Lidzbark.pl

BEZPŁATNY BIULETYN DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK

Lidzbark.pl
Inwestycje
w szkołach
str. 3

42

Ponad 100 uczniów odebrało
Nagrody Burmistrza Lidzbarka

Dni Lidzbarka 2018
- fotorelacja

str. 5

str. 8-9

31 sierpnia 2018

e
i
n
a
d
y
w
e
n
l
a
j
c
e
p
s

Padł rekord!
Zdobyliśmy ponad 1,5 mln. zł dla szkół
A K T UA L NO Ś C I

Ruszył program edukacyjny dla szkół z terenu naszej gminy. Pierwszy raz w historii gminy udział w programie edukacyjnym
wezmą szkoły podstawowe z: Lidzbarka, Dłutowa, Bryńska i Kiełpin.

W programie Lidzbarska Akademia Mistrzów weźmie
udział 785 uczniów, 60 nauczycieli i 356 rodziców.
Projekt jest realizowany od sierpnia 2018 roku do lipca
2020. W programie wezmą udział szkoły z terenu gminy,
również te prowadzone przez stowarzyszenia.
- Warto inwestować w dzieci i młodzież – uważa
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Dzięki temu

projektowi praktycznie każda ze szkół z terenu miasta
i gminy Lidzbark otrzyma sprzęt, a nasze dzieci i młodzież
wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających
zainteresowania i umiejętności – dodaje Burmistrz.
Czytaj więcej na stronie 2.
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Ruszył program edukacyjny dla szkół z terenu naszej
gminy. Pierwszy raz w historii gminy udział w programie
edukacyjnym wezmą szkoły podstawowe z: Lidzbarka,
Dłutowa, Bryńska i Kiełpin.
Celem projektu jest udział uczniów w różnych formach
pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, indywidualizacja procesu
nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
podniesienie kompetencji nauczycieli dzięki szkoleniom,
warsztatom, studiom, sieci współpracy, wzmocnienie
współpracy i podniesienie kompetencji wychowawczych
rodziców dzięki warsztatom dotyczącym pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspierania
dziecka w rozwoju jego kreatywności oraz w określaniu
przez dziecko jego celów edukacyjnych i wyborów zawodu.
W projekcie zaplanowano również wyjazdy edukacyjne
dla uczniów biorących udział w kołach zainteresowań oraz
warsztatach rozwijających umiejętność pracy zespołowej.
Do wszystkich zajęć zostaną kupione materiały dydaktyczne
dla uczniów, niezbędne do realizacji tych zajęć. Zaplanowano
również doposażenie wszystkich szkół w sprzęt technologii
informacyjno – komunikacyjnej, a także doposażenie pracowni
przedmiotowych matematycznych i przyrodniczych. Każda ze
szkół dokładnie określiła czego najbardziej im brakuje:

matematycznej oraz pracowni do nauki przyrody.
SP Dłutowo
Zakup tablic interaktywnych w raz z rzutnikiem, komputerów
oraz tabletów z oprogramowanie, doposażenie Sali do
terapii sensorycznej w piłki do terapii, doposażenie
Sali matematycznej w klocki do robotyki, zestaw brył
magnetycznych oraz projektor, zakup mikroskopu z kamerą
oraz stołu laboratoryjnego do sali chemicznej oraz zakup
drukarki do pracowni informatycznej.
SP Bryńsk
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów,
programów
multimedialnych,
doposażenie
pracowni
przyrodniczej w tablice interaktywna z rzutnikiem, mikroskop
z kamerą oraz mapy, doposażenie pracowni matematycznej
w zestaw brył, map oraz gier edukacyjnych, doposażenie
pracowni chemicznej w modele budowy struktur, oraz zakup
zestawu do nauki magnetyzmu w pracowni fizycznej.
SP Kiełpiny
Zakup komputerów laptopów z oprogramowaniem,
zakup tablic interaktywnych wraz z rzutnikiem, aparatu
fotograficznego oraz wyposażenia Sali informatycznej,
matematycznej, fizycznej i przyrodniczej.

SP 2
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem operacyjnym
i oprogramowaniem biurowym, zakup tablicy interaktywnej
z rzutnikiem oraz zakup wyposażenia pracowni chemicznej

Projekt jest realizowany od sierpnia 2018 roku do lipca 2020.
W programie wezmą udział szkoły z terenu gminy, również te
prowadzone przez stowarzyszenia.

SP1
Zakup tabletów oraz laptopów wraz z oprogramowaniem, zakup
programów multimedialnych, gier do nauki programowanie,
szafy na laptopy oraz wyposażenie pracowni specjalistycznej,

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie : 1 522 769,44
zł. Wartość całego projektu wynosi 1 606 069,44 zł.

Bezpieczny Lidzbark
Od początku wakacji na ternie gminy Lidzbark pełnione są
dodatkowe patrole policyjne. Zgodnie z porozumieniem
policjanci pełnią ponadnormatywną służbę prewencyjną, a
umundurowane patrole kierowane są w najbardziej zagrożone
miejsca.
Dodatkowe policyjne patrole organizowane są przede wszystkim
w weekendy z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców oraz
wykorzystywane do zabezpieczania różnego rodzaju imprez
organizowanych na terenie gminy. Wszystko po to, abyśmy czuli się
bezpiecznie. To już kolejny rok współpracy samorządu z Policją.

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark e-mail:umig@lidzbark.pl,
www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107
Redakcja i skład: Wydział Organizacyjny
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/696 15 05 wew. 182
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Lidzbarskie osiedla pięknieją!

A K T UA L NO Ś C I

Temperatury za oknem rosną, intensywność prac remontowych na terenie gminy również.

W ostatnim czasie ułożone zostały chodniki
na ul. Cichej za 54 894,90 zł i Orzeszkowej
za niespełna 90 tys. zł. Przeprowadzone
zostały też remonty cząstkowe nawierzchni
asfaltowej na terenie naszego miasta,
które polepszyły komfort korzystania
z lidzbarskich ulic. Trwa budowa chodnika
na ul. Południowej oraz przebudowa drogi
prowadzącej do Powiatowego Urzędu pracy
na ul. Jeleńskiej. W najbliższym czasie ruszy
remont niskiego parteru w przychodni
zdrowia
oraz
montaż
oświetlenia
hybrydowego na terenie gminy.

ul. Południowa

ul. Elizy Orzeszkowej

Spacerując,
jeżdżąc
rowerem czy samochodem widzimy zmieniające się nasze osiedla.
Estetyka, jak i komfort
korzystania z lidzbarskich ulic zdecydowanie się zmienił. Nie zwalniamy z pracami remontowymi na terenie gminy.
ul. Cicha
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Inwestycje w szkołach
A K T UA L NO Ś C I

Rok szkolny coraz bliżej, a co za tym idzie coraz bliżej też końca remontów w szkołach.

Wyburzona została już sala nr 15 przy Szkole
Podstawowej nr 1. W tym momencie trwają prace przy
zagospodarowaniu terenu, gdzie powstał parkingi
i miejsca postojowe. Zakończyła się też budowa
parkingu przy termo zmodernizowanym budynku

SP Kiełpiny. W ramach dofinansowania gruntownej
termomodernizacji doczekała się również Szkoła
Podstawowa w Slupie. W ostatnim czasie wykonany
został również podjazd dla wózków przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Lidzbarku.

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa w Kiełpinach

Szkoła Podstawowa w Słupie

Parking przy Szkole Podstawowej w Kiełpinach

Podjazd przy Szkole Podstawowej nr 2
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Owocne 4 lata
dla Miasta i Gminy
Minione 4 lata to okres realizacji licznych projektów
i inwestycji, które przez długi czas będą wpływać na
komfort i jakość życia w Gminie Lidzbark. Podjąłem
wyzwanie i udowodniłem, że nasze miasto może
osiągnąć więcej. Miasto i Gmina Lidzbark się zmieniła,
dużo się w niej działo, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
Reasumując dokonania na rzecz Gminy Lidzbark
zauważyć można, że w zrównoważony sposób
inwestujemy w mieście, jak i we wszystkich sołectwach.
Dzięki zabezpieczeniu w budżecie Gminy historycznie
wysokich kwot na wydatki majątkowe powstały nowe
drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw, żłobek.
Zrewitalizowano wiele obiektów i przestrzeni. Prowadzę
skuteczne działania polityki rodzinnej i senioralnej. Po
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pracowitych latach nie straciłem świeżego spojrzenia
na lokalne sprawy. Dziękuję za okazane mi dotychczas
zaufanie i poparcie, które motywuje mnie do kolejnych
wyzwań. Dziękuję za zaangażowanie w sprawy miasta,
za pomysły i konstruktywną krytykę, która pokazuje,
że wspólnie chcemy przekształcić Lidzbark w miasto,
w którym dobrze się mieszka i żyje. Cieszę się, że obrana
droga, po której kroczę wspólnie z Wami przyniosła
widoczne rezultaty. To co zrobiłem jest gwarantem
realizacji kolejnych ambitnych planów i zamierzeń.
Spójrzmy wspólnie w przyszłość. Jestem przekonany,
że z Waszą pomocą osiągniemy znacznie więcej.
Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek
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ZDROWIE

Ambulatorium
Od 5 lutego 2016 roku funkcjonuje długo oczekiwana
przez mieszkańców Lidzbarka i gminy bezpłatna
opieka ambulatoryjna. Umowa na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich
i pielęgniarskich na zasadach nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej na terenie gminy Lidzbark realizowana
jest przez szpital z Brodnicy. W pierwszym miesiącu
funkcjonowania ambulatorium skorzystało z niego
ponad 200 pacjentów, natomiast od chwili powstania
8789 osób.
Remont przychodni zdrowia
Od 2015 roku, sukcesywnie przeprowadzony został
generalny remont przychodni zdrowia w Lidzbarku.
Podczas prac całkowicie przebudowane zostały
recepcje oraz hole. Wyremontowano także łazienki
dla pacjentów oraz personelu. Przygotowany został
również pokój dla lekarzy, którzy odbywają dyżury
weekendowe. Obecnie trwa 3 etap prac obejmujący
remont niskiego parteru. Łączny koszt nakładów
finansowych to prawie 300 tys. zł. W 2018 roku został
także zmodernizowany teren przy przychodni zdrowia
w Dłutowie.
Bezpłatne badania
– wykrywanie nowotworów u dzieci
W 2017 roku pierwsze 100 dzieci z terenu miasta i gminy
Lidzbark zostało bezpłatnie przebadane w ambulansie
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Fundacji Ronalda Mcdonalna. Profilaktyczne badania
przesiewowe USG to jeden z najlepszych sposobów
na wczesne wykrywanie zmian chorobowych. Mówimy
stanowcze „NIE nowotworom u dzieci”.
Dofinansowanie na wymianę pieców na ekologiczne
Od 2017 roku mieszkańcy mogą korzystać
z dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na
proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych
na terenie Miasta i Gminy Lidzbark. Do tej pory
z dofinansowania skorzystało 67 osób. Wypłacona
przez gminę dotacja to prawie 200 tys. zł. Największym
zainteresowaniem cieszą się piece gazowe.
Montaż stacji badającej jakość powietrza
w Lidzbarku
Od 9 lutego 2018 roku każdy mieszkaniec Lidzbarka
może otrzymać informacje o jakości powietrza.
Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację AIRLY z danymi
real-time. Jest to pierwszy taki sensor w tej części
województwa. Dzięki aplikacji mieszkańcy otrzymają
informację o stężeniu pyłów zawieszonych PM2.5
i PM10, temperaturze, ciśnieniu atmosferycznym oraz
wilgotności powietrza. Sensor zainstalowany jest na
przedszkolu miejskim.
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EDUKACJA
Pierwszy żłobek w powiecie
Startując w konkursie „MALUCH plus” Gmina Lidzbark
pozyskała dofinansowanie w kwocie 255 920 zł
na utworzenie miejskiego żłobka. Dofinansowanie
otrzymaliśmy w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Całkowity
koszt zadania to niespełna 650 tys. zł. W związku ze
zmianami w oświacie związanymi z likwidacją gimnazjów
powstał pomysł na zagospodarowanie budynku po Szkole
Podstawowej przy ul. Zieluńskiej. To w tym budynku
powstała nowa placówka dla najmłodszych mieszkańców
gminy. Na ponad 318 m2 powierzchni użytkowej
żłobka zaprojektowano salę zabaw oraz sypialnię dla
dzieci z zapleczem socjalnym, sanitarnym i kuchennym.
Urządzony został zewnętrzny plac zabaw z bezpieczną
nawierzchnią i ogrodzenie oraz wykonany parking.
Remont przedszkola w Dłutowie
W 2016 roku generalny remont przeszło przedszkole
w Dłutowie. Zmodernizowano kotłownię, wymieniono
instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, W salach
zostały zamontowane nowe drzwi, położono nowe
podłogi a także odmalowano wszystkie pomieszczania.
Prace remontowe objęły również docieplenie ścian
zewnętrznych. Koszt inwestycji wyniósł blisko 180 tys.
złotych.
Ponad 1 mln zł dla SP Kiełpiny i SP Słup
Na docieplenie budynków, wymianę pieców na
te proekologiczne na pellet, częściową wymianę
okien i drzwi zewnętrznych, a także wymianę części
grzejników i oświetlenia na energooszczędne Gmina
pozyskała 926 352,37 zł. Prace zostały przeprowadzone
w tegoroczne wakacje.
Place zabaw i parkingi
W mijającej kadencji przebudowane zostało wejście do
SP w Bryńsku, zmodernizowano kuchnię w SP Dłutowo
a w lidzbarskim przedszkolu powstał plac zabaw oraz
zaadaptowano pomieszczenia na nową salę zajęć, łazienkę
i szatnię. W tegoroczne wakacje zakończyła się budowa
parkingu przy SP Lidzbark i SP Kiełpiny. Jeszcze w tym roku
przy podstawówkach w Lidzbarku i Dłutowie powstaną
dofinansowane z programu ministerialnego Otwarte
Strefy Aktywności, na które gmina otrzymała 174 tys. zł.
Wyjazd marzeń
Po raz pierwszy w historii gminy w 2018 roku 168 dzieci
z naszych szkół wyjechało na wycieczkę zagraniczną
Słowacja-Węgry-Niemcy. Jest to forma podziękowania
dla najlepszych uczniów oraz wolontariuszy za pracę.

Burmistrz zapowiada, że wyjazd marzeń organizowany
będzie rok rocznie.
Stypendia naukowe i sportowe
Od 2015 roku burmistrz nagradza uzdolnionych
uczniów naszych szkół oraz przyznaje nagrody
i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrodę
otrzymuje każdy uczeń szkoły podstawowej bądź
gimnazjum, który posiada wysoką średnią, laureaci oraz
finaliści przedmiotowych konkursów wojewódzkich
oraz sportowcy zamieszkujący gminę Lidzbark, którzy
uzyskali miejsca medalowe w zawodach krajowych
i międzynarodowych.
Mamy dokumentacje na sale sportowe
W 2018 roku wykonane zostały 3 dokumentacje na
budowę sal gimnastycznych dla szkól podstawowych
w Bryńsku, Słupie i Wąpiersku. To ostatnie trzy szkoły,
które nie posiadają odpowiednich warunków do
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Koszt
wyniósł 100 tys. zł.
Stawiamy na języki
Od początku mijającej kadencji Gmina stawia na naukę
języków obcych. Powstało wyczekiwane Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów
w Lidzbarku. Ponadto gmina dofinansowuje w szkołach
niepublicznych dodatkowe godziny. Naszych uczniów
odwiedzają native speakerzy. Najlepsi uczniowie
wzięli także udział w wyjeździe do partnerskiej Gminy
Oebisfelde.
Wspieranie edukacji i oświaty
jest niezwykle istotną dla mnie
kwestią. Stworzenie możliwie
najlepszych warunków, które zapewniają najwyższą jakość kształcenia, służy całej społeczności.
Inwestycja w działania związane
z szeroko rozumianą edukacją to
inwestycja w młodych ludzi, stwarzanie im możliwości
rozwoju, który zaprocentuje i przyniesie korzyści nam
wszystkim.
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TURYSTYKA I REKREACJA

Welex
Od 2016 roku w Lidzbarku jeździ Welex. Elektryczny
pojazd służy mieszkańcom jako forma transportu
publicznego. Natomiast turyści mają możliwość
dotarcia do centrum miasta oraz muzeów. Do tej pory
Welex przejechał ponad 18 tys. km.
Ścieżka MTB
Licząca 8,5 km trasa rowerowa wokół Jeziora
Lidzbarskiego jest w pełni utwardzona i oznakowana.
Projekt uzyskał dofinansowanie w RPOWM.
Całkowita wartość to około 720 tysięcy złotych w tym
dofinansowanie Unii Europejskiej 620 tysięcy. Na trasie
znajdziemy przeszkody o różnym stopniu trudności,
miejsca, gdzie można naprawić rower gdy dojdzie
do jakiegoś uszkodzenia oraz wiaty do odpoczynku.
Nowa ścieżka rowerowa jest przyjazna zarówno dla
zaawansowanych zawodników MTB ale i dla zwykłych
amatorów jazdy na rowerze.
Park linowy eWELlinka
Obiekt usytuowany jest w zalesionej części plaży
miejskiej, tuż obok popularnego wśród dzieci placu
zabaw z pirackim statkiem. Powstał w ramach budżetu
obywatelskiego i oferuje 7 przeszkód, m.in. kładki
z półkolami, tyrolki, beczki czy pajęczyny. Lidzbarski
park linowy eWELlinka jest bardzo bezpieczny dzięki
zastosowaniu systemu asekuracji ciągłej, co oznacza, że
osoba korzystająca z parku jest podpięta na całej trasie.
Mała zjeżdżalnia wodna
Powstała w 2015 roku zjeżdżalnia wodna przeznaczona
jest dla młodszych dzieci. Bezpłatnie korzystać z niej
mogą zarówno mieszkańcy jak i wszyscy wypoczywający
nad Jeziorem Lidzbarskim. Koszt atrakcji wyniósł ponad
150 tys. zł.
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Lidzbark w Cittaslow
W 2015 r. Lidzbark przyjęty został w poczet miast
należących do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow.
Podejmując decyzję o przystąpieniu Lidzbarka do
Cittaslow, braliśmy pod uwagę dobro naszego miasta,
możliwość dalszego rozwoju, korzystania z doświadczeń
miast członkowskich, ale także to, że możemy wnieść
nowe ciekawe pomysły. W tej kadencji Lidzbark był
również gospodarzem warsztatów dotyczących
Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia a także Festiwalu
Miast Cittaslow. Jako atrakcja dla mieszkańców
i turystów na ul. Działdowskiej powstał skwer Cittaslow.
Oprócz kontaktów międzynarodowych sieć niesie
także korzyści finansowe w postaci pozakonkursowych
środków dla miast członkowskich zarezerwowane
w RPOWiM. Wiadomo już, że z puli rezerwowej nasza
gmina otrzyma jeszcze w tym roku 2 mln zł.
Bulwar nad rzeką Wel
Wystarczył chodnik z kostki betonowej, oświetlenie,
taras i plac zabaw aby ożywić to miejsce w centrum
miasta. W tym roku dzięki środkom z PROW powstanie
mała przystań kajakowa będąca jednocześnie schodami.
Wszystko po to, aby kajakarze mieli odpowiednie
miejsce do cumowania.
Maskotka, mural i witacze
W roku 2015 świeżo upieczona maskotka naszego
miasta, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zyskała imię
Weluś. W okresie wakacyjnym powstało dostosowane
miejsce do postoju kamperów, mural nawiązujący do
historii miasta i przedstawiający postaci historyczne
związane z Lidzbarkiem, a na Plaży Miejskiej maszyna
vendingowa, z której każdy mógł zakupić gadżet spod
znaku jednorożca. Przy drogach wjazdowych pojawiły
nowe witacze, czyli tablice witające podróżnych
promujące miasto.

Lidzbark.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Monitoring
W Lidzbarku funkcjonuje monitoring składający się
z 39 kamer. Obraz z kamer trafia do budynku przy
przystanku autobusowym, gdzie utworzone zostało
centrum monitoringu. Od chwili powstania centrum
monitoringu zaobserwowano i zgłoszono policji
kilkadziesiąt zdarzeń. Do najczęściej ujawnianych
należy wandalizm i niszczenie mienia, podejrzane
zachowanie osób oraz bójki i pobicia.
Nowe samochody strażackie
Dbając o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostają
systematycznie doposażanie w sprzęt, a nowsze auta
zastępują wysłużone żuki. Od 2015 roku samochody
otrzymały następujące jednostki OSP: Lidzbark, Stare
Dłutowo, Wąpiersk, Bryńsk oraz Nowy Dwór. W trakcie
zakupu są auta dla jednostek OSP z Jelenia i Słupa.
Remizy i garaże
W tej kadencji Gmina zakupiła działkę i przygotowała
dokumentację na budowę strażnicy dla OSP Lidzbark.
Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy
strażnicy. W 2017 roku nowy garaż otrzymali strażacy
z Wąpierska. W 2016 roku rozpoczęła się budowa
garażu dla OSP Kiełpiny, który jesienią ma być oddany
do użytku. We współpracy z jednostką odbył się także
remont OSP Nowy Dwór.
Wyposażenie strażaków
Nasze straże wzbogaciły się także o system
selektywnego wywołania. Zakupione zostały narzędzia
hydrauliczne dla OSP Lidzbark i OSP Dłutowo.
Natomiast jednostki z Lidzbarka, Kiełpin, Nowego
Dworu, Tarczyn otrzymały motopompy.

Pies i radiowóz
Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców i turystów
gmina dofinansowała zakup psa policyjnego oraz opłaca
w sezonie letnim służby ponadnormatywne policji. To
dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowym władz
Miasta i Gminy Lidzbark Policji przekazany został nowy
radiowóz – specjalnie wyposażona wersja najnowszego
modelu Opla Corsy.
Silnik i siedziba WOPR
W mijającej kadencji Gmina przekazała na plaży miejskiej
pomieszczenia, które stały się siedzibę dla WOPR.
Ratownicy mogli także liczyć na wsparcie w postaci
remontu. W 2017 roku Gmina zakupiła silnik marki
YAMAHA o mocy 25 KM. Silnik został zamontowany
w najnowszej łodzi lidzbarskich ratowników. Warto
wspomnieć, że dzięki wsparciu urzędu środki dla WOPR
zostały podniesione kilkukrotnie.
Zakup i montaż oświetlenia
Od 2015 roku sukcesywnie inwestujemy w oświetlenie
hybrydowe i tradycyjne. Dzięki temu, w tej
kadencji powstało kilkadziesiąt nowych punktów
oświetleniowych na terenie miasta i gminy. Nowością
jest także ostrzegawcze oświetlenie przejść dla pieszych
przy SP 1 w Lidzbarku.
Mamy prawo czuć się w mieście
i gminie Lidzbark bezpiecznie.
Wspieram wiele działań w przestrzeni prewencji, których efekty już są widoczne. Podnoszenie
poziomu wyszkolenie strażaków,
doposażanie bazy materiałów
i sprzętu OSP, współpraca z instytucjami i służbami. A wszystko z myślą o bezpieczeństwie
mieszkańców i turystów.
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SPORT I KULTURA

Lodowisko
Od 2015 roku w Lidzbarku działa lodowisko. Tylko
ostatniej zimy z obiektu skorzystało ponad 4 tysiące
osób, przede wszystkim dzieci i młodzież. Na lodowisku
gościmy mistrzów polski, którzy pokazują jak można
jeździć na łyżwach ciężko trenując. Ciekawą formą
spędzenia czasu z ukochaną osobą są walentynki
na lodzie. Osoby, które zaczynają swoją przygodę
z łyżwami mogą bezpiecznie jeździć trzymając się
pingwinków, służących do nauki jazdy.
Stadion
Dobiega końca modernizacja stadionu miejskiego
w Lidzbarku. Całkowity koszt inwestycji to prawie
4,7 mln zł. Dofinansowanie jakie otrzymała gmina na
część lekkoatletyczną oraz na modernizację boiska to
1 mln 758 tys. zł. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki
i obejmuje między innymi remont budynku, wykonanie
bieżni tartanowej wokół stadionu i boiska treningowego,
wyposażenie ruchome, budowę drugich trybun
oraz wykonanie nowej płyty boiska z odwodnieniem
i systemem podlewania.
Boisko na ulicy Tuwima 3
Za ponad 357 tys. zł powstanie w tym roku boisko
wielofunkcyjne na ul. Tuwima w Lidzbarku. Obiekt
będzie ogrodzony i umożliwi grę w piłkę nożną, piłkę
siatkową, koszykówkę i ręczną.
Boisko w Jeleniu
Spełniło się marzenie mieszkańców Jelenia oraz piłkarzy
z tej miejscowości, który dwa razy z rzędu wygrali sołecki
turniej piłki nożnej. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony.
Boisko zostało wyposażone w piłkochwyty, trybuny oraz
wiaty dla piłkarzy. Koszt inwestycji to ponad 100 tys. zł.
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Dni Lidzbarka
Ostatni weekend lipca nasze miasta odwiedzają
prawdziwe gwiazdy. Tylko w ostatnich latach na scenie
nad małym jeziorkiem wystąpili: Sylwia Grzeszczak,
Halina Młynkowa, Kombi, Agnieszka Chylińska, Mario
Bishin, After Party, Piękni i Młodzi oraz zespół MIG.
W tym czasie funkcjonuje także wesołe miasteczko
a uwieńczeniem święta miasta są fajerwerki.
Triathlon
Od 2016 roku Lidzbark jest areną zmagań triathlonistów.
W sumie, w 3 edycjach imprezy, w naszym mieście
ścigało się już ponad 800 zawodników z całej Polski.
Nasze atuty w postaci jeziora i ścieżek rowerowych
sprawiają, że rok rocznie liczba osób startujących jest
większa a wiec i promocja Lidzbarka ma większy zasięg.
Rajd MTB
Do imprez promujących Miasto i Gminę Lidzbark
dołączyła kolejna wielka impreza sportowa. W ubiegłym
roku wokół jeziora lidzbarskiego ścigało się 120
zawodników. Zapisy na tegoroczną edycję imprezy
właśnie trwają. Zapowiada się prawdziwa rywalizacja
i ciekawa impreza, ponieważ po raz pierwszy trasa rajdu
będzie przebiegała wybudowaną w tym roku ścieżką
typu singletrack. Warto więc odkurzyć rowery, wyruszyć
na lidzbarskie szlaki i samemu spróbować swoich sił.
Stypendia sportowe
Wielu lidzbarskich sportowców przysparza nam powodów
do dumy. W formie uroczystej gali, pod patronatem
i w obecności Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
przyznawane są nagrody talentom sportu. Do tej pory
wręczonych zostało 112 wyróżnień za osiągnięcia
sportowe w takich kategoriach jak: piłka siatkowa,
plażowa piłka siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka,
nordic walking, kajakarstwo, sztuki walki i piłka nożna
zarówno sportowcom, jak i drużynom gier zespołowych.
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POLITYKA SPOŁECZNA

Dzienny Dom Senior+
Dzięki dofinansowaniu w kwocie 220 tys. zł. w budynku
byłej gazowni powstał dostosowany do potrzeb osób
po 60. roku życia Dzienny Dom „Senior-Wigor” który
obecnie funkcjonuje pod nazwą Dzienny Dom Senior+.
Seniorzy mają do dyspozycji sprzęt rehabilitacyjny.
Budynek został wyposażony w windę. Podopieczni
spędzają czas w miłym towarzystwie, podczas zajęć
z fizjoterapeutą, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą.
Pomoc żywnościowa
Od 2016 roku MOPS w Lidzbarku obejmuje pomocą
żywnościową mieszkańców miasta i gminy Lidzbark. Do
tej pory ponad 2 tysiące mieszkańców odebrało żywność
za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lidzbarku. Ponadto MOPS w Lidzbarku
współpracuje z Centrum Caritas w Działdowie.
Wszystko dzięki przystąpieniu do realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Podprogram finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz
współpracy w zakresie dystrybucji żywności przez Bank
Żywności w Olsztynie.
Nowe auto dla ŚDS
W 2016 roku Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
zakupił do lidzbarskiego ŚDS nowe auto do codziennego
transportu
podopiecznych.
Zakup
samochodu
osobowego,
9-miejscowego,
przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
poruszających się na wózkach możliwy był dzięki
dofinansowaniu z PFRON w ramach programu
„Wyrównywanie różnic między regionami – obszar D,
Droga bez barier”, które wyniosło 78 tys. zł.
Remonty kamienic
Od początku mijającej kadencji, co roku prowadzone
były remonty kamienic należących do gminy a będących
w zasobie mieszkań komunalnych. Kilkanaście
budynków w centrum miasta zyskało zupełnie nowy
wygląd. Wyremontowane zostały kamienice na ulicach:

Działdowskiej, Mickiewicza, Stare Miasto i Zieluńskiej.
Do remontu swoich budynków włączyła się także
spółdzielnia mieszkaniowa oraz prywatni właściciele.
Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku,
jako jedyny z województwa warmińsko – mazurskiego,
otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 370 320,07 zł
na realizację projektu „Aktywne włączenie – szansą na
lepsze jutro”, który zakłada realizację działań, mających
na celu podniesienie jakości poziomu aktywności
społecznej i zawodowej osób z terenu Miasta i Gminy
Lidzbark.
Stypendia socjalne
Od 2015 roku wypłacone zostało ponad 927 tys. zł
w ramach stypendiów socjalnych dla dzieci z naszej
gminy. W tym okresie wydanych zostało 1699 decyzji.
Punkt pomocy prawnej
Wraz z początkiem 2016 roku w mieście
utworzony został przy ulicy Dworcowej 2 Punkt
Nieodpłatnej
Pomocy
Prawnej
gwarantujący
nieodpłatny dostęp do porad i edukacji prawnej na
poziomie lokalnym. Tylko w ciągu pierwszego roku
skorzystało z możliwości tej formy pomocy 474
mieszkańców.

Wspieram działania sprzyjające
rodzinie i seniorom. Duży nacisk
kładę na realizację programów
sprzyjających podnoszeniu jakości życia poprzez troskę o osoby
dojrzałe, zapewnienie pomocy
żywnościowej najuboższym oraz
remonty mienia komunalnego.
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BUDŻET

Gmina Lidzbark ma jedne z największych wydatków inwestycyjnych przypadających na
1 mieszkańca w naszym rejonie. Tylko w tej kadencji zostało zrealizowanych 271 zadań
inwestycyjnych za kwotę ponad 39,7 mln zł.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2018 roku wynosi 2 987 472 zł (kredyt na halę
sportową w banku millenium i pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację budynków
użyteczności publicznej). Aktualne zadłużenie stanowi 4,9% planowanych dochodów
budżetowych. Jest to najniższe zadłużenie w naszym województwie.
Jeszcze w tym roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 6 935 000 zł na wkład
własny do inwestycji oraz 994 434 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
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NOWA INFRASTRUKTURA

Targowisko
Na I etap modernizacji lidzbarskiego targowiska
gmina pozyskała 953 836 zł dofinansowania
w ramach współpracy z SSS LGD z PROW Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego. Wartość całego zadania wyniosła
1 620 009,36 zł.
W ramach I etapu położona została kostka brukowa,
postały wiaty handlowo-targowe, które ochronią
sprzedawców przed deszczem i chłodem, automatyczne
samoczyszczące się nowoczesne toalety, tereny zielone,
oświetlenie i ogrodzenie.
Droga Wąpiersk-Kiełpiny
Dumni jesteśmy z przebudowy drogi gminnej KiełpinyWąpiersk na odcinku 3880 metrów. Inwestycja została
zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej
oraz Powiatowej Infrastruktury na lata 2016 – 2019.
Koszt inwestycji to ponad 1 372 tys. zł (dofinansowanie
prawie 700 tys. zł).
Droga w Zdrojku
Ponad 400 metrów nowej nawierzchni asfaltowej
zostało wykonane w 2017 roku przez całą miejscowość
Zdrojek. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niemalże
200 tysięcy złotych.

Wawrowo-Marszewnica
W 2017 roku powstało 1230 metrów asfaltowej drogi
gminnej od Wawrowa w kierunku Marszewnicy. W wyniku współpracy gospodarzy i mieszkańców obydwu
sołectw z samorządem lokalnym gmina zrealizowała
inwestycję o łącznej wartości 288 296,01 zł.
Droga na wybudowania we Wlewsku
Ponad 423 tys. zł będzie kosztowała budowa drogi
w miejscowości Wlewsk.
Droga Kiełpiny-Rynek
Całkowity koszt inwestycji to 702.542,37 zł.
Władze samorządowe pozyskały na ten cel kwotę
dofinansowania z PROW, która wyniosła 511.528,00 zł.
Dzięki otrzymanym przez Gminę środkom zewnętrznym
powstała droga asfaltowa o długości 1 165 metrów.
Warto zaznaczyć, że ta inwestycja połączyła gminy oraz
powiaty.
W tej kadencji zainwestowaliśmy
prawie 40 mln. zł. Wybudowaliśmy ok. 15 km dróg, 7,5 km chodników oraz ok. 16 km sieci wodociągowej. Pozytywne opinie
motywują do kolejnych wyzwań.
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NOWE INICJATYWY

Budżet obywatelski
Od 2016 roku mieszkańcy mogą aktywnie wpływać
na rozwój i poprawę atrakcyjności Lidzbarka poprzez
włączenie się w Lidzbarski Budżet Obywatelski. Podczas
pierwszej edycji LBO wybrano do realizacji park linowy,
który zlokalizowany jest przy plaży miejskiej. W zeszłym
roku mieszkańcy wybrali tężnię, która właśnie powstaje
nad małym jeziorkiem.
Fundusz sołecki
Od początku kadencji kierujemy środki finansowe
bezpośrednio do dyspozycji naszych 24 sołectw. Dzięki
temu z funduszu sołeckiego doposażone są świetlice
wiejskie, budowane place zabaw czy siłownie zewnętrzne.
W latach 2015-2017 do mieszkańców gminy, w ramach
funduszu sołeckiego trafiło ponad 872 tys. zł. Zwrot
z budżetu państwa wyniósł ponad 321 tys. zł.
Rada Młodzieżowa i Rada Ekspertów
Głos mieszkańców i współpraca z nimi jest bardzo
ważna. To między innymi dlatego powołana przez
burmistrza została Młodzieżowa Rada Miejska oraz
Rada Ekspertów, obecnie działająca pod nazwą Zespół
Doradców. Spotkania odbywają się cyklicznie.
Koła gospodyń wiejskich
Nowością są w naszej gminie koła gospodyń wiejskich,
które powstały w tej kadencji. Działają one w Bryńsku,
Dłutowie, Nowym Dworze i Słupie. Działalność
kół gospodyń możemy zauważyć na jarmarkach,
Festiwalu Cittaslow, Dniach Lidzbarka oraz imprezach
tematycznych. Panie wykonują rękodzieło i pyszne
potrawy.
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Imprezy tematyczne
Obecnie nasza gmina wyróżnia się w województwie
organizacją imprez tematycznych organizowanych
przez sołectwa. Tylko w tym roku mieliśmy ich 17.
Mieszkańcy hucznie obchodzą święto lasu, ryby, maliny,
truskawki, kukurydzy czy żurawiny. Oprócz degustacji
potraw jest okazja do integracji i wspólnej zabawy przy
muzyce. Dwa razy w roku organizowane są Jarmarki:
Bożonarodzeniowy i Wielkanocny.
Wspieramy stowarzyszenia
W porównaniu z poprzednią kadencją środki
przeznaczone dla stowarzyszeń zostały podwojone.
W 2015 roku kwota wzrosła z 108,5 tys. zł do 118 tys.
zł. W kolejnych latach przeznaczyliśmy dla organizacji
pozarządowych jeszcze więcej: 2016 rok – 140 tys. zł,
2017 rok – 170 tys. zł. W tym roku do stowarzyszeń
trafiła rekordowa kwota 194 tys. zł. Cieszy fakt, że
liczba stowarzyszeń działających na terenie miasta
i gminy wciąż się powiększa.
Nowe siedziby dla stowarzyszeń
Harcerze pożegnali się z harcówką i otrzymali siedzibę
w byłym biurowcu gazowni. Na piętrze budynku przy ul.
Działdowskiej mają swoje nowe siedziby Uniwersytet
Trzeciego Wieku oraz stowarzyszenie Pogodna Jesień.
WOPR otrzymał na plaży pomieszczenia, które po
remoncie służą jako biuro WOPR. Dobiega końca
remont budynku na stadionie, gdzie nowoczesną
siedzibę będzie miał Klub Sportowy Wel. Także
lidzbarscy wędkarze doczekają się w końcu godnego
miejsca. Dobiegają końca prace nad siedzibą dla ponad
500 członków PZW Lidzbark. Siedziba PZW będzie
się mieścić na piętrze lidzbarskiego żłobka i będzie
posiadała oddzielne wejście.
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inwestycje wspólne z ZDW
i powiatem oraz KOWR

2,5 mln zł z KOWR
Prawie 2,5 mln. zł dofinansowania otrzymała gmina
w tej kadencji z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa (ANR). Pieniądze trafiły na tzw. tereny po
„byłych pgr”. Dzięki środkom z KOWR zmodernizowane
zostały miejscowości: Cibórz, Wlewsk i Chełsty oraz ul.
Myśliwska i Jeleńska w Lidzbarku. Powstały tam nowe
chodniki i drogi.
Rondo na ul. Zieluńskiej
Na przełomie 2016 i 2017 roku, za niespełna 1,7 mln
zł powstało rondo w ciągu dróg Zieluńska, 3 Maja,
Słoneczna i Żeromskiego w Lidzbarku. Dzięki wspólnej
inwestycji gminy i województwa powstały nowe miejsca
parkingowe oraz chodnik. Na drodze wojewódzkiej
położona została także nowa warstwa asfaltu. Rondo
poprawiło bezpieczeństwo w tej części miasta i stało się
naturalnym spowolnieniem ruchu z kierunku Żuromina.
Most na ul. Działdowskiej
Kosztujący prawie 2 mln zł most na ul. Działdowskiej
zastąpił ten wybudowany w latach 50-tych. Dzięki
wspólnej inwestycji gminy i województwa poprawiło się
bezpieczeństwo, szczególnie dzieci spacerujących do
pobliskiej szkoły. W ramach inwestycji położona została
także warstwa asfaltu w kierunku centrum miasta.

Ciąg pieszo jezdny Jeleń-Wąpiersk
Marzenia o bezpiecznym przejściu między dwiema
miejscowościami ziściły się w 2016 roku kiedy
uroczyście otwarto ciąg pieszo jezdny między Jeleniem
a Wąpierskiem wykorzystywany przez uczniów
szkoły i parafian. Wspólna inwestycja gminy i powiatu
kosztowała 408 tys. zł.
Chodniki przy drogach powiatowych
Przy udziale środków z Powiatowego Zarządu Dróg
w Działdowie sfinalizowano przebudowę chodników
w miejscowościach Bryńsk, Jamielnik, Nick, Wąpiersk,
Adamowo oraz Wlewsk. Ponadto powstały parkingi
w Nowym Dłutowie oraz zatoki autobusowe
w Jamielniku i Bełku. Wykonane zostało także
oznakowanie poziome drogi Lidzbark-Koszelewy.

Coraz więcej w gminie nowego.
W dużej mierze dzięki współpracy
powstają nowe, atrakcyjne i bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe,
chodniki, mosty, parkingi i przystanki. Możemy jeszcze wiele dla
Lidzbarka zrobić.
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Środki zewnętrzne pozyskane
w latach 2015-2018
Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Lidzbark w latach 2015-2018:
• Lidzbarska Akademia Mistrzów – dofinansowanie
z RPOWiM 1 522 769,44 zł
• Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku –
dofinansowanie z MSiT 1 500 000,00 zł
• Aktywne Włączenie-Szansą na Lepsze Jutro –
dofinansowanie z RPOWiM 1 370 320,07 zł
• Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku –
dofinansowanie z PROW 953 836,00 zł
• Poprawa efektywności energetycznej budynku SP
Kiełpiny oraz SP Słup – dofinansowanie z RPOWiM
926 353,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk –
dofinansowanie z budżetu państwa 686 429,00 zł
• Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad
Jeziorem Lidzbarskim – dofinansowanie z RPOWiM
550 932, 99 zł
• Poprawa
systemu
bezpieczeństwa
poprzez
doposażenie OSP w Lidzbarku w samochód
ratowniczo-gaśniczy – dofinansowanie 568 800,00 zł
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągów komunikacyjnych na działkach przy ul.
Jeleńskiej w Lidzbarku – dofinansowanie z ANR:
495 000,00 zł.
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągów komunikacyjnych na działkach nr 29, 169, 174,
192, 203 w miejscowości Wlewsk Gmina Lidzbark –
dofinansowanie z ANR 493 464,14 zł
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągów komunikacyjnych w miejscowości Wlewsk –
dofinansowanie z ANR 462 000,00 zł
• Przebudowa
drogi
gminnej
Kiełpiny-Rynek
– dofinansowanie 434 473,00 zł
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Jeleńska
w Lidzbarku – dofinansowanie z ANR 341 685,34 zł
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągów
komunikacyjnych
w
Lidzbarku
–
dofinansowanie z ANR 313 740,48 zł
• Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego
w Lidzbarku (I etap) – dofinansowanie z MSiT
258 000,00 zł.
• Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą – dofinansowanie z RPOWiM 256
501,82 zł
• Utworzenie żłobka w Lidzbarku – dofinansowanie
z MRPiPS 255 920 zł
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• Dzienna placówka SENIOR-WIGOR – dofinansowanie
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 220 864,00 zł
• Budowa otwartych stref aktywności – dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 174 500 zł
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągów komunikacyjnych w miejscowości Cibórz –
dofinansowanie z ANR 138 610,98 zł
• Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul.
Myśliwskiej w Lidzbarku” – dofinansowanie z PROW
99 998,00 zł
• Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SeniorWIGOR 2018 – dofinansowanie z MRPiPS 91 031,00 zł
• Zakup auta dla ŚDS – dofinansowanie 78 000,00 zł
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągów komunikacyjnych w miejscowości Chełsty –
dofinansowanie z ANR 77 857,81 zł
• Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu
Senior-WIGOR 2017” – dofinansowanie z z MRPiPS
62 042,00 zł
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągów komunikacyjnych w miejscowości Chełsty – II
etap – dofinansowanie z ANR 60 915,75 zł
• „Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel
w Lidzbarku” – dofinansowanie z PROW 58 823,00 zł
• Nowe kwalifikacje i kompetencje dla strażaków
ochotników z miasta i gminy Lidzbark – dofinansowanie
z MRPiPS 55 048,40 zł
• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego
ciągu komunikacyjnego na działce nr 84 w miejscowości
Chełsty Gmina – dofinansowanie z ANR 47 853,15 zł.
• Maluch plus 2018 (moduł 2) – dofinansowanie z MRPiPS
36 000,00 zł
• Zakup gablot informacyjnych dla sołectw w Gminie
Lidzbark – dofinansowanie z LEADER 34 610,64 zł
• Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa
– dofinansowanie 32 960,00 zł
• Animator Sportu Dzieci i Młodzieży na Orlikach –
dofinansowanie z MSiT 29 700,00 zł.
• Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Bryńsk i SP
Dłutowo – dofinansowanie z MEN 28 000,00 zł
• Dobre konsultacje, dobry plan – dofinansowanie z POWR
22 609,90 zł.
• Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta i Gminy Lidzbark – dofinansowanie z WFOŚIGW
23 000,00 zł

Razem to ponad 12 mln. zł.

Lidzbark.pl

Ponad 100 uczniów odebrało Nagrody
Burmistrza Lidzbarka

A K T UA L NO Ś C I

Sobotnie obchody Dni Lidzbarka rozpoczęły się tradycyjnie, już po raz czwarty, wręczeniem Nagród Burmistrza Lidzbarka
za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. Liczba wyróżnionych rośnie z każdym rokiem. W 2015 roku
stypendia otrzymało 47 uczniów. W tym roku liczba stypendystów jest dwa razy większa. Nagrody z rąk Burmistrza
Lidzbarka Macieja Sitarka oraz jego zastępcy odebrało ponad 100 uczniów.
– Każdy z nas potrzebuje właściwej motywacji do pracy,
pochwały, nagrody za rzetelne jej wykonanie. Szczególnie
jest to potrzebne ludziom młodym, którzy dopiero kształtują
swoje osobowości – mówił do uczniów burmistrz Maciej
Sitarek. – Jesteście przyszłością naszej gminy. Rodzicom
nagrodzonych dzieci przekazuję wyrazy swojego uznania
a nauczycielom dziękuję za wkład pracy i edukację naszych
młodych mieszkańców – zaznaczył burmistrz.
Ponadto po raz pierwszy w historii miasta 168 uczniów, za
zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta otrzymało
bilet na „Wyjazd moich marzeń”.
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Trzy kraje w cztery dni

A K T UA L NO Ś C I

4 dni, 3 kraje, 168 uczniów, 2 tury.
Tak w liczbach przedstawia się pierwszy w historii miasta Wyjazd Moich Marzeń.
w Bratysławie oraz naddunajskim bulwarze. - Pierwszy raz

Uczniowie z terenu naszej gminy, którzy szczególnie
zaangażowali się w życie szkoły i miasta podczas wycieczki
mieli okazję zwiedzić Bratysławę, Budapeszt, a także nasze
niemieckie miasto partnerskie Oebisfelde. Niezapomniany
był z pewnością pobyt na basenach termalnych w Dunajskiej
Stredzie, gdzie uczestnicy wycieczki skorzystać mogli
z 11 basenów, zjeżdżalni, parku a także miejsc do gry
w piłkę siatkową, tenisa i plażowego futbolu. Pięknych
widoków dostarczył z pewnością spacer po starym mieście

byłem za granicą i jest super! Zobaczyliśmy dużo ciekawych
miejsc. Najbardziej podobał mi się basen! I zjeżdżalnie! –
mówił jeden z uczestników pierwszej tury wycieczki.
Koszt jednego uczestnika wycieczki wynosi 790 zł. Wyjazd
był nie tylko doskonałą nagrodą za zaangażowanie uczniów
i możliwością poznania nowych krajów, ale także świetną
promocją naszego miasta.
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Uczniowie z wizytą w Oebisfelde
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Dni Lidzbarka 2018 - fotorelacja
Dni Lidzbarka 2018 za nami. Byliście? Jak Wam się podobało?
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z sobotnich i niedzielnych obchodów święta naszego miasta.
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Sołeckich imprez ciąg dalszych

A K T UA L NO Ś C I

Trwają imprezy tematyczne na terenie naszej gminy. W tym miesiącu swoje święta obchodzili mieszkańcy Jamielnika,
Bryńska, Nicka, Słupa oraz Ciborza. Imprezy były możliwością do integracji mieszkańców i wspólnego spędzenia wolnego
czasu.

Festyn w Jamielniku

Festyn w Jamielniku

Festyn w Jamielniku

Dni Lasu w Bryńsku

Dni Lasu w Bryńsku

Dni Lasu w Bryńsku
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Święto Śledzia w Ni cku

Święto Śledzia w Nicku

Święto Śledzia w Ni cku

Święto Maliny w Słupie

Święto Maliny w Słupie

Święto Maliny w Słupie
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