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Nie czekaj, zaszczep się

To już ostatnia okazja w tym roku, aby zaszczepić się przeciwko Covid-19.
Każdy mieszkaniec ma możliwość bezpłatnego szczepienia szczepionką
Johnson & Johnson oraz przyjęcia III dawki szczepionki Pfizer.

Do tej pory minimum jedną
dawką zaszczepiło się 7 702
mieszkańców, do daje 55,3%.
W pełni zaszczepionych jest
7 403 mieszkańców, czyli 53,1%
naszej społeczności. Przedział
wiekowy zaszczepionych prezentuje się następująco:
• 12-19 lat – 532 osób
• 20-39 lat – 1925 osób
• 40-59 lat – 2594 osób
• 60-69 lat – 1469 osób
• 70+ lat – 1182 osób

Najbliższe możliwe szczepienie
w Lidzbarku:
29 grudnia 2021r.
Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury
w Lidzbarku
godz. 16:00 – 18:00

Przekaż swój 1% podatku
Jak co roku przygotowujemy listę organizacji Pożytku Publicznego oraz
osoby z terenu naszej Gminy, na które można przekazać 1% podatku.
Do końca stycznia czekamy
na zgłoszenia osób, na które
można oddać swój 1%. Zgłoszenia przesyłać można na adres
mailowy promocja@lidzbark.pl.
W 2019 roku zmieniona została forma rozliczenia podatku. Podatnicy mogą skorzystać

z formularza PIT wypełnionego
za nich przez Urząd Skarbowy.
Jednak także w tym przypadku
podatnicy mają możliwość zdecydowania, na jaką organizację
pożytku publicznego przekażą
swój 1% podatku. Automatycznie
w „urzędowym” formularzu PIT

Nowe stawki opłat za śmieci
Zgromadzenie EZG „Działdowszczyzna” przyjęło nową uchwałę w sprawie
naliczania opłat za wywóz śmieci.

Zakłada ona, że stawka opłat
za wywóz śmieci segregowanych wyniesie 22 zł miesięcznie od mieszkańca. Obecnie
wynosi ona 18 zł. W przypadku, gdy odpady nie będą segregowane stawka wzrośnie
do 66 zł. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
segregowanymi
dla właścicieli nieruchomości
będzie zależała od pojemności pojemników na śmieci

i przedstawiać się będzie następująco: 120 litrów – 14 zł,
240 litrów – 28 zł, 1100 litrów
– 128 zł, 2200 litrów – 257 zł,
7000 litrów – 817 zł. Ponadto,
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości,
którzy nie segregują śmieci wyniosą: 24 zł za pojemnik
o pojemności 120 litrów, 48 zł
– 240 litrów, 220 zł – 1100 litrów, 440 zł – 2200 litrów,

1400 zł – 7000 litrów. Stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono
w wysokości 380 zł za rok
od domku letniskowego.
Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać
od 1 stycznia przyszłego roku.

zostanie wskazana organizacja,
której przekazany został 1% podatku rok wcześniej. Można jednak dokonać dowolnej zmiany.
Ciebie to nic nie kosztuje, a dla
potrzebujących to bardzo ważna
sprawa.

Inwestycje
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Kolejna inwestycja dzięki współpracy z Powiatem

Podczas tej zimowej aury i pierwszego tegorocznego śniegu otwarto kolejną inwestycję jaką była przebudowa ulicy Jeleńskiej w kierunku Jelenia wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego. To kolejna inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Działdowskim.

Nowa inwestycja z pewnością
zwiększy m. in. bezpieczeństwo
osób, które docierają do pracy w firmie Classic Sofa. Mam
nadzieję, że będzie to pierwszy
etap inwestycji, a koleje etapy
doprowadzą ciąg aż do Jelenia tak, żeby do Wąpierska czy
do Lidzbarka można było bezpiecznie dojechać – mówi zastępca Burmistrza Lidzbarka
Janusz Bielecki.
Dzięki nowej inwestycji turyści bez problemu będą mogli
w przyszłości rowerem dojechać
do siedziby Welskiego Parku

Krajobrazowego
i skorzystać
z jego oferty – Muzeum Przyrody, Muzeum Etnograficznego czy
nowej atrakcji jakim jest otwarte
niedawno mrowisko edukacyjne.
Wspólnego przecięcia wstęgi
dokonali: Senator RP Bogusława Orzechowska, wicewojewoda
Piotr Opaczewski, Poseł na Sejm
RP Robert Gontarz, wicestarosta
działdowski Krzysztof Aurast,
Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Działdowie Janusz
Kaczmarek, radny powiatowy
Wiesław Cieślak, zastępca burmistrza Janusz Bielecki.

