk-
ces Pań z OSP Stare Dłutowo, na 
drugim miejscu uplasowała się 
drużyna z Kiełpin. 

Pod koniec września podczas 
Powiatowych Młodzieżowych Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych 
rywalizowali ze sobą młodzi stra-
żacy z terenu całego powiatu. Pod 
czujnym okiem komisji sędziowskiej 
zawody sportowo-pożarnicze rozgry-
wały się w 2 konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. 
W  sportowej rywalizacji udział 
wzięło 11 jednostek OSP. Zawody 
rozegrały się w  dwóch klasyfika-
cjach. Zwycięską chłopięcą drużyną 
okazała się Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Dłutowa. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna 

z Lidzbarka. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna reprezentująca Petrykozy.

Swoje siły podczas zawodów 
sprawdziły także dwie dziewczę-
ce drużyny pożarnicze. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z  Żabin, 
drugie – OSP Koszelewy. 

Konkurencje, w  których rywa-
lizowali strażacy, wymagały do-
brej sprawności fizycznej, odpo-
wiedniej techniki jaką należało 
obrać, aby pokonać kolejne prze-
szkody w sztafecie i w ćwiczeniu 
bojowym. Jest to również dobry 
sprawdzian dla późniejszych dzia-
łań ratowniczych. Dzięki dobrej 
pogodzie zawody zgromadziły 
wielu widzów.

Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian własnych 
możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań ratowniczych. Poza 
tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów.

OSP	Dłutowo OSP	Kiełpiny

Podium	MDP	drużyny	chłopięce Podium	MDP	drużyny	dziewczęce
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Do tej pory zapisało się już 450 
osób, jednak liczba miejsc jest 
ograniczona. POZ świadczy pełen 
zakres usług począwszy od wizyty 
lekarskiej, po wizytę domową czy 
gabinet zabiegowy. Każdy pacjent 
przyjmowany jest na konkretną 
zapisaną godzinę. 

Dodatkowo w Przychodni Zdro-
wia w Lidzbarku ruszył remont 
pomieszczeń przeznaczonych 
na gabinety rehabilitacji. Już 
w połowie października będzie-
cie mogli Państwo skorzystać 
z usług magistra oraz technika 
fizjoterapii. 

Rehabilitanci będą pracowali 
codziennie od godziny 8:00 do 
15:00. Wykonywać będą nastę-
pujące zabiegi:

- masaże;
- rehabilitacja poudarowa;
- magnetronik;
- laser;
- ultradźwięki;
- prądy interferencyjne;
- kinezyterapia;
- ćwiczenia indywidualne. 

– Bardzo długo staraliśmy 
się o utworzenie POZ w naszej 
przychodni, jednak dzięki dobrej 
współpracy z Burmistrzem oraz 
Urzędem Miasta w końcu nam 
się to udało. Dzięki nowym le-
karzom zmniejszyły się kolejki 
do lekarzy – mówi Beata Żu-
rawska, właściciel przychodni 
Wel – Med. – Już niedługo do 
zespołu naszych lekarzy dołą-
czą rehabilitacji, dzięki czemu 
pacjenci codziennie będą mogli 
być rehabilitowani – dodaje Be-
ata Żurawska. 

Nowi lekarze w lidzbarskiej przychodni 
codziennie przyjmują pacjentów
Od 1 sierpnia 
mieszkańcy Miasta 
i Gminy Lidzbark mogą 
zapisać się do nowych 
lekarzy pierwszego 
kontaktu. Dzięki 
współpracy Gminy 
Lidzbark z NZOZ „Wel-
Med” Beata Żurawska 
kolejki do lekarzy 
pierwszego kontaktu 
będą zdecydowanie 
mniejsze, a czas 
oczekiwania ulegnie 
zdecydowanemu 
skróceniu. 
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Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół 
w Lidzbarku, Dorotą Sadowską 

Nauczyciel historii, język 
polskiego i  podstaw przed-
siębiorczości. Egzaminator 
maturalny z  języka polskie-
go i historii, ekspert MEN do 
spraw awansu zawodowego 
dla nauczycieli. Pracę rozpo-
częła po ukończeniu studiów 
i pracuję jako nauczyciel 33 
lata. 19 lat pracowała jako 
nauczyciel w  Zespole Szkół 
w  Lidzbarku, która była jej 
pierwszą pracą tuż po ukoń-
czeniu wyższych studiów. 
W 2007 roku została dyrekto-
rem Liceum Ogólnokształcą-
cego w Lidzbarku. Ukończyła 
liczne kursy z zakresu dydak-
tyki i zarządzania. Za  pracę 
dydaktyczną została wyróż-
niona w 2011 roku Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.  

Jak to się stało, że zdecydo-
wała się Pani kandydować na 
stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół w Lidzbarku?
Od 1 września 2007 r. do  31 

sierpnia 2022  byłam  dyrekto-
rem  Liceum Ogólnokształcącego  
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go w  Lidzbarku. Od 2018 r. na 
mocy decyzji Zarządu Powiatu 
Działdowskiego funkcję dyrekto-
ra Zespołu Szkół w Gródkach aż 
do zakończenia procedury likwi-
dacji szkoły. Gdy Radni Powiatu 
Działdowskiego zdecydowali 
o połączeniu szkół w Lidzbarku, 
uznałam za naturalne kandydo-
wanie na stanowisko dyrektora 
szkoły w nowej formule. Tym bar-
dziej, że w czasie  mojej kadencji  
na stanowisku dyrektora Liceum   
odnieśliśmy wspólnie z  ucznia-
mi pracownikami liczne sukcesy. 
Uczniowie biorą udział w  olim-
piadach i konkursach przedmio-
towych na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim m.in. są finali-
stami ogólnopolskiego etapu 
Olimpiady Literatury i  Języka 
Polskiego, finalistami  ogólno-
polskiego etapu Olimpiady Ekolo-
gicznej, finalistami wojewódzkich 
olimpiad, konkursów przedmio-
towych, astronomicznych, ar-
tystycznych. Jesteśmy aktywni 
w  działaniach na rzecz środo-
wiska lokalnego (organizujemy 
liczne wystawy prac plastycznych 
uczniów,  przedstawienia teatral-
ne  dla mieszkańców Lidzbarka, 

