nr 11 (69)
OSP Lidzbark już
po recertyfikacji

strona 8

grudzień 2020

5-lecie lidzbarskiego
Senior+
strona 3

lidzbarskie
przytulisko
strona 9

mikołajki w mieście

strony 6-7

Inwestycje w gminie trwają

strona 5

str. 2

Aktualności

Lidzbark jest eko
Ważną jednostką pomocniczą Samorządu są Rady Osiedla, wybierane podobnie jak sołtysi. Dbają one o swoje osiedla, ich rozwój oraz
integrację lokalnej społeczności. Lidzbark jest podzielony na 4 osiedla: osiedle nr 1, osiedle nr 2, osiedle SKARPA oraz osiedle nr 4. Rada
osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym.
W ostatnim czasie swoje zadania realizowała m. in. Rada
Osiedla nr 1. Wraz z Burmistrzem
Lidzbarka Maciejem Sitarkiem
oraz harcerzami złożyła życzenia
proboszczowi parafii pw. Świętego Wojciecha, Stanisławowi Grzywaczowi, który obchodzi dzisiaj
swoje 60. urodziny. Nie obyło się
bez prezentów, kwiatów, słodkości, a także hucznie odśpiewanego "Sto lat!".
Rada Osiedla nr 1 zrealizowała
także pomysł na zakup eko toreb
dla swoich mieszkańców. Mają
one promować wizerunek Osiedla jako eko, a także zachęcać do
wykorzystania ich m.in. podczas
codziennych zakupów, zamiast
foliowych reklamówek. W najbliższym czasie członkowie Rady
sukcesywnie rozdadzą je wśród
mieszkańców Osiedla nr 1.

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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5-lecie lidzbarskiego Senior +
15 grudnia minęło dokładnie 5 lat od uroczystego otwarcia Dziennego Domu Pobytu Senior +, który początkowo nosił nazwę Dzienny
Dom „Senior- Wigor”, a następnie Uchwałą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił nazwę na Dzienny Dom „Senior +”.
Utworzenie Dziennego Domu możliwe było dzięki uzyskaniu dofinansowania w kwocie 220 tys. zł. z programu „Senior WIGOR”. Od 5 lat
placówka ta z powodzeniem wypełnia swoją szlachetną misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, otaczając ich opieką, tworząc
klimat zaufania i życzliwości. To właśnie tutaj nasi seniorzy czują się bezpiecznie.

Obecnie z Dziennego Domu Senior + korzysta 42 podopiecznych,
w tym 5 mężczyzn i 37 kobiet. Ze
względu na panującą sytuację
epidemiologiczną podopieczni Senior + nie mogli pozwolić sobie na
huczne świętowanie. Nie obyło się
jednak bez prezentów, a także jubileuszowego tortu. Dzienny Dom
Senior + odwiedził w tym wyjątkowym dniu burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek wraz z zastępcą
Januszem Bieleckim oraz Starostą
Działdowskim Pawłem Cieślińskim.
Celem działalności Domu jest uaktywnianie społeczne uczestników,
umożliwiając samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie,
polepszanie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania
terapeutyczne, animacyjne, ogólnousprawniające, zajęcia ruchowe.
- Po pięciu latach prosperowania Dziennego Domu Senior +
widać jak bardzo był potrzebny.

Cieszę się, że wspólną pracą udało nam się zdobyć środki na jego
stworzenie oraz wyremontowanie
budynku. Wnosicie tu swoje serca, zaangażowanie, dzielicie się
wiedzą. – mówi burmistrz Maciej
Sitarek. - Ta wspaniała rocznica
stanowi dla nas powód do ogromnej dumy i satysfakcji, skłania
również do refleksji nad jesienią
życia, którą Państwo zamieniacie
każdego dnia w piękną, złotą jesień. Prężnie działające miejsce,
w którym starsza część społeczeństwa czuje się potrzebna i ważna,
w którym może się realizować to
powód do dumy. Po spotkaniach
z naszymi seniorami zawsze czuję
się młodziej, napełniają mnie oni
optymizmem i energią. Życzę, aby
ten optymizm i zdrowie, które jest
teraz tak ważne, nie opuszczały ani
domowników, ani pracowników
świętującej dziś placówki – dodaje
Burmistrz Lidzbarka.
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Wieści z Urzędu

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Lidzbark!
Gmina Lidzbark znalazła się na liście dofinansowań,
w ramach drugiej transzy środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dzięki dofinansowaniu w kwocie 1 117 053 zł wykonana zostanie długo wyczekiwana budowa

stacji podnoszenia ciśnienia
wody, a także poprawa efektywności energetycznej budynku

przychodni zdrowia w Lidzbarku.
To dwie ważne dla naszego miasta inwestycje. Warto zaznaczyć,
że Gmina Lidzbark otrzymała
100 % wnioskowanych kwot.
Całkowita wartość uzyskanego
dofinansowania na przebudowę
przychodni łącznie z tym uzy-

skanym poprzednio wyniosła
1 877 382,39 złotych.
Cieszy nas także dofinansowanie przyznane dla Powiatu Działdowskiego, w ramach którego
wykonana zostanie przebudowa
ulicy Jeleńskiej w kierunku Jelenia wraz z budową ciągu pieszo -

rowerowego (planowana kwota
inwestycji – 2 502 416 zł) oraz
przebudowa ulicy Żeromskiego
(planowana kwota inwestycji –
4 200 000 złotych).
Realizacja zadań nastąpi do
2022 roku.

Nowy nabytek lidzbarskiego PGK
PGK Lidzbark wzbogaciło się o nowy ciągniczek do odśnieżania. Nowy nabytek zadba o bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po
chodnikach i z pewnością pomoże w utrzymaniu porządku podczas zimy.

Wieści z Urzędu

Inwestycje
w gminie
Zima coraz bliżej ale inwestycje na terenie naszej
Gminy idą pełną parą.
Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej w Bryńsku. W ramach prac
powiększona zostanie obecna
sala, wybudowane zostanie także nowe pomieszczenie, które
zwiększy funkcjonalność świetlicy. Wykonany zostanie także remont dachu, instalacji grzewczej
i elektrycznej, wymienione zostaną drzwi i okna. Modernizację
świetlicy wykona firma KAMIX,
a jej całkowity koszt to niespełna
640 tys. zł. W trakcie jest budowa

Świetlica w Tarczynach

Świetlica w Bryńsku

świetlicy w Chełstach w miejscu
byłej hydroforni. Całkowity koszt
inwestycji to 317 322 zł. Nowy
dach za niespełna 50 tys. zł. zyska
również świetlica w Tarczynach.
Rozstrzygnięte zostały także
przetargi na przebudowę dróg
w Jamielniku oraz ciągu Tartaczna – Targowa i Podzamcze –
Młyńska – Cicha, na które Gmina
Lidzbark otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Świetlica w Chełstach
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Kultura

Mikołajki w mieście
6 grudnia to jeden z najbardziej lubianych przez najmłodszych dni w roku. Mikołajki tradycyjnie świętowaliśmy również w Lidzbarku. Od 13.00
Święty Mikołaj swoją Świąteczną Trasą przemierzał ulice naszego miasta częstując wszystkich słodkościami i upominkami. Spotkanie z Mikołajem
zorganizowało również Osiedle Działki, które najmłodszych mieszkańców osiedla obdarowało słodkościami. Po dotarciu na Plac Hallera Mikołaj
wspólnie ze wszystkimi dziećmi uroczyście odpalił światełka na świątecznej choince. To był wyjątkowy dzień. 20 grudnia Mikołaj odwiedził również
najmłodszych mieszkańców osiedla Skarpa. Wszystko w ramach działa Rady Osiedla.

Kultura
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Z życia OSP

Wyposażenie i tor przeszkód dla MDP
18 grudnia Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przekazał Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym przy OSP w Kiełpinach oraz OSP w Starym
Dłutowie nowe zestawy umundurowania.

W skład kompletu wchodziły:
ubranie koszarowe, hełm, koszulka, czapka z daszkiem oraz polar.
W ramach zadania zakupiono 40
kompletów ubrań oraz tor przeszkód MDP CTIF z którego młodzi
adepci pożarnictwa będą mogli korzystać w ramach przygotowań do

zawodów sportowo-pożarniczych
MDP. Całkowity koszt zadania to
kwota 26.880 zł. z czego 21.504 zł.
to dofinansowanie ze środków Powiatu Działdowskiego, natomiast
koszt Gminy Lidzbark to 5.376 zł.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powołuje się w celu szersze-

go zainteresowania młodzieży
działalnością społeczną na rzecz
ochrony przeciwpożarowej oraz
przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach
OSP. Tak jak w każdej organizacji,
młodzież z MDP ma do wykonania określone zadania. Należą do

nich, m.in. udział w zapobieganiu
pożarom poprzez uświadamianie
otoczeniu celowości przestrzegania
przepisów p.poż. Członkowie MDP
systematycznie podnoszą swoją
wiedzę i umiejętności w dziedzinie
ochrony p.poż. Młodzi ochotnicy
organizują działalność kulturalno-

-oświatową w swoim środowisku,
oraz rozwijają sprawność fizyczną.
Zachęcamy dziewczęta oraz
chłopców w wieku od 7 do 18 lat
do wstępowania w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
działających przy swoich macierzystych jednostkach OSP.

OSP Lidzbark już po recertyfikacji
W dniach 5 - 6 grudnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku odbyła się Recertyfikacja KPP, w której wzięło udział 28 strażaków
z terenu gminy Lidzbark.
Egzamin recertyfikacyjny z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy przeprowadzany jest
dla osób chcących przedłużyć

swoje uprawnienia na kolejne
3 lata. Egzamin teoretyczny
przeprowadzony został w formie
testu zawierającego 30 pytań.

Część praktyczna obejmowała
wykonanie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych
sprawdzających praktyczne po-

stępowanie w ramach udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy
oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylato-

ra. Pozytywna ocena z egzaminu
oznacza możliwość tytułowania
się „Ratownikiem” przez kolejne
3 lata.
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Prawdziwe szczęście nie jest rezultatem
tego, co zdobywamy, ale tego, co dajemy
Bezdomne zwierzaki podobnie jak te, które mają swój
dom potrzebują ciepła, opieki i chronienia. To wszystko
daje lidzbarskie przytulisko, które działa od 2015 roku
i obchodzi w tym roku swoją piątą rocznicę.
Obecnie w lidzbarskim przytulisku aktywnie działa 24 wolontariuszy, którzy codziennie trzy razy
dziennie odwiedzają zwierzaki,
zajmują się nimi, bawią się, wyprowadzają na spacery, dbają
o czystość w kojcach, przygotowują do adopcji. Dzięki temu mają
ogromną wiedzę na temat swoich
podopiecznych, wiedzą co lubią,
jak się zachowują w konkretnych
sytuacjach, czy lubią dzieci, nie
mają lęku separacyjnego. To
ogromna pomoc w poszukiwaniu domów adopcyjnych dla psów
i kotów trafiających do naszego
przytuliska. Dzięki działaniu wolontariuszy w ostatnim roku nowe
domy znalazło 60 psów. Chore
zwierzaki są stale pod opieką
lekarza i mają zapewnioną odpowiednią opiekę w powrocie
do zdrowia.
- Chcemy, aby psy trafiały do domów, nie na podwórko, do budy.
Zależy nam, aby taki psiak stał się
pełnoprawnym członkiem rodziny. Poczuł ciepło i miłość, których
w poprzednim domu zabrakło –
mówi prezes Stowarzyszenia Psia
Przystań Barbara Ojdowska, które

opiekuje się gminną przechowalnią. – Dzięki dużemu wsparciu ze
strony włodarzy miasta i darczyńcom mamy pieniądze na cele statutowe przytuliska. W ostatnim
czasie udało się podłączyć bieżącą
wodę a także własnymi środkami
ocieplić budynek. Na prośbę osoby, która chciałaby zaadoptować
zwierzaka, ale nie ma możliwości
i środków finansowych na wykonanie sterylizacji lub kastracji,
możemy też właśnie dzięki tej
pomocy finansowej takie zabiegi wykonać. Robimy to jednak
tylko w przypadku naprawdę
ogromnych miłośników zwierząt, które chcą stworzyć nowy
dom dla naszych podopiecznych.
Działamy także poza terenem
naszej gminy, współpracujemy
z gminami ościennymi. Do naszego przytuliska trafiały także psiaki
z okolic Żuromina. Dzięki naszej
inicjatywie udało się utworzyć
stowarzyszanie oraz przytulisko
gminne w Żurominie – dodaje
pani Prezes.
Przytulisko Psia Przystań działa
na podstawie ustawie o ochronie
praw zwierząt. Głównym celem

jest znalezienie nowych domów
dla podopiecznych, ale także
chociaż domów tymczasowych.
Przed adopcją każdy dom jest
sprawdzany, wypełniania jest
ankieta przedadopcyjna, prowadzone są rozmowy z osobami,
które chcą adoptować zwierzaka.
Podpisywana jest także umowa
adopcyjna, w której zawarty są
konkretne warunki jakie należy

spełnić. Prowadzone są kontrole
poadopcyjne. W przypadku niewywiązania się z umowy Stowarzyszenie może odebrać adoptowanego psa czy koto. Do tej pory
zdarzyło się to jednak tylko raz.
Psiaki z lidzbarskiego przytuliska
znajdują swoje domy na terenie
całej Polski, ale i świata. Psiaki
trafiły m. in. do Anglii, Holandii,
a także na Majorkę. Lidzbark może

poszczycić się także złotym medalistą w maratonach, który znalazł
swój dom w Wielkiej Brytanii.
Stowarzyszenie Psia Przystań
prowadzi swoją stronę na Facebook’u gdzie umieszcza informacje na temat adopcji zwierzaków.
Zachęcamy do śledzenia profilu
Stowarzyszenie Psia Przystań Lidzbark oraz grupy Stowarzyszenie
Psia Przystań - po adopcji.

