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Znamy wyniki tegorocznego
Budżetu Obywatelskiego
Znane są już wyniki głosowania, w którym mieszkańcy naszego miasta zdecydowali, jaki projekt A K T U A L N O Ś C I
spośród zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowany w przyszłym roku.
Z 4 zakwalifikowanych zwyciężył projekt „Bezpieczny Strażak”, czyli zakup ubrań specjalistycznych do działań
ratowniczo – gaśniczych dla OSP Lidzbark.

W czasie głosowania, odbywającego się między 7
a 11 października, mieszkańcy Lidzbarka oddali 561
głosów. Głosów nieważnych było 45, 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 372 zebrał projekt „Bezpieczny Strażak”. Na drugim
miejscu uplasował się wniosek obywatelski dotyczący
zagospodarowania terenu za przychodnia zdrowia
i budowa „Skweru pod chmurą”, na 3 zaś – budowa
naturalnego boiska do piłki nożnej przy obwodnicy.
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Kolejna edycja WRAK RACE za nami!
Śmiało można też stwierdzić, że ta impreza „ma to coś”! Było głośno, piaszczyście, szybko
i emocjonująco, a właściciele wraków prześcigają się w pomysłach na ich prezentację.

A K T UA L NO Ś C I

W sobotę 5 października w Bełku samochody ścigały się, zderzały ze sobą, zakopywały w piachu, uderzały
w przeszkody. Tumany kurzu i odgłosy gniecionej karoserii, nie należały do rzadkości. Po wyścigu większość z nich
wyglądała zupełnie inaczej niż na starcie. Sami popatrzcie!

Zawody
strzeleckie
samorządowców
A K T UA L NO Ś C I

W połowie października odbyły się
Zawody
Strzeleckie
Samorządowców
Powiatu Działdowskiego, w których
uczestniczyli przedstawiciele samorządów
z terenu całego powiatu. Organizatorem
spotkania było Starostwo Powiatowe
w Działdowie oraz Komenda Powiatowa
Policji w Działdowie. Zwycięzcą okazało
się Starostwo Powiatowe w Działdowie.
Spotkanie było to okazja nie tylko do
wypróbowania swoich sił w strzelaniu
do celu, ale także możliwością rozmowy
i wymiany wzajemnych doświadczeń
i pomysłów na rozwój naszych samorządów.
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Inwestycje w Gminie

A K T UA L NO Ś C I

Pomimo jesiennej aury w dalszym ciągu trwa realizacja zadań tegorocznego budżetu.

Roboty drogowe w gminie Lidzbark idą „pełną parą”.
Sukcesywnie udaje się poprawiać infrastrukturę
drogową i tym samym coraz więcej dróg naszej
gminy ma nową nawierzchnię asfaltową. Od grudnia
mieszkańcy podążający w kierunku Bryńska będą mogli
cieszyć się 3300 metrami nowej nawierzchni.

Trwa również budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej na ul. Jeleńskiej w kierunku powstającej
fabryki Classic Sofa. Prace realizowane przez FPHU
Trans Wap Gralewo Janusz Nowakowski będą
kosztowały blisko 110 tysięcy złotych. Jeszcze trochę
i będziemy mogli cieszyć się 600 metrami bezpiecznego
chodnika.
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Droga Dłutowo – Straszewy otwarta!
Do tej pory był to polny trakt. Teraz asfalt łączy dwa województwa: warmińsko – mazurskie
i mazowieckie, dwa powiaty: działdowski i żuromiński i dwie gminy.

nie tylko mieszkańcom Dłutowa, ale także Adamowa,
Wawrowa, Marszewnicy, Nicka i Nowego Dworu.
Koszt całej inwestycji wyniósł 2 178 554, 24 złotych
z czego środki pozyskane przez Burmistrza Macieja
Sitarka na ten cel to dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które wyniosło
1 373 691 złotych.

