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Z życia Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski nie jest już przewodniczącym
Rady Miejskiej w Lidzbarku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku został odwołany dwukrotnie. Najpierw 30 grudnia na wniosek dziewięciu radnych.
Później na styczniowej sesji, po złożeniu przez siebie rezygnacji. Tym razem „za” głosowało 11 radnych.

W związku z panującą pandemią, grudniowa sesja Rady
Miejskiej w Lidzbarku, podobnie jak wiele poprzednich
odbyła się w trybie zdalnym.
Okazało się jednak, że głosowanie które powinno być tajne,
przez błąd systemu, po zakończeniu sesji dostępne było
w sieci. Aby procedura odwołania odbyła się prawidłowo
Burmistrz na swój wniosek
zorganizował sesję Rady Miejskiej w Lidzbarku, która odbyła się 14 stycznia w budynku
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Lidzbarku.
Porządek obrad zakładał
uchylenie grudniowej uchwały, a następnie zachowując
zasady tajności głosowania
ponowne odwołanie Prze-

wodniczącego i wybór nowego Przewodniczącego Rady.
Po przyjęciu przez Radnych
uchylenia uchwały odwołującej Przewodniczącego, radny Paweł Ciesielski odczytał
oświadczenie,
by następnie
złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku. Za przyjęciem rezygnacji
było 11 radnych, a 2 obecnych
na sali nie zagłosowało.
Rada Miejska nie miała wątpliwości, że Paweł Ciesielski
nie powinien w dalszym ciągu
pełnić funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na pierwszym wniosku o odwołanie
Przewodniczącego,
w grudniu podpisało się 9 Radnych.
Na kolejnym wniosku ponow-

nie podpisało się 8 Radnych.
Paweł Ciesielski zarzucał
radnym, że nie podali żadnych
argumentów za jego odwołaniem. Emocjonalne wystąpienie nie było pozbawione zdań
skierowanych w kierunku radnych. – Pytam się: czy Wy jesteście ludźmi? Bo ludzie Was
ocenią i rozliczą. Takie cyrki
się nie przedawniają. Dla mnie
radnego samorząd to podstawowa komórka jak rodzina.
Zdarzają się kłótnie, ale zawsze powraca zgoda – zaznaczał.
Z taką tezą nie zgodzili się
radni, których głos wyraził
radny Michał Dzimira. – Jedno zdanie mi się tu podobało, w tym Twoim wystąpieniu,
to powiem otwarcie. Zgoda bu-

duje, niezgoda rujnuje, ale niestety Ty sam też doprowadzałeś często do takich sytuacji
konfliktowych. Nie tylko w Radzie, ale i poza Radą, że powiedzieliśmy dosyć. Uszanuj
demokrację,
bo naprawdę
to co teraz w dużej mierze powiedziałeś to jest czysta hipokryzja – mówił podczas sesji
radny Dzimira.
Zmiana
przewodniczącego
Rady zapisze się w historii lidzbarskiego samorządu jako
historyczna. Ostatnie podobne głosowanie miało miejsce
w 2001 roku, kiedy to z funkcji przewodniczącego rady
Miejskiej w Lidzbarku został
odwołany Henryk Lewandowski, ówczesny przewodniczący
a jego miejsce zajął Andrzej

Wiśniewski.
Paweł Ciesielski został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dalej natomiast jest radneym
ze swojego okręgu. Do kompetencji Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Lidzbarku należy
przygotowanie i zwoływanie
sesji Rady, ustalając porządek
obrad, miejsce, dzień i godzinę
sesji, otwieranie i prowadzenie
obrad sesji, a także reprezentowanie Rady Miejskiej na zewnątrz. Tych właśnie kompetencji pozbawiony został radny
Paweł Ciesielski.
Przed Radą Miejską w Lidzbarku wybór nowego przewodniczącego. Będzie to miało
miejsce na najbliższej sesji.

Inwestycje
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Na tropie lidzbarskich inwestycji
Pomimo nowego roku trwa realizacja zadań rozpoczętych jeszcze w roku ubiegłym.

Powstanie Klubu Seniora w Wawrowie

Tężnia solankowa na lidzbarskim Bulwarze

Klub Seniora w Wawrowie
Nie do poznania zmienił się
budynek świetlicy wiejskiej
w Wawrowie, gdzie już wkrótce powstanie Klub Seniora.
To drugie takie po Lidzbarku,
dedykowane miejsce specjalnie dla Seniorów. Właśnie zakończył się remont świetlicy
wiejskiej w Wawrowie, które już
niebawem stanie się miejscem
spotkań nie tylko seniorów, ale
wszystkich mieszkańców wsi.
Klub Seniora, który powstanie w miejscowości Wawrowo
zapewnieni seniorom możliwość spędzania wolnego czasu
w ciekawy i aktywny sposób,
nie tylko mieszkańcom wsi, ale
także osobom mieszkającym
w ościennych miejscowościach
tej części gminy: Starym i Nowym Dłutowie, Adamowie czy
Marszewnicy.
W ramach programu Senior+
z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Socjalnej Gmina Lidzbark otrzymała na ten cel
dotację w wysokości 191 000
złotych.
– To kolejna placówka, w której nasi seniorzy będą mieli okazję m. in. do nawiązania
nowych znajomości, spędzenia czasu w miłej atmosferze,
poprawy sprawności fizycznej, rozwijania zainteresowań
i nabycia nowych umiejętności
– mówi burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek. – Mam nadzieję,
że nowe miejsce przyczyni się
do ożywienia relacji społecznych, co jest najlepszym antidotum na skutki pozostawania
w izolacji i stres wywołany epidemią – dodaje Burmistrz.

