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Ochotnicze Straże Pożarne

Kolejna jednostka w drodze do KSRG
Kolejna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
Gminy Lidzbark ma szansę w krótkim czasie trafić do
KSRG czyli Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek podpisał stosowne porozumienie, na mocy którego jednostka OSP w Starym Dłutowie
będzie wnioskowana do włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Podpisanie dokumentu odbyło
się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Lidzbarku, gdzie stosowne podpisy złożył również Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie – st.
bryg. Leszek Góralski oraz przedstawiciele jednostki OSP Prezes
Leszek Sowa i Naczelnik Ireneusz
Watkowski. Dalszym krokiem
będzie wysłanie wniosku do KW
PSP w Olsztynie, celem weryfikacji. Jeżeli wszystko się powiedzie,
wniosek trafi do wyższej instancji,

czyli KG PSP w Warszawie. Jeszce
w tym roku możemy spodziewać
się włączenia do KSRG kolejnej
jednostki OSP z terenu gminy
Lidzbark. (obecnie na terenie
gminy w KSRG funkcjonują 2 jednostki: Lidzbark i Kiełpiny).
Jednostka należąca do KSRG
musi spełniać szereg wymagań.
OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy
łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych. Krajowy
system ratowniczo - gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w te struktury jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla

OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Jednostka taka
ma możliwość dalszego rozwoju
i stanowi siły pierwszego reagowania, w przypadku wystąpienia
zagrożenia. Zadania ratownicze
przewidziane dla jednostki w ramach systemu, to m.in. walka

z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, kwalifikowana pierwsza
pomoc oraz wiele innych.
W trakcje spotkania Burmistrz
przekazał na ręce Prezesa OSP
w Starym Dłutowie prezent,
w postaci zestaw dysków sygna-

lizacyjnych, które sprawdzą się
do oznakowania miejsca prowadzenia akcji (ratowniczych), wydzielenia lądowiska śmigłowca
LPR, sygnalizacji miejsc niebezpiecznych i przeszkód, jak i do
wyznaczenia tymczasowej drogi ewakuacyjnej.

jego wiarygodności, a następnie
są przekazywane do zatwierdzenia właściwemu komendantowi
powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowych informacji udziela
pracownik Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku Marcin
Chyliński pod numerem telefonu
23 69 61 505 wew. 126.

Dodatek dla strażaków ochotników
Od stycznia 2022 roku
wprowadzone zostało
nowe świadczenia
ratownicze w kwocie 200 zł
miesięcznie z tytułu wysługi
lat w Ochotniczej Straży
Pożarnej (tzw. dodatek do
emerytury). Wypłacane
będzie przez Zakład
Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Wniosek należy złożyć do: Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Działdowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 10, 13-200 Działdowo,
nr telefonu 23 697 05 00.

Dodatek przysługiwać będzie
strażakowi ratownikowi OSP, który:
- czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych
(wymagany bezpośredni udział
co najmniej raz w roku) - przez co
najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet);
- osiągnął stosowny wiek: mężczyźni 65 roku życia, a przez kobiety 60 rok życia.
Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych od 1 stycznia 2022 r. jest
dokumentacja prowadzona przez
Państwową Straż Pożarną. Od

1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia
2021 r. jest to dokumentacja PSP
lub pisemne oświadczenie trzech
świadków. Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych do 31
grudnia 2011 r. potwierdzany jest
przez pisemne oświadczenie trzech
świadków. Przynajmniej jednym
ze świadków musi być osoba,
która pełniła funkcje publiczne
lub była zatrudniona w urzędzie
obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy
wnioskodawca brał udział w działaniach ratowniczych. Oświadczenia podlegają weryfikacji przez
właściwego wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta pod względem
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Blisko 5 000 000 zł dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Lidzbark
Ogłoszono wyniki naboru do programu na rok 2022. Do gminy Lidzbark trafi blisko 5 mln zł., a środki zostaną rozdysponowane na
4 inwestycje gminne. Dzięki nim możliwa będzie przebudowa dróg w Nowym Dłutowie, ulicy Brzozowej, droga Nowy Dwór – Wielki Łęck,
a także długo wyczekiwana przebudowa drogi Wąpiersk – Koty.
W 2021 roku dzięki różnym
programom Gmina Lidzbark
pozyskała ponad 14 milionów
złotych m. in. na budowę dróg,
zakup sprzętu komputerowego,
dofinansowanie szkół, a także
budowę lidzbarskiej pływalni.
Dzięki dofinansowaniu z Rzą-

dowego Funduszu Rozwoju Dróg
przebudowane zostaną 4 drogi,
a całkowita wartość tych zadań
to niespełna 8 milionów złotych.
- Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury to jeden z ważniejszych czynników zwiększający
potencjał gminy Lidzbark. Cieszę

się, że udało się nam pozyskać dofinansowanie na kolejne bardzo
ważne inwestycje. Dzięki pomocy
z RFRD nasz region będzie rozwijał się coraz szybciej – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Fundusz ma również na celu
poprawę bezpieczeństwa ruchu

drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej,
a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności
terenów inwestycyjnych.
- Nowa droga z pewnością
usprawni dojazd pomiędzy sąsiadującymi ze sobą miejscowościami

droga Wąpiersk – Koty

droga Nowy Dwór – Wielki Łęck

droga w Nowym Dłutowie

ulica Brzozowa

Koty i Wąpiersk. Jako mieszkańcy
tych wsi od dawna czekaliśmy
na tę inwestycję. Cieszę się, że
w końcu uda się nam ją zrealizować, a dojazd do kościoła, czy
okolicznego sklepu nie będzie już
stanowił problemu – mówi Hanna
Krezymon, radna Rady Miejskiej.
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Jubileuszowