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Kobiece sukcesy 8 marca wybrzmiewają
jeszcze bardziej
kwieciście
Grant w wysokości 10 tysięcy zł przyznany po raz
pierwszy otrzymała mieszkanka Lidzbarka.

8 marca, w Dzień Kobiet Joanna Skuza, mieszkanka naszego miasta otrzymała z rąk
Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Stypendium Naukowe im. Marka
Baumana, byłego wieloletniego skarbnika województwa.
Joanna Skuza jest studentką
finansów i rachunkowości oraz

międzynarodowych stosunków
gospodarczych na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendium jest
wyrażeniem uznania za artykuły naukowe dotyczące pracy
audytora i biegłego rewidenta
w czasach pandemii. Życzymy
dalszych sukcesów naukowych, a w przyszłości również
zawodowych.

Kolejni seniorzy w programie Teleopieki

W 2021 roku lidzbarski samorząd kontynuuje program Teleopieki Domowej pozwalającej na całodobową możliwość wezwania pomocy
w przypadku zagrożenia życia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przeznaczona jest dla seniorów 65+ oraz innych osób o ograniczonej
samodzielności zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.
Podstawowe
znaczenie
ma tzw. czerwony przycisk życia, którego wciśnięcie włącza
alarm odbierany w Centrum
Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję – nawiązuje kontakt
z osobą wzywającą pomocy,
ustala przyczynę, powiadamia kolejno osoby do kontaktu
celem sprawdzenia sytuacji
w miejscu zamieszkania podopiecznego,
a w przypadku
braku kontaktu głosowego
– wzywa odpowiednie służby (np. Pogotowie Ratunkowe,
Straż Pożarną, Policję).
Dzięki udziale w programie
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku dysponuje pięcioma
telefonami stacjonarnymi oraz
piętnastoma telefonami komórkowymi.

Aktualności
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Witaj w Lidzbarku!

Zamelduj się i dołącz do lidzbarskiej rodziny. Meldując się na terenie Miasta i Gminy Lidzbark oraz rozliczając PIT w Urzędzie Skarbowym
w Działdowie zwiększasz szansę na rozwój naszej małej ojczyzny i ilość wykonywanych inwestycji. W 2020 roku z PITu rozliczanego
w Urzędzie Skarbowym w Działdowie na konto Gminy Lidzbark wpłynęło 9 063 844 zł zł

Od tego roku każda pięćdziesiąta osoba meldująca się na terenie
Miasta i Gminy Lidzbark na pobyt stały lub czasowy otrzyma
upominek. Zameldowani mieszkańcy mają bezpośredni wpływ

na to, co dzieje się w miejscu
zamieszkania. To oni wybierają burmistrza, mogą aktywnie
uczestniczyć w planowaniu miasta, oddawać głosy w Budżecie
Obywatelskim bez dodatkowych

formalności. Informacja o dokładnej liczbie mieszkańców umożliwia także prognozowanie potrzeb
miasta. Na podstawie liczby meldunków przewidywane są m.in.
potrzeby dotyczące transportu

publicznego czy tworzenia nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach. Nie jest to bez znaczenia również dla inwestycji.
Proces meldunku jest prosty
i zajmuje zaledwie kilka minut.

Zameldować można się od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy Urzędu, a także we wszystkie dni tygodnia drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.
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Z życia Rady Miejskiej

Kolejny miejscowy plan przyjęty

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości. Decyduje co w danym miejscu może zostać pobudowane. Plan miejscowy jest bardzo ważnym dokumentem planistycznym, który określa jakie przeznaczenie mają mieć poszczególne grunty.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie przyjęli
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
przy obwodnicy w rejonie ul.
Główny Dworzec i na ul. Działdowskiej. Około 114 hektarowy
teren przeznaczony zostanie
pod inwestycje:

• tereny zabudowy usługowej,
produkcyjnej, składów i magazynów - ok. 72 ha
• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
- ok. 3ha
• tereny zabudowy usługowej ok. 3 ha
• lasy - ok. 26 ha

• infrastrukturę techniczną oraz
komunikacyjną.
Dla poszczególnych funkcji przeznaczenia terenów
w uchwale określone zostały:
zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasady
ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu, zasady kształto-

wania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości, zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów
komunikacji
i infrastruktury
technicznej, a także zasady podziału nieruchomości. Projekty

uchwał zostały zaopiniowane
i uzgodnione, w szczególności
przez organ ochrony środowiska
oraz organy wyższego szczebla
w zakresie odpowiednich zadań
rządowych i samorządowych.