Rewitalizacja Placu Hallera
Zakończył się pierwszy etap
rewitalizacji Placu Hallera,
która przyczyni się nie tylko
do zwiększenia bezpieczeństwa
pieszych, ale przede wszystkim
do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i zachowania
dziedzictwa kulturowego. Już
za jakiś czas będziemy mogli
podziwiać piękne zabytkowe
lampy. Do tej pory położone zostały w ziemi przyłącza elektryczne, położono także chodnik.
– Zależy nam na tym, by była
to przestrzeń przyjazna dla
wszystkich. Naszym celem jest
poprawa komfortu poruszania
się i bezpiecznego korzystania
z centrum miasta – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Lipy z ulicy Lipowej nie znikną
Trwa wycinka drzew, która jest
niezbędna do dalszego remontu
ulicy Lipowej. Lipy z ulicy Lipowej nie znikną jednak całkowicie. Wycięte zostaną te, które
utrudniają poruszanie się. Dzięki
ich usunięciu wzrośnie bezpieczeństwo na drodze oraz komfort spacerowania. Kolejnym
etapem remontu ulicy Lipowej
będzie wymiana nawierzchni
drogowej oraz położenie nowego chodnika, a także nasadzenie
nowych drzew.
- Poprawa stanu ulic i bezpieczeństwo to nasz priorytet. Budujemy i modernizujemy kolejne
kilometry miejskich i gminnych
ulic. Już za kilka miesięcy piesi
i kierowcy odczują zmiany na ul.
Lipowej – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Przy przystanku PKS powstała
zadaszona wiata rowerowa

Nie są to zwykłe słupki czy
stojaki, do których przywiązuje się jednoślady, tylko solidna
zadaszona konstrukcja. Na terenie Gminy Lidzbark znajduje
się wiele ścieżek rowerowych,
a amatorów jednośladów wciąż
przybywa, więc i oczekiwania związane z infrastrukturą
są coraz większe. Rower służy
nie tylko do turystycznych eskapad, ale może również stanowić alternatywny sposób przemieszczania się do konkretnych
miejsc.
Od teraz mieszkańcy oraz
turyści będą mogli dotrzeć
do centrum miasta i zaparkować swój rower bez konieczności martwienia się o ewentualną
kradzież, czy korozję podczas
deszczowych dni. Dzięki wybudowaniu nowej wiaty mieszkańcy ulicy Strażackiej nie będą
więcej narzekać na spaliny wydzielające się z autobusów zaparkowanych na przystanku.
– Takie zadaszone parkingi
rowerowe są bardzo przydatne.
Znacznie poprawią miłośnikom
dwóch kółek komfort korzystania z roweru. Nawet w deszczu
czy śniegu będą mogli zaparkować lub przygotować się
do drogi w miejscu chroniącym
od opadów – mówi Burmistrz Lidzbark Maciej Sitarek
Nowopowstała wiata to efekt
licznych sygnałów od mieszkańców zgłaszających potrzebę jej
powstania.
Przy Bulwarze na ulicy Działdowskiej stanęła tężnia solankowa
To pierwszy tego typu obiekt
w Lidzbarku, realizowany w ra-

Nowa zadaszona wiata rowerowa na przystanku autobusowym

Rewitalizacja przy ul. Plac Hallera

ul. Lipowa

mach Budżetu Obywatelskiego
2018. Głównym celem budowy
tężni jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark.
Znajdujące się wokół tężni powietrze przyniesie ulgę mieszkańcom oraz turystom zmagającymi się z chorobami tarczycy
czy przewlekłymi stanami zapal-

nymi układu oddechowego.
Dzięki realizacji projektu budowy tężni przy Bulwarze powstanie nowe miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Wpłynie
też na poprawę samopoczucia
i stanu zdrowia osób zamieszkujących nasz region.
Otwarcie tężni planowane jest
na wiosnę.

Historia
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Lidzbark świętuje powrót do Macierzy
18 stycznia 1920 r. to wyjątkowy dzień dla naszego miasteczka. To dzień, w którym Lautenburg znów stał się Lidzbarkiem.

To dzień w którym Lidzbark
wrócił na mapę odradzającej się
Polski. W 102 rocznicę powrotu
Lidzbarka do Polski Burmistrz

Lidzbarka wspólnie z radnymi
Rady Miejskiej, Starostą Działdowskim, Harcerzami, Druhami
z OSP, Policją, przedstawiciela-

mi Nadleśnictwa Lidzbark oraz
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego złożyli kwiaty pomnikiem
postawionym w hołdzie tym,

którzy wywalczyli wolny Lidzbark i tych, którzy budowali
II Rzeczpospolitą.

102 rocznica

powrotu Lidzbarka do Polski.
18 stycznia 1920r. w niedzielę Lidzbark powrócił do Polski. Był to przełomowy
dzień w historii Lidzbarka i jeden z najważniejszych momentów w dziejach miasta. Od godzin porannych mieszkańcy zaczęli gromadzić się na rynku. O godzinie 8.00 stacjonujące tu wojska Grenzschutzu ustawiły się w szyku marszowym
w pobliżu kościoła św. Wojciecha. Dowódca, kapitan Hans Jurgen, podziękował żołnierzom za ich dobrą służbę dla narodu niemieckiego. Kończąc swą
przemowę Jurgen stwierdził, że Niemcy już wkrótce tu powrócą. Żegnani przez
pozostającą ludność niemiecką żołnierze ci opuścili Lidzbark, udając się drogą
przez Kiełpiny do Prus Wschodnich.
O godzinie 8.30 przybył do Lidzbarka pierwszy oddział wojsk polskich składający się z porucznika Stanisława Dowgirda - Ptaszka i 10 szeregowców. Konno
objechali oni rynek, po czym stanęli przed domem Leona Plucińskiego i zaśpiewali „Rotę”.Wśród żołnierzy przybyłych do Lidzbarka był pochodzący stąd
Antoni Kamiński. Z zawodu był kowalem. Przekradł się przez granicę pruską
i wstąpił do wojska polskiego. Doczekał się ogromnego zaszczytu, że jako żołnierz przywracał rodzinne miasto Polsce. Witano go z niesamowitą radością
i czułością. Na powitanie pierwszego większego oddziału wojsk polskich wyjechała delegacja składająca się z 9 zacniejszych obywateli Lidzbarka na dotychczasową granicę do Nowego Zielunia. Byli wśród nich m.in. prezes Rady
Ludowej Adam Ziemski oraz kierownik szkoły Franciszek Krykant. Towarzyszyły im reprezentacje cechów i towarzystw z chorągwiami i muzyką. W Zieluniu
nadchodzących żołnierzy polskich powitał krótką przemową właściciel folwarku Jeleń Chmielewski. Około godziny 10.30 przybył do miasta 2 batalion 47
pułku strzelców kresowych pod dowództwem porucznika Czerkiewskiego. Polacy zgotowali wojsku entuzjastyczne powitanie. Na domach i ulicach pojawiły
się biało - czerwone flagi. Ustawiono bramy tryumfalne z napisami: „Witamy
- Niech żyje Polska”. Na rynku miasta, przepięknie przystrojonym w znaki polskie, oczekiwał komisaryczny burmistrz Leon Pluciński. Mieszkańcy ustawieni
w czworobok trzymali kwiaty i biało czerwone chorągiewki. Niektórzy płakali
z radości. Wszyscy zaśpiewali pieśń kościelną „Boże coś Polskę”. W uroczysto-

ściach powitalnych udział wzięły również dzieci i młodzież szkolna. Porucznik
Czerkiewski w swoim przemówieniu do zebranych zapewnił, że ziemia ta na
stałe powraca do Polski. Po tej wspaniałej mowie zaśpiewały dzieci szkolne
na dwa głosy Warszawiankę: „Oto dziś dzień krwi i chwały”. Następnie przemawiał komisaryczny burmistrz Lidzbarka L. Pluciński, który dziękował Bogu
za powrót tych ziem do Ojczyzny. Swoją przemowę burmistrz zakończył okrzykiem: „Waleczna Armia Rzeczypospolitej Polskiej niech nam żyje”. Tłumy
lidzbarzaków zawtórowały trzykrotnie. Odczytano również telegram starosty
brodnickiego Władysława Olszewskiego następującej treści: „Całym sercem
i duszą z wami. Niech żyje Polska. Niech biją dzwony. Wesel się moje rodzinne
gniazdo”. Chleb i sól podała starościanka Maria Olszewska, a dzieci szkolne
odśpiewały pieśń. Następnie Maria Olszewska zadeklamowała piękny wiersz,
wręczając wspaniały bukiet kwiatów porucznikowi Czerkiewskiemu. Ludność
rzucała się w ramiona żołnierzy, ściskając ich i całując. W tak entuzjastycznej atmosferze wszyscy udali się do kościoła św. Wojciecha na nabożeństwo
dziękczynne. Świątynia nie mogła pomieścić wszystkich uczestników uroczystości. Wiele setek ludzi pozostało przed kościołem i na rynku, wsłuchując się
w patriotyczne kazanie, które wygłosił ks. proboszcz W. Klatt. Podczas mszy
śpiewał chór św. Cecylii pod batutą dyrygenta Maksymiliana Rochona. Nabożeństwo zakończyło się uroczystym „Te Deum” śpiewanym z tysięcy polskich
piersi i serc. Lidzbarska świątynia związana na dobre i złe z losami miasta, nie
pamiętała tak wielkiego uniesienia i wzruszających chwil. Następnie odbyła się
defilada wojskowa. W godzinach popołudniowych od strony Wielkiego Łęcka
przybyła do miasta 2 kolumna 1 baonu 47 pułku piechoty pod dowództwem pułkownika Kozubka i dowódcy baonu Bejera. Oficerowie udali się na poczęstunek
do hotelu Filipa Jaroszewskiego. Posiłek otrzymali także wszyscy polscy żołnierze. Po południu odbyła się zabawa, a o godzinie 19.00 urządzono pochód
po mieście z pochodniami i muzyką. Aż do późnych godzin nocnych mieszkańcy
świętowali powrót Lidzbarka do Polski.
dr Michał Dzimira.

Wieści z Urzędu
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Prawie 19 milionów złotych na tegoroczne inwestycje
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej Radni podjęli uchwałę w sprawie tegorocznego budżetu.

Na 2022 rok zaplanowane
są 53 zadania inwestycyjne
na kwotę 16 002 820,53 zł oraz
pozostałe wydatki majątkowe
na kwotę 650 000,00 zł nastawione głównie na przebudowę
infrastruktury drogowej, remont
i modernizacje budynków użyteczności publicznej czy wykonanie dokumentacji, czym poprawione zostaną warunki życia
zarówno mieszkańców miasta
jak i całej gminy. Całkowite dochody budżetu na 2022 rok wynoszą 68 303 194,42 zł.
– Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować wszystkim radnym
za bardzo dobrą współpracę
w roku bieżącym. Budżet w tym
roku jest obszerny. Staraliśmy
się by był to budżet zrównoważony, by środki pieniężne zostały przeznaczone po równo
dla miasta, jak i wsi. Zdaję sobie
sprawę, że przed nami wiele
zmian planu finansowego dlate-

go liczę na owocną pracę z Radą
Miejską w przyszłym roku. Mam
nadzieję, że osoby nieprzekonane w trakcie roku zmienią zdanie - mówi burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek.
Za przyjęciem nowego budżetu opowiedziało się 11 obecnych
podczas głosowania radnych.
Poza gminnymi inwestycjami
Lidzbark inwestuje także w zadania wykonywane wspólne
w powiatem: przebudowa drogi
na ul. Żeromskiego w Lidzbarku
wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, budowa chodnika w miejscowości Cibórz, opracowanie
projektu przebudowy drogi powiatowej ze Słupa w kierunku
Wielkiego Leźna, przebudowa
chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej
w Nowym Dłutowie, a także
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu.

BUDŻET 2022
INWESTYCJE

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku - 600 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Sołecki - 33.500,00 zł) - 300 000,00 zł
Przebudowa drogi gimnnej w m. Jamielnik (dz. nr 129/23) - 80 000,00 zł
Przebudowa dróg i chodników w m. Kiełpiny (F.Sołecki - 22.610,08 zł) - 250 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Sołecki - 14.824,03 zł) - 30 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Wlewsk (F.Sołecki - 23.143,11 zł)
Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku - 120 000,00 zł
Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku - 100 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji na drogi gminne - 197 395,96 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku - 215 000,00 zł
Przebudowa drogi w m. Zalesie - 160 000,00 zł
Zakup i zamiana działek - 50 000,00 zł
E-Administracja w Gminie Lidzbark - 1 325 140,50 zł
Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie (2022 - dokumentacja + zakup działki, 2023 - budowa)
- 145 000,00 zł
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dłutowie - 70 000,00 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku - 35 000,00 zł
Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku - 80 000,00 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku - 20 000,00 zł
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku - 40 000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku - 1 248 371,30 zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark - 5 000 000,00 zł
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark - 1 078 253,00 zł
Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku - 80 000,00 zł
Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Marszewnica (F.Sołecki - 12.830,51 zł)

Wizualizacja lidzbarskiego Amfiteatru

Park Róż na Osiedlu Skarpa

Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody

Planowane miejsce budowy pływalni

Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zdrojek (F.Sołecki - 10.864,32 zł) - 16 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap - 150 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 4.250,00 zł) - 22 700,00 zł
Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Sołecki - 24.502,16 zł) - 80 000,00 zł
Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Sołecki - 12.637,91 zł) - 30 000,00 zł
Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Sołecki - 12.000,00 zł)
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chełsty (F.Sołecki - 12.202,00 zł) - 50 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu działki nr 165/2 obręb Jeleń II etap (F.Sołecki - 12.216,06 zł) - 52 216,06 zł
Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Sołecki - 18.782,23 zł) - 100 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F.Sołecki - 12.058,02 zł)
Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Sołecki 15.127,28 zł) - 50 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F.Sołecki - 14.905,34 zł)
Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Sołecki - 12.403,77 zł) - 25 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Sołecki 22.604,04 zł)
Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, dz. Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (F.Sołecki 26.866,74 zł) - 50 000,00 zł
Zagospodarowanie działki nr 479 w m. Wawrowo (F.Sołecki - 15.366,66 zł) - 30 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Sołecki - 28.937,79 zł) - 60 000,00 zł
Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Sołecki - 6.000,00 zł) - 45 000,00 zł
Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski) - 100 000,00 zł
Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk - 45 000,00 zł
Modernizacja placu zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim - 120 000,00 zł
Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - 150 000,00 zł
Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku - 20 000,00 zł
Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku - 50 000,00 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 6.400,00 zł) - 18 800,00 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Sołecki - 12.446,99 zł) - 52 446,99 zł
Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - 2 810 580,00 zł
Budowa sali gimnastycznej w m. Słup - 2 120 000,00 zł
Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku - 1 000 000,00 zł
Adaptacja pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Lidzbarku - 150 000,00 zł
Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Sołecki - 10.000,00 zł)
Łącznie - 18 729 444,83 zł

str. 6

Lidzbark w liczbach

Aktualności

Powitanie nowego roku to świetna okazja do podsumowania roku, który właśnie minął.

W minionym roku przybyło
nam 132 małych mieszkańców:
68 dziewczynek, wśród których
najpopularniejszym imieniem
była Hanna i Marcelina oraz 64

chłopców, wśród których dominowało imię Nikodem.
W 2021 roku do grona pełnoletnich mieszkańców Gminy dołączyło 133 mieszkańców, wcho-

dząc tym samym w dorosłe życie
pełne nie tylko przywilejów, ale
także obowiązków. Nową drogę
życia rozpoczęło także 85 par
wstępując w związek małżeński.

Nowe stawki opłat za śmieci

Zgromadzenie EZG „Działdowszczyzna” przyjęło nową uchwałę w sprawie naliczania opłat za wywóz śmieci w Lidzbarku.
Zakłada ona, że stawka opłat
za wywóz śmieci segregowanych wynosi 22 zł miesięcznie
od mieszkańca. W 2021 r. wynosiła ona 18 zł. W przypadku, gdy
odpady nie będą segregowane
stawka wzrasta do 66 zł. w nieruchomościach zamieszkałych.
Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
segregowanymi dla właścicieli

nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 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 komunal-

nymi dla właścicieli nieruchomości (na których nie zamieszkują
mieszkańcy), 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 let-

niskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono w wysokości 380 zł za rok

od jednej nieruchomości.
Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać
od 1 stycznia przyszłego roku.

Terminy odbioru odpadów w poszczególnych sektorach miasta i gminy Lidzbark
Od 1 stycznia 2022 nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.
Harmonogramy dla poszczególnych sektorów dostępne są na: www.lidzbark.pl

KOMA
tel./
e-

Działdowo Sp. z o. o.
fax (23) 307 01 01, +48 506 506 434, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 52. Biuro jest czynne pn-pt 7:00-16:00.
mail: dzialdowszczyzna@koma.pl ; www.koma.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe – Miasto Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor III
I
2022

II
2022

III
2022

IV
2022

V
2022

VI
2022

VII
2022

VIII
2022

IX
2022

X
2022

XI
2022

XII
2022

Odpady zmieszane

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

Popiół

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

4

1, 29

27

24

21

19

2, 16, 30

14, 28

Bioodpady

10

7

7

4, 23

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12

Papier

21

18

18

15

13

10

8

5

2, 30

28

25

23

Metale i tworzywa sztuczne

21

18

18

15

13

10

8

5

2, 30

28

25

23

Szkło

21

18

18

15

13

10

8

5

2, 30

28

25

23

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

2

8

7

7

WYKAZ ULIC:
ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Klonowa, ul. Leśniczówka, ul. Lipowa, ul. Okopowa, ul. Podleśna,
ul. Wierzbowa, ul. Świerkowa
Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przed posesją do godziny 7:00 zgodnie z powyższym harmonogramem - w przeciwnym wypadku nie
zostaną odebrane. Bioodpady należy wystawiać w przeznaczonych do tego workach, a odpady zmieszane oraz popiół w oddzielnych, standardowych
pojemnikach.

KOMA
tel./
e-

Działdowo Sp. z o. o.
fax (23) 307 01 01, +48 506 506 434, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 52. Biuro czynne pn-pt 7:00-16:00.
mail: dzialdowszczyzna@koma.pl ; www.koma.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe – Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor I
I
2022

II
2022

III
2022

IV
2022

V
2022

VI
2022

VII
2022

VIII
2022

IX
2022

X
2022

XI
2022

XII
2022

Odpady zmieszane

10, 24

7, 21

7, 21

4, 23

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 30

Popiół

10, 24

7, 21

7, 21

4, 23

16

13

11

8

5

3, 31

14, 28

12, 30

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

1, 20, 29

12, 26

10, 24

7, 21

Bioodpady
Papier
Metale i tworzywa sztuczne

Szkło
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

3, 31

28

28

25

23

20

18

20

12

10

7

5

17

14

14

11

9

6

4

1, 29

26

24

21

19

3, 31

28

28

25

23

20

18

20

12

10

7

5

8

14

13

13

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:
Bladowo, Cibórz, Jeleń, Koty, Kurojady, Miłostajki, Podcibórz, Wąpiersk.
Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przed posesją do godziny 7:00 zgodnie z powyższym harmonogramem - w przeciwnym wypadku nie
zostaną odebrane. Bioodpady należy wystawiać w przeznaczonych do tego workach, a odpady zmieszane oraz popiół w oddzielnych, standardowych
pojemnikach.