Grudniowe prace inwestycyjne
Pomimo zimowej aury prace przy inwestycjach na terenie naszej gminy trwają w najlepsze.

Świetlica w Wawrowie
Kolejne miejsce spotkań dla
mieszkańców Gminy nabiera kształtów. Nie do poznania
zmienił się już budynek świetlicy
wiejskiej w Wawrowie, gdzie już
wkrótce powstanie Klub Seniora.
To drugie takie po Lidzbarku, dedykowane miejsce specjalnie dla
Seniorów.
- Trwa remont świetlicy wiejskiej w Wawrowie, która już
niebawem stanie się miejscem
spotkań nie tylko seniorów, ale
wszystkich mieszkańców wsi.
W ramach programu Senior+
Gmina Lidzbark otrzymała dotację w wysokości 191 000 zł, dzięki
czemu budynek przeszedł gruntowny remont i już widać pierwsze efekty – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Klub Seniora, który powstanie
w miejscowości Wawrowo zapewni seniorom możliwość spędzania wolnego czasu w ciekawy
i aktywny sposób.
Nowe oświetlenie na Placu Hallera
Stare linie energetyczne, które
szpecą nasze miasto już wkrótce
znikną. Trwają prace przy modernizacji oświetlenia na Placu
Hallera. Przy współpracy z operatorem energii w sercu miasta
staną nowe, estetyczne lampy,
swoim wyglądem nawiązujące do tych z początku XX wieku.
Zdemontowane zostaną betonowe słupy oświetleniowe, a paję-

czyny kabli umieszczone zostaną
pod ziemią. Będzie nie tylko ładniej, ale przede wszystkim bezpieczniej. Obecnie trwa umieszczanie sieci zasilającej budynki
pod chodnikami.
Budowa Amfiteatru
Budowa amfiteatru to niewątpliwie jedna z największych inwestycji, których realizację rozpoczęliśmy w tym roku. Nowy
obiekt na kulturalnej mapie Lidzbarka to nie tylko scena, ale
także zadaszona widownia, która
umożliwi udział w wydarzeniach
nawet podczas deszczowej pogody. Warto dodać, że inwestycja ta nie ogranicza się jedynie
do powstania samego budynku,
ale również infrastruktury wokół
amfiteatru. Dodatkowym walorem obiektu będzie jego lokalizacja. Obecnie trwają roboty mające na celu wyrównanie terenu.
- Budowa amfiteatru da nowe
możliwości dla życia kulturalnego mieszkańców Lidzbarka
w każdym wieku i pozwoli na ich
integrację. Nowy amfiteatr z porządną, stacjonarną sceną i zadaszoną widownią z miejscami
siedzącymi z pewnością poszerzy ofertę rozrywkową naszego
miasta – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Małe
Jeziorko to miejsce tętniące życiem przez cały rok. Nowy obiekt
to także nowe imprezy: koncerty,
występy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych czy występy kabare-

towe – dodaje Burmistrz.
Lidzbarski amfiteatr nad Małym Jeziorkiem powstaje dzięki
dofinansowaniu ze środków Cittaslow z RPO Warmia Mazury,
z którego udało się pozyskać
2 024 750 zł.
Remont w Ciborzu
Kilka miesięcy temu udało się
nam pozyskać 300 tys. zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rewitalizację terenów
popegeerowskich w miejscowości Cibórz. Właśnie trwają prace
budowlane wokół bloków w Ciborzu.
- Mieszkańcy miejscowości doskonale pamiętają drogę dojazdową do pięciu bloków
mieszkalnych w Ciborzu, gdzie
w czasie deszczu droga była
praktycznie nieprzejezdna. Liczne ubytki, deformacje, i „łaty”
narażały uczestników tej drogi
na niebezpieczeństwo, a ich pojazdy na uszkodzenie. Teraz się
to zmieni. Właśnie ruszyły prace, dzięki którym poprawi się
zarówno wygląd, jak i komfort
jazdy, który ulegnie zdecydowanej poprawie – mówi burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek.
Podczas remontu teren wokół bloków zostanie odwodniony i utwardzony. Zamontowana
zostanie instalacja oświetlenia
solarnego, wybudowane zostaną
drogi wewnętrzne i parking.

Budowa amfiteatru

Budowa parkingu w Ciborzu

Modernizacja oświetlenia pl. Hallera

Remont świetlicy wiejskiej w Wawrowie

Z życia Miasta i Gminy Lidzbark
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Mijający rok to czas wielu inwestycji, ale także wydarzeń kulturowych, które przy odpowiednim zachowaniu reżimu sanitarnego udało się zrealizować.
Styczeń

Kwiecień

- 18 stycznia obchodziliśmy kolejną rocznicę powrotu Lidzbarka do Macierzy. Z tej okazji
odsłoniliśmy tablicę pamiątkową z notą historyczną upamiętniającą to wydarzenie.
- Chociaż nie mogliśmy się w tym roku spotkać podczas tradycyjnej Gali Sportu, nie
zapomnieliśmy o naszych lidzbarskich uzdolnionych sportowcach. W styczniu wręczyliśmy nagrody dla najbardziej utalentowanych sportowców.
- Zebraliśmy ponad 37 000 zł podczas tegorocznego finału WOŚP

- Realizacja tegorocznego budżetu: ul. Kwiatowa, Broniewskiego, Cicha, Młyńska, Podzamcze

Maj
- Na początku maja nad Jeziorem Lidzbarskim z okazji Dnia Złomu odbyły się wielkie
wiosenne porządki. W pracach porządkowych pomagali nam bohaterowie programu
Złomowisko PL – Edek i Janusz.
- 6 maja na terenie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego został posadzony potomek prawie 500-letniego pomnika przyrody Dębu Rzeczpospolitej oraz nowe
pokolenie lasu.
- 20 maja w Lidzbarku Fundacja Ronalda McDonalda prowadziła badania USG dzieci
w wieku od 2 do 6 lat. Przebadano 60 małych pacjentów.

Luty
- W Centrum Usług Wspólnych swoją działalność rozpoczął psycholog dla mieszkańców

Czerwiec
- Wlewsk wybrał nowego sołtysa - Pani Agnieszka Żach
- Powstało Koło Pszczelarskie
- Odbyło się długo wyczekiwane otwarcie rekreacyjnej części lidzbarskiego targowiska

Marzec
- Ruszył II etap przebudowy targowiska miejskiego, w ramach którego wybudowano
skatepark i pumptrack.
- Rozpoczęła się budowa jedynej w Polsce kawiarenki Cittaslow
- 3000000 zł na mieszkania niskoczynszowe w Lidzbarku Lidzbark kolejnym miastem
w województwie warmińsko-mazurskim, które przystąpiło do Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej „KZN-Północ”.

Z życia Miasta i Gminy Lidzbark
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Lipiec
- Gminie Lidzbark udało się uzyskać 200 476 zł dofinansowania z PFRON-u na busik,
który służy do przewozu osób z niepełnosprawnością
- Podczas piątkowych obchodów tegorocznych Dni Lidzbarka, tradycyjnie wręczone zostały Nagrody Burmistrza Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne
osiągnięcia artystyczne

Listopad
- Kolejne pieniądze z #PolskiŁad. Blisko pół miliona złotych otrzymała Gmina Lidzbark
na cyfryzację urzędu i jednostek podległych w ramach programu Cyfrowa Gmina
- Wspólnie z mieszkańcami obchodziliśmy Święto Niepodległości

Sierpień
- Odbyła się pierwsza Plażowa Potańcówka na nowopowstałych tarasach na Plaży Miejskiej w Lidzbarku
- Sztandar na 100-lecie OSP Bryńsk o otwarcie wyremontowanej świetlicy

Wrzesień
- W głosowaniu w Lidzbarskim Budżecie Obywatelskim wzięło udział 249 mieszkańców.
Zwycięzcą okazał się projekt „Park na Skarpie” w stylu łąki kwiatowo – ziołowej
- We wrześniu minęło 20 lat od rozpoczęcia współpracy z miastem partnerskim
Oebisfelde
- Nowa świetlica wiejska w Chełstach została otwarta
- Przez 5 lat znaleźli dom dla 416 zwierząt. W wrześniu minęło 5 lat odkąd swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Psia Przystań
Grudzień
- Odbyła się druga gala sportów walki, w której zawodnicy zmierzyli się ze sobą o Pas
Zawodowego Mistrza Polski Kickboxingu w formule low kick

Październik
- Wystartowała nowa usługa Mobilny Urzędnik
- 4 500 000 zł na budowę basenu w Lidzbarku
- Lidzbark laureatem głównej nagrody w ramach konkursu PRO Warmia Mazury w kategorii „Promocja Gospodarcza” na gali Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur za uiegłoroczną akcję #ZłomNaWagęŻycia
- 250 zawodników, 358 startów, 6 powiatów i 5 konkurencji. Tak przedstawiają się statystyki I Indywidualnych Mistrzostw Lekkoatletycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nad którymi patronat objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki
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Lidzbark na święta

Mikołajki w mieście

6 grudnia to jeden z najbardziej lubianych przez najmłodszych dni w roku. Mikołajki tradycyjnie świętowaliśmy również w Lidzbarku. W tym roku wyjątkowo spotkaliśmy się na Bulwarze nad Welem.
Zgromadzone dzieci powitał
Burmistrz Lidzbarka częstując
wszystkich słodkościami i upominkami w postaci lidzbarskich

mikołajkowych czapeczek oraz
Mikołaj, który w tym roku wyjątkowo zabrał ze sobą do Lidzbarka
Panią Mikołajową. Były wspólne

zabawy, śpiewanie świątecznych
piosenek i gry przygotowane
przez Panie z Przedszkola Bajkowy Zakątek, a także przejażdżki

bryczką z Farmy Noego. Każdy
mógł sobie zrobić także zdjęcie
z Mikołajem, a chętnych nie brakowało. Kulminacyjnym punktem

było tradycyjne rozświetlenie
świątecznej choinki, która pięknie przyozdobiła nasze miasto
w tym magicznym czasie.

Kultura
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„Ozdoba Bożonarodzeniowa” - rozstrzygnięcie konkursu

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku jak co roku zorganizował konkurs na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową,
w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark.

W konkursie wzięło udział ponad 50 uczniów z całej gminy.
Prace wykonywane były dowolną techniką. W ruch poszedł

makaron, brokat, kolorowy papier i klej na gorąco. Wyobraźnia
małych twórców przerosła najśmielsze oczekiwania organi-

zatorów konkursu, dzięki czemu
powstały jedyne w swoim rodzaju ozdoby. Podsumowanie oraz
wręczenie nagród laureatom,

a także wystawa nagrodzonych
prac nastąpi 19 grudnia podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego
w Lidzbarku. Zwycięskie prace

będzie można podziwiać także
w okresie
okołoświątecznym
na wystawie w holu lidzbarskiego Domu Kultury.

Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów za nami

W listopadzie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury zorganizował kolejną edycję Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów.
W konkursie wzięło udział blisko 50 seniorów z całego powiatu,
którzy zaprezentowali zarówno
swoje talenty muzyczne, jak i aktorskie. Lidzbark odwiedziły grupy teatralne, chóry oraz soliści.
- To wspaniali ludzie, pełni radości tworzenia, bycia ze sobą, dystansu do świata i siebie samych,
z niezwykłym poczuciem humoru
– mówi animator MGOK Lidzbark,
Anna Wasielewska. To było wyjątkowe widowisko. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, statuetkę
i pamiątkowe gadżety.

Aktualności
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Nowe nazwy lidzbarskich osiedli

Zamiast osiedla nr 1 będzie Osiedle „Centrum, a zamiast osiedla nr 2 – Osiedle „Działki”. Tak decyzją Radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku
zmieniły się nazwy osiedli.

W tym roku Rady Osiedli Nr 1
oraz Nr 2 w Lidzbarku wystąpiły z wnioskiem o zmianę nazwy osiedla. W związku z tym
po konsultacjach z mieszkańcami na listopadowej sesji Rady
Miejskiej radni przyjęli uchwałę
w sprawie zmiany nazwy osiedla
nr 1 na osiedle „Centrum”, a osiedla nr 2 na osiedle „Działki”.

Podział na osiedla wraz z wykazem ulic:
Osiedle „Centrum”: Fryderyka Chopina, Cicha, Dworcowa,
Działdowska, Garbarska, Garbuzy, Główny Dworzec, Górka,
Plac Generała Józefa Hallera,
Kazimierza Jagiellończyka, Kopernika, Kościelna, Krótka, Mickiewicza, Młyńska, Nowy Rynek,

Ogrodowa, Piaski, Podgórna, Podzamcze, Przemysłowa, Sądowa,
Słomiany Rynek, Stare Miasto,
Stefana Batorego, Strażacka,
Szosa Lubawska, Wodna, Zamkowa
Osiedle „Działki”: Władysława
Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Hugona Kołłątaja, Stanisława Konarskiego,

Tadeusza Kościuszki, Kwiatowa,
Juliusza Kraziewicza, Leśna,
3-go Maja, Elizy Orzeszkowej,
Południowa, Poprzeczna, Ignacego Potockiego, Poświętna,
Władysława Reymonta, Rejtana,
Słoneczna, Sosnowa, Stanisława
Staszica, Targowa, Tartaczna,
Juliana Tuwima, Wiejska, Józefa
Wybickiego, Zieluńska, Stefana

Żeromskiego
Osiedle „Skarpa”: Akacjowa,
Brzozowa, Bukowa, Chmielna,
Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa,
Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Leśniczówka, Lipowa, Nowa,
Okopowa, Podleśna, Polna,
Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa
Osiedle 4: Jeleńska, Myśliwska

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki w Lidzbarku

W grudniu budynek Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku zmienił całkowicie swoje przeznaczenie stając się magazynem Szlachetnej Paczki.
Tradycyjnie już mieszkańcy Lidzbarka i instytucje włączyły się w pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom.

Akcję wsparł również Burmistrz Lidzbarka, Radni Rady
Miejskiej oraz Pracownicy UMiG
Lidzbark.
- W tym roku akcja odbyła
się w nieco innym formacie niż

w zeszłych latach ze względu
na obecnie panującą sytuację
związaną z COVID-19. Nie znaczy
to jednak, że darczyńcy i wolontariusze wykazali mniejsze
zaangażowanie. Jestem dumny

z każdej osoby, która przyłączyła się do akcji Szlachetna
Paczka i liczę na to, że w przyszłym roku nasza szczodrość nie
zmaleje, a powiększy się - mówi
burmistrz Lidzbarka Maciej Si-

tarek, który objął akcję patronatem i był jednym z darczyńców.
Jak co roku w rozwożenie paczek zaangażowali się druhowie
z OSP Lidzbark.
Wśród podarków znalazły się

wszystkie rzeczy, o które prosiły
rodziny, ale też wiele „nadprogramowych” prezentów, które
ogromnie cieszyły oraz zaskakiwały.

Wieści z Urzędu
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Młodzieżowa Rada Miejska wybrana

2 grudnia odbyły się wybory do następnej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku, które przeprowadzone zostały w naszych szkołach.
O mandat radnego ubiegać się mogli uczniowie szkół z terenu gminy Lidzbark, zarówno tych podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

W 2016 roku Lidzbark dołączył
do grona miast, w których funkcjonowanie rozpoczęła Młodzie-

żowa Rada Miejska. Kadencja
Młodzieżowej Rady Miejskiej
trwa 2 lata, a jej zasady dzia-

łania i struktura wzorowane
są na funkcjonowaniu rady miejskiej. Celem Młodzieżowej Rady

jest zwiększenie zainteresowania
i zaangażowania młodych ludzi
sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzi radni dzielą
się pomysłami z Radą Miejską
oraz Burmistrzem, a także podejmują szereg działań integrujących i wspierających środowisko młodych w Lidzbarku.
– Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki
temu młodzi ludzie, tuż przed

wkroczeniem w dorosłość, mogą
czynnie uczestniczyć w życiu
miasta. Dzięki wnioskowi do Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego złożonego w ubiegłym
roku przez Młodzieżową Radę
Miejską w strefie rekreacyjnej
lidzbarskiego targowiska stanął skatepark, który cieszy się
ogromnym powodzeniem wśród
dzieci i młodzieży – mówi burmistrz Lidzbarka.

Młodzieżowa Rada Miejska w Lidzbarku na kadencję 2021-2023:
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi w Lidzbarku
• Kilanowska Patrycja
• Krajowska Maja
• Lemańska Hanna
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi w Lidzbarku
• Ciechanowska Małgorzata
• Gutowski Patryk
• Karda Zuzanna

Szkoła Podstawowa w Kiełpinach
• Grochowalski Maciej

Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie
• Anuszewska Oliwa
• Bartkowski Bartosz
• Pydynkowska Amelia

Szkoła Podstawowa w Wąpiersku
• Rolka Nikola

Szkoła Podstawowa w Bryńsku
• Kułakowska Wiktoria

Zespół Szkół w Lidzbarku
• Leśniewski Błażej

Szkoła Podstawowa w Słupie
• Karda Sara

Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku
• Iwan Jakub

Aktualności

str. 10

Nowe gminne władze OSP

13 grudnia w sali OSP Lidzbark odbyło się coroczny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Na zjeździe stawili się przedstawiciele do Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ze wszystkich jednostek OSP z terenu
naszej Gminy, zaproszeni goście: Burmistrz Lidzbarka druh
Maciej Sitarek, Komendant Powiatowy PSP w Działdowie st.
bryg. mgr inż. Leszek Góralski
oraz przedstawiciele Urzędu
Miasta i Gminy w Lidzbarku
Judyta Bagniewska i Maria
Karczewska. Podczas zebrania
dokonano podsumowania kadencji 2016-2021.
W Gminie Lidzbark jest 9 jednostek OSP z czego 2 należą
do KSRG. W szeregach druhów
ochotników znajduje się 383
strażaków (w tym 70 kobiet).
Zebrani wysłuchali sprawozdania przedstawionego przez
Komendanta druhnę Martynę
Wysocką, sprawozdania fi-

nansowego przedstawionego
przez druha Jędrzeja Juchnowskiego
i sprawozdania
Komisji Rewizyjnej odczytanego przez Przewodniczącego
druha Mariusza Nadolskiego.
W podsumowaniu
swojego
sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Absolutorium
udzielono jednogłośnie. Zebrani podziękowali Komendantowi
druhnie Martynie Wysockiej
oraz całemu ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
za oddaną służbę.
Kolejnym punktem był wybór nowego Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Lidzbarku i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Miejsko Gminny

Prezes - Waldemar Iwankowski
Wiceprezes - Leszek Sowa
Wiceprezes - Grzegorz Orłowski
Komendant - Karol Rogoziński
Sekretarz - Martyna Wysocka
Skarbnik - Jędrzej Juchnowski
Członek prezydium - Wojciech Kempczyński
Członkowie: Janusz Karpiński, Benedykt Kwiatkowski, Piotr Kozłowski, Stanisław
Machujski, Andrzej Wysocki, Katarzyna Rochoń, Marcin Chyliński, Adam Osowski,
Waldemar Skuza, Mariusz Bartkowski, Ireneusz Watkowski, Jerzy Karpiński, Robert
Karczewski, Adam Laskowski, Wiesław Gardocki

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Mariusz Nadolski
V-ce przewodniczący - Mariusz Szmit
Sekretarz - Andrzej Szmit
Członek - Dariusz Kitewski
Wybrano także przedstawicieli i delegatów na Zjazd Powiatowy:
dh Waldemara Iwankowskiego, dh Leszka Sowa, dh Grzegorza Orłowskiego, dh Karola Rogozińskiego, dh
Adama Osowskiego, dh Ireneusza Watkowskiego, dh Marcina Chylińskiego, dh Wojciecha Kempczyńskiego, dh Adama Laskowskiego, dh Mariusza Szmita.

Kolejna gala sportów walk w Lidzbarku

Radość, zawód i dramatyczne chwile przeżywali kibice sportów walki w sobotę na hali sportowo-widowiskowej podczas
Gali DFN Duet Fight Night 23.
Aż trzy dni trwało w Lidzbarku
wielkie święto sportów kontaktowych. Od piątku do niedzieli
ponad 300 zawodników z całej
Polski rywalizowało w Ogólnopolskim Turnieju Kickboxingu
a podczas sobotniej Gali Duet
Fight Night 23 o Pas Zawodowego Mistrza Polski. Pas mistrza

oraz pamiątkowy puchar Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
wręczył zwycięzcy Mateuszowi
Kamińskiemu. Swoich sił na ringu ponownie mógł spróbować
także zawodnik z Lidzbarka,
Konrad Kościński, który stanął
w szranki z zawodnikiem z Miłomłyna.

Aktualności

Kolejna kapsuła czasu w Lidzbarku
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Kapsuła czasu to wyjątkowy pojemnik, w którym umieszcza się różne przedmioty związane z obecnymi czasami, bądź informacje
przeznaczone dla przyszłych pokoleń, zwłaszcza archeologów, antropologów i historyków.
W przyszłym roku podczas obchodów 102 rocznicy powrotu
Lidzbarka do macierzy nastąpi
uroczyste przekazanie wykonawcy amfiteatru „Kapsuły czasu”.
Aby uczcić to wydarzenie podczas budowy amfiteatru odbędzie
się uroczyste wkopanie kapsuły.
W skrzyni umieszczone zostaną
pamiątki mieszkańców Miasta
i Gminy Lidzbark dla przyszłych
pokoleń. W metalowym kufrze

złożone zostaną dokumenty urzędowe, osobiste, zdjęcia mieszkańców oraz najprostsze rzeczy
codziennego użytku. Osoby, które
chciałaby przekazać pamiątki mogą dostarczyć je do Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku
do dnia 10 stycznia 2022r. Dodatkowo Burmistrz Lidzbarka wraz
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury organizuje konkurs plastyczny pn. „Podróż wyobraźnią

w przyszłość! Twoja miejscowość,
nasz świat za 100 lat - opowiedz
nam o tym”.
Wyobraź sobie jak Twoja okolica, może wyglądać za kolejne 100
lat. Narysuj to, a następnie wyślij
do nas! Być może, wzorem książek Stanisława Lema, to właśnie
Twoja praca przedstawi rzeczywistość kolejnych pokoleń. Wygrane prace konkursowe zostaną
zamknięte wewnątrz „Kapsuły

Czasu” na kolejne dziesięciolecia.
Prace plastyczne wykonane
dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, komiks, techniki mieszane
lub inne formy plastyczne) w formacie A4 lub A3. Każda praca
musi być własnoręcznie podpisana. Konkurs przeznaczony jest
dla 3 kategorii wiekowych. Celem
konkursu plastycznego jest stworzenie przez uczestników „praw-

dziwego” Serca Kapsuły Czasu,
tego co stanowić ma jej istotę
i zostać przeniesione w czasie.
To kolejna taka kapsuła na terenie parku sportowo – rekreacyjnego. Pierwszą w 2016 roku
wkopali harcerze podczas I Ogólnopolskiego Rajdu Odkrywców,
który był imprezą pożegnalną
z Lidzbarkiem i Rajdem Grunwaldzkim, który organizowany był
od lat w naszym mieście.

Planowane umieszczenie kapsuły czasu

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie

Wypadki drogowe w Polsce są powszechnym zjawiskiem i każdego roku pochłaniają tysiące ofiar rannych i zabitych. Wynikają
z nich nie tylko wielkie tragedie ludzkie, ale i materialne. Dlatego poprawa bezpieczeństwa na drogach jest dużym wyzwaniem
dla państwa i społeczeństwa.
Przedświąteczna
gorączka
sprzyja zabieganiu co w konsekwencji powoduje łamanie przepisów drogowych. Cora częściej
na ulicach Lidzbarka można
zauważyć przechodzenie pieszych w miejscu niedozwolonym
np. na ulicy Nowy Rynek, Działdowskiej czy innej części miasta.
W ruchu kołowym natomiast zaobserwowano miedzy innymi nie
ustępowanie przejścia pieszemu,
parkowanie w miejscu niedozwolonym czy niestosowanie się
do znaku B-5. Przypominamy,
że miasto Lidzbark jest monitorowane i nie stosowanie się do przepisów kodeksu drogowego będzie
skutkować ukaraniem mandatem. W miesiącu grudniu kilka
wniosków zostało zgłoszonych
na komisariat policji. Prosimy
mieszkańców o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych.
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Konkurs