Inwestycje

Pierwsze tegoroczne inwestycje za nami
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Pomimo zimowej aury wystartowaliśmy z realizacją tegorocznego budżetu

Wycinka drzew pod budowę traktu pieszo - rowerowego przuy ul. Jeleńskiej

Zakończyła się budowa drogi
w Klonowie. To kontynuacja zeszłorocznej inwestycji. W tym
roku firma KAMEX położyła kolejny, liczący prawie 600 metrów
kwadratowych odcinek drogi
za niespełna 80 tysięcy zł. Pomimo panującej pandemii przed
nami bardzo pracowity rok inwestycyjny. Tegoroczny budżet
zakłada 53 zadania inwestycyjne na kwotę 12 587 797,37 zł

oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 918 024,00 zł,
nastawione głównie na przebudowę infrastruktury drogowej,
remont i modernizacje budynków użyteczności publicznej czy
wykonanie dokumentacji.
Firma Kamex zakończyła także budowę drogi w Wąpiersku
za niespełna 80 tysięcy złotych,
a w trakcie budowy jest 864 m2
drogi w Jeleniu za 134 316 zł.

Budowa drogi w Jeleniu

Trwają też przygotowania pod
inwestycje, które wykonane zostaną na ul. Jeleńskiej przez Powiat Działdowski. W ciągu ulicy
przy nowopowstałym zakładzie
Classic Sofa wycięte zostały
stare drzewa, które zagrażały
już bezpieczeństwu użytkowników drogi. To pierwszy etap
prac przygotowujący teren pod
przebudowę drogi wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego.

To długo wyczekiwana przez
mieszkańców inwestycja, która nie tylko poprawi komfort
kierowców, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów
docierających
do miejsca pracy. Inwestycja
wykonana zostanie w ramach
dofinansowania
ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana kwota
inwestycji to ponad 2,5 mln. zł.

Budowa drogi w Klonowie

Dzięki temu dofinansowaniu powiat działdowski wykona także
przebudowę ulicy Żeromskiego.
Warto wspomnieć, że Gmina Lidzbark również jest beneficjentem RFIL, w ramach którego
wybudowana zostanie stacja
podnoszenia ciśnienia wody. Wykonana zostanie także poprawa
efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia.

Nowo wybudowana droga w Wąpiersku

Ruszyła budowa skateparku i pumptracka
Już w czerwcu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego miejsca rekreacji w naszym mieście.
8 marca Burmistrz Lidzbarka
podpisał umowę z firmą KAMEX
na II etap przebudowy targowiska miejskiego. Koszt inwestycji to 2 293 005 zł, z czego 998
295,25 zł
to dofinansowanie
pozyskanie z RPO na lata 20142020. W ramach przebudowy
powstaną parkingi i chodniki,
a w części rekreacyjnej wybudowany będzie pumptruck, mini
plaża, skatepark, ogrodzony
plac zabaw dla dzieci, linarium,
trampoliny, siłownia zewnętrzna
i łączka biwakowa. Cały teren
zostanie też oświetlony. - Dzięki zdobytemu dofinansowaniu
mieszkańcy korzystać będą mogli nie tylko z dużego i przede
wszystkim utwardzonego parkingu bez kałuży i stojącej
w nich wody, ale także z części
rekreacyjnej – mówi burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek.

To kolejny etap prac przy modernizacji miejskiego targowiska. W 2018 roku przebudowano ponad 1 hektar powierzchni
handlowej, która co czwartek
tętni życiem i gromadzi ludzi
i sprzedawców z całego regionu. Postawione zostały wiaty
handlowo-targowe, które były
wymogiem związanym z dofinansowaniem, które ochronią
sprzedawców przed deszczem
i chłodem, automatyczne samoczyszczące się nowoczesne
toalety, tereny zielone, oświetlenie i ogrodzenie. Na modernizację targowiska udało się
pozyskać 953 836 zł dofinansowania w ramach współpracy
z SSS LGD z PROW Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Warmińsko – Mazurskiego. Wartość całego zadania wynosiła
1 620 009,36 zł.

Kultura
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Natalka Pawelska w The Voice Kids!

Dziewięcioletnia mieszkanka Jamielnika oczarowała wszystkich swoim przepięknym głosem i niesamowitym temperamentem
i zakwalifikowała się do kolejnego etapu programu „The Voice Kids”

Mieszkanka Gminy Lidzbark,
Natalia Pawelska przeszła
do kolejnego etapu programu
TVP2 „The Voice Kids” i tym samym spełniła swoje marzenie
o wystąpieniu na scenie show
Telewizji Polskiej. Do udziału
w programie zgłosiła Natalkę
nauczycielka muzyki – Marta
Wiadrowska. Zgłoszenie zostało
wysłane online, a Natalii udało
się zakwalifikować do kolejnego
etapu, czyli castingu. Podczas
przesłuchania jej talent został
zauważony i została zaproszona
do udziału w Przesłuchaniach
w Ciemno. Ten etap programu
polega na występie na żywo
w studio przed jurorami, którzy
są odwróceni plecami do sceny
i nie widzą osoby występującej,
tylko ją słyszą. Jeśli mentorzy
są zainteresowani wykonawcą
i chcą by znalazł się w ich drużynie naciskają przycisk, a ich fotel
odwraca się. Odcinek z udziałem Natalki został wyemitowany
w sobotę, 6 marca na antenie
TVP2. Występ dziewczynki był

ostatnią prezentacją wokalnych
umiejętności dzieci w odcinku nr
6. Zanim jednak Natalia zaśpiewała przed jurorami widzowie
obejrzeli wywiad z udziałem jej
rodziny – mamy Anny, taty Tomasza oraz siostry Martyny. Sama
Natalka do studia wskoczyła
na gumowej piłce i przyznała
przed kamerami, że odkąd pamięta jest urwisem. W krótkim
nagraniu mogliśmy zobaczyć,
że dziewczynka naprawdę żyje
muzyką. Wszystko co robi łączy
ze swoją największą pasją śpiewaniem. Przed wyjściem na scenę przybiła piątkę ze swoją
rodziną oraz nauczycielką i pojawiła się za kulisami, gdzie już
czekała na nią Ida Nowakowska.
Dziennikarka
przeprowadziła
z nią krótką rozmowę dotyczącą
stresu, a po niej nadszedł czas
na występ. Natalka zdecydowała się na zaśpiewanie utworu
Urszuli Sipińskiej pt. „Mam cudownych rodziców”. Już po kilku
sekundach odwrócił się fotel Dawida Kwiatkowskiego. Po chwili

odwrócili się pozostali jurorzy,
czyli Cleo oraz Tomson i Baron
z zespołu Afromental. Zanim Natalia dotarła do refrenu wszyscy
jurorzy byli wzruszeni jej wykonaniem. Po zakończeniu występu
i krótkiej rozmowie z mentorami
przyszedł czas wyboru. Natalka
mogła zdecydować, w drużynie którego z jurorów chce się
znaleźć. Wybór padł na Dawida
Kwiatkowskiego.
Natalia to wulkan energii.
Wszędzie jej pełno. Przygodę
z muzyką rozpoczęła już w wieku 6 lat. Już wtedy marzyła
o występie na scenie „The Voice Kids”. Ma szeroki repertuar. Śpiewa nie tylko po polsku,
ale również po angielsku. W jej
domu jest ciągle głośno. Jeśli
nie śpiewa, to tańczy. Zapewnia
jednak, że śpiewanie pozostaje u niej na pierwszym miejscu.
Dziewczynka jest uczennicą
Szkoły Podstawowej w Bryńsku.
Uczęszcza również na zajęcia
w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lidzbarku. Jej wielkim

marzeniem jest nauka jazdy konnej, ponieważ kocha zwierzęta.
Wiemy już, że Natalka zakwalifikowała się do kolejnego etapu „The Voice Kids”, czyli Bitew.
W tej części programu jurorzy
łączą uczestników swoich dru-

żyn w pary i walczą oni o wejście do Finału. Natalka ma sporą
szansę na zakwalifikowanie się
do kolejnego etapu i zostanie
zwyciężczynią czwartej edycji
programu „The Voice Kids”.