Droga po remoncie jest w całości utwardzona, po jej
obu stronach znajdują się chodniki i oświetlenie, a przy
cmentarzu w Dłutowie miejsca parkingowe. To całkowita
przebudowa drogi, nowa podbudowa, nowy asfalt
wylany w dwóch warstwach, który zniesie każdy tonaż.
To najkrótsza droga w kierunku Żuromina, która posłuży

Uwaga

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Ciechanówko, gmina Lidzbark, przy drodze gminnej nr 184015N
Ciechanówko-Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KWEL10/00040830/1 oznaczonej w ewidencji gruntów niżej wymienionymi numerami działek:
Działka nr 218/1 o powierzchni 0,1136 ha
CENA WYWOŁAWCZA 5 000,00 ZŁ
WADIUM 500,00 ZŁ

Uwaga, przetarg!

A K T UA L NO Ś C I

Działka nr 218/3 o powierzchni 0,38 ha
CENA WYWOŁAWCZA 15 000,00 ZŁ
WADIUM 1 500,00 ZŁ

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, sala nr 10.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata wadium najpóźniej do
dnia 19 listopada 2019 r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w BS
w Działdowie z/s w Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto) lub w kasie
Urzędu do godz. 14.00
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
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Gala Nauczyciela po raz czwarty
Wyrastamy na różnych ludzi ale swoich pierwszych nauczycieli pamiętamy bez wyjątku. W Dniu
Edukacji Narodowej doceniamy pracę i dziękujemy pracownikom oświaty za wszystkie starania, które
wkładają w wychowanie i edukację młodego pokolenia.

A K T UA L NO Ś C I

Z tej okazji podczas dorocznego Balu
Nauczyciela wyróżniono Dyrektora,
Nauczyciela i Pracownika Roku. Statuetki
trafiły w ręce Anny Nowakowskiej,
Dyrektor Żłobka Miejskiego, Roberta
Kardy, nauczyciela Szkoły Podstawowej
2 w Lidzbarku, Michała Kwiatkowskiego,
pracownika
Szkoły
Podstawowej
w Bryńsku. Gratulujemy!
Nagroda dla najlepszego pracownika roku
jest wielkim wyróżnieniem dla wszystkich
pracowników administracji i obsługi,
którzy każdego dnia poprzez swoją pracę
i zaangażowanie przyczyniają się do jeszcze
lepszego funkcjonowania naszych placówek
– mówi Michał Kwiatkowski.
Bardzo dziękuję Panu Maciejowi Sitarkowi
- Burmistrzowi Lidzbarka za ogromne
wyróżnienie i docenienie mojej pracy. Mam
to wielkie szczęście, że kocham swoją pracę
i dlatego z radością mogę potwierdzić słowa
Konfucjusza „Wybierz pracę, którą kochasz
i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej
w swoim życiu”. Ta nagroda jest dla mnie także
wielkim, osobistym sukcesem i największą
motywacją do dalszej pracy nad rozwojem
nowej placówki, jaką jest Żlobek Miejski
w Lidzbarku – mówi Anna Nowakowska,
dyrektor Żłobka Miejskiego.
Chciałbym podziękować za otrzymane
wyróżnienie
Burmistrzowi
Lidzbarka
Maciejowi Sitarkowi. Jest to dla mnie ogromne
wyróżnienie oraz bardzo duża motywacja do
dalszej pracy – dodaje Robert Karda.

5

Lidzbark.pl

Prace budowlane przy budowie zakładu
Classic Sofa idą pełną parą
Wykonano już 80% prac ziemnych na powierzchni 5,5 ha działki, inwestycja realizowana jest zgodnie A K T U A L N O Ś C I
z założonym harmonogramem. Obecnie na fundamentach wykonywany jest montaż betonowych
słupów głównej konstrukcji hali. Docelowo łączna powierzchnia nowej fabryki wyniesie ponad 20 tys m 2.

złożyć jakiś czas temu naszym mieszkańcom – mówi

Wyposażona w maszyny i technologie najnowszej
generacji firma docelowo ma zatrudniać do 400 osób!
Dzięki aktywności tak dużego inwestora powstanie
również kilkadziesiąt pośrednich miejsc pracy,
stworzonych przez partnerów biznesowych oraz lokalne
małe i średnie przedsiębiorstwa.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Pierwsza faza zakłada budowę pełnej infrastruktury
zakładu, hali produkcyjnej i części socjalnej
o powierzchni ponad 5 tys m2 oraz powierzchni
biurowej 500 m2. Pomimo, że do otwarcia fabryki
pozostało jeszcze kilka miesięcy, firma Classic
Sofa już funkcjonuje, na razie w dzierżawionych
pomieszczeniach i prowadzi kampanię rekrutacyjną.
Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu
Classic Sofa zachęcamy do składania CV w siedzibie
firmy w Lidzbarku, przy ul. Dworzec Główny 3.