uczniów szkół, efektywnie współ-
pracujemy z instytucjami społecz-
nymi i opiekuńczymi w Lidzbar-
ku). Uzyskujemy bardzo dobre 
wyniki egzaminów maturalnych 
(najczęściej powyżej średniej 
krajowej), wysoką  zdawalność  
(w większości 100%)    i wskaź-
nik EWD plasujący LO w Lidzbarku 
w kategorii „Szkoła wspierająca 
„ i „Szkoła sukcesu”. Zostaliśmy 
wyróżnieni Brązową Tarczą  Ran-
kingu Perspektyw Najlepsze Licea 
w Polsce. Podczas mojej kadencji 
zrealizowaliśmy dziesiątki projek-
tów, m. in.  „Aktywny uczeń, oby-
watel to ja dzięki kompetencjom 
kluczowym”,  „Kompetencje klu-
czowe drogą do sukcesu”, Szko-
ła nowoczesnych technologii, 
„Zaprojektuj swoją przyszłość”, 
projekt „Licealista akademik” 
– warsztaty na uczelniach wyż-

szych – Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersy-
tet Warmińsko - Mazurski w Olsz-
tynie   (matematyka, biologia, 
geografia, polonistyka), Program 
Etwinning „Art. Makes Perfekt” 
–  współpraca ze szkołą w Turcji. 

W  latach 2007 – 2022 syste-
matycznie remontowano  i mo-
dernizowano bazę dydaktyczną 
szkoły. W  2019 roku zrealizo-
wano projekt „Szkoła bez ba-
rier” finansowany ze środków 
PEFFRON i  budżetu Powiatu 
Działdowskiego, dzięki któremu 
budynek dostosowano do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Potwierdzeniem jakości pracy 
kierowanej przeze mnie  szko-
ły jest wysoki wynik ewaluacji 
zewnętrznej przeprowadzonej 
w marcu 2012 r.  przez wizyta-
torów Warmińsko - Mazurskiego 

Kuratorium Oświaty w  Olsztynie 
– określono poziom spełnienia 
wymagań w obszarze Zarządza-
nie jako najwyższy – A.

W tym roku organ prowadzą-
cy: Powiat Działdowski podjął 
decyzję o  włączeniu Liceum 
Ogólnokształcącego im. K.K Ba-
czyńskiego oraz Zespołu Szkół 
im. Władysława Jagiełły.  Na-
turalną konsekwencją moich 
dotychczasowych działań w sy-
tuacji łączenia szkól funkcjo-
nujących do tej pory odrębnie 
było ubieganie się przeze mnie 
o stanowisko  dyrektora  szkoły 
w nowej formule.

 
Jaki ma Pani pomysł na roz-
wój szkoły?
Zespół Szkół składający się z 7 

oddziałów liceum ogólnokształ-
cącego, 5 oddziałów technikum 

i 4  branżowej szkoły pierwsze-
go stopnia ma przed sobą per-
spektywy rozwoju nawet w wa-
runkach niżu demograficznego, 
choćby dlatego że od 1 wrze-
śnia 2022 jest to jedyna szkoła 
ponadpodstawowa w  gminie 
Lidzbark oferująca kształcenie 
ogólne i  zawodowe, nie wy-
stępujące w  powiecie dział-
dowskim i pobliskich  gminach 
ościennych powiatów, bogatsza 
oferta kształcenia ogólnego i za-
wodowego pozwoli na tworze-
nie oddziałów dwuprofilowych 
w  liceum i  dwuzawodowych 
w  technikach, a  środki pozy-
skane z funduszy zewnętrznych  
umożliwią  stworzenie pracowni 
przedmiotowych w nowych za-
wodach, w skład Zespołu Szkół 
wchodzić będzie liceum ogólno-
kształcące z 50 - letnią tradycją 

Funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku  objęła 1 września 2022 r., kiedy to doszło do 
połączenia ze sobą lidzbarskiego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół. Od tego roku  Zespół Szkół  w Lidzbarku stał się 
trzecią pod względem wielkości szkołą ponadpodstawową Powiatu Działdowskiego, liczy 16 oddziałów.   
W LO  kształci się  190 uczniów, w technikum i branżowej szkole I stopnia – 236. Łącznie jest to 426 uczniów. 
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w Lidzbarku,  z bardzo dobrymi 
wynikami w  nauce, sukcesami 
uczniów  oraz szkoła prowadząca 
kształcenie zawodowe z ponad 
50 letnią tradycją –  obie szkoły 
cieszące się uznaniem środowi-
ska lokalnego.

Szkoła w  takiej formule ma 
więc podstawy do tworzenia 
takiej ilości oddziałów, która 
umożliwia optymalne wykorzy-
stanie środków subwencyjnych  
oraz tworzenia oddziałów, na 
które  przysługuje zwiększona 
subwencja oświatowa.

Tworząc ofertę edukacyj-
ną Zespołu Szkół w  Lidzbarku  
uwzględniłam trendy wynikają-
ce  z raportu „Kompetencje przy-
szłości. Zatrudnienie  w 2030”.  
W nadchodzących latach rynek 
pracy będzie się dynamicznie 
zmieniał. Najbardziej perspek-
tywiczne  kompetencje są te 
w zakresie  budownictwa, ma-
tematyki, chemii, biologii, języ-
ków obcych.  Uwzględnić trzeba 
rosnące znaczenie zrównoważo-
nej gospodarki, przyspieszającą 
urbanizację, rosnące zagroże-
nie dla zdrowia publicznego 
i  pogorszenie bezpieczeństwa 
państwowego. To z  tych tren-
dów wyprowadziłam ofertę 
Zespołu Szkół. Prezentowałam 
ją bardzo szczegółowo w  trak-
cie konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół. Myślę 
jednak, że zanim ją upublicznię 
najpierw konieczne jest jej prze-
dyskutowanie    z nauczycielami, 
przedsiębiorcami, z  lokalnym 
samorządem. Należy pamiętać 
jednak, że  jeszcze szerszej oferty 
edukacyjnej niż dotychczasowa  
jest  zdeterminowane pozyska-
niem specjalistycznej kadry, 
współpracą z zakładami pracy, 
potrzebami przedsiębiorców 
i  potencjalnych pracodawców, 
zapotrzebowaniem krajowego, 
wojewódzkiego i powiatowego 
rynku pracy na określone zawo-
dy. Mój pomysł na wzbogacenie 
oferty edukacyjnej jest bardzo 
konkretny, bazuje na wykorzy-
staniu istniejącej kadry pedago-
gicznej obu szkół i bogatej bazie 
dydaktycznej. Przede wszystkim 
wynika z aktualnych trendów na 
rynku pracy. 

Jakie cele stawia Pani sobie 
w kierowaniu szkołą?
W  koncepcji funkcjonowa-

nia i  rozwoju konieczne jest 
uwzględnienie  najważniejszych 
celów działalności szkoły.  Są 
nimi: tworzenie warunków do 
kształtowania  u uczniów samo-
dzielności myślenia, do otwar-
tości na zmianę, do akceptacji 
obowiązku uczenia się przez całe 
życie, do uczenia się stawiania 
i osiągania celów służących wła-
snemu rozwojowi, wyposażenie 
uczniów w kompetencje kluczo-
we, niezbędne do kontynuowa-
nia nauki i  uzyskania sukcesu 
zawodowego, dbanie o  wła-
ściwą opiekę i bezpieczeństwo 
uczniów w szkole.

Wymagania państwa wo-
bec szkół oraz rekomenda-
cje Powiatu Działdowskiego                                                                   
pozwalają na zaproponowanie 
następujących priorytetów: do-
skonalenie jakości kształcenia 
uzyskane dzięki odpowiedniej 
organizacji   procesów eduka-
cyjnych sprzyjających uczeniu 
się, zwiększeniu aktywności 
uczniów oraz dzięki doskonale-
niu zawodowemu nauczycieli,  
kształtowanie postaw i respekto-
wanie norm społecznych, w tym 
wychowanie do powszechnie 
akceptowanych wartości, prze-
ciwdziałanie zachowaniom 
destrukcyjnym, przejawom 
niedostosowania społecznego, 
problemom uzależnień, w tym 
uzależnień behawioralnych, cy-
berprzemocy, a  w  najbliższym 
czasie, w miarę potrzeb prowa-
dzenie działań wspierających na 
rzecz uczniów doświadczających 

skutków pandemii, unowocze-
śnianie i  modernizacja  bazy 
dydaktycznej, z uwzględnieniem 
likwidacji barier architektonicz-
nych, działań zmierzających do 
obniżenia kosztów utrzymania 
oraz pozyskiwania dofinanso-
wania ze środków zewnętrznych, 
w tym  z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Warmia Ma-
zury, promocję szkoły w środo-
wisku lokalnym, poszerzenie 
jej oferty edukacyjnej, w  tym 
uruchamianie deficytowych  kie-
runków kształcenia zawodowego 
zgodnie z Obwieszczeniem MEiN 
z dnia 28 stycznia 2022r. w spra-
wie prognozy  zapotrzebowania 
na pracowników w  zawodach 
szkolnictwa branżowego na 
krajowym i wojewódzkim rynku 
pracy, zarządzanie szkołą w spo-
sób służący jej rozwojowi.

By zrealizować cele na stałe 
wpisane  w  życie szkoły oraz 

nowe  zadania służącej jej roz-
wojowi musi się doskonalić cały 
system: ludzie, prawo wewnątrz-
szkolne, styl zarządzania, współ-
praca ze środowiskiem, efekty 
pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej, promocja, wykonywania 
zadań administracyjnych. Szkoła 
będzie się rozwijać, ale w takim 
kształcie, jaki ustalimy wspólnie 
– nauczyciele, rodzice, ucznio-
wie, kadra niepedagogiczna, 
w ścisłej współpracy z organem 
prowadzącym z uwzględnieniem  
wymagań państwa wobec szkół.  

Co ma Pani zamiar zmienić 
w szkole?
Ubieganie się przeze mnie 

o stanowisko Dyrektora Zespo-
łu Szkół  im. Króla Władysława 
Jagiełły w  Lidzbarku wynikało 
z  przekonania, że ważne jest 
kontynuowanie dotychczaso-
wych, efektywnych form organi-

zowania procesu dydaktycznego 
i  zarządzania, a  jednocześnie 
wdrażanie nowych, adekwat-
nych do pojawiających się po-
trzeb i zmieniających warunków 
społeczno – ekonomicznych me-
tod oraz form organizacji pracy 
szkoły. Ich celem powinien być 
wielostronny rozwój placówki 
uwzględniający podmiotowość 
i potrzeby uczniów, współdzia-
łanie kadry dydaktycznej i rodzi-
ców oraz współpraca z organami 
nadzoru w  zakresie organizo-
wania optymalnych warunków 
funkcjonowania placówki. Praca 
na stanowisku dyrektora szkoły 
umożliwić powinna  odpowied-
nią koordynację tych działań 
i  ich integrację, co stanowi je-
den z czynników  motywujących 
do ubiegania się o  tę funkcję, 
zgodnie z  posiadanymi przeze 
mnie kompetencjami. 

Co najbardziej lubi Pani w pra-
cy z uczniami?
Zarówno w życiu, jak i w pra-

cy najpewniejsza jest zawsze 
zmiana. W  szkole odczuwa się 
ją co roku. Każdy nowy rocznik 
uczniów powoduje konieczność 
zmiany metod, sposobów pracy  
adekwatnych do zmieniających 
się potrzeb młodzieży. To nie po-
zwala poddać się rutynie, wyma-
ga od nauczyciela nieustannego 
doskonalenia i  umiejętności   
adekwatnego reagowania na 
pojawiające się sytuacje i pro-
blemy.  

Co Pani uważa za swój naj-
większy sukces zawodowy?
Wysokie wyniki egzaminów 

maturalnych uczniów LO w Lidz-
barku, skuteczna realizacja  pro-
jektów finansowanych ze środków 
UE na ponad 1mln złotych, zna-
cząca poprawa bazy dydaktycz-
nej szkoły, zwłaszcza stworzenie 
nowoczesnych pracowni: języko-
wej, chemicznej i  biologicznej. 
Nie mogę nie wspomnieć,  że 1 
września 2022 wróciłam, dzięki 
wygranemu konkursowi, do Ze-
społu Szkół , w którym uczyłam 
przez 19 pierwszych lat  pracy 
zawodowej. Ale i  tak myślę, że 
nowe wyzwania  przede mną. 

Na zakończenie chcę podkreślić, 
że sukces najczęściej odnosi się 
nie samemu, lecz współtworzy 
z  grupą ludzi. Dlatego też zre-
alizowanie koncepcji dalszego 
funkcjonowania i  rozwoju szko-
ły zależne jest co najmniej od 
dwóch czynników. Należą do nich 
wiedza i kompetencje dyrektora 
w  zakresie zarządzania i  umie-
jętności interpersonalnych, jak 
również wsparcie ze strony orga-
nu prowadzącego i organu nad-
zorującego oraz instytucji i osób 
wspomagających działania szkoły. 
Bardzo ważni w całym procesie 
są również nauczyciele, którzy 
kształcą uczniów i wpływają na 
ich dalszą drogę. Rolą dyrektora 
natomiast jest stworzenie i inte-
growanie systemu działającego 
na rzecz rozwoju placówki.
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Inwestycje w Gminie
Trwa realizacja ostatnich 
punktów tegorocznego 
budżetu inwestycyjnego. 

Koty – Wąpiersk
To inwestycja, na którą miesz-

kańcy sąsiadujących ze sobą so-
łectw czekali od bardzo dawna. 
Dziury i wyboje w drodze stano-
wiły nie lada problem. Już wkrótce 
rozpoczną się prace przy budowie 
drogi dzięki czemu kierowcy prze-
staną uskarżać się na nierówną 
powierzchnię, a  dzięki nowej 
drodze zyskają nie tylko czas, ale 
również poprawi się ich komfort 
jazdy. Koszt inwestycji to 3 547 
408,41 zł z czego 1 712 683,97 zł 

stanowi dotacja z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. - Nowa dro-
ga z pewnością usprawni dojazd 
pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
miejscowościami Koty i Wąpiersk. 
Mieszkańcy tych miejscowości od 
dawna czekali na tę inwestycję. 
Cieszę się, że w  końcu uda się 
nam ją zrealizować, a dojazd do 
kościoła, czy okolicznego sklepu 
nie będzie już stanowił problemu 
– mówi Hanna Krezymon, prze-
wodnicząca Komisji Skarg i Wnio-
sków Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Zalesie
Rozpoczęły się prace przy bu-

dowie drogi na wybudowaniu 
w Zalesiu. Za 222 507,00 zło-

tych powstanie droga asfaltowa 
o długości około 600 metrów. To 
kolejna droga, która po przejściu 
ulewy jest praktycznie nieprze-
jezdna. Dzięki remontowi miesz-
kańcy bez problemu dostaną się 
do swoich posesji.

Amfiteatr 
Lidzbarski amfiteatr nabiera 

kształtów. To jedna z największych 
inwestycji, których realizację roz-
poczęliśmy już w zeszłym roku. To 
ostatni etap prac budowlanych. 
Obecnie trwają prace wykończe-
niowe i  porządkowe. W  trakcie 
jest także układanie kostki bru-
kowej na placu amfiteatru. Już 
wkrótce amfiteatr wzbogaci się 

także o  specjalistyczny sprzęt 
nagłaśniający, a także profesjo-
nale oświetlenie.

Nowy obiekt na kulturalnej 
mapie Lidzbarka to nie tylko 
scena, ale także zadaszona 
widownia, która umożliwi 
udział w wydarzeniach nawet 
podczas deszczowej pogody. 
Warto dodać, że inwestycja 
ta nie ogranicza się jedynie 
do powstania samego budyn-
ku, ale również infrastruktury 
wokół amfiteatru. Dodatko-
wym walorem obiektu będzie 
jego lokalizacja. Warto wspo-
mnieć, że amfiteatr nad Ma-
łym Jeziorkiem powstaje dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
Cittaslow z  RPO Warmia Ma-
zury, z  którego udało się po-
zyskać 2 024 750 zł.

ul. Żeromskiego 
Trwa przebudowa ulicy Żerom-

skiego. To stosunkowo krótki 
odcinek, ale ze względu na bu-
dowaną infrastrukturę bardzo 
kosztowna. To inwestycja reali-
zowana przy współpracy z  po-
wiatem działdowskim i w 100 % 
finansowana z  funduszu staro-
stwa. Przebudowa obejmuje nie 
tylko infrastrukturę drogową, ale 
również odwodnienie ulicy oraz 
przebudowę sieci energetycznej. 

Cibórz i Nowe Dłutowo
W  ciągu drogi powiatowej 

w miejscowości Cibórz i w miej-
scowości Nowe Dłutowo po-
wstają nowe chodniki. Z punktu 
bezpieczeństwa to bardzo istot-
ne inwestycje. Drogi, wzdłuż 
których budowane są chodniki 
stanowią ważny odcinek komu-
nikacyjny i są niezwykle ruchli-

we. Dodatkowo drogą w Nowym 
Dłutowie chodzą dzieci, które 
uczęszczają do tamtejszego od-

działu przedszkolnego. W Cibo-
rzu pobudowany zostanie chod-
nik na długości ok. 120 metrów. 

W Nowym Dłutowie natomiast 
trwa przebudowa chodnika 
z przebudową odwodnienia przy 

drodze powiatowej. Całkowita 
wartość tych dwóch inwestycji 
to 825 667,00 zł 

Powiatowe inwestycje w Gminie Lidzbark
W ramach współpracy 
z Powiatem Działdowskim 
na terenie Gminy Lidzbark 
realizowany jest szereg 
inwestycji drogowych na 
drogach należących do 
powiatu.

Koty – Wąpiersk

Zalesie

Amfiteatr 

ul. Żeromskiego ul. Żeromskiego 

Cibórz Nowe Dłutowo
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Do 23 września można było 
zgłaszać swoje projekty mieszą-
ce się w kwocie do 100 000 zł. 
W  sumie wpłynęły 3 wnioski, 
które pod względem formalnym 
sprawdziła komisja weryfikacyj-
na, w której skład weszli przed-
stawiciele rad osiedlowych, radni 
oraz pracownicy urzędu. Spośród 
zgłoszonych propozycji wszystkie 
spełniły kryteria i znalazły się na 
liście do głosowania. Są to: Za-
gospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej za Przychodnią Zdrowia 
na ul. Chmielnej, Przebudowa 
parku przy ul. Dworcowej w Lidz-
barku, „Multiring” – wielofunk-
cyjna konstrukcja do trenowania 
z przeszkodami (Małpi Gaj) przy 
ul. Tuwima.

Głosowanie potrwa od 3 paź-
dziernika do 7 października. Kar-
ty do głosowania i urny znajdo-
wać się będą w: Urzędzie Miasta 
i  Gminy w  Lidzbarku (parter), 
a  także w  wyznaczonych punk-
tach mobilnych:

• 04.10.2022 r. – Plac Hallera
• 05.10.2022 r. – Brzozowa

• 06.10.2022 r. – Tuwima
• 07.10.2022 r. – Jeleńska 
Głosować można w dni powsze-

dnie od godz.: 10:00 do godz.: 
14:00, natomiast w  siedzibie 
Urzędu Miasta i  Gminy w  Lidz-
barku w godzinach pracy Urzędu. 
Uprawnieni do oddania głosu są 
mieszkańcy zameldowani na te-
renie Lidzbarka, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończyli 16. 
rok życia. Wyniki głosowania po-
znamy 14 października.

Zapraszamy do zapoznania się 
z poniższymi informacjami na te-
mat zgłoszonych wniosków, a tak-
że sposobie i miejscu głosowania.

W  ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2017 powstał park lino-
wy EweLinka dla dzieci na plaży 
miejskiej, oferuje 7 przeszkód. 
Budżet Obywatelski 2018 to 
wygrana projektu tężnie solan-
kowe. Z  powodu wielokrotnych 
zmian lokalizacji oraz oczekiwa-
nia na decyzję o dofinansowaniu 
projektu realizacja tego zadania 
została odłożona w czasie i zreali-
zowana w tym roku. LBO 2019 to 

utworzenie siłowni zewnętrznej 
oraz trampolin naziemnych przy 
placu zabaw przy ul. Tuwima. Bu-
dżet Obywatelski 2020 to wygra-
na projektu ”Bezpieczny Strażak”. 
Wówczas zamontowane zostały: 
pralka, szafa suszarnicza, suszar-
ka do strażackich ubrań. Zakupio-
no także 20 kompletów ubrań 
strażackich. W ramach ostatniej 
edycji LBO powstał skatepark 
oraz pumptrack.

Wystartowały prace przy budo-
wie Parku na Skarpie, zwycięskie-
go projektu zeszłorocznej edycji 
Lidzbarskiego Budżetu Obywa-
telskiego. W  ramach prac cały 
plac zostanie uporządkowany, 
wyrównany, wytyczone zostaną 
też utwardzone ścieżki. Pojawią 
się także rośliny, które nadadzą 
temu miejscu wyjątkowy charak-
ter. Dzięki temu powstanie w Lidz-
barku kolejne miejsce rekreacji, 
spacerów i  odpoczynku dla 
mieszkańców. Osoby preferujące 
spokojny wypoczynek będą mia-
ły do dyspozycji alejki spacerowe 
i ławeczki. 

Lidzbarski Budżet 
Obywatelski. Przyjdź 
i oddaj swój głos! 
Głosowanie w lidzbarskim budżecie obywatelskim zbliża się wielkimi krokami. 
Kilka zrealizowanych w latach poprzednich projektów LBO działa do dzisiaj i to 
całkiem dobrze w wielu miejscach Lidzbarka.

LBO 2022 LBO 2021

LBO 2020

LBO 2019

LBO 2018

LBO 2017
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Burmistrz Lidzbarka przedsta-
wił mieszkańcom obydwóch 
osiedli plan zagospodarowania 
działek zlokalizowanych przy uli-
cy Brzozowej oraz Jeleńskiej. Na 
spotkaniach zebrani Lidzbarza-
cy mieli możliwość poruszenia 

tematów niecierpiących zwłoki 
oraz najbardziej ich nurtujących. 
Poruszone przez mieszkańców 
tematy zostaną wnikliwie prze-
analizowane przez pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Lidz-
barku.

Wrześniowe spotkania Burmistrza 
Lidzbarka z mieszkańcami  

Samorządowcy odwiedzili 
także firmę Classic Sofa, gdzie 
mieli okazję zapoznać się z  jej 
działalnością. Wizyta w  fabryce 
mebli, która powstała w  Lidz-
barku w 2020 roku była okazją 
do świętowania drugiej rocznicy 
powstania zakładu oraz 65-lecia 
powstania grupy Szynaka Meble. 

Fabryka, której drugą rocznicę 
otwarcia świętowaliśmy 21 wrze-
śnia to 4500 metrowa hala pro-
dukcyjna z budynkiem socjalnym, 
nowoczesna linia produkcyjna 
i  najnowocześniejsze maszyny, 
a  przede wszystkim znakomite 
miejsca pracy dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Lidzbark. To do-
piero pierwsza faza budowy in-
westycji zrealizowanej za ponad 
18 mln złotych – na 5 hektarowej 
działce mogą powstać kolejne 
hale, aby docelowo uruchomić 
20 tysięcy metrów kwadratowych 

powierzchni, a przy tym – znacz-
nie zwiększyć zatrudnienie.

- To szczególnie ważne dla na-
szego lokalnego rynku pracy 
i dla naszej gospodarki. Jestem 
dumny z  tego przedsięwzięcia, 
z tego, że Lidzbark się rozwija i, 

że mamy tak zaprzyjaźnionych 
inwestorów z potencjałem. Ich 
ugruntowana pozycja na ryn-
ku międzynarodowym i  współ-
praca z  globalnymi partnera-
mi daje gwarancję stabilności 
i  długoterminowe możliwości 

zatrudnienia. Otwarcie fabryki 
to zrealizowanie samorządowych 
dążeń – mówi burmistrz Lidzbar-
ka Maciej Sitarek. 

Zakład produkcji mebli tapicero-
wanych Classic Sofa w Lidzbarku 
został uroczyście otwarty 21 wrze-

śnia. To dla jednych spełnienie 
marzeń a dla innych - spełnienie 
oczekiwań. Niezależnie od punktu 
widzenia, dzięki nowo powstałej 
fabryce sytuacja na rynku pracy 
w powiecie działdowskim znacz-
nie się poprawiła.

Druga rocznica funkcjonowania Classic Sofy
We wrześniu Lidzbark odwiedzili przedstawiciele samorządów z województwa lubelskiego. Wszystko w ramach projektu „Standardy Obsługi 
Inwestora w Samorządzie”, którego celem jest doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora 
w samorządzie terytorialnym. Spotkanie było kolejną świetną okazją do promocji naszego regionu, a także wzajemnej wymiany doświadczeń. 

W minionym miesiącu Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek oraz Zastępca Burmistrza Janusz 
Bielecki wyruszyli na konsultacje z mieszkańcami 
osiedla Skarpa oraz bloków nr 13,15,17 i 19 
zlokalizowanych przy ulicy Jeleńskiej. 
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Zarówno Lidzbark jak 
i cała Gmina pełna 
jest kapliczek i miejsc 
pamięci, o których nie 
każdy z nas pamięta. 
W nowej serii pragniemy 
przybliżyć Wam te 
miejsca. Być może 
niektóre z nich znacie 
i odkryjecie na nowo, 
a niektóre będą dla Was 
czymś nowym. 

Miejsca pamięci
Pamiętacie jak w szkole pod-

stawowej chodziliśmy sprzątać 
mogiły znajdujące się w  lesie 
w  okolicach jeziora Zwórzno? 
Dziś już niewiele osób pamięta, 
że się tam znajdują. Postanowi-
liśmy to zmienić. Wraz z końcem 
wakacji z inicjatywy Burmistrza 
Lidzbarka Macieja Sitarka oraz 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej i historyka Michała Dzimi-
ry na skraju lasu stanęła tablica 

z prostą mapką jak dotrzeć do 
tych miejsc pamięci. 

Pomniki stanęły w  1982 roku 
jako upamiętnienie mordu na 
rodzinach z Jamielnika, Bryńska, 
Brzezin i Noska jakiego dopuścili 
się Hitlerowcy 18 grudnia 1944 

roku. Każdy z tych pomników to 
pięć nazwisk, pięć osób, które zo-
stały w tym miejscu rozstrzelane 
pod koniec II wojny światowej.

Zachęcamy do odwiedzenia tych 
miejsc. Dbajmy o naszą wspólną 
historię. 

Mieszkańcy sołectwa 
Ciechanówko 
odrestaurowali kapliczkę 
Bez kapliczek przydrożnych 

trudno sobie wyobrazić nasz 
krajobraz. Charakterystyczne 
obiekty warmińskiego-mazur-

skiego krajobrazu często są 
w opłakanym stanie. 

Odnowiona kapliczka znaj-
duję się w  Ciechanówku przy 
drodze prowadzącej do Chełst. 
Ciechanówko to wieś leżąca 
5 km od Lidzbarka założona 
prawdopodobnie już we wcze-
snym średniowieczu. Około 
1400 roku należała do biskupa 
chełmińskiego, a w 1420 roku 
przyłączono ją do parafii Św. 
Wojciecha. Pobudowano tutaj 
Poniatówki - małe osiedla wiej-
skie, powstałe w okresie parce-
lacji ziem w latach trzydziestych 
XX wieku. Inicjatorem akcji 
osadniczej był ówczesny mini-
ster rolnictwa Juliusz Poniatow-
ski stąd nazwa. Ciechanówko to 
obecnie sołectwo o powierzchni 
ok 1637 ha. 

Sołectwo Ciechanówko to 
także miejscowość Chełsty, 
założona prawdopodobnie na 
początku XV wieku. Należała 
ona wówczas do rodu Cheł-
stowskich, skąd zapewne wy-
wodzi się nazwa wsi. Po II woj-
nie światowej funkcjonował 
tu PGR.

Ocalić od zapomnienia

Jeśli znasz jakieś miejsca pamięci, które Twoim zdaniem warto by oznakować skontaktuj się z nami: 
telefonicznie: 23 696 15 05 wew. 182 lub mailowo: promocja@lidzbark.pl.
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Integracja w sołectwach
Koniec wakacji 
to także ostatnie 
imprezy tematyczne 
organizowane na terenie 
naszych sołectw. We 
wrześniu swoje święta 
obchodzili mieszkańcy 
Jelenia, Kotów, Wlewska 
oraz Chełst.

Świętem Żurawiny w Jeleniu 
Wrzesień rozpoczęliśmy Świę-

tem Żurawiny w  Jeleniu, które 
odbyło się po raz VII. Święto 
Żurawiny zgromadziło nie tylko 
mieszkańców miejscowości, ale 
również gości przybyłych z  całej 
gminy. Po części oficjalnej został 
rozstrzygnięty konkurs kulinarny 
na najlepszą potrawę z żurawiną. 
W trakcie Święta można było wziąć 
udział w  konkurencjach zorgani-
zowanych dla dzieci, jak również 
i dorosłych. Dla chętnych czekała 

także fotobudka, stoisko Welskiego 
Parku Krajobrazowego oraz stoisko 
z serami. Na mieszkańców i gości 
czekały potrawy tradycyjnej kuch-

ni polskiej oraz kiełbaski z  grilla 
przygotowane przez mieszkańców. 
Mieszkanki wsi zadbały też o słodki 
poczęstunek. Nie zabrakło oczywi-

ście dań z żurawiną w roli głównej. 
Na najmłodszych czekała dmucha-
na zjeżdżalnia w kształcie pirackie-
go statku. 

Święto Kartofla w Kotach
Pierwsze dni września to tak-

że Święto Kartofla w  Kotach. 
Nowa Pani Sołtys Anna Tamiła 
wraz z  mieszkańcami sołectwa 
przygotowała moc atrakcji dla 
przybyłych na festyn gości. Był 
konkurs na najpyszniejszą potra-
wę z ziemniaka, były smakowite 
zupy i słodkie ciasta. Animatorzy 
z  MGOK Lidzbark zorganizowali 
dla najmłodszych gry i  zabawy, 
które cieszyły nie tylko dzieci, ale 
i dorosłych uczestników Święta. 
Imprezę zakończyła zabawa ta-
neczna, która trwała do późnych 
godzin wieczornych

Święto Cebuli we Wlewsku
Pomimo chłodu panującego 

podczas imprezy humory dopi-
sywały uczestnikom wydarzenia. 
Były zabawy dla dzieci zorganizo-

wane przez animatorów z MGOK 
Lidzbark, dmuchana zjeżdżalnia 
w  kształcie pirackiego statku, 
dmuchane kule, pyszne jedzenie 
i  moc atrakcji. Podczas Święta 
można było skosztować tradycyj-
nych dań z cebuli przygotowanych 
przez panie i panów z nowopow-
stałego KGW Wlewszczanki. Fe-
styn zakończył zabawą taneczną 
do późnych godzin wieczornych. 

Święto Grzyba w Chełstach
Świętem Grzyba w  Chełstach 

zakończyliśmy cykl wakacyjnych 
imprez tematycznych na tere-
nie naszej Gminy. To pierwsze 
takie wydarzenie organizowane 
na terenie sołectwa. Były dwa 
torty, pyszne jedzenie oraz moc 
atrakcji dla najmłodszych zorga-
nizowanych przez animatorów 
z MGOK Lidzbark. Podczas świę-
ta mieszkańcy i  przybyli goście 
mieli okazję skosztować potraw 
z grzybami przygotowanych przez 
nowopowstałe Koło Gospodyń 
Wiejskich z Chełst. 

Świętem Żurawiny w Jeleniu 

Święto Kartofla w Kotach

Święto Cebuli we Wlewsku Święto Grzyba w Chełstach
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Żywność dla mieszkańców

W  2021 roku w  ramach Pod-
programu 2021 zostało zakwa-
lifikowanych 550 osób. Celem 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 jest 
dotarcie z pomocą żywnościową 
do grup osób najbardziej potrze-
bujących w całej Polsce.  Osoby 
które otrzymały skierowanie 
z  Ośrodka Pomocy Społecznej,  
mogą skorzystać ze wsparcia 
w postaci żywności, która cyklicz-
nie jest dystrybuowana w formie 
paczek żywnościowych.

Oprócz wsparcia żywnościo-
wego, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lidzbarku, realizuje 
cykliczne działania towarzyszące 
tj. zajęcia kulinarne, warsztaty 
dietetyczne oraz edukacji eko-
nomicznej. Osoby korzystające 
ze wsparcia Programu w  na-
szym województwie mogą 
również wziąć udział w  cieka-
wych warsztatach edukacyj-
nych dotyczących wzmacniania 
samodzielności i  kompetencji 
w zakresie prowadzenia gospo-

darstwa domowego. Wsparcie 
działaniami towarzyszącymi, 
pozwala na zwiększenie wy-
miaru pomocy żywnościowej, 
która realizowana jest w ramach 
Programu. Warsztaty kulinarne 
pt. „Kolory na talerzu” odbyły 
się 10.08.2022 r. Pierwszą do-
stawę żywności z Podprogramu 
2021 otrzymaliśmy 26.07.2022 
r. Pracownicy ośrodka pomocy 
społecznej rozdysponowali pro-
dukty żywnościowe dla osób 
zakwalifikowanych do progra-

mu w  dniach 27-28.07.2022 r. 
Kolejna dostawa planowana 
jest jesienią. Pomoc żywnościo-
wa, w postaci paczki żywnościo-
wej jest przekazywana do osób 
spełniających kryteria kwalifiko-
walności do statusu osoby naj-
bardziej potrzebującej, tj.: osób 
i rodzin znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej, spełniają-
cych kryteria określone  w  art. 
7 ustawy o pomocy społecznej 
i których dochód nie przekracza 
220 % kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej (1707,20 zł 
dla osoby samotnie gospodaru-
jącej i  1320 zł dla osoby w  ro-
dzinie).

Paczki żywnościowe składają 
się z takich produktów jak: gro-
szek z  marchewką, koncentrat 
pomidorowy, powidła śliwkowe, 
makaron jajeczny świderki, kasza 
jęczmienna, mleko UHT, szynka 
drobiowa, szynka wieprzowa, 
filet z  makreli w  oleju, cukier, 
olej rzepakowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku od roku 2015 realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, w związku 
z czym  systematycznie współpracuje z Bankiem Żywności w Olsztynie. Średnio w każdym roku zakwalifikowanych było 650 osób z rodzin 
z terenu Miasta i Gminy Lidzbark, najbardziej potrzebujących, kwalifikujących się do udzielania im nieodpłatnej pomocy żywnościowej. 

„Razem do Trójstyku” to, w naj-
większym skrócie, akcja mająca 
na celu spotkanie środowisk 
lokalnych w  pięknych okolicz-
nościach natury. Na miejsce 
przybyły dziesiątki wędrowców 
w  różnym wieku i  w  przeróżny 
sposób – na piechotę, rowera-
mi, samochodami, autokarami… 
Wydarzenie, którego gospoda-
rzami były trzy województwa, 
zgromadziło także wielu zna-
czących przedstawicieli okolicz-
nych urzędów, instytucji kultury 
oraz organizacji pozarządowych. 
O wymiar artystyczny powitania 
gości zadbała Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Lidzbarka. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej uczestni-
cy przeszli  do leśniczówki w Ko-
nopatach, gdzie organizatorzy 

zaplanowali liczne atrakcje na 
świeżym powietrzu. Można było 
chociażby skosztować potraw 

z  dziczyzny, ciast domowego 
wypieku, skosztować żurku lub 
grochówki, na każdego czekała 

też kiełbasa z imponujących roz-
miarów grilla. Na miejscu odbyły 
się także konkursy przeznaczone 

dla uczestników w różnym wieku 
i pozbawione, zgodnie z ideą wy-
darzenia, elementu rywalizacji. 

Trójstyk to miejsce styku trzech 
województw: warmińsko – ma-
zurskiego, kujawsko – pomor-
skiego i  mazowieckiego, trzech 
powiatów: działdowskiego, 
brodnickiego i  żuromińskiego, 
a  także trzech gmin: Lidzbark, 
Górzno i Lubowidz. Trójstyk to też 
miejsce, w którym biegła granica 
między dwoma zaborami – pru-
skim i rosyjskim. Na miejscu znaj-
duje się głaz, który symbolizuje 
integrację lokalnej społeczności. 
Wygrawerowane są na nim her-
by trzech stykających się tu woje-
wództw i jak sama nazwa wskazu-
je prowadzą do niego trzy drogi. 
Z Lidzbarka dojechać można tam 
przez wieś Bryńsk. 

Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna
Pod koniec września 
po raz kolejny odbyła 
się Międzypokoleniowa 
Sztafeta Turystyczna 
„Razem do Trójstyku”. 
Na rozstaju dróg 
w okolicznych lasach 
spotkali się ludzie 
- rodziny, dzieci, 
seniorzy, którzy do tego 
wyjątkowego miejsca 
zdecydowali się dotrzeć 
pieszo, rowerami, 
autokarami.
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Dzień Sportu w Dłutowie
Ostatnia niedziela 
września upłynęła nam 
pod hasłem aktywności 
fizycznej. Dzień Sportu 
w Dłutowie, bo o nim 
mowa przyciągnął 
prawdziwe tłumy. 

Jak co roku na uczestników 
czekała moc sportowych atrak-
cji. Zawodnicy zostali podzieleni 
na grupy, a następnie przyszedł 
czas na szereg konkurencji. 
Uderzenia do bramki, rzucanie 
lotkami, uderzenia kijem do gry 
w  palanta, ale sport podczas 
tego wyjątkowego wydarzenia 
to nie wszystko. Na każdego za-
wodnika czekał zdrowy poczę-

stunek w  postaci stołu z  owo-
cami oraz słodkich wypieków 
domowej roboty. Dodatkową 
atrakcją była wizyta mistrzyni 
Olimpijskiej z Londynu oraz Rio 
de Janeiro wioślarki Magdaleny 
Fularczyk-Kozłowskiej. Medalist-
ka przeprowadziła z zebranymi 
dziećmi i dorosłymi krótką roz-

grzewkę, pogadankę na te-
mat sportu oraz swojej kariery 
sportowej. Stałym punktem 
programu zawodów na dłutow-
skim orliku jest loteria fantowa, 
w  której do wylosowania jest 
rower ufundowany przez Burmi-
strza Lidzbarka. Dzięki hojności 
sponsorów każdy biorący udział 

w loterii mógł wybrać prezent 
dla siebie. Dla każdego uczest-
nika został przygotowany medal 
i torebka wypełniona po brzegi 
upominkami. Organizatorem 
wydarzenia była Fundacja Orły 
Sportu, impreza została finanso-
wana ze środków pochodzących 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki. Organizatorem lokalnym wy-
darzenia był Animator Sportu 
Pan Krzysztof Sadowski. 

Warto zaznaczyć, że w całej Pol-
sce odbywa się tylko 15 imprez 
organizowanych przez Fundację 
Orły Sportu, w tym jedna w wo-
jewództwie warmińsko – mazur-
skim, właśnie w Dłutowie.  
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Wel Lidzbark
Wrzesień upłynął nam pod zna-

kiem piłki nożnej. Jako pierwsi 
sukces odnieśli Juniorzy LKS WEL 
Lidzbark, którzy zwyciężyli z Ossą 
Biskupiec (7:1). Natomiast LKS 
WEL Lidzbark w meczu wyjazdo-
wym wygrał z drużyną Avista Łą-
żyn (2:0). Ostatni weekend wrze-
śnia to mecz rozegrany na naszym 
stadionie miejskim WEL w meczu 
z LZS Osa Ząbrowo przegrywa 2:1. 
Warto zaznaczyć, że po VII kolej-
ce A-Klasy Warmińsko-Mazurskiej 
grupy IV plasujemy się na 5 miej-
scu  z 12 punktami na koncie. 

UPKS Poncio
Trampkarze UPKS Poncio 2010 

Lidzbark mają za sobą już 3 ko-
lejki spotkań w  I  lidze WMZPN 
Trampkarzy C2. W  ostatnim 
swoim występie podopieczni To-
masza Poniewskiego oraz Piotra 
Cybulskiego, po dwóch golach 
Mateusza Ucińskiego pokona-
li w  Lubawie, Motor 1-2. Skład 
UPKS Poncio 2010 Lidzbark: Mi-
chał Makrucki, Filip Szostkowski, 
Igor Cichocki, Igor Ozymkowski, 
Kamila Brzoska, Radosław Gu-
towski, Adam Cybulski, Adam Szy-
mański, Maciej Szymański, Oskar 
Jędraszek, Bartosz Janowski, Ju-
lian Ziółkowski, Kamil Karkocha, 
Mateusz Uciński.

Aleksander Kitewski 
i Amelia Braun
Aktualny Mistrz Europy w kaja-

karstwie w  C2 na 200 metrów 
był gościem Burmistrza Lidzbar-
ka Macieja Sitarka. Podczas wi-
zyty nasz Mistrz zaprezentował 
złoty medal oraz opowiedział 
o  swoich zmaganiach podczas 
zawodów. Warto dodać, że lidz-
barski kanadyjkarz zdobył także 
dwa medale na Mistrzostwach 
Świata w  Kanadzie. Kolejnym 
sukcesem jest wywalczony przez 
Amelię Braun srebrny medal Mi-
strzostw Świata. Lidzbarzanka ze 
wszystkich naszych medalistów 
najdłużej trzymała nas w  emo-

cjach. Wyścig w  którym starto-
wała Amelia trwał ponad 25 min 
i  do końca wszystko się mogło 
wydarzyć. Mimo debiutu w  ka-
tegorii młodzieżowej nie uległa 
presji i wywalczyła Srebrny Medal 
Mistrzostw Świata. 

- Uśmiechnięci i niezwykle praco-
wici – tacy są lidzbarscy Mistrzo-
wie. Jako Gmina myślimy o  po-
trzebach młodych sportowców 
w Lidzbarku oraz o planie na Igrzy-
ska Olimpijskie w  Paryżu 2024. 
Na nadchodzącą perspektywę 
budżetową UE przygotujemy pro-
jekt - Centrum Sportów Wodnych, 
pod egidą Lidzbarskich Mistrzów 
– mówi Burmistrz Lidzbarka. 

Stowarzyszenie Historyczno-
-Strzeleckie "Pogranicze w ogniu" 
i Burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek zapraszają na darmowy cykl 
szkoleń z  podstaw wychowania 
psów. Szkolenie skierowane jest 

do właścicieli psów młodych oraz 
dojrzałych, które potrzebują ko-
rekcji w  zachowaniu. Pod kie-
runkiem uprawnionego trenera, 
opiekunowie dowiedzą się jak 
należy komunikować się z  wła-

snym psem, aby wspólne relacje 
były przyjemnością dla dwóch 
stron. Szczegółowy zakres szko-
lenia obejmie analizę zagadnień 
takich jak: sposób myślenia psów, 
skakanie psów na ludzi, zjadanie 

przez nie elementów niejadal-
nych, uciekanie, bieganie za ro-
werzystami, autami, nauka wyko-
nywania przez psa podstawowych 
komend, takich jak: „siad, leżeć, 
zostań, do mnie”. Ważnym ele-

mentem będzie również nauka 
chodzenia na smyczy i przy nodze. 
Projekt jest finansowany ze środ-
ków publicznych Miasta i Gminy 
Lidzbark w ramach realizacji za-
dań publicznych na rok 2022.

Sportowe osiągnięcia 
Lidzbarzaków!

Piłkarskie osiągnięcia 
lidzbarskich drużynLidzbark sportem stoi. To chyba odpowiednie 

określenie odnoszące się do ostatnich sukcesów 
sportowych naszych mieszkańców, zarówno tych 
indywidualnych, jak i tych drużynowych. 

W lidzbarsku od lat funkcjonują dwa kluby piłkarskie, w których trenować mogą 
zarówno dzieci, jak i dorośli reprezentując nasze miasto na sportowej arenie. 

Masz psa? Możesz za darmo nauczyć go podstawowych 
komend na szkoleniu z podstaw wychowania psów
Nauka chodzenia przy nodze, na smyczy, i opanowanie podstawowych komend Stowarzyszenie Historyczno-Strzeleckie  
"Pogranicze w ogniu" oraz Burmistrz Lidzbarka zaprasza na darmowe szkolenia z posłuszeństwa psów. 
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