BEZPŁATNY BIULETYN DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK
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Budżetu Obywatelskiego

A K T UA L NO Ś C I

Znane są już wyniki głosowania, w którym mieszkańcy naszego miasta zdecydowali, jaki projekt
spośród zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Z 4
zakwalifikowanych zwyciężył pomysł na siłownię zewnętrzną oraz trampoliny naziemne przy placu zabaw –
osiedle Działki – plac zabaw przy ul. Tuwima.

W czasie głosowania, odbywającego się miedzy 15
a 19 października, mieszkańcy Lidzbarka oddali
453 głosów. Głosów nieważnych było 19, przy
czym o nieważności decydował brak podpisu osoby
głosującej pod oświadczeniem lub głos oddany przez
mieszkańca nieuprawnionego do głosowania.
Wśród zgłoszonych projektów najwięcej głosów,
bo aż 192 zebrał projekt dotyczący utworzenia

siłowni zewnętrznej oraz trampolin naziemne przy
placu zabaw – osiedle Działki – plac zabaw przy ul.
Tuwima Na drugim miejscu uplasował się wniosek
obywatelski dotyczący modernizacji placu zabaw na
terenie przedszkola miejskiego przy ul. Akacjowej,
na 3 zaś – projekt „Uratuj życie” – AED na każdym
osiedlu.

OŚWIADCZENIE
Ja, Maciej Sitarek Burmistrz Lidzbarka, oświadczam, że na spotkaniach wyborczych
z mieszkańcami, na swojej stronie internetowej maciejsitarek.pl oraz w filmie
skierowanym do mieszkańców, zamieszczonym w dniu 28 września 2018 r. na stronie
Facebook Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka, podawałem nieprawdziwe informacje
dotyczące zadłużenia naszej gminy na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 2.900.000 zł.
Zadłużenie naszej gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 3.931.764,43 zł.
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Gala Nauczycieli 2018
A K T UA L NO Ś C I

Wyrastamy na różnych ludzi ale swoich pierwszych nauczycieli pamiętamy bez wyjątku. Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, odbyła się w Lidzbarku uroczysta Gala Nauczycieli.
Na uroczystości obecni byli prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy
szkół, nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi.
Nie zabrakło emerytowanych pedagogów i przedstawicieli
samorządu. Były kwiaty, życzenia i laurka artystyczna,
w postaci występu Krzysztofa Gwiazdy.. Główny punkt
gali stanowiło zaprezentowanie sylwetek oraz wręczenie
pamiątkowych statuetek Dyrektorowi, Nauczycielowi
i Pracownikowi Roku 2018.

praca całego zespołu, grona, które jest naprawdę gronem
wspaniałym, współpracującym ze sobą i tak naprawdę
dzięki nim osiągnęłam to, co mam teraz – mówi Iwona

Pracownikiem Roku 2018 został Jan Czepek, pracownik
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku, Nauczycielem Roku
2018 Lucyna Talarowska-Dzimira, nauczyciel chemii w Szkole
Podstawowej nr 2 w Lidzbarku, tytuł Dyrektora Roku
2018 trafił w ręce Iwony Strungowskiej, dyrektora Szkoły
Podstawowej w Bryńsku.

Lucyna Talarowska-Dzimira, nauczyciel chemii w Szkole
Podstawowej nr 2 w Lidzbarku.

– Nie ukrywam, że to było dla mnie wielkie zaskoczenie, moja

– kończy Jan Czepek, pracownik Szkoły Podstawowej Nr 2
w Lidzbarku.

praca to nie tylko praca dyrektora jako sama w sobie, ale to

Strungowska, dyrektora Szkoły Podstawowej w Bryńsku.
– Jestem bardzo zadowolona, ale i zaskoczona, że to właśnie

mnie pan burmistrz wyróżnił i wręczył mi tę nagrodę.
Wrażenia bardzo pozytywne, jestem bardzo zadowolona,
bo to dla każdego nauczyciela jest duży zaszczyt – dodaje

– Miałem bardzo duże zaskoczenie, bo nie wiedziałem, że

zostanę wyróżniony. Troszkę się zestresowałem, ale jakoś
tę barierę przełamałem. Miło było i jestem bardzo dumny
z tego, że ktoś zauważył moją pracę i, że zostałem doceniony
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Wyniki wyborów samorządowych
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W przedostatnią niedzielę października odbyły się wyczekiwane przez wielu Polaków wybory
samorządowe. W całej Polsce do urn poszło 54.24% uprawnionych do głosowania. W naszej gminie
frekwencja wyniosła 56,81 %.

W gminie Lidzbark tegoroczne wybory samorządowe rozstrzygnęły się już w pierwszej
turze. Spośród trzech kandydatów ubiegających się o fotel Burmistrza Lidzbarka przewagą
501 głosów wygrał obecny burmistrz Maciej Sitarek.
1. DUDANIEC Tomasz Maciej – 2 941 głosów
2. SIECZKOWSKI Adrian – 128 głosów
3. SITAREK Maciej Krzysztof – 3 442 głosów
Zmianie uległ natomiast skład Rady Miejskiej. Okręgi nr 1, 2, 3, 4, 6 i 10 reprezentowane
będą przez nowych przedstawicieli. Do Rady Powiatu.
Radni Rady Miejskiej w Lidzbarku:
1. MARSZAK Tomasz (221 głosów)
2. KALISZ Agnieszka (245)
3. WACŁAWSKA Dorota Maria (224)
4. OSTROWSKI Marek Witold (275)
5. DZIMIRA Michał Paweł (213)
6. WIŚNICKI Jarosław (157)
7. IWANKOWSKI Waldemar Adam (290)
8. NOWIŃSKI Dariusz Jarosław (241)
9. CIESIELSKI Paweł (309)
10. KREZYMON Hanna Maria (247)
11. CHMIELEWSKI Leon (321)
12. KWIATKOWSKI Michał Łukasz (313)
13. SKUZA Waldemar Antoni (162)
14. TRZCIŃSKI Mirosław (409)
15. GUTOWSKI Zbigniew Piotr (176)
Najwięcej, bo 11 mandatów zdobyło KWW Burmistrza Macieja Sitarka, KW PiS zdobyło 4
mandaty a KWW Dobro Wspólne 0.
W Radzie Powiatu Działdowskiego Gminę Lidzbark reprezentować będą cztery osoby:
1. CIEŚLAK Wiesław Stanisław (704)
2. MOSTOWICZ Paweł (336)
3. WĘGLEWSKA Elżbieta Marianna (463)
4. WĘGLEWSKI Krzysztof (507)
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