KOMA Działdowo Sp. z o. o.
tel./fax (23) 307 01 01, +48 506 506 434, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 52. Biuro czynne pn-pt 7:00-16:00.
e-mail: dzialdowszczyzna@koma.pl ; www.koma.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe – Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor II
I
2022

II
2022

III
2022

IV
2022

V
2022

VI
2022

VII
2022

VIII
2022

IX
2022

X
2022

XI
2022

XII
2022

Odpady zmieszane

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

7, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

6, 20

4, 18

5, 15, 29

13, 27

Popiół

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

17

14

12

9

6

4

5, 15, 29

13, 27

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

Bioodpady
Papier

4

1

1, 29

26

24

21

19

16

13

11

8

6

Metale i tworzywa
sztuczne

18

15

15

12

10

7

5

2, 30

27

25

22

20

Szkło

4

1

1, 29

26

24

21

19

16

13

11

8

6

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

9

15

14

14

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:
Adamowo, Biernaty, Leśniczówka, Marszewnica, Nick, Nowy Dwór, Nowe Dłutowo, Olszewo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek
Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przed posesją do godziny 7:00 zgodnie z powyższym harmonogramem - w przeciwnym wypadku nie
zostaną odebrane. Bioodpady należy wystawiać w przeznaczonych do tego workach, a odpady zmieszane oraz popiół w oddzielnych, standardowych
pojemnikach.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe
Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna– Sektor IIIA
I
2022

II
2022

III
2022

IV
2022

V
2022

VI
2022

VII
2022

VIII
2022

IX
2022

X
2022

XI
2022

XII
2022

Odpady zmieszane

12,26

9,23

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Popiół

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11

8

6

3,31

28

26

9,23

7,21

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

Bioodpady
Papier

5

2

2, 30

27

25

22

20

17

14

12

9

7

Tworzywa sztuczne i
metale

19

16

16

13

11

8

6

3, 31

28

26

23

21

Szkło

5

2

2, 30

27

25

22

20

17

14

12

9

7

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

30

22

14

14

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:
Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Klonowo, Ostrowy
Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przed posesją do godziny 7:00 zgodnie z powyższym harmonogramem - w przeciwnym wypadku nie zostaną
odebrane. Bioodpady należy wystawiać w przeznaczonych do tego workach, a odpady zmieszane oraz popiół w oddzielnych, standardowych pojemnikach.
Odbiór papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady:
KOMA Działdowo Sp. z o.o.
tel./fax (23) 307 01 01, +48 506 506 434, 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 52
e-mail: dzialdowszczyzna@koma.pl ; www.koma.pl

Odbiór zmieszane, popiół, wielkogabarytowe:
PGK Lidzbark Sp. z.o.o.
tel. (23) 696 15 71 13-230 Lidzbark ul. Zieluńska 26
e-mail: biuro@pgk-lidzbark.pl

Pomoc Społeczna
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Czym jest dodatek osłonowy i jak się o niego ubiegać?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku od 10 stycznia tego roku realizuje wsparcie w ramach ustawy z dnia 17 grudnia
2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022.1 z 2022.01.03)
Dodatek osłonowy jest wsparciem,
które ma zniwelować rosnące ceny
energii, gazu i żywności. Przysługuje

gospodarstwu domowemu, którego
przeciętne miesięczne dochody nie
przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie

jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.
Wniosek dostępny jest w siedzibie

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
- tradycyjnie (papierowo)
- za pośrednictwem Poczty Polskiej;
- osobiście w siedzibie Ośrodka;
Termin składania wniosków: od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynosi:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe – 400 lub 500 zł*
- gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 lub 750 zł*
- gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł lub 1062,50 zł*
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150 zł lub 1437,50 zł*
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku
przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 2021.03.26)

Ośrodka lub na stronie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej od 10
stycznia 2022r.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza
to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu
kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić
20 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba
może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna
osoba, dodatek ten przyznawany
jest wnioskodawcy, który złożył
taki wniosek jako pierwszy.

Zapamiętaj!
- aby otrzymać wypłatę dodatku
złóż wniosek do 31 stycznia 2022
roku. Wypłatę otrzymasz w dwóch
ratach: do 31 marca i do 2 grudnia
- jeżeli przekroczysz pierwszy
termin składania wniosku wciąż
możesz ubiegać się o dofinansowanie. Wniosek możesz złożyć
do 31 października 2022 r. – w tym
wypadku 100% dodatku zostanie
wypłacone do 2 grudnia 2022 r.
- wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto dla
potrzeb przyznania dodatku
osłonowego ustalana będzie
na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2020– w przypadku
wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku; oraz
roku 2021 w przypadku wniosku
o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia
do dnia 31 października 2022 roku.

Wywiad miesiąca
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Wywiad z nowym dyrektorem Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Lidzbarku, Mariuszem Gołębiowskim

Od grudnia zeszłego roku na stanowisku dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku zasiada Mariusz Gołębiowski. Kim jest nowy dyrektor lidzbarskiego Domu Kultury?

Proszę krótko przedstawić
siebie mieszkańcom Gminy Lidzbark. Jakie ma Pan doświadczenie w pracy w kulturze?
Z pracą w instytucjach kultury związany jestem od ponad
10 lat z czego siedem piastowałem na stanowisku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Kisielicach. Wcześniej
przez trzy lata pracowałem jako
starszy instruktor ds. promocji
i organizacji imprez w Iławskim
Centrum Kultury. Swoją pracę zawodową rozpoczynałem
w Warsztatach Terapii Zajęciowej na stanowisku instruktora
muzycznego. Prowadziłem naukę gry na gitarze jak również
śpiewu oraz muzykoterapię.
Co skłoniło Pana do złożenia
oferty w konkursie na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Lidzbarku?
Jestem osobą dynamiczną,
nie boję się nowych wyzwań.
Do swojej pracy podchodzę
z dużą ambicją i profesjonalizmem. Od dłuższego czasu obserwowałem dokonania Gminy
Lidzbark, zdarzyło mi się również poprowadzić kilka imprez
plenerowych w regionie. Kiedy
pojawiło się ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko nie
miałem wątpliwości, to miejsce
dla mnie. Większa jednostka,
większe możliwości, nowe plany
i zawieszenie poprzeczki na zupełnie innej wysokości. Mogę
śmiało stwierdzić – będzie się

działo!
Na czym polega praca dyrektora ośrodka kultury?
Dyrektor odpowiada za organizację, pracę oraz działalność
ośrodka kultury. Do obowiązków Dyrektora należą wszystkie sprawy kadrowe, finansowe,
organizacyjne, reprezentowanie
instytucji kultury na zewnątrz.
Przedstawianie rocznych planów
pracy Ośrodka oraz sprawozdanie z działalności za rok ubiegły.
Dyrektor odpowiada również
za pozyskiwanie zewnętrznych
środków finansowych, które
przeznaczane są na działalność
statutową MGOK.
Co najbardziej podoba się Panu
w pracy Dyrektora MGOK?
Jestem osobą stanowczą
i konsekwentną. Stawiam wysokie wymagania sobie i swoim
współpracownikom. Prowadzenie instytucji kultury wiąże się
z ciągłymi wyzwaniami to właśnie one sprawiają, że praca
jest interesująca nie ma dnia,
który byłby taki sam. Możliwość
tworzenia daje mi dużo satysfakcji która sprawia, że każdy
kolejny projekt musi być lepszy.
Czy może Pan zdradzić, w jakim kierunku będzie zmierzał MGOK w Lidzbarku? Jakie
ma Pan plany wobec jednostki
i zespołu?
Po rozstrzygnięciu
konkursu, jeszcze przed otrzymaniem
nominacji na stanowisko dyrektora lidzbarskiego ośrodka

kultury, długo rozmawialiśmy
z Burmistrzem Lidzbarka Panem Maciejem Sitarkiem, jak
również z Zastępcą Panem Januszem Bieleckim, o kierunku rozwoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jesteśmy
zgodni co do tego, że lidzbarski
ośrodek kultury wymaga ogólnego odświeżenia jak również
zmian. Program oraz zakres
działalności kulturalnej będzie
zdeterminowany dynamiką rozwoju miasta, tradycją regionalną oraz potrzebami mieszkańców. Przedstawiona przeze mnie
koncepcja rozwoju zakłada m.in.
modernizację kina, planujemy
jego cyfryzację. Budowany amfiteatr będzie miejscem, które
wypełni przestrzeń kulturalną w sezonie letnim. Na scenie
będą odbywać się dobrej jakości
wydarzenia, spektakle, koncerty, inicjatywy.
Czy w najbliższym czasie szykują się jakieś wydarzenia organizowane przez MGOK w Lidzbarku? A może pojawią się
nowe, całkowicie inne od dotychczasowych?
Najbliższe wydarzenie to 30.
Finał WOŚP, który będzie organizowany w formule jakiej jeszcze
nie było do tej pory. Na muzycznej scenie lidzbarskiego finału
WOŚP pojawią się takie zespoły
jak Golden Life ze swoim ponadczasowym hitem „Oprócz błękitnego nieba”, Kasjan, zespół
Faster oraz nasi lokalni artyści.

Dekorację sceny stanowić będą
ogromne telebimy. Wśród wydarzeń towarzyszących planowany
jest pokaz ratownictwa w wykonaniu lidzbarskiej OSP, wystawa
zabytkowych wozów wojskowych, mega park rozrywki dla
dzieci. Wszystko to od godziny
14.00 na hali MOSiR. Co do sezonu letniego planujemy zorganizować kabareton z udziałem
gwiazd polskiej sceny stand
up. W lidzbarskim skateparku
planujemy zorganizowanie Festiwalu Kultury Młodzieżowej
z tematycznymi
warsztatami
poświęconymi szeroko pojętej sztuce ulicy. O wszystkim
na bieżąco będziemy informować.
Jakie zajęcia odbywają się
w MGOK?
Lidzbarski MGOK oferuje zajęcia wokalne, instrumentalne,
plastyczne, fotograficzne teatralne oraz taneczne. Pod egidą ośrodka kultur działa zespół
muzyczny, który zaprezentuje
się już niebawem na muzycznej
scenie naszego ośrodka. MGOK
wspiera również działalność
stowarzyszeń seniorskich mi.in
UTW skąd wywodzi się grupa
teatralna „A, co! ” oraz zespół
śpiewaczy
Niezapominajki.
By pokazywać działalność lokalnych społeczności m.in. Koła
Gospodyń Wiejskich działających w lidzbarskiej gminie powstał cykl programów „Smacznie i swojsko”, w sezonie letnim

planujemy zorganizować duży
festiwal kulinarny pod tą samą
nazwą.
Miejmy nadzieję, że w tym roku
po raz kolejny uda się Nam zorganizować Dni Lidzbarka. Czy
organizacja tego typu występów,
koncertów, turniejów jest rzeczą
bardzo skomplikowaną?
Dni Lidzbarka są imprezą masową, co wiąże się z konkretnymi obowiązkami jakie na organizatora nakłada ustawodawca.
Wiąże się to ze spełnieniem
szeregu wymogów, uzyskaniem
zgód od służb m.in. sanepidu,
policji czy straży pożarnej. Nie
jest to dla mnie nowością, wiem
natomiast, że nie było to do tej
pory praktykowane w lidzbarskim ośrodku kultury by to właśnie korzystając z zasobów osobowych jednostki organizować
dni miasta. Wymaga to zmiany.
Czy ma Pan jakieś pasje i marzenia, które pragnie realizować?
Jestem osobą aktywną, lubię sport szczególnie bliskie
są mi biegi. Moim marzeniem
jest zdobycie „Korony Maratonów Polskich”. Jest to przebiegnięcie w ciągu 24 miesięcy
pięciu biegów na dystansie maratońskim o długości 42,195 km:
Maraton Dębno, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton
Warszawski, Poznań Maraton.
Czas wolny, jeżeli takowy się
pojawi wypełniam śpiewem.

Drodzy Mieszkańcy!

Wieści z Urzędu

str. 9

W związku z rozporządzeniem Ministra oraz mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z coraz większą
liczbą zachorowań na COVID-19 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, że od 24 stycznia do odwołania Urząd Miasta i Gminy Lidzbark będzie dostępny dla interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
- Kontakt z urzędnikami jest
możliwy telefonicznie oraz
mailowo.
- Przygotowaliśmy dla Państwa niezbędnik z najważniejszymi numerami telefonów
oraz adresami e-mailowymi
do poszczególnych pracowników Urzędu.
- W dalszym ciągu przed
Urzędem znajduje się skrzynka podawcza, w której można
umieszczać
korespondencję do Urzędu. Przypominamy
również, by zostawić do siebie
kontakt telefoniczny, żeby pracownicy mogli się skontaktować z Państwem w Waszej
sprawie.
- Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach,
po wcześniejszy
umówieniu
daty i godziny w wyznaczonym
miejscu. Pracownicy umożliwią wejście osobom udającym
się do Urzędu Stanu Cywilnego
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu faktu z pracownikiem USC.
- Wejście do budynku Urzędu
należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka znajdującego się przy głównych drzwiach
wejściowych.
- Na stronie Urzędu Miasta
i Gminy Lidzbark znajduje się
zbiór niezbędnych wniosków,
które mogą Państwo pobrać,
wypełnić i przesłać pocztą
elektroniczną na adres umig@
lidzbark.pl.

Skrzynka podawcza
dla interesantów
Drodzy Mieszkańcy, w związku z panującą sytuacją przypominamy, że przygotowaliśmy dla Was
skrzynkę, którą umieściliśmy przed Urzędem,
a w której możecie zostawiać swoją korespondencję w ważnych sprawach.
Korespondencja ta niezwłocznie trafi do sekretariatu. Jednocześnie prosimy o umieszczanie
dokumentów
w zamkniętych
kopertach wraz z danymi kon-

taktowymi. Po zapoznaniu się
z dokumentami odpowiedni pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

Oświata
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325 500,00 zł dla szkół z terenu Gminy Lidzbark

Czy wiecie, że 65% obecnych uczniów będzie pracować na stanowiskach, które jeszcze nie istnieją, a 80% stanowisk będzie
wymagać umiejętności przyrodniczych, technicznych i matematycznych.
Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach Lidzbark
wziął udział w programie Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu szkoły na terenie naszej
gminy wzbogacą się w nowoczesne pracownie wyposażone
w sprzęt IT, drukarki 3D, oprogramowanie, mikrokontrolery,
drony, stacje lutownicze, wirtualne laboratoria przedmiotowe,
aparaty fotograficzne, miksery
dźwięku, roboty.
W I edycji Programu Laborato-

ria Przyszłości Gmina Lidzbark
uzyskała 325 500,00 zł!
Laboratoria
Przyszłości
to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać
swoje zainteresowania nie tylko
na lekcjach techniki i w ramach
innych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół
zainteresowań i innych form
rozwijania umiejętności.
Wysokość przyznanej dotacji

Szkoły z Gminy
Lidzbark w projekcie
Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, którego celem
jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie
i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program
to sposób na poznanie naszego dziedzictwa
narodowego i kulturowego oraz popularyzację
osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie w ramach
programu może być przeznaczone na pokrycie
kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika,
zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia
uczestników wyjazdu.

W okresie listopad - grudzień 2021 odbyło się 8 wycieczek edukacyjnych w ramach
przedsięwzięcia Poznaj Polskę.
W wycieczkach wzięło udział 316
uczniów szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lidzbark. Uczniowie zwiedzili m.
in. Muzeum Bursztynu, Westerplatte, Bazylikę Mariacką
w Gdańsku, Muzeum Toruńskiego Piernika, Dom Legend Toruńskich, Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy w Toruniu, Pole
Bitwy pod Grunwaldem, Pla-

netarium w Olsztynie, Muzeum
Budownictwa Ludowego - Park
Etnograficzny
w Olsztynku,
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Centralne
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i wielokulturowy krajobraz
miasta przemysłowego, Zamek
Królewski w Warszawie, a także
Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN.
Całkowity koszt wycieczek
to 44 196 zł, z czego środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji
i Nauki to 34 276 zł.

dla poszczególnych szkół:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie - Dotacja 60 000,00 Zł
Szkoła Podstawowa w Bryńsku
30 000,00 Zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki
W Lidzbarku 110 700,00 Zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów
124 800,00 Zł

Sport
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Stypendia dla sportowców

Podczas Dni Lidzbarka tradycyjnie nagrodzeni zostali uczniowie wyróżniający się swoją wiedzą i osiągnięciami. Teraz czas na naszych
sportowców. Chociaż nie mogliśmy się w tym roku spotkać podczas tradycyjnej Gali Sportu, nie zapomnieliśmy o naszych lidzbarskich
uzdolnionych sportowcach.

UPKS Poncio 2010 sekcja piłki nożnej

W tym roku nagrody zostały
wręczone w nieco innej formie.
Burmistrz Lidzbarka wspólnie
z dyrektorem MOSiR odwiedzili
nagrodzonych podczas treningów i wręczyli przyznane im
nagrody w postaci voucherów

i zimowych czapek. Nagrody
zostały przyznane za osiągnięcia indywidualne i drużynowe.
Wśród nagrodzonych znaleźli się
podopieczni sekcji tenisa stołowego i piłki siatkowej lidzbarskiego klubu Wel, a także sekcje

UPKS Poncio 2010 sekcja kajakarska

piłki nożnej i kajakarstwa klubu
UPKS Poncio. Nagrody otrzymały także osoby niezrzeszone
w klubach, które osiągają wysokie wyniki w innych kategoriach
sportowych.
– Pomimo panującej pandemii

Kolejny sezon na
lidzbarskim lodowisku

LKS WEL Lidzbark sekcja tenisa stołowego

Z lodowiska chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy ale również uczniowie szkół,
spoza terenu naszej gminy. Zapraszamy na lodowisko również w ferie.
Z lodowiska korzystać można codziennie od poniedziałku
do piątku od 10.00 do 20.00, oraz
w weekendy od 10.00 do 20.00
z przerwą techniczną od 14:00
do 15:00. Przy lodowisku działa
również wypożyczalnia łyżew
oraz chodzików dla najmłodszych, którzy dopiero uczą się
jeździć na łyżwach. Zapraszamy!

nie zapomnieliśmy o Waszych
osiągnięciach i w sposób szczególny chcielibyśmy Wam za nie
podziękować. Trzymamy też
kciuki za dalsze sukcesy – mówił Burmistrz Lidzbarka.
Wszystko to w ramach podzię-

kowań za ich wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej i
międzynarodowej oraz reprezentowanie naszego miasta. Nie
ulega wątpliwości, że ich osiągnięcia powinny być odpowiednio wyróżnione..