– Lidzbark rozwija się nie tylko turystycznie, ale
także pod kątem miejsc pracy. Jeszcze przed kilkoma
miesiącami mieliśmy tu pole i dużą uprawę porzeczek,
z których zostały już tylko powidła, a już niedlugo
będzie tu miejsce pracy dla 150 osób, pracodawca
stabilny, odpowiedzialny społecznie i mający bardzo
duże perspektywy rozwojowe. Jest to dobre miejsce
pracy dla ludzi z ambicjami, chcących się doskonalić bo
z pewnością takie możliwości będą od teraz w Lidzbarku.
To również realizacja obietnicy, która miałem okazję

– Od kilkudziesięciu lat prowadzimy w poszczególnych

zakładach potężne, wielomilionowe inwestycje. Jedną
z nich jest budowa nowego zakładu w Lidzbarku. Do
tej pory wszystkie nasze zakłady specjalizowały się
6
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w produkcji mebli skrzyniowych. Produkcja mebli
tapicerowanych to dla nas nowe wyzwanie. Jesteśmy
firmą nowoczesną i ambitną, otwartą na realizowanie
kolejnych celów. Z dumą obserwuję jak postępują prace
budowlane fabryki w Lidzbarku. Bardzo się cieszę, że
możemy realizować swoje plany na ziemi lidzbarskiej
i przygotowywać w ten sposób fabrykę pod nowe
wyzwania i oczekiwania światowego rynku meblowego

– mówi Jan Szynaka Prezes Zarządu Szynaka-Meble Sp.
z o.o.
Realizowana na powierzchni ponad 5,5 ha za ponad 20
mln złotych inwestycja to nie tylko kolejny ważny etap
w rozwoju Grupy Meblowej Szynaka, ale historyczna
chwila dla mieszkańców Lidzbarka, całego powiatu
działdowskiego i okolicznych miejscowości.
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Druga edycja Gminnego Konkursu
Plastycznego pt. „Ślimak Cittaslow”
W październiku rozstrzygnęliśmy konkurs A K T U A L N O Ś C I
plastyczny, który zorganizowany został
w ramach tegorocznej edycji Tygodnia Cittaslow.

Wpłynęło ponad 200 prac z 5 Szkół Podstawowych
z terenu miasta i gminy. Pomysłowość małych twórców
zachwyciła na tyle, że jury konkursu postanowiło
wszystkie prace umieścić na wystawie w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku, która potrwa do
końca października. Spośród dostarczonych dzieł komisja
konkursowa, w której skład wchodzili przedstawiciele
organizatorów konkursu, za najlepsze w poszczególnych
kategoriach, uznała prace:
Nagroda specjalna trafiła do dzieci ze świetlicy szkolnej
I – III SP2 działającej pod opieką Joanny Lemańskiej.

Kategoria I-III:
Miejsce I – Alicja Borkowska – SP1; ex aequo Wincent
Marchlewicz, – NSP Wąpiersk
Miejsce II – Magdalena Karczewska – SP Kiełpiny; ex
aequo Oliwier Rykaczewski – SP 1
Miejsce III – Lena Nizgorska – SP2
Kategoria IV-VIII:
Miejsce I – Czesław Jaskólski – SP Bryńsk; ex aequo
Lena Sosnowska – SP1
Miejsce II – Karolina Kosman – SP1
Miejsce III – Lena Karpińska – SP Bryńsk
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Oferta Lidzbarskiego Domu Kultury
Po wakacjach Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku przygotował nowe, bogate oferty
zajęć dodatkowych skierowane głównie do dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Na chętnych
czekają m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, rekreacyjne, naukowe i techniczne.

