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Raport o stanie Gminy Lidzbark za 2018 rok
A K T UA L NO Ś C I

W tym roku po raz pierwszy Gmina Lidzbark przygotowała raport
o stanie Gminy za rok 2018. Raport obejmuje podsumowanie rocznej
działalności, który w zwięzły i czytelny sposób przedstawia sytuację
społeczno-gospodarczą Gminy Lidzbark w 2018 r. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy
do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
gminnego, a także będą podstawą do prowadzenia dialogu na temat
przyszłości Gminy Lidzbark.
Czytaj więcej: str. 4
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Cztery minuty na wagę życia

A K T UA L NO Ś C I

AED to mały i prosty w obsłudze defibrylator. Może uratować życie, gdy zauważymy osobę nieprzytomną z nagłym
zatrzymaniem krążenia. Wydaje komendy głosowe i krok po kroku podpowiada, co robić. Potrafią go obsłużyć i pomóc
ofierze – sami mieszkańcy.

W ubiegłym roku Gmina Lidzbark otrzymała
dofinansowanie
z
Funduszu
Sprawiedliwości
w wysokości 70 983,00 zł na zakup wyposażenia
i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży
Pożarnych, z którego zakupione
zostały urządzenia AED. W tym roku
Gmina zakupiła specjalne skrzynki na
AED za 21.051 zł. W połowie maja
dziewięć urządzeń w specjalnych
zielonych skrzynkach, oznakowanych
międzynarodowym symbolem AED,
błyskawicą w sercu oraz znakiem
krzyża po prawej stronie, zostało
zainstalowanych na budynkach OSP
z terenu miasta i gminy. Skrzynki te
posiadają alarm świetlny i dźwiękowy,
zabezpieczenie przed otwarciem, nocne podświetlenie,
moduł grzewczy oraz układ chłodzący. Jego obsługa jest
nieskomplikowana i bardzo przejrzysta. Może go użyć
osoba bez przeszkolenia medycznego. Defibrylator AED
sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy
defibrylacja jest wskazana. Na urządzeniu znajduje

się tabliczka z ilustrowaną instrukcją, jak skutecznie
działać w przypadku konieczności udzielenia pierwszej
pomocy. Dodatkowo sposób postępowania wskazywany
jest poprzez komendy głosowe wydawane przez
urządzenie. Należy podkreślić, że użycie
defibrylatorów AED jest całkowicie
bezpieczne dla poszkodowanego i osoby
udzielającej
pomocy,
postępującej
zgodnie z poleceniami głosowymi.
Zwiększy to poziom bezpieczeństwa
wśród mieszkańców.

– Cieszę się, że nasze jednostki OSP
wzbogacą się o kolejne elementy
wyposażenia i urządzenia ratownictwa,
a nasi druhowie bez zbędnej zwłoki,
bez czekania na przyjazd karetki będą
mogli wykorzystać sprzęt w niesieniu pomocy - mówi
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Otwieranie skrzynek i korzystanie z defibrylatora
powinno odbywać się wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach.

PZW ma nowe auta
A K T UA L NO Ś C I
W poniedziałek 3 czerwca przed
Urzędem Miasta i Gminy w Lidzbarku
odbyło się przekazanie aut dla PZW Koło Lidzbark. Gmina
Lidzbark pozyskała nieodpłatnie od Państwowej Straży
Rybackiej w Warszawie 2 samochody osobowe (Nissan
X-Trail, Mitsubishi L200) oraz Łódź Rybitwa. Samochody
i łódź będą służyć do ochrony publicznych śródlądowych
wód powierzchniowych przed kłusownictwem rybackim,
zanieczyszczeniami wód, a także przyczynią się do
zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Lidzbark.

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
ISSN 2392-3059
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Inwestycje w Gminie trwają

A K T UA L NO Ś C I

Mimo fali upałów prace przy inwestycjach na terenie gminy trwają.

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi Dłutowo
– Straszewy. W ramach inwestycji, która realizowana
jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego wyremontowany zostanie
3 kilometrowy odcinek drogi. Całkowity koszt
remontu drogi wyniesie 2 158 874,24 zł i obejmie
budowę drogi asfaltowej wraz z chodnikami
i oznakowaniem.
Do realizacji budżetu inwestycyjnego przystąpił też
powiat. W ramach swoich zadań wykonana została
przebudowa drogi powiatowej Chełsty – Ciechanówko,
podczas której wykonano ok. 800 metrów nawierzchni
asfaltowej w kierunku Chełst wraz z poszerzeniem
pobocza. Całkowity koszt inwestycji to 240 tys. zł.

budowa drogi Dłutowo – Straszewy

droga Ciechanówko - Chełsty PRZED

droga Ciechanówko - Chełsty PO

Kolejne umowy na wymianę pieców podpisane
W roku 2017 po raz pierwszy w naszej gminie uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego
na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark. Wtedy podpisanych
zostało 30 umów. W 2018 roku liczba wzrosła do 34.

W wyniku tegorocznego naboru złożonych zostało
łącznie 29 wniosków, w tym 15 wniosków na gaz, 3
wnioski na pellet i 11 wniosków na ekogroszek, za łączną
kwotę 87 000, 00 zł. Zgodnie z przyjętym w uchwale
regulaminem określającym zasady przyznawania dotacji,
do kosztów inwestycji zalicza się koszty demontażu
palenisk węglowych, koszt zakupu i montażu nowego
źródła ogrzewania, koszt wykonania lub modernizacji
instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania oraz
koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego
źródła ogrzewania.
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Raport o stanie Gminy Lidzbark za rok 2018
W tym roku po raz pierwszy Gmina Lidzbark przygotowała raport o stanie Gminy za rok 2018.

A K T UA L NO Ś C I

Od 2014 niezmiennie rosną dofinansowania dla sportu
oraz organizacji pozarządowych.

Niniejszy raport obejmuje podsumowanie rocznej
działalności, aby w sposób zwięzły i czytelny
przedstawić sytuację społeczno-gospodarczą Gminy
Lidzbark w 2018 r. Opracowanie jest pierwszą tego typu
publikacją, której celem jest przedstawienie realizacji
polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady
Miejskiej podjętych w minionym roku. Raport stanowi
podstawę do analizy stanu samorządu w przyszłych
latach oraz do zidentyfikowania zmian, które wpłyną
na lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz
zwiększenie atrakcyjności Gminy. Informacje zawarte
w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy do pogłębienia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego,
a także będą podstawą do prowadzenia dialogu na
temat przyszłości Gminy Lidzbark.
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie samorządu
wynika z zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Rok 2018 dla Gminy Lidzbark wiązał się z kontynuacją
realizacji przyjętych w latach wcześniejszych założeń
strategicznych z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Najwięcej inwestycji dotyczyło rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej i zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycje realizowane były głównie
w ramach środków własnych i dotacji celowych. Kontynuowana była realizacja Funduszu Sołeckiego, w ramach którego wydatkowano kwotę 375 609,03 zł.
Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Lidzbark finansowane były również ze środków europejskich, których w 2018 r. udało się uzyskać o łącznej
wartości 1 910 066,48 zł. Były to środki z RPO Warmia
i Mazury na lata 2014-2020 oraz PROW 2014 – 2020.
Na programy realizowane z udziałem środków europejskich Gmina wykonała natomiast wydatki w wysokości
4 195 141,52 zł.

dofinansowanie sportu

dofinansowanie organizacji pozarządowych
W trakcie realizacji budżetu za 2018 r. Gmina osiągnęła:
• dochody budżetowe w wysokości 61 589 030,98 zł,
co stanowi 98,9% planu rocznego,
• wydatki budżetowe w wysokości 64 856 035,06 zł,
tj. 96,5% planu,
• deficyt budżetowy w kwocie 3 267 004,08 zł, przy
planowanym deficycie 4 969 709,89 zł.
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Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
W czwartek, 6 czerwca, odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku, podczas której Radni Rady
Miejskiej w Lidzbarku przyznali Burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.