LKS WEL Lidzbark sekcja piłki siatkowej
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11:00 WARSZTATY Z NINTENDO LABO (BIBLIOTEKA)

5.02.2022 SOBOTA 11

12:00 - GRY WIELKOFORMATOWE DLA DZIECI, ZABAW
Z ANIMATORAMI (MGOK)
12:00 – 13:00 GŁÓWKUJEMY – MAGICZNE KOLOROWANKI,
ŁAMIGŁÓWKI (BIBLIOTEKA)
17:00 - MARATON
Z FILMOWY GWIEZDNE WOJNY (MGOK)
EPIZOD III: ZEMSTA SITHÓW

10:30 TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ ROCZNIK 2009-2013
(MOSiR)

10:00 - WARSZTATY TEATRALNO - FILMOWE „NIEME KINO” (MGOK)

28.01.2022 PIĄTEK

12:00 - ZAJĘCIA MUZYCZNE – KARAOKE (MGOK)
12:00 – 13:30 TAŃCZYMY – ZABAWY RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM
X- BOX (BIBLIOTEKA)
16:00 – 18:00 SALON GIER KOMPUTEROWYCH (BIBLIOTEKA
17:00 - MARATON FILMOWY GWIEZDNE WOJNY (MGOK)
EPIZOD II: ATAK KLONÓW

10:30-12:00 GRY I ZABAWY NA LODOWISKU (MOSiR)

10:00 - BAJKOWY PORANEK (MGOK)

27.01.2022 CZWARTEK

10:00 - WARSZTATY PLASTYCZNE -„BIAŁO - CZARNE INSPIRACJE
WĘGLEM RYSOWANE” PROWADZENIE – BEATA SOBIERAJ – ARTYSTKA
PLASTYK. (MGOK)
12:00 - GRY WIELKOFORMATOWE DLA DZIECI, ZABAWY Z
ANIMATORAMI (MGOK)
12:00 – 13:30 ŚPIEWAMY – KARAOKE (BIBLIOTEKA)
17:00 - MARATON FILMOWY GWIEZDNE WOJNY (MGOK)
EPIZOD I: MROCZNE WIDMO

26.01.2022 ŚRODA

12:00 – ZAJĘCIA MUZYCZNE – ZABAWY RYTMICZNE (MGOK)
12:00 – 13:30 RYSUJEMY, KLEIMY, WYCINAMY – ZAJĘCIA PLASTYCZNE
(BIBLIOTEKA)

10:30 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA DO KLAS VI
(MOSiR)

10:00 – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE POŁĄCZONE Z PLENEREM (MGOK)
„JAK FOTOGRAFOWAĆ SMARTFONEM”

25.01.2022 WTOREK

12:00 – 13:00 GRAMY – GRY ZRĘCZNOŚCIOWE (BIBLIOTEKA)
16:00 – 18:00 SALON GIER KOMPUTEROWYCH (BIBLIOTEKA)

10:30-12:00 GRY I ZABAWY NA LODOWISKU (MOSIR)

10:00 – BAJKOWY PORANEK (MGOK)
12:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA NAJMŁODSZYCH „KWIATOWY
ZAWRÓT GŁOWY” (MGOK)

24.01.2022 PONIEDZIAŁEK

17

11:00 WARSZTATY Z NINTENDO LABO (BIBLIOTEKA)
17:00 - MARATON FILMOWY GWIEZDNE WOJNY (MGOK)
EPIZOD VI: POWRÓT JEDI

5.02.2022 SOBOTA

10:00 - BAJKOWY PORANEK (MGOK)
12:00 - ZAJĘCIA Z WELSKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM (MGOK)
„CIEKAWE ŻYCIE RYB” - jakie ryby i jak duże, mieszkają w naszych jeziorach
12:00 – 13:00 GŁÓWKUJEMY – MAGICZNE KOLOROWANKI, ŁAMIGŁÓWKI
(BIBLIOTEKA)
17:00 - MARATON FILMOWY GWIEZDNE WOJNY (MGOK)
EPIZOD V: IMPERIUM KONTRATAKUJE

4.02.2022 PIĄTEK

12:00 - GRY WIELKOFORMATOWE DLA DZIECI, ZABAWY
Z ANIMATORAMI (MGOK)
12:00 – 13:30 TAŃCZYMY – ZABAWY RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM
X- BOX (BIBLIOTEKA)
16:00 – 18:00 SALON GIER KOMPUTEROWYCH (BIBLIOTEKA
17:00 - MARATON FILMOWY GWIEZDNE WOJNY (MGOK)
EPIZOD IV: NOWA NADZIEJA

10:30-12:00 GRY I ZABAWY NA LODOWISKU (MOSiR)

10:00 - BAJKOWY PORANEK (MGOK)

3.02.2022 CZWARTEK

12:00 ZAJĘCIA Z WELSKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM (MGOK)
„BUSCHCRAFT - CO TO TAKIEGO” - spotkanie, na którym porozmawiamy
sobie o turystyce leśnej
12:00 – 13:30 ŚPIEWAMY – KARAOKE (BIBLIOTEKA)

10:00 - TURNIEJ FIFA - MGOK SALA KONFERENCYJNA (MOSiR)

2.02.2022 ŚRODA

12:00 - WARSZTATY PLASTYCZNE (MGOK)
„POZNAJEMY TECHNIKĘ MARMURKOWANIA”
12:00 – 13:30 RYSUJEMY, KLEIMY, WYCINAMY – ZAJĘCIA PLASTYCZNE
(BIBLIOTEKA)

(MOSiR)

10:30 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA OD KLASY VII

10:00 - BAJKOWY PORANEK (MGOK)

1.02.2022 WTOREK

12:00 - ZAJĘCIA MUZYCZNE – KARAOKE (MGOK)
12:00 – 13:00 GRAMY – GRY ZRĘCZNOŚCIOWE (BIBLIOTEKA)
16:00 – 18:00 SALON GIER KOMPUTEROWYCH (BIBLIOTEKA

10:30-12:00 GRY I ZABAWY NA LODOWISKU (MOSiR)

10:00 - ZAJĘCIA Z WELSKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM (MGOK)
„OBSERWACJE PRZYRODNICZE” - w trakcie zajęć zobaczysz, jak wygląda i
działa fotopułapka, jak zamaskować się w terenie, czego użyć do obserwacji
oraz wiele innych ciekawostek

31.01.2022 PONIEDZIAŁEK
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Aktualności

