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Walentynki w mieście

Święto Zakochanych obchodzimy 14 lutego. Choć w Polsce obchodzimy
je dopiero od lat 90. XX wieku śmiało można powiedzieć, że wpisało się już
na stałe w naszą kulturę. Zwyczajem w wielu krajach jest wysyłanie listów
do ukochanych, oczywiście listów zawierających wyznanie miłosne.
Czy wiecie, że randka w kinie
jest jedną z najpopularniejszych form spędzania walentynek? Z tej okazji, w niedzielę 14 lutego, w Miejsko
- Gminnym Ośrodku Kultury
w Lidzbarku odbył się ma-

raton filmowy, którego przewodnim tematem była miłość.
Wszyscy, którzy odwiedzili
MGOK tego dnia, mieli możliwość zrobienia sobie zdjęcia
pamiątkowego na specjalnie
przygotowanej do tego ścian-

ce. Dodatkową atrakcją było
wzięcie udziału w losowaniu symbolicznego upominku
związanego ze Świętem Zakochanych, który osobiście
wręczył Pan Maciej Sitarek,
Burmistrz Lidzbarka.

Nasz biuletyn „Lidzbark.pl” znajdziecie Państwo w następujących punktach i sklepach w Lidzbarku:
•

Urząd Miasta i Gminy
Lidzbark, ul. Sądowa 21

•

Biedronka, ul. Żeromskiego 2B

•

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 21

•

Stokrotka, ul. Targowa
2b

•

Marek Ostrowski Firma
Handlowa „Marco”, ul.
Południowa 1

•

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2

•

Sklep „Mati”. FH. Świniarska G., ul. Orzeszkowej 1

•

Przychodnia Zdrowia, ul.
Brzozowa 10

•

Dzienny Dom Senior +,
ul. Działdowska 10A

•

Kwiaciarnia Ga-Wro,
Plac Hallera 5

•

Delikatesy Centrum, ul.
Jeleńska 23

•

Sklep Spiżarnia Smakosza, Plac Hallera 2

Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Jeleńska 23

•

•

Zakład szklarski, Plac
Hallera 2

•

Sklep Wędkarski - Gątkowski Marek, Plac
Hallera 2

•

Sklep mięsny JBB, Plac
Hallera 2

•

•

Danuta Wróblewska
Benke Sklep Spożywczo Przemysłowy, Plac
Hallera 2
Jarzynka Anna Studio
Usług Komputerowych,
ul. Kościelna 7

•

Złoto-Srebro-Zegarki,
ul. Kościelna 5A

•

Sklep Obuwniczo Odzieżowy i Galanteria Skórzana, Plac Hallera 9

•

Butik Anki, Plac Hallera
12

•

Sklep spożywczy, ul.
Działdowska 9

•

Sklep Kredens, ul. Nowy
Rynek 17

•

•

Cukiernia „Łasuch”, ul.
Nowy Rynek 3

Sklep wielobranżowy
Andrzej Szatkowski
FHU, ul. Działdowska 11

•

•

Sklep „U Eli”, ul. Nowy
Rynek 7

Sklep Spożywczo –
Przemysłowy, Wioletta
Małkowska, ul. Polna 9

•

Wolski Romuald Sklep
Spożywczy, ul. Polna

•

Salonik prasowy, ul.
Nowy Rynek 2

•

Salonik prasowy, ul.
Nowy Rynek 8

•

Sklep Spożywczy
„U Kortasa”, ul. Nowa 14

•

Kiosk, ul. Działdowska
10

•

Sklep „Wszystko
po 5,90”, ul. Działdowska 9

Oświata
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Awanse nauczycieli

12 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
dwóm nauczycielom z placówek prowadzonych przez Gminę Lidzbark.
Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego.
Uzyskiwany jest przez nauczyciela kontraktowego, który zda
egzamin przed komisją powołaną przez Burmistrza Lidzbarka.
W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego
jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, dyrektor
szkoły w której nauczyciel jest
zatrudniony, a także dwóch ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji

i Nauki. – Cieszę się, że pomimo
pandemii nauczyciele kształcą
się i rozwijają swoje umiejętności. Awansowanym nauczycielom życzę dalszej wytrwałości
i wielu sukcesów w codziennej
pracy – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Z rąk Burmistrza Lidzbarka
Macieja Sitarka akt nadania
stopnia nauczyciela mianowanego otrzymały:
Edyta Zakrzewska - nauczyciel
Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku

Marzena Panek - nauczyciel
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie.
W uroczystości wzięła również udział Justyna Kochalska,
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku - przewodniczący komisji. Zostały złożone
gratulacje uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego
oraz życzenia sukcesów i satysfakcji w pełnieniu roli nauczyciela, opiekuna i wychowawcy.

Jadłospis w lidzbarskich stołówkach

Posiłki powinny być spożywane regularnie, 4-5 razy dziennie. Spożywanie posiłku w szkole umożliwia spełnienie tych zaleceń.
Udowodniono, że dzieci spożywające posiłek w szkole lepiej wykonują niektóre zadania związane z koncentracją i pamięcią,
a także osiągają lepsze wyniki w takich przedmiotach, jak geografia czy matematyka, niż dzieci, które tego posiłku nie spożywają.
Uczniowie niespożywający posiłku w szkole częściej mają problemy z nauką, zachowaniem i emocjami.

Nawyki kształtują się od najmłodszych lat życia, dlatego
należy uczyć dziecko, jak prawidłowo ma się odżywiać. Uczniowie przebywający w szkole
powinni spożyć przynajmniej jeden, posiłek w tym czasie. Najlepiej żeby był to ciepły posiłek
– obiad. Takie możliwości dają
szkoły na terenie naszej gminy.
Od roku w Szkole Podstawo-

wej nr 1 i 2, a także w Dłutowie
utrzymywane są jednolite jadłospisy oferujące dwudaniowe
obiady. Jadłospisy, tzw. dekadówki przygotowywane są przez
pracowników SP2 w porozumieniu z pracownikami pozostałych
szkół w oparciu o konkretne
wytyczne. Swoją pieczę nad jadłospisem ma również szkolna
pielęgniarka, a także sanepid.

Jadłospis jest tak przygotowywany, aby dostarczać dzieciom
zróżnicowanych
produktów,
dzięki czemu mają okazję poznać nowe smaki i potrawy, których dotąd nie jadły. W SP Bryńsk
obiady są dowożone w formie
cateringu. - Od dłuższego czasu wspólnie z Centrum Usług
Wspólnych pracowaliśmy nad
tym, aby ujednolicić i uatrakcyj-

nić potrawy serwowane w naszych szkołach. Dzięki wspólnym staraniom myślę, że udało
nam się osiągnąć zamierzony
cel. Dzieci są zadowolone z posiłków, a to jest najważniejsze.
Gratuluję wszystkim i dziękuję
za zaangażowanie w tworzeniu
codziennych posiłków dla naszych najmłodszych mieszkańców – mówi burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek.
Dzięki zróżnicowanej diecie,
pełnej szeregu witamin, dzieci
budują swoją odporność, która
jest tak ważna w tym okresie
oraz w czasie panującej pandemii.
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Dzienny Dom „Senior +” wznowił swoją
działalność

2 lutego 2021 roku po przerwie trwającej ponad 2,5 miesiąca seniorzy wrócili do odnowionych sal.
Zamrożenie funkcjonowania
lidzbarskiego Domu Senior +
wywołała sytuacja epidemiczna. Przez ostatnie trzy miesiące dzienne domy seniora nie
mogły przyjmować podopiecznych. Uczestnicy i kadra wrócili
do zajęć z wielkim zapałem i zaangażowaniem. Zajęcia są prowadzone w pełnym zakresie.
Seniorzy korzystają z zajęć terapii zajęciowej, muzykoterapii,
fizjoterapii, a także mają możliwość korzystania z pomocy psychoterapeuty. Z okazji trwającego karnawału zorganizowana
została zabawa taneczna. Z zachowaniem reżimu sanitarnego
spotkanie odbyło się 11 lutego
na dużej sali. Zabawy taneczne
to ulubiona rozrywka seniorów.
Do Dziennego Domu „Senior +”
w Lidzbarku na chwilę obecną
uczęszcza 42 seniorów, w tym
5 mężczyzn i 37 kobiet.
Do Dziennego Domu mogą

uczęszczać osoby, które spełniają poniższe kryteria:
- mają powyżej 60 lat,
- są nieaktywne zawodowo,
- są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem zamieszkania,
- posiadają złe warunki mieszkaniowe,
- są bezradne w prowadzeniu

gospodarstwa domowego,
- posiadają niskie dochody
*Jak pomóc osobie starszej
w związku z pandemią?
Przede wszystkim seniorzy nie
powinni obawiać się próśb o pomoc czy zgłaszania (np. lekarzowi rodzinnemu) złego samopoczucia albo lęku przed wirusem.
Osoby opiekujące się starszymi

mogą natomiast: zaoferować im
rozmowę telefoniczną, zrobić
codzienne zakupy czy zająć się
sprawami urzędowymi, pomóc
w dostarczeniu
niezbędnych
leków, wyprowadzeniu psa, wyniesieniu śmieci i wielu czynnościach życia codziennego.
Osoby samotne mogą również
uzyskać tego typu wsparcie

w różnych instytucjach: Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej. Pomoc
oferują również wolontariusze.
Warto też poprosić o wsparcie
sąsiadów. Wzajemna życzliwość
i pomoc seniorom jest teraz gestem szczególnym i w wielu sytuacjach niezbędnym.

Inwestycje

Inwestujemy w świetlice Wieści
na terenie gminy Lidzbark z powiatu
Pomimo panującej za oknem zimy i mrozów remonty świetlic na terenie gminy Lidzbark idą pełną parą.

Budowa świetlicy w Chełstach

Trwa rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bryńsku. Koszt inwestycji to ponad 600 tysięcy złotych.
W ramach inwestycji powiększona
zostanie obecna sala i powstaną
nowe pomieszczenia. Ponadto wymieniony zostaną dach oraz drzwi
i okna. Modernizacji poddane zostaną również instalacje grzewcza
i elektryczna. Remonty świetlic
to inicjatywa mieszkańców – mówi
burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-

rek. Nieduża świetlica powstaje
również w Chełstach w miejscu
po dawnej hydroforni. Ta inwestycja będzie kosztować prawie 300
tysięcy złotych. W Tarczynach natomiast świetlica wiejska doczekała się nowego dachu. Wykonano też
generalny remont i modernizację
świetlicy w Adamowie. Odmalowano ściany, wykonano i wyposażono kuchnię oraz wc. - Świetlice
wiejskie to bardzo istotne miejsca

Rozbudowa świetlicy w Bryńsku

dla lokalnej społeczności. Miejsca,
w których spotykają się mieszkańcy wsi, swoją działalność prowadzą
koła gospodyń wiejskich. To jedyne miejsce, w którym mieszkańcy
mogą się spotkać, spędzić wspólnie
czas czy zorganizować zebrania
wiejskie – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Inwestycje mają
być gotowe przed letnim sezonem.
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• Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie poszukuje chętnych do pełnienia
funkcji zawodowych rodzin zastępczych więcej informacji pod numerem tel. 23 698 01 35 udzielają pracownicy Centrum od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30
• Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Płośnica, gmina Płośnica, oznaczonej nr działki
311/3, więcej informacji na stronie: http://dzialdowo.starostwo.gov.pl/? a=4739
• Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 103/5, obręb
Kraszewo, gmina Iłowo-Osada więcej informacji
pod adresem: http://dzialdowo.starostwo.gov.pl/?
a=4738
• Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku ogłosiło
nabór na stanowisko Głównego Księgowego, wymagania oraz szczegółowe informacje dotyczące
oferty pracy znajdują się pod adresem: http://dzialdowo.starostwo.gov.pl/? a=4735
• 19 lutego bp Wiesław Śmigiel wręczył dekrety powołujący nowego proboszcza w Rybnie. Nowym
proboszczem w parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Rybnie został mianowany ks. kan.
Janusz Kowalski
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie wznowił funkcjonowanie oddziału
Rehabilitacji z Poddziałem Rehabilitacji Neurologicznej
• Firma Heinz-Glas Działdowo Sp. z o.o. poszukuje
pracowników na stanowiska sortowacz, ślusarz
regeneracji form oraz pracownika działu zakupów
więcej na stronie Powiatowego Urzędu Pracy https://oferty.praca.gov.pl
• Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR przeprowadza rekrutację do liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych, szkoły policealnej, branżowej szkoły
II stopnia więcej informacji na stronie: http://www.
darsa.pl/edukacja/index.php? poz=11

Modernizacja świetlicy w Adamowie

Nowy dach świetlicy w Tarczynach

Lidzbark Charytatywnie
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Ponad 37 000 zł
z tegorocznego finału WOŚP

31 stycznia po raz 29. zagraliśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Pandemia zmieniła nasze życie. Jak co roku jednak Hufiec ZHP Lidzbark Welski
i Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku wspólnie z lidzbarskim Domem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowali finał WOŚP, a Lidzbark jak co roku
zaskoczył wszystkich ogromem hojności i pozytywnej energii.

Tegoroczny finał był zupełnie inny, ale mieszkańcy miasta i gminy pokazali, że można
na nich liczyć. Chętnie przekazywali gadżety i równie chętnie
wpłacali pieniądze do puszek.
Tegoroczny wynik jest bardzo
dobry. W ubiegłym roku mogliśmy licytować „na żywo”. W tym

roku zorganizowaliśmy internetową licytację online, dzięki której zebraliśmy ponad 10 tysięcy
złotych. Na placu przed siedzibą
Hufca ZHP, gdzie mieścił się tegoroczny lidzbarski sztab można
było kupić pyszne ciasto przygotowane przez naszych sołtysów,
a także zakupić drobne gadżety

przekazane przez darczyńców.
Było ognisko, zabytkowe auta,
a dla najmłodszych spotkanie
z maskotkami z bajek, wśród
których nie mogło zabraknąć lidzbarskiego Welusia. Na koniec
odpaliliśmy duży napis WOŚP
2021. Lidzbark po raz kolejny
pokazał swoje wielkie serce!

Do tej pory Lidzbarski Sztab
podczas 29. Finału WOŚP zebrał
37 187,00 zł.
Tradycyjnie swoją cegiełkę
dołożył burmistrz – w ubiegłym roku było to zaproszenie
na wspólny obiad, w tym roku
jest dwuosobowy rejs po Jeziorze Lidzbarskim najnowszą

jednostką pływającą zakupioną przez MOSiR, którą za kwotę
777,00 zł wylicytowała ekipa Radia 7. Na allegro odbyła się też licytacja wyjątkowej koszulki Polskiej Reprezentacji Piłki Ręcznej,
która przyjechała do Lidzbarska
aż z Mistrzostw Świata w Egipcie, którą wylicytowano za 660 zł.

W imieniu całego sztabu WOŚP bardzo dziękuję wszystkim
darczyńcom i sponsorom lidzbarskiego finału:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
AGG – dostawca Internetu
Restauracja „Pod Jabłonką”
Bar Chata
Dariusz Chaberski
Hanna Krezymon
Zespół Bluse Station
Wojciech Cybulski
Firma SE-DA
Nadleśnictwo Lidzbark

• Welski Park Krajobrazowy
• Dariusz Czajkowski Firma
„Marzanna” z Bełku
• Firma Złoto – Srebro – Zegarki
Mariusz Jagodziński
• Wolność Meblarska Sp. Z o. o.
• Magdalena Rochoń
• Firma Classic Sofa
• Pan Jerzy Krukowski
• Pani Teresa Wolf

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masarnia Kamiński
Klasyczna jazda.pl
LKS Wel Lidzbark
Rada Osiedla nr 2
Akademia Zaunara
Pan Krzysztof Watemborski
Pan Jerzy Świniarski
Daria Weręgowska
Druhna Karolina Chojnowska
Firma Karwel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pani Ewa Ratajczak
Szkoła Podstawowa w Bryńsku
Żłobek Miejski w Lidzbarku
Sołtysi z terenu Gminy Lidzbark
Kajakiem po Welu
Zbigniew Jędrychowski
Piekarnia Rosario
Dekorglass Działdowo
Marta Wiadrowska
Jolanta Budzińska

Lidzbark Charytatywnie
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Bajkowy Zakątek stawia na rozwój
To myśl przewodnia tego przedszkola oraz tytuł projektu, jaki realizowany jest w ,,Bajkowym Zakątku’’ w Lidzbarku. Projekt lidzbarskiego
przedszkola zdobył pierwsze miejsce w województwie w ramach projektu nr RPWM.02.01.00-28-0003/20

19 lutego Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz Zastępca Janusz Bielecki odwiedzili
przedszkole, by uroczyście wraz
z Panią Dyrektor Teresą Rakocką przeciąć wstęgę nowopowstałej sali przedszkolnej.
Przedszkolaki
wprowadziły swoich Gości w magiczny
świat beztroski i uśmiechu,
za co otrzymały od Burmistrza

zabawki do swojej nowej sali.
Goście mieli też okazję zwiedzić
całe przedszkole i być częścią
tej małej społeczności. - Z pozyskanych środków unijnych udało
nam się stworzyć nowoczesne,
funkcjonalne przedszkole, które zapewnia najwyższą jakość
edukacji. Mamy świetnie wyposażony gabinet logopedyczny,
salę integracji sensorycznej,

mini-siłownię, interaktywne pomoce dydaktyczne, które zapewniają naszym dzieciom zabawę
połączoną z nauką, wpływają
na pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowej,
ruchowej,
spostrzegawczość
oraz szybkość reakcji. Nasza
kadra podniosła swoje kwalifikacje o szeroki wachlarz innowacyjnych szkoleń, m.in.,, Wyko-

rzystanie narzędzi TIK w nauce
języka angielskiego’’,,, Innowacyjne metody pobudzania kompetencji kluczowych’’ czy,, Programowanie” – mówi dyrektor
przedszkola Teresa Rakocka. Najbardziej nasze dzieci kochają Salę doświadczania świata,
która jest magicznym miejscem
w przedszkolu. Rolą tej Sali jest
aktywizowanie wielozmysłowe

oraz dostarczanie bodźców, które pozytywnie wpływają na koncentrację, pamięć i aktywność
fizyczną dzieci. Fundamentem
naszego przedszkola jest serduszko, zaangażowanie i pasja
nas wszystkich. Dzięki temu
udało nam się stworzyć miejsce
bajeczne, magiczne, jak na Bajkowy Zakątek przystało – dodaje
Pani dyrektor.

Kącik Historyczny

Lidzbark naszych przodków –
Album o Lidzbarku w częściach
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Rozpoczynamy nowy cykl w lidzbarskim biuletynie i proponujemy metaforyczną podróż w czasie. Wiele z Was ma już w swoim posiadaniu album o historii naszego miasta. Wiele z Was dopytuje również o możliwość jego zakupu. Od teraz, w każdym numerze biuletynu będziecie mogli zapoznać się z jego fragmentami. W tym numerze będziecie mogli zapoznać się z opisem Górki.
To tu wszystko się zaczęło. To tu narodziła się kolebka naszego miasta.

Górka i Stare Miasto

Masz ciekawe zdjęcia Lidzbarka i okolic? Chciałbyś się nimi podzielić?
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 23 696 15 05 wew. 182
lub mailowo: promocja@lidzbark.pl

Najstarszym miejscem w Lidzbarku jest stare grodziszcze ulokowane na wzgórzu, na wschód od Jeziora
Lidzbarskiego przy dzisiejszej ul. Górka, oraz powstała przy nim osada wzdłuż dzisiejszej ul. Stare Miasto.
Oficjalną datą powstania miasta jest rok 1301. Dla mieszkańców powstałej osady książęta mazowieccy
założyli w tym samym czasie pierwszą parafię pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. W okresie rządów
krzyżackich przy tym kościele istniał Zakon Minorytów (Zakon Braci Mniejszych Św. Franciszka). Jedyną
po nim pamiątką była odnaleziona piętnastowieczna urzędowa pieczęć klasztoru. Na niej obok napisu
„Sigillum Gardiani Lautenburgensi. Ordinis Min.”, znajdował się wizerunek Najświętszej Marii Panny
z literą „M” jako koroną. W 1606 r. parafię rozwiązano podporządkowując ją nowo powstałej parafii p.w.
św. Wojciecha. W XVII w., w okresie wojen szwedzkich, budynek kościóła podupadł. Po I rozbiorze Polski
(16.09.1772 r. – przejęcie Lidzbarka przez Prusy) w związku z nieudaną próbą przejęcia kościoła przez
ewangelików, wybudowany został nieopodal, również na Górce, nowy kościół ewangelicki i dom kancelaryjny. W czasie wojen napoleońskich w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP przetrzymywano jeńców wojennych. Pięciuset Prusaków i Rosjan, aby wydostać się ze świątyni podpaliło ją, wyrządzając nieodwracalne
szkody. W 1845 r. kościół został policyjnie zamknięty, a rok później zapadła decyzja o jego rozbiórce.
Jedynym śladem po dawnej świątyni jest grota p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której poświęcenia dokonano w 1945 r. Badania archeologiczne w 2001 r. potwierdziły istnienie kościoła i cmentarzyska i na ich podstawie w roku 2013 odtworzono fundamenty świątyni. Na Górce do dnia dzisiejszego
stoi ewangelicki kościółek p.w. Jezusa Żyjącego pobudowany w latach 1828-29. Jest on wierną kopią
kościółka w Poczdamie, który
Wilhelm III zlecił wybudować Pieczęć zakonu Minorytów
jako dar dla królowej. Kościółek ten zaprojektował Karl Friedrich Schinkel. Stojący obok kościoła budynek domu kancelaryjnego powstał w 1898 r.
Od 1979 r. kościół jest pod wezwaniem „Jezusa Żyjącego”.
Na początku XIX w. Lidzbark był miastem wielowyznaniowym. Poza katolikami i ewangelikami rozwijał się tu kahał żydowski. Przy Synagogenstrasse,
dzisiejszej ul. Kopernika, w 1828 r. powstała synagoga, która spalona została
na początku okupacji hitlerowskiej. Władze miasta wydzieliły również gminie
żydowskiej cmentarz. Był to obszar pomiędzy ul. Zieluńską i torem kolejowym.
Na rogu pomiędzy ul. Stare Miasto i dzisiejszą ul. Kopernika w 1830 r. otwarto pierwszą w Lidzbarku aptekę. Apteki wówczas miały charakter sklepów,
w których poza ziołami i lekami sprzedawano również kosmetyki, pamiątki
i napoje alkoholowe. W roku 1900 w wyniku pożaru apteka spaliła się. Szybko ją jednak odbudowano. Działała jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy
to jej właścicielem był Jan Wiklendt. Dziś w tym miejscu stoi mniejszy i nieco
cofnięty w głąb posesji budynek.

Widok na kościół ewangelicko – augsburski oraz dom kancelaryjny

Widok od strony Starego Miasta w kierunku Górki.

Budynek nieistniejącego już budynku starej apteki na Starym Mieście.
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Pomoc Społeczna

Psycholog w mieście

W Centrum Usług Wspólnych swoją działalność rozpoczął psycholog dla mieszkańców.
Psycholog przyjmuje w poniedziałki, cztery razy w miesiącu w godzinach 11:00 – 14:00,
a w godzinach 14:00 -15:00 pełni
dyżur telefoniczny. To bezpłatna
pomoc skierowana do uczniów,
rodziców lub nauczycieli oraz
mieszkańców Gminy Lidzbark.
Spotkanie z psychologiem należy umówić telefonicznie: Psycholog Katarzyna Piątek tel. 511
535 820.
Psycholog swój dyżur pełni
również w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej, gdzie przyjmuje mieszkańców również
w cztery pierwsze poniedziałki
miesiąca w godzinach, 8:00 –
11:00. Na rozmowę z psychologiem należy się umówić telefonicznie pod nr 23 696 15 06.

MOPS Lidzbark informuje
– Wnioski na nowy okres
zasiłkowy 2021/2022
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane:
Drogą elektroniczną: od dnia
1 lutego 2021 r. dla osób posiadających Profil zaufany lub podpis elektroniczny za pomocą
portalu EMPATIA prowadzonego
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: https://wnioski.
mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
• za pomocą Platformy Usług
Elektronicznych PUE ZUS –
https://www.zus.pl/portal/
logowanie.npi
• za pomocą elektronicznej
Platformy Usług Administracji
Publicznej ePUAP
• za pośrednictwem systemu
bankowości elektronicznej
banków, które dołączyły
do programu.
W formie papierowej: od dnia
1 kwietnia 2021 r.
Ponadto informujemy, że jeżeli
osoba ubiegająca się o świadcze-

nie złoży kompletny i prawidłowo
wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres
w terminie:
• do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przyznanego świadczenia
za miesiąc czerwiec nastąpi
najpóźniej do 30 czerwca
2021r.,
• od 1 maja do 31 maja 2021 r.,
ustalenie prawa oraz wypłata
przyznanego świadczenia
za miesiąc czerwiec i lipiec
nastąpi nie później niż do 31
lipca 2021 r.,
• od 1 czerwca do 30 czerwca
2021 r., ustalenie oraz wypłata
przyznanego świadczenia
za miesiąc czerwiec, lipiec
i sierpień, nastąpi nie później
niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Jeśli osoba złoży wniosek
w późniejszym terminie
(po 30 czerwca 2021 r.),
świadczenie wychowawcze

zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia
wniosku.
W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca
2021 r. będzie gwarantowało,
że świadczenie wychowawcze
zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
W kolejnych miesiącach będzie
obowiązywał następujący mechanizm:
• w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.,
przyznanie świadczenia następuje od lipca, a wypłata
przyznanego
świadczenia
nastąpi najpóźniej do dnia 30
września 2021 r.,
• w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie
od 1 sierpnia do 31 sierpnia,
przyznanie świadczenia następuje od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia
nastąpi najpóźniej do 31 paź-

dziernika 2021 r.,
• w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie
będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży
wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane
będą co miesiąc na bieżąco.
Dokumentem potwierdzającym
przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie
przesłana wnioskodawcy informacja o przyznaniu świadczenia
wychowawczego na wskazany
przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy
wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia
wychowawczego będzie można
odebrać w siedzibie MOPS.
Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne

od dnia 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie MOPS lub do pobrania
ze strony internetowej. Dodatkowe informacje dotyczące Programu 500+ udzielają pracownicy
Ośrodka pod nr tel: 23 697 63 97
Zachęcamy do zapoznania się
ze wszystkimi zmianami i pytaniami na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku przypomina, że okres świadczeniowy
2019/2021 dla osób ubiegających
się o świadczenie wychowawcze
(500+) trwa do 31.05.2021 r.
Prosimy o NIEskładanie nowych
wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
na dziecko/dzieci, które ma/mają
już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia
31.05.2021 r.

Wywiad miesiąca
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Wywiad z dyrektorem Żłobka
Miejskiego Anną Nowakowską
Proszę powiedzieć kilka słów
o sobie. Czym zajmowała się Pani
wcześniej?
Z wykształcenia jestem magistrem filologii angielskiej o specjalności tłumaczeniowej oraz magistrem administracji publicznej.
Bezpośredni kontakt z ludźmi był
zawsze bliższy memu sercu niż
typowa praca biurowa, dlatego zaraz po studiach zdecydowałam się
na pracę w Szkole Podstawowej nr
1 w Lidzbarku, a od 2018 r. pełnię
funkcję dyrektora Żłobka Miejskiego w Lidzbarku. Prywatnie jestem
szczęśliwą żoną i mamą dwójki dorastających dzieci.
Na początku lutego obchodziliście
3 lata działalności żłobka. Co do tej
pory udało Wam się zrealizować?
Z czego jesteście najbardziej zadowoleni?
Najbardziej cieszy mnie fakt,
że rodzice nam zaufali oddając
w nasze ręce swoje największe
skarby. Z roku na rok zainteresowanie opieką w naszym żłobku rośnie, a liczba dzieci oczekujących
na przyjęcie do żłobka wydłuża się.
To bardzo miłe bo świadczy o tym,
że jesteśmy bardzo potrzebni.
Na początku żłobek mógł przyjąć
tylko 20 dzieci, a już po pół roku
funkcjonowania placówki liczba
miejsc zwiększyła się o kolejne 10.
W jakim wieku przyjmujecie dzieci?
Zgodnie z ustawą o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 - przyjmujemy dzieci od ukończenia 20
tygodnia życia, chociaż aż takim
maleństwem nie mieliśmy jeszcze
przyjemności się opiekować, ale
wszystko przed nami... Nasze najmłodsze dziecko w chwili przyjęcia
do żłobka miało 8 miesięcy.
Ile dzieci przewinęło się do tej
pory przez lidzbarski żłobek? Pewnie zużyliście już tonę pampersów?
Do tej pory było objętych opieką 86
Maluszków. Pampersów rzeczywiście zużyliśmy, co nie miara, ale wolimy przeliczać obecność naszych
dzieci po milionach uśmiechów,
którymi nas obdarzają codziennie,
i z czego czerpiemy największą satysfakcję i energię do pracy.
Jak się Pani czuje w roli dyrektora
żłobka?
Z pewnością jest to dla mnie duże

wyróżnienie. Bardzo się cieszę,
że powierzono mi tak odpowiedzialną funkcję i staram się wypełniać
swoje zadania najlepiej jak potrafię. Ale chyba najprzyjemniejsze
w pełnieniu funkcji na stanowisku
kierowniczym jest to, że mogę samodzielnie podejmować decyzje,
a przez to realnie wpływać na wizerunek oraz jakość usług naszego
żłobka.
Jak wygląda dzień milusińskich
w żłobku?
Żłobek przyjmuje pierwsze dzieci
już o godzinie 6.30, śpioszki docierają do godziny 8.00. Po porannej
toalecie dzieci zasiadają do śniadania, po którym odbywają się zajęcia
dla dzieci - plastyczne, usprawniające motorykę, sensoryczne, ruchowe oraz akcje tematyczne, których
w naszym żłobku jest bardzo dużo.
Po zajęciach dzieci otrzymują ciepły posiłek, a następnie wszystkie
dzieci są przygotowywane do snu
(toaleta, zmiana pieluszek, zmiana
ubrań na piżamki). Usypianie dzieci
to duże wyzwanie dla opiekunek,
szczególnie w sytuacji, gdy dziecko
w domu zasypia przy mamie lub
na rękach. Ale nasze panie świetnie sobie z tym radzą. Po drzemce
o godz. 13.30 dzieci otrzymują obiad.
W okresie wiosennym oraz letnim
po obiedzie dzieci korzystają z tarasu i placu zabaw przy żłobku, natomiast deszczowe popołudnia dzieci
spędzają na zabawach indywidualnych w salach.
Co mogą zrobić rodzice, aby ułatwić maluchowi start w żłobku?
Rola rodziców w całym procesie
adaptacji jest bardzo ważna. Myślę,
że budowanie pozytywnego wrażenia o żłobku jest niezmiernie istotne
- ważne jest, aby opowiadać o pobycie w żłobku, jak o super przygodzie,
o nowych atrakcjach, koleżankach,
kolegach, w taki sposób, aby dzieci
chciały wrócić do nas następnego
dnia z uśmiechem na twarzy. Druga
bardzo istotna sprawa to postawa
rodzica - ponieważ dzieci instynktownie wyczuwają nastrój rodziców,
wiedzą czy rodzice są spokojni,
szczęśliwi czy zdenerwowani, niespokojni. Bardzo często zdarza się
i tak, że dziecko daje buziaka mamie lub tacie na pożegnanie i bie-

gnie do dzieci, a rodzic za drzwiami
potrzebuje naszego wsparcia. Każde nowo zapisane dziecko do żłobka
może też nieodpłatnie odbyć 5 spotkań adaptacyjnych.
Jakie oczekiwania najczęściej
mają rodzice względem żłobka?
Rodzice oczekują, aby dzieci
w żłobku były przede wszystkim
bezpieczne i szczęśliwe. Dla mnie
i całego personelu żłobka bezpieczeństwo jest również sprawą priorytetową, dlatego co roku wszyscy
pracownicy kończą kurs udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz przeprowadzamy próbne ewakuacje budynku w razie zagrożenia.
Bardzo dużo rozmawiamy na temat
bezpieczeństwa w codziennym życiu naszych podopiecznych, sprawdzamy czy nasze zabawki i urządzenia mają atesty i certyfikaty
dopuszczające przedmioty do zabawy dla dzieci w wieku do lat 3.
Jakie są główne zadania żłobka?
Jednym z podstawowych zadań
żłobka jest usamodzielnianie dzieci
w zakresie samoobsługi dnia codziennego tj. ubierania, załatwiania
potrzeb fizjologicznych, jedzenia.
Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się
funkcjonowania w grupie, zawierają pierwsze przyjaźnie i odkrywają
różnorodność emocji z tego wynikających. W żłobku dzieci uczą się
tolerancji i szacunku dla ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody.
Czy poszukiwania dobrego personelu były jednym z problemów
związanym z prowadzeniem placówki? Czym powinna się charakteryzować taka żłobkowa „dobra
ciocia”?
Znalezienie odpowiedniej osoby
na stanowisko opiekunki w żłobku,
tak naprawdę wcale nie jest proste bo muszą to być osoby, które
na okres pobytu w żłobku zastępują
dzieciom ich własne, najukochańsze mamy. Dlatego też przy rekrutacji pracowników na to stanowisko
oprócz odpowiedniego wykształcenia liczyły się: empatia, opiekuńczość, cierpliwość, kreatywność,
ale przede wszystkim musiały
to być osoby, które kochają dzieci
i pracę z nimi. Proszę mi wierzyć,
że opieka nad tak małymi dziećmi
to bardzo ciężka i odpowiedzialna

praca i wiem, że w wielu żłobkach
ogranicza się tylko do zapewnienia opieki, a w naszym tak nie jest.
Tym bardziej doceniam i chylę głowę w stronę moich pań bo wiem,
że bardzo często poświęcają swój
wolny czas przygotowując nową
atrakcję lub pomoc edukacyjną dla
dzieci.
Lidzbarski żłobek słynie z przepysznych i wyjątkowych słodkości.
To prawda, że przygotowuje je jedna z Pań?
Rzeczywiście, bardzo często docierają do nas pochlebne opinie
dotyczące jedzenia w żłobku. Panie
pracujące w kuchni dbają o różnorodność posiłków, dostosowują
diety do preferencji rodziców i zaleceń lekarskich, ciągle dokształcają
się i podnoszą swoje kwalifikacje.
Ale jeśli chodzi o słodkości, to niewątpliwie Pani Sonia Watemborska zaskakuje mnogością pomysłów i wysublimowanym smakiem.
To co przygotuje Pani Sonia - jest
nie tylko zdrowe i pyszne ale i piękne, a wszyscy wiemy, że dzieci jedzą
głównie oczami.
Wyprawa na spacer z dwójką
dzieci to wyzwanie. Jak udaję się
Wam to z taką gromadką?
Rzeczywiście wyjście na spacer,
szczególnie zimą, jest dużym wyzwaniem i dobra organizacja jest
w tej kwestii kluczowa. W chwili
wyjścia na spacer wszyscy pracownicy żłobka odstawiają swoje
zadania na później - najważniejsze
jest to, aby jak najszybciej ubrać lub
rozebrać dzieci. Na grupę, w której
jest 15 dzieci przypada 2 opiekunów, dodatkowo jest pielęgniarka,

2 panie z kuchni, pani sprzątaczka
i ja oczywiście. Czyli na jedną osobę przypada dwójka dzieci. A to już
jest realne do wykonania. Niestety
w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie możemy wychodzić z dziećmi na spacer poza teren żłobka.
Dzieci mogą korzystać z placu zabaw oraz tarasu. Bardzo nad tym
ubolewamy ponieważ dzieci zawsze
lubiły przejażdżkę naszymi żłobkowymi wózkami.
Jako żłobkowa ekipa bierzecie udział w wielu wydarzeniach
na terenie naszego miasta, akcjach
charytatywnych, jarmarkach, dniu
dziecka. To niesamowite jak bardzo
angażujecie się w takie akcje. Skąd
bierzecie pomysły na to wszystko?
Myślę, że udało nam się zbudować fajny, zgrany zespół i po prostu
lubimy spędzać ze sobą czas. Bardzo często organizujemy wspólne
uroczystości i wyjazdy integracyjne,
a to owocuje chęcią do działania
oraz ciekawymi pomysłami, których
realizacja jest dla nas czystą przyjemnością dającą ogrom satysfakcji.
I tak na koniec - Co najbardziej
lubi Pani w swojej pracy?
Ja naprawdę kocham dzieci,
są takie autentyczne i zarazem nieodgadnione. Przebywanie z dziećmi nieustannie motywuje mnie
do działania i codziennie dowiaduję
się czegoś więcej - o dzieciach jak
i o sobie. W pracy spędzamy dużą
część swojego życia i dlatego dobra atmosfera, która panuje wśród
naszego personelu - to również powód, dla którego chętnie rano wstaję do pracy.

str. 12

Zapisz się do
Rejestru Danych
Kontaktowych

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy
Urzędem Miasta i Gminy w Lidzbarku,
a mieszkańcami zachęcamy do przekazania danych
kontaktowych do Rejestru Danych Kontaktowych.
Złożyłeś lub wysłałeś wniosek
do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa
została zrealizowana? Dzięki
przekazanym danym powiadomimy Cię między innymi o zbliżającym się terminie utraty
ważności dowodu osobistego
czy paszportu.
Rejestr Danych Kontaktowych
to baza, dzięki której masz
pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich
aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji Twoje
dane kontaktowe? Pozwalają
na szybki i skuteczny kontakt
z Tobą, by powiadomić Cię o:
• dokumentach gotowych
do odbioru,
• rozpatrzeniu
złożonych
wniosków,
• potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji
w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.
Pamiętaj! RDK nie będzie uży-

wane do rozsyłania informacji
marketingowych ani reklam,
ale wyłącznie do informowania
o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane
w RDK są bezpieczne. Dostęp
do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. Dane
kontaktowe przekazane do RDK
w każdej chwili możesz zmienić
albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy
adres e-mail lub oba.
Pamiętaj, przekazanie danych
do rejestru jest dobrowolne.
Przekazujesz swoje dane kontaktowe: numer telefonu lub
adres e-mail lub oba. Sam decydujesz, które dane podajesz i jak
długo będą one przechowywane
w rejestrze.
Masz pytania? Zachęcamy
do kontaktu Wydział Spraw Obywatelskich 23 69 61 505 wew. 126
lub 533 549 298

Aktualności