A K T UA L NO Ś C I

– Budżet za 2018 rok to budżet dobry – mówił podczas
sesji Mirosław Trzciński, przewodniczący Komisji
Planowania Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Lidzbarku. – Inwestycje, które były w nim

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przedstawił
zgromadzonym raport o stanie Gminy, który zawierał
szczegółowe dane finansowe gminy oraz najważniejsze
spośród wykonanych w 2018 roku inwestycji, wśród
których znalazły się m. in. budowa rowerowej ścieżki
MTB, parku sportowo – rekreacyjnego na ul. Myśliwskiej,
przebudowa Targowiska Miejskiego, stadionu czy
termomodernizacja
budynków SP Słup i SP
Kiełpiny. Warto zaznaczyć,
że środki pieniężne na
rachunku
bankowym
Gminy
Lidzbark
na
dzień 31 grudnia 2018 r.
wynosiły 4 510 031,79
zł. Budżet inwestycyjny
w 2018 roku obejmował
65 zadań inwestycyjnych
opiewających na kwotę
ponad 10 mln zł.

zawarte są odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców.
Trzeba też jasno i wyraźnie powiedzieć, że sytuacja
finansowa naszej gminy jest bardzo dobra.
Absolutorium
udzielane
jest przez Radę Miejską
i oznacza stwierdzenie
prawidłowości
działania
finansowego w określonym
przedziale
czasowym
(konkretnie: danego roku).
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Wyjątkowo kolorowy Dzień Dziecka w Lidzbarku
W słoneczną niedzielę w parku sportowo – rekreacyjnym w Lidzbarku o godzinie 14:00 dzieci z miasta
i gminy Lidzbark obchodziły swoje wielkie święto.

W organizację Dnia Dziecka zaangażowali się: Burmistrz
Lidzbarka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Żłobek
Miejski, Przedszkole Miejskie, Niepubliczna Przedszkole
„Bajkowy Zakątek”, Przedszkole Stowarzyszenia Szkół
i Przedszkoli Katolickich, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bar Chata
oraz Restauracja Welska. Każda z instytucji przemieniła
się w tym dniu w magiczną krainę i przygotowała dla dzieci
niecodzienne propozycje zabaw. Dzieci przed wejściem
na teren parku otrzymywały mapki z położeniem krain,
na której znajdowały się miejsca na pieczątki. Pieczątkę
można było zdobyć w każdej krainie za konkretne zadanie.
Po zapełnieniu mapki dziewięcioma pieczątkami dzieci
wymieniały ją na słodki upominek w „Ciasteczkowie” lub
„Sałatkowie”.
Lidzbarski Dzień Dziecka zakończył się eksplozją barw.
Festiwal Kolorów przyciągnął nie tylko dzieci, ale również
młodzież i entuzjastycznie nastawionych dorosłych.

A K T UA L NO Ś C I

Jak widać w Dniu Dziecka każdy z nas chce, choć na
chwilę znów stać się dzieckiem. Taka idea przyświecała
tegorocznym organizatorom, co zrealizowało się
w 100%.
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Dzień Dziecka w Gminie Lidzbark

Wąpiersk

Wędkarski Dzień Dziecka

Jeleń
Miłostajki

Bełk

Cibórz

Kiełpiny

Bryńsk
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III Weltrack MTB Maraton

S P O R T

Czerpanie przyjemności z jazdy w maratonie MTB to dla wielu oksymoron. Tymczasem satysfakcja z ukończenia
zawodów dla początkującego miłośnika tego typu rywalizacji jest często większa, niż czołowe lokaty dla
doświadczonych wyjadaczy.

W ostatnią niedzielę maja w szranki stanęło 116 osób,
które na trasę wyruszyło w pięknej majowej aurze.
Dokładnie w Dzień Matki odbyła się trzecia edycja
Weltrack MTB Mataron. Trasa wyścigów tradycyjnie
prowadziła leśnymi drogami Welskiego Parku
Krajobrazowego, Nadleśnictwa Lidzbark, a przede

wszystkim po trasie lidzbarskiej ścieżki Weltrack. Na
starcie stanęli kolarze z całej Polski, próbujący swoich
sił na dystansie średnim (32 km) i długim (48 km).
Swoich sił na trasie spróbowali również rowerzyści,
którzy postanowili przejechać trasę poza konkurencją.
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Rowerowy Maj opanował Lidzbark

S P O R T

249 uczniów, 2 szkoły i prawie 7 tysięcy przejazdów. Tak przedstawiają się statystyki pierwszej w naszym mieście
akcji Rowerowy Maj. Na rowerach, hulajnogach, rolkach czy wrotkach - w taki sposób uczniowie lidzbarskich szkół
podstawowych od początku maja docierali na zajęcia szkolne w ramach ogólnopolskiej kampanii. Akcja Rowerowy
Maj, w której lidzbarskie szkoły brały udział po raz pierwszy właśnie dobiegła końca.