Już teraz możemy pomóc Natalce oddając na nią głosy w aplikacji. Jak to zrobić? To proste!
1. Wejdź na stronę plebiscytu – https://voicekids.tvp.pl/plebiscyt
2. Wybierz swojego ulubieńca spośród wszystkich uczestników, którzy przeszli Przesłuchania W Ciemno.
3. Oddaj głos klikając w zdjęcie.

UWAGA!! Każdy użytkownik posiada limit 1 głosu na 24 h, z danego IP komputera, podczas trwania Plebiscytu.

Przetargi

Gmina Lidzbark ogłasza Wieści
przetargi na kolejne działki z powiatu
Zapotrzebowanie na działki budowlane na terenie Lidzbarka stale rośnie o czym
świadczy ogromne zainteresowanie przetargami.

6 kwietnia zostanie przeprowadzony przetarg na 3 ostatnie działki stanowiące własność Gminy Lidzbark, położone
na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Stefana Batorego,
oznaczone numerami 3/2 – cena
wywoławcza 47 000 zł, 3/4 - cena
wywoławcza 40 000 zł i 3/8- cena
wywoławcza 41 000 zł. Osiedle
to charakteryzuje się pięknym
położeniem na wzniesieniu w kierunku Brodnicy, w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu, z widokiem
na Jezioro Markowe i Jezioro Lidzbarskie oraz panoramę miasta.
Termin składania dokumentów
oraz wpłaty wadium upływa 30
marca.
Dla osób, które cenią sobie spokój i bliskość przyrody Gmina
Lidzbark przygotowała pierwsze
4 działki na nowopowstającym
osiedlu domków jednorodzinnych
we wsi Bryńsk. Osiedle to usytu-

owane jest za kościołem i szkołą podstawową, w odległości
ok. 100 m. od drogi powiatowej nr
1353N. Przetarg na sprzedaż działek oznaczonych numerami 300/1,
300/2, 300/i 300/4 odbędzie się
dnia 19 kwietnia 2021, zaś termin
składania dokumentów i wpłaty
wadium upływa 12 kwietnia.
Na 20 kwietnia 2021 r. zaplanowany został przetarg na sprzedaż działki nr 199/18 w Nowym
Dłutowie, usytuowanej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej oraz
przedszkola. Jest to działka o powierzchni 0,1195 ha i regularnym
kształcie zbliżonym do kwadratu oraz płaskim ukształtowaniu
terenu. Działka posiada dostęp
do drogi powiatowej nr 1294N,
przez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Lidzbark.
Termin składania dokumentów
i wpłaty wadium upływa 13 kwietnia.

W kolejnym dniu, tj. 21 kwietnia
2021 r. znów gratka dla miłośników przyrody, ciszy i spokoju.
W tym dniu zostanie przeprowadzony przetarg na sprzedaż
działki nr 141 we wsi Zalesie. Jest
to działka o powierzchni prawie
jednego hektara, usytuowana
w bezpośrednim
sąsiedztwie
lasów, w niewielkiej odległości
od Jeziora Zalesie i Jeziora Wielkie Leźno, położona przy drodze
gminnej nr 184024N prowadzącej
z Zalesia do Wlewska.
Termin składania dokumentów
i wpłaty wadium upływa 14 kwietnia.
Wszystkie niezbędne informacje
można znaleźć na stronie internetowej bip.umig.lidzbark.pl oraz
uzyskać telefonicznie w Wydziale
Geodezji i Ochrony Środowiska
pod numerem 23 696 15 05 wew.
136.

Bryńsk

Nowe Dłutowo

Zalesie
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• Szpital w Działdowie ponownie przyjmuje pacjentów chorych na koronawirusa. Od dzisiaj do odwołania osoby z potwierdzonym zakażeniem będą
zatrzymywane w placówce. To decyzja wojewody
warmińsko-mazurskiego. W szpitalu na pacjentów
czeka 30 łóżek, w tym 6 z respiratorami. Oprócz
tego jest 6 łóżek dla osób z podejrzeniem zakażenia. Według naszych informacji pierwsi chorzy już
zostali przyjęci.
• W związku z zaleceniem NFZ dotyczącym ograniczenia lub zawieszenia udzielania niektórych
świadczeń, w tym w szczególności dużych zabiegów planowych z wyłączeniem diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, obecnie w SPZOZ
w Działdowie wprowadzono niewielkie zmiany
w harmonogramach zabiegów planowych: wstrzymane zostają dalsze zapisy na zabiegi endoprotezoplastyki, korekcji kręgosłupa, histerektomii
i inne duże zabiegi planowe, do odwołania wykonywane będą zabiegi u pacjentów z wyznaczonymi już
terminami operacji, odwołane zostają zabiegi planowe u chorych z dużymi obciążeniami i ryzykiem
operacyjnym potencjalnie mogących wymagać
intensywnej terapii medycznej. W Szpitalu SPZOZ
w Działdowie, wszyscy pacjenci przed przyjęciem
mają oznaczany test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2. Nadal utrzymany jest reżim sanitarny
i wszelkie środki ostrożności epidemiologicznej.
• Starosta Działdowski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 6 lat
nieruchomości Skarbu Państwa, pokrytej wodą
powierzchniową stojącą – Jezioro Zalesie, położonej w obrębie Zalesie, gmina Lidzbark, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów
jako działka nr 147 o pow. 6,6446 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00004160/9, z przeznaczeniem wyłącznie
na cele rolnicze - do prowadzenia chowu ryb. Więcej informacji: https://powiatdzialdowski.pl/ogloszenie-o-przetargach/
• Oferty pracy z powiatów żuromińskiego, nidzickiego, mławskiego: https://dzialdowo.praca.gov.pl/-/
14499030-oferty-pracy-z-powiatow-nidzickiego-mlawskiego-i-zurominskiego
• Straż Graniczna zaprasza w swoje szeregi. Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację
do służby. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscach zamieszkania jednostkach Straży Granicznej. Działania związane z naborem prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym,
który obowiązuje na każdym etapie postępowania.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów
zamieszczone są na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej (www.morski.
strazgraniczna.pl) w zakładce „Rekrutacja do służby
w MOSG”. O naborze można również porozmawiać
telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58/524 24 24 lub
58/524 21 15.

Aktualności
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Darmowe maseczki dla mieszkańców
W ramach rządowej pomocy dla regionów szczególnie dotkniętych pandemią Gmina Lidzbark otrzymała maseczki medyczne z Rządowej
Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki są darmowe i mają gwarancję do września przyszłego roku.

Dostawa maseczek ochronnych,
z odpowiednią datą ważności dotarła do woj. warmińsko-mazurskiego. Maseczki przeznaczone
dla mieszkańców województwa
zostały dostarczone z Agencji
Rezerw Strategicznych do pięciu komend powiatowych Pań-

stwowej Straży Pożarnej, które
przekazały je do poszczególnych
gmin, w tym do gminy Lidzbark.
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia dla każdego
mieszkańca zostały przyznane
cztery maseczki. Urząd Miasta
i Gminy Lidzbark zajął się ich

KGW Dłutowo
dla potrzebujących

Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Dłutowie
po raz trzeci wspomogli szpital w Działdowie.
8 marca Panie z Koła Gospodyń
złożyły wizytę w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Działdowie na Oddziale Medycyny Paliatywnej.
Celem wizyty było przekazanie
darów, które członkowie stowarzyszenia zbierali od listopada

ubiegłego roku. Do działdowskiego szpitala trafiły pościele, prześcieradła, piżamy, koszule nocne.
Akcja charytatywna spotkała się
z serdecznym odbiorem zarządu
szpitala. Gratulujemy KGW Dłutowo pięknego gestu, szczególnie
w tym trudnym czasie pandemii.

dystrybucją wśród mieszkańców regionu. Maseczki zostały
rozdystrybuowane na terenach
wiejskich z pomocą sołtysów poszczególnych sołectw, a w mieście w MOPSie, Domu Kultury,
na przystanku PKS oraz w mobilnym punkcie obsługiwanym

przez strażaków z OSP Lidzbark
zlokalizowanym przy sklepie
F.H. Marco Marek Ostrowski, Ul.
Południowa 1. Wszystkie osiedla
i ulice podzielone zostały w taki
sposób, aby mieszkańcy nie tłocząc się w bezpieczny sposób
i w konkretnych godzinach ode-

brać mogli przygotowane dla
nich maseczki.
Dodatkowych informacji na temat dystrybucji bezpłatnych maseczek jednorazowych udzielają
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, tel. 23 69 61 505
wew.126 lub 533 549 298.

Kącik Historyczny

Lidzbark naszych przodków –
Album o Lidzbarku w częściach
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Kontynuując rozpoczęty w poprzednim numerze biuletynu cykl fragmentów albumu „Lidzbark naszych przodków” przedstawiamy historię obecnego
Placu Hallera. Zapraszamy do metaforycznej podróży w czasu i zapoznania się z historią naszego miasta.

Rynek cz. I

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

Lidzbarskie władze i urzędnicy przed ratuszem na fotografii z okresu międzywojennego

Centrum miasta stanowił prostokątny rynek pośrodku którego stanął ratusz. Z narożników rynku wybiegało 6 uliczek. Są to dzisiejsze ulice: Podgórna, Krótka, Zamkowa
i Kościelna oraz nieistniejące dwie krótkie uliczki odchodzące od rynku na północ i południe wzdłuż wschodniej pierzei rynkowej. Być może są to niezlokalizowane do dziś ulice Jobowa i Rocha. Z rynkiem od strony wschodniej graniczył kościół z cmentarzem, oddzielony od rynku blokiem zabudowy i wąską uliczką łączącą dzisiejsze ulice Zamkową
i Kościelną, od strony zachodniej natomiast plac targowy (dzisiejszy Słomiany Rynek).
Od strony północnej rynek przylegał do rzeki Wel.
W drewnianej w większości zabudowie miasta wielkim niebezpieczeństwem były pożary.
W roku 1702 spłonął ratusz, a wraz z nim cenne dokumenty. Prawdziwym nieszczęściem
był pożar w 1746 r., w wyniku, którego spłonęło prawie całe miasto, w tym zabudowa
rynkowa. Wiele budynków odbudowano. Na przestrzeni wieków Rynek (obecnie Pl. Hallera) nosił różne nazwy. Najstarszą z nich jest Markt (niem. Rynek) zwany po 1466 r.
Głównym Rynkiem. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. powróciła stara nazwa Markt. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła po wojnach napoleońskich i wizycie w roku 1813 cara
Aleksandra I w mieście, który zatrzymał się tu w celu dokonania zmiany koni. Markt na pamiątkę koalicjanta w wojnie z Napoleonem przekształcił się
w Alexanderplatz, by w czasie I wojny światowej zmienić się wraz ze zmianą sojuszników Niemiec w Hindenburgplatz. Już w Polsce w okresie międzywojennym Rynek nosił nazwę taką jak obecnie, czyli pl. Hallera. W czasach PRL-u nazywał się m.in. pl. 19 Stycznia. Do 1882 r. drewniany budynek ratusza
znajdował się pośrodku Rynku. Pod koniec XIX w. został rozebrany, a murowany ratusz zlokalizowany został w północnej pierzei rynkowej, co może
świadczyć o jej reprezentacyjnym charakterze. Pod koniec lat 20. XX w. ratusz otrzymał niewysoką nadbudowę z zegarem w ścianie frontowej, na której
stanęła stylowa sygnaturka. W elewacji frontowej usunięto balkon. Tak zmieniony budynek ratusza przetrwał podobnie jak większość budynków tej pierzei
do stycznia 1945 r.

Wywiad miesiąca
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Wywiad z sołtysem sołectwa Bełk,
Magdaleną Rogożeńską
W marcu zdobyła Pani wyróżnienie przyznawane przez
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa
Marka Brzezina dla sołtysów
wyjątkowo
zaangażowanych
w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących
działania mające wpływ na poprawę wizerunku miejscowości
wiejskich, na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój
wiejskiego krajobrazu. Jak się
Pani z tym czuje?
Byłam bardzo zdziwiona z takiego wyróżnienia. To niesamowite wyróżnienie, że spośród
wszystkich dwudziestu czterech sołtysów naszej gminy
to ja akurat ja zostałam doceniona. Jestem zadowolona,
że zauważono moje starania
jako sołtys z tak krótkim stażem.
Jak długo pełni Pani funkcję
sołtysa sołectwa Bełk?
Funkcję sołtysa sołectwa Bełk
pełnię od dwóch lat.
Dlaczego w ogóle zdecydowała
się Pani startować w wyborach
na sołtysa? Czy długo zastanawiała się Pani nad podjęciem tej
decyzji?
Zdecydowałam się ubiegać
o funkcję sołtysa, ponieważ

chciałam zmian w mojej wsi.
Bełk ma duży potencjał i liczę,
że w czasie trwania mojej kadencji uda mi się go w pełni wykorzystać. Nie zastanawiałam
się nad tym. Po prostu podjęłam
decyzję, że wezmę udział w wyborach. Chciałam spróbować
pełnienia tej funkcji.
Czym tak właściwie zajmuje
się sołtys?
Sołtys zajmuje się wieloma
sprawami. Jego głównym zadaniem jest dbanie o dobro
sołectwa i jego mieszkańców.
Rozmawiam z mieszkańcami,
staram się wysłuchać ich pomysłów, rad, ale także problemów i wspólnie je rozwiązywać.
Zajmuję się także współorganizowaniem imprez, kontaktem
z Burmistrzem i pracownikami
Urzędu Miasta.
Jak wyglądały Pani wyobrażenia na temat funkcji sołtysa,
a jak jest w rzeczywistości?
Faktycznie, moje wyobrażenia
różniły się od rzeczywistości.
Niektórzy myślą, że sołtys może
wszystko, a tak naprawdę moje
możliwości
są ograniczone.
Staram się, aby spełnić wszystkie oczekiwania mieszkańców,
ale niektórych z nich po prostu
nie da się spełnić.

Z jakimi sprawami można
zgłaszać się do sołtysa?
Do sołtysa można zgłaszać
się z wszelkimi sprawami dotyczącymi naszej wsi. Staram
się w miarę możliwości pomóc
i rozwiązać różne problemy, ale
tak jak wspomniałam wcześniej, nie wszystko da się załatwić „od ręki”.
Jakie są według Pani korzyści
z bycia sołtysem?
Staram się nie postrzegać
funkcji sołtysa przez pryzmat
korzyści, ale nie mogę ukryć,
że ich nie ma. Przede wszystkim
jestem bardziej zorientowana
w potrzebach i oczekiwaniach
mieszkańców. Zawsze interesowałam się życiem naszej wsi,
ale nie zawsze o wszystkim
wiedziałam. Teraz mieszkańcy sami zgłaszają się do mnie
z problemami, dzięki czemu
wiem więcej i więcej mogę pomóc.
A co jest
najtrudniejszego
w pełnieniu tej funkcji?
Pomimo
tego,
że wielu
mieszkańców mniej lub chętniej pomaga i dzieli się swoimi pomysłami i problemami,
to najtrudniejszy jest kontakt
i porozumienie
z niektórymi
mieszkańcami. Jak wspomnia-

łam wcześniej, wiele osób nie
rozumie, że nie jestem wszechmocna i wiele rzeczy nie zależy
ode mnie.
Jakie inwestycje zostały wykonane w czasie trwania Pani
kadencji?
Sołtysem jestem co prawda
dopiero od dwóch lat, ale już
udało nam się troszkę zadań
zrealizować. Wybudowaliśmy
altanę, która stała się takim naszym miejscem, gdzie możemy
wspólnie posiedzieć, rozpalić
grilla. Utwardzona została także droga na wybudywaniach,
dokończono też drogę z kostki.
Przed panującą pandemią udało nam się też zorganizować
Święto Jagody czyli festyn dla
mieszkańców.
O co będzie Pani zabiegać dla
mieszkańców wsi?
Przede
wszystkim
będę
wnioskowała o poprawę drogi
gminnej, a także boiska do piłki nożnej. Chciałabym też, aby
powstało boisko do siatkówki.
Przyda się też odnowienie placu
zabaw.
Z jakimi problemami aktualnie

boryka się Bełk? Co obecnie jest
najpilniejsze do wykonania?
Największym problemem jest
obecnie brak kanalizacji. Zdaję
sobie sprawę z tego, że nie jest
to ani łatwa, ani tania inwestycja, ale jest ona niezwykle potrzebna naszym mieszkańcom.
Jakie są Pani marzenia dotyczące wsi Bełk?
Marzę o tym, aby mieszkańcom naszej wsi żyło się jak najlepiej. Chciałabym, aby udało
się poprawić stan oświetlenia,
co z pewnością zwiększy bezpieczeństwo nas wszystkich.
Ważnym punktem jest dla mnie
także uruchomienie linii autobusowej, wybudowanie wspomnianej kanalizacji, a także
otwarcie sklepu.
Co interesuje Panią poza sołectwem, co poza „sołtysowaniem”?
Poza sołtysowaniem uwielbiam to co każda mama. Przede
wszystkim
spędzać
czas
z dziećmi, z rodziną. Lubimy
wspólne spacery i przejażdżki
rowerem. Uwielbiam też gotować.

Aktualności

Już wkrótce wystartuje spis powszechny
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W kwietniu rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają
ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas. Uczcij
100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało współczesny spis
powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r.
na podstawie decyzji Sejmu
Czteroletniego. Jak można domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli
domy wyposażone w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny
ludności odbył się w Polsce już
po odzyskaniu niepodległości.
Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu
było jednym z priorytetów, ale
ze względu na niezwykle trudną
sytuację młodego państwa udało się go zorganizować dopiero
w 1921 roku.
„Pierwszy Powszechny Spis
Ludności” pokazał, że odrodzoną
Rzeczpospolitą zamieszkiwało
25,7 mln osób. Etniczni Polacy
stanowili niecałe 70% ludności,
najliczebniejszą mniejszością
narodową byli Ukraińcy (15%).
Tegoroczny Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem równo
w stulecie pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.
Spisać musi się KAŻDY!
Formy spisu:
Samospis przez Internet
to podstawowy sposób, wygodny
i bezpieczny.
W Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark będzie przygotowane
stanowisko do samospisu
Spis telefoniczny lub bezpośredni, przy udziale rachmistrza
spisowego.
Na teren Gminy Lidzbark przypada 6 rachmistrzów.
Aktualne informacje na temat
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
są dostępne na stronie spis.
gov.pl oraz na stronie http://bip.
umig.lidzbark.pl/
Szczegółowe
informacje
w UMiG - Gminne Biuro Spisowe w Lidzbarku, tel. 23 6961505
wew.132 lub 603798313

Wstąp w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej i zostań strażakiem
Lidzbarscy strażacy poszukują osób chcących tworzyć zgrany, zaufany i polegający na sobie zespół, który podejmie każde postawione wyzwanie.

Jeśli więc:

Pędzący alarmowo strażacki wóz, migające lampy ostrzegawcze, wyjąca w oddali syrena,
widoczny z daleka uniform powodują: ciekawość, pobudzenie, szybsze tętno...
...to wypełnij formularz i dołącz do lidzbarskiej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej.
Link do formularza:

https://www.interankiety.pl/f/rvQxwJWD
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Płać podatek w Gminie Lidzbark

Jesteś mieszkańcem Gminy Lidzbark? Chcesz mieć wpływ na kształtowanie Twojego najbliższego otoczenia?
Corocznie
prawie
40%
Twojego podatku dochodowego trafia do kasy lokal-

nego samorządu! Płacąc podatki w Urzędzie Skarbowym
w Działdowie przeznaczasz

je na inwestycje
w naszej
gminie. Nie musisz być zameldowany w gminie Lidzbark,

aby znaczna część Twojego
podatku zasiliła jej budżet.
Wystarczy, że tu mieszkasz,

a w zeznaniu podatkowym PIT
wpiszesz aktualny adres zamieszkania.

UWAGA, KONKURS!

W ramach akcji przygotowaliśmy konkurs pod hasłem „Na co przeznaczone zostaną pieniądze z mojego podatku? ”. Konkurs
plastyczny skierowany jest do wszystkich przedszkolaków z terenu naszej gminy i podzielony na dwie kategorie wiekowe:
- dzieci 3 i 4-letnie,
- dzieci 5 i 6-letnie.
Technika pracy dowolna. Może to być rysunek kredkami, farbami, wyklejanka. Ograniczenia to tylko dziecięca wyobraźnia, która jak wiemy jest nieograniczona. W tworzeniu dzieła oczywiście może pomóc osoba dorosła. Niech to będzie fajna
wspólna i jednocześnie edukacyjna zabawa.
Konkurs trwa do 10 kwietnia. Dzieci składają swoje prace w grupach przedszkolnych, a następnie każde przedszkole dostarcza prace do Urzędu Miasta i Gminy, gdzie spośród wszystkich prac wyłonione i nagrodzone zostaną po trzy miejsca
z każdej kategorii.
Każda praca powinna zawierać następujący opis: imię i nazwisko, grupa, wiek, nazwę i adres przedszkola. Przedszkola
w terminie do dnia 10.04.2021 r. przekazują prace konkursowe do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa
21, 13-230 Lidzbark.