Statystyki COVID-19
Od początku pandemii covid-19 w powiecie działdowskim
(stan na 16.12.20r.) odnotowano:

Statystyki z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
(stan na 23 listopada):

- 2535 zakażeń,
- zmarły 63 osoby

- 26 667 zakażeń
- 11 877 wyzdrowień
- 349 zgonów
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Kalendarium 2020
Rok 2020 był niezwykle trudny dla nas wszystkich. Pomimo panującej pandemii koronawirusa, z którą zmagamy się
niemal od początku tego roku udało się zrealizować wiele inwestycji i inicjatyw.
Styczeń:

Kwiecień:

- 18 stycznia obchodziliśmy setną rocznicę powrotu Lidzbarka do Macierzy

- Wspólnie z Welskim Parkiem Krajobrazowym wybudowaliśmy 8-metrową
wieżę widokową na
cyplu wraz ze ścieżką dydaktyczną
- uruchomiono
Lidzbarski Pakiet dla
Biznesu

- 6 godzin imprezy, 155 430 kilogramów złomu, 26 ton na godzinę, zebranych
ponad 171 tys. zł - tak przedstawiają się statystyki pierwszej takiej w naszym
mieście akcji #ZłomNaWagęŻycia

Maj:
- obchodziliśmy
30-lecie samorządu
w Polsce

- rekordowa kwota podczas tegorocznego finału WOŚP – 50 222,29 zł
Luty:
- Miłostajki wybrały nowego sołtysa swojego sołectwa, którym została pani
Elżbieta Karbowska

Czerwiec:

- OSP Lidzbark wybrało nowe władze: Prezes – dh Waldemar Iwankowski,

- w czerwcu podpisano kolejne 22 umowy na wymianę pieców oraz 6 umów

Naczelnik – dh Radosław Kilanowski, Z-ca Naczelnika – dh Karol Kroskowski

na budowę przydomowych oczyszczalni

Marzec:
- Zapusty powróciły do Dłutowa

- Radni przyjęli Statut Gminy Lidzbark

Aktualności
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Lipiec:

Wrzesień:

- Przy lidzbarskim Domu Kultury stanęło serduszko na plastikowe nakrętki –

- Otwarcie nowoczesnej fabryki mebli tapicerowanych firmy Classic Sofa

od początku lipca udało się zebrać już ponad 2 tony nakrętek

należącej do Grupy Szynaka, dzięki której powstało prawie 500 nowych
miejsc pracy.

Sierpień:

- podpisano porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości na budowę

- Wydaliśmy książkę z Lidzbarkiem w tle – „Sekrety Welu”

mieszkań czynszowych w Lidzbarku

- uroczyste otwarcie nowej strażnicy dla OSP w Lidzbarku

- nowe silniki dla lidzbarskiego WOPRu
- Milko Mazury MTB Etap 7 Lidzbark Welski - Wyzwanie Welltrack wystartował
po raz pierwszy w Lidzbarku
- pierwsza gala MMA w Lidzbarku
Październik:
- 1 060 329,39 zł dofinansowania na termomodernizację przychodni zdrowia
- nowa sekcja sportowa w Lidzbarku – MMA Arachion
Listopad:
- kolejne 2 266 808 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
- uroczyste odsłonięcie pomnika z okazji Święta Niepodległości oraz setnej
rocznicy powrotu Lidzbarka do Macierzy
Grudzień:
- Gmina Lidzbark znalazła się na liście dofinansowań, w ramach drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 117 053 zł
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Bożonarodzeniowa Szopka
z żywymi zwierzętami
Na Placu Hallera, tuż obok
choinki, po raz kolejny
stanęła bożonarodzeniowa
szopka. Niezwykła bo
z żywymi zwierzętami.

W okazałej drewnianej stajence
wykonanej przez pracowników gospodarczych lidzbarskiego Urzędu
zobaczyć można było oślicę Agatę,
alpakę Tosie, a także owieczkę,
kozę, kucyka, także króliki. Wszyst-

kie zwierzaki pochodziły z Farmy
Noego pana Ryszarda Gramsa.
W przedsionku szopki stał żłóbek
a w nim figury Matki Bożej i św. Józefa oraz narodzonego Dzieciątka.
Oprócz Świętej Rodziny nie zabra-

kło Anioła, pastuszków i owieczek. Bożonarodzeniową szopkę
tłumnie odwiedzali lidzbarzacy
oraz zachwycone dzieci. Pociechy
trudno było odciągnąć od zwierzaków, które doskonale radziły sobie

z ogromnym zainteresowaniem.
Podczas niedzielnej szopki Burmistrz Lidzbarka przygotował
dla mieszkańców niespodziankę
w postaci lidzbarskich kalendarzy noworocznych.