2 czerwca, podczas lidzbarskich obchodów dnia
dziecka odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji
Rowerowy Maj. Dla każdej szkoły w ramach nagrody za
uczestnictwo w kampanii przygotowane zostały stojaki
rowerowe, które zamontowane zostaną w najbliższe
wakacje. Wszyscy uczestnicy prozdrowotnej kampanii,
jak i koordynatorzy szkolni, otrzymali specjalnie
przygotowane na tę okazję upominki. Klasy, które

wykazały się największą frekwencją podczas akcji
Rowerowy Maj nagrodzone zostaną wycieczką
na Farmę Noego, która odbędzie się we wrześniu.
Najlepszą klasą ze Szkoły Podstawowej nr 1 okazała się
klasa 6 D (15 uczestników – 350 przejazdów), w Szkole
Podstawowej nr 2 prym wiodła w klasach I – III: klasa 1
A (16 uczestników – 484 przejazdów); w klasach IV –
VIII: klasa 4 C (22 uczestników – 678 przejazdów).

Policja przypomina o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych!
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu
alkoholizmowi wskazuje wprost, że zabrania się sprzedaży,
podawania i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
Zgodnie z brzmieniem ustawy są to następujące miejsca:
• teren szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowowychowawczych, opiekuńczych oraz domów studenckich;
• zakłady pracy i miejsca zbiorowego żywienia pracowników;
• masowe zgromadzenia;
• środki i obiekty komunikacji publicznej;

• obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw
wewnętrznych (także rejon obiektów koszarowych
i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych).
Ponadto, zakazane jest spożywanie alkoholu na ulicach,
placach i w parkach, chyba że są to specjalnie wyznaczone
miejsca do jego spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży
tych napojów.
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Mamy laureatów i finalistów
konkursów przedmiotowych

A K T UA L NO Ś C I

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe są to te, na które każdego roku czekają nie tylko nauczyciele, ale przede
wszystkim uczniowie. Dlaczego? To proste! Jeśli zostanie się ich laureatem – egzamin z danego przedmiotu ma się
zdany na 100 %, ocenę celującą na świadectwie i gwarancję przyjęcia do wymarzonej szkoły, bo która szkoła nie lubi
mądrych uczniów?

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło
się spotkanie z najzdolniejszymi uczniami z terenu
naszej gminy. Dziewięciu laureatów oraz finalistów
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Dłutowie odebrało z rąk Burmistrza Lidzbarka
Macieja Sitarka oraz Dyrektor CUW Justyny Kochalskiej
gratulacje za wybitny talent i ciężką pracę:
• Mikołaj Karbowski – finalista Wojewódzkiego
Konkursu z Matematyki, laureat Wojewódzkiego
Konkursu z Fizyki
• Paulina Faustyna Olszewska – Laureat Wojewódzkiego
Konkursu z Biologii, Języka Polskiego i Języka
Angielskiego
• Błażej Leśniewski – Finalista Wojewódzkiego
Konkursu z Chemii
• Wiktor Rakocki – Finalista Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Polskiego
• Nikoletta Grams – Finalista Wojewódzki Konkurs
z Języka Polskiego
• Natalia Kacprzak – Laureatka Wojewódzkiego
Konkursu z Geografii i Historii