A K T UA L NO Ś C I

Od października w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Lidzbarku funkcjonuje 6 sekcji artystycznych oraz
zespół muzyczny:
• teatralna (dziecięca, młodzieżowa i dorośli)
• wokalna (grupy i soliści)
• plastyczna (dziecięca)
• fotograficzna (młodzież, dorośli)
• taneczna (2 grupy dziecięce – Taniec nowoczesny
i Taniec ludowy oraz Fit dance dla dorosłych)
• komputerowa (seniorzy)
Istnieje również możliwość nauki gry na instrumentach
(pianino, gitara)
Zajęcia odbywają się:
• w każdy poniedziałek:
Stare Dłutowo godz. 15:00; Bełk godz. 17:30
• w każdy wtorek:
Wąpiersk godz. 15:00; Jeleń godz.16:30
• w każdą środę:
Bryńsk godz. 15:00; Słup godz. 16:30; Wlewsk godz.
17:30

Od tego sezonu poszerzono ofertę dla najmłodszej
grupy wiekowej, czyli do 7 roku życia. Dzieci uczestniczą
w zajęciach artystycznych, zabawowo-edukacyjnych
i tanecznych.
Dom Kultury prowadzi także zajęcia na świetlicach
wiejskich z terenu Gminy Lidzbark. W zajęciach na
świetlicach wiejskich bierze udział łącznie około 80 osób.
Dzieci podczas zajęć rozwijają swoje zainteresowania
i sami dobierają tematykę zajęć. Jest to szeroki przekrój
zajęć artystycznych oraz edukacyjnych. Nie brakuje
również zabawy i uśmiechu, który w tym wszystkim jest
najważniejszy.

Zajęcia świetlicowe na terenie Lidzbarka odbywają się:
• w MGOK, w poniedziałki, środy i piątki,
w godzinach 13:00 – 16:00
• w budynku MOPSu na ulicy Jeleńskiej 26,
w godzinach 15:00 – 18:00
Na świetlicę zapisanych jest 22 dzieci, a w zajęciach
uczestniczy średnio 10 dzieci.
Świetlica zapewnia: pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
zajęcia: muzyczno – ruchowe, kulinarne, plastyczne,
sportowe, odwiedziny w przytulisku dla psów ,,Psia
Przystań” oraz zajęcia w terenie.
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Aktorzy z Grupy Teatralnej „A, Co!”
działającej przy UTW w Lidzbarku
z wizytą w Pałacu Prezydenckim
1 października odbyło się spotkanie Pierwszej Damy z osobami
starszymi z całej Polski. A wszystko w ramach Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych.
A K T UA L NO Ś C I

Rozmawiano o postrzeganiu starości, potrzebach emocjonalnych
osób starszych, ich pracy na rzecz
innych i zabawie. Specjalnie dla bohaterów tego wydarzenia zagrała
warszawska Orkiestra Reprezentacyjna Policji.
Drodzy Seniorzy, gratulujemy
i dziękujemy za Waszą pracę i wiele dobrych przykładów, z których
chcemy czerpać.

Dobiega końca remont lidzbarskiej biblioteki
Baszta zamkowa i resztki murów obronnych z XV są najstarszym zachowanym zabytkiem. Wieża A K T U A L N O Ś C I
powstała w 1405 roku wraz z murami okalającymi miasto. Pełniła wówczas funkcję baszty lub
mieszkalnej wieży obronnej. Wzniesiono ją na planie zbliżonym do kwadratu z muru kamienno – ceglanego na
kamiennych fundamentach. W późniejszych latach wieża uległa poważnemu zniszczeniu. Po roku 1766 na bazie
ocalałych fundamentów , piwnicy oraz muru północnego i wschodniego, obiekt odbudowano przeznaczając go na cele
mieszkalne. Dziś w dawnej wieży, baszcie mieści się biblioteka miejska, która przechodzi gruntowną przebudowę.

Wykonano już docieplenie poddasza. Obecnie trwa wstawianie
i obróbka stolarki okiennej, osadzanie parapetów wewnętrznych
i zewnętrznych, wykonanych na specjalne zamówienie. Po
zakończeniu tych prac będą jeszcze malowanie wszystkie
pomieszczenia biblioteczne oraz położona nowa wykładzina
w wypożyczalni dla dzieci oraz poddaszu. Prace wykonywanie
są zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez
konserwatora zabytków oraz należytą starannością i dbałością
o zachowanie pierwotnego stanu budynku.
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Burmistrz
Lidzbarka
oraz

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury

zapraszają na

Koncert Piosenek
żołnierskich i patriotycznych pt.
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Wygraj czujnik czadu! Żyj
bezpiecznie!
Wygraj
czadu!
Żyj bezpiecznie!
Konkurs organizowany pod hasłem
„Nieczujnik
dla czadu”
to inicjatywa
Burmistrza Lidzbarka.
Konkurs
organizowany
pod
hasłem
„Nie
dla
czadu”ito
inicjatywa
Burmistrza
Pierwsze 50 osób, które poprawnie odpowie na 5 pytań testowych
dostarczy
w terminie
od Lidzbarka.
Pierwsze
50
osób,
które
poprawnie
odpowie
na
5
pytań
testowych
i
dostarczy
w
terminie
15 do 19 listopada 2019 r. wypełniony kwestionariusz do pokoju nr 12 Urzędu Miasta i Gminy od 15 do 19 listopada
r. wypełniony
kwestionariusz
do pokoju
nr 12tlenku
Urzędu
Miasta i Gminy w Lidzbarku w godzinach pracy
w2019
Lidzbarku
w godzinach
pracy Urzędu otrzyma
czujnik
węgla.
Urzędu
otrzyma
czujnik
tlenku stronie
węgla. bezpłatnego
Kwestionariusz dostępny jest tylko w formie papierowej na ostatniej
Kwestionariusz
dostępny
jest
tylko
w
formie
papierowej
na
ostatniej
stronie bezpłatnego biuletynu Lidzbark.pl.
biuletynu Lidzbark.pl.
Konkurs
ma
na
celu
zwiększenie
świadomości
Mieszkańców
w
zachowania
bezpieczeństwa
Konkurs ma na celu zwiększenie świadomości Mieszkańców w zakresiezakresie
zachowania
bezpieczeństwa
w użytkowaniu
w użytkowaniu
pieców
oraz urządzeń
grzewczych
pieców oraz urządzeń
grzewczych
i zapobiegania
zatruciom
czadem. i zapobiegania zatruciom czadem.

KONKURS
„Nie dla czadu”
Imię i nazwisko…………………………….. ………

Data……………..………

Adres zameldowania………………………………..
………………………………………….……………
Telefon kontaktowy …………………..…………….
Ważne!

Pytania konkursowe

1.Zestaw pytań konkursowych składa się z 5 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3 propozycje odpowiedzi.
2. W przypadku zakreślenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi nie podlega zaliczeniu, jako prawidłowa.
3. Czujnik czadu otrzyma pierwszych 50 osób, które w dniach 15 – 19 listopada 2019 r. dostarczy prawidłowo wypełniony
kwestionariusz konkursowy do pokoju nr 1 Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku w godzinach pracy Urzędu.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres
zameldowania numer telefonu
5. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Pierwszym objawem zatrucia tlenkiem węgla jest:
A. utrata przytomności
B. mdłości
C. ból głowy
2. Na działanie tlenku węgla narażone są:
A. dzieci
B. osoby starsze
C. każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym
3. Od 2017 r. w ramach akcji „Wymień piec-bądź eko!” Gmina Lidzbark podpisała z Mieszkańcami:
A. 3 umowy
B. 93 umowy
C. 193 umowy
4.Tlenek węgla dostaje się do organizmu poprzez:
A. układ krwionośny
B. układ oddechowy
C. zostaje wchłonięty przez skórę
5. Aby uniknąć zagrożenia tlenkiem węgla, należy:
A. zakryć, zasłonić kratki wentylacyjne
B. nie wietrzyć pomieszczeń
C. użytkować urządzenia i instalacje zgodnie z przepisami
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