• Izabela Szostek – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
z Geografii
• Magdalena Sieńska – Laureatka Wojewódzkiego
Konkursu z Matematyki
• Klaudia Sadowska – Finalistka Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Polskiego.
Listy gratulacyjne za wspieranie uczniów, przekazywanie
wiedzy i wskazywanie perspektyw wręczone zostały
nauczycielom prowadzącym:
Dorocie Kalinowskiej-Sosnowskiej, Lidii Zastawnej,
Irenie Leszczewicz, Aleksandrze Jurkowskiej, Dariuszowi
Karbowskiemu, Ewie Kopowskiej, Joannie Lemańskiej,
Joannie Kraynik-Goślickiej, Lidii Ostrowskiej, Irenie
Leszczewicz, Grażynie Bońkowskiej, Beacie Gajewskiej
oraz dyrektorom szkół Januszowi Ławickiemu
i Andrzejowi Stolarskiemu. Gratulujemy wszystkim. W tym
prestiżowym gronie najzdolniejszych ambasadorów
gminy mamy szanse spotkać się ponownie podczas
Dni Lidzbarka z okazji wręczania Nagród Burmistrza
Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne
osiągnięcia artystyczne, z nauczycielami i dyrektorami
podczas Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, gdzie
odznaczony zostanie Nauczyciel i Dyrektor Roku.
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Otwarte Strefy Aktywności

A K T UA L NO Ś C I

Otwarte Strefy Aktywności, czyli kolorowy plac zabaw i plenerowa siłownia przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Lidzbarku oraz przy ul. Topolowej zostały oficjalnie otwarte. To dwie z pięciu tego typu inwestycji w gminie Lidzbark,
realizowana w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym.

W uroczystości otwarcia OSY przy SP 2 uczestniczył
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Zastępca
Burmistrza Janusz Bielecki, dyrektorzy szkoły Janusz
Ławicki i Barbara Stodolska, nauczyciele, jak również
osoby, dla których ta inicjatywa została zrealizowana,
mianowicie uczniowie.Po oficjalnym przecięciu wstęgi
i poświęceniu obiektu, kolorowo ubrani uczniowie
wyrecytowali wiersz, a starsi uczniowie zaprezentowali,
jak korzystać z plenerowej siłowni. Ogłoszono również
konkurs na nazwę dla nowej Otwartej Strefy Aktywności.
Po otwarciu OSY dla uczniów klas 4-8 odbył się koncert
profilaktyczny Adamo Rudnik zatytułowany „Zmierzaj
zawsze do celu!”.
Oficjalne otwarcie OSY odbyło się także na ul. Topolowej.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek, Przewodniczący Zarządu
Osiedla Bogdan Brzozowski, Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Dorota Wacławska, radni Agnieszka
Kalisz oraz Tomasz Marszak ,a także mały
przedstawiciel Rady Osiedla. Na otwarciu obecne
były również osoby, dla których ta inicjatywa została
zrealizowana, a mianowicie mieszkańcy osiedla
Skarpa. Po otwarciu dla najmłodszych Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury przygotował konkurencje sportowe w
których nagrodami były drobne upominki oraz słodkie
przekąski. Dorośli mogli skorzystać z usług mobilnego
laboratorium. Można było także skosztować wypieków
przygotowanych przez Radę Osiedla, owoców oraz
upiec kiełbaskę na ognisku. Jednym słowem, w tym
miejscu zadbano o zabawę i rekreację zarówno dzieci
jak i ich rodziców i dziadków.
Wsparcia finansowego dla Rady Osiedla nr 3 udzielił
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, drobne upominki
przekazały także osiedlowe sklepy.

22 maja 2019 Ministerstwo Sportu i Turystyki
ogłosiło wyniki II edycji dofinansowań w Programie
OSA – edycja 2019. Gmina Lidzbark otrzymała
dofinansowanie w wysokości 97 200 zł ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
przeznaczone zostanie na budowę 4 Otwartych
Stref Aktywności.
Tzw. OSY powstaną przy szkołach podstawowych
w Kiełpinach, Słupie, Wąpiersku oraz Bryńsku.
Całkowity koszt inwestycji to 194 590 zł. - Dzięki

inwestycjom uczniowie w trakcie przerw będą mogli
na świeżym powietrzu dbać o swoją aktywność
fizyczną. Po realizacji tego zadania, Otwarte Strefy
Aktywności będą znajdować się przy każdej ze
szkół na terenie Gminy Lidzbark - mówi burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek. – To uzupełnienie
szerokiej bazy obiektów sportowych znajdujących
się na terenie naszej gminy, z której korzystać mogą
zarówno młodsi ja i starsi mieszkańcy i turyści –
dodaje Burmistrz.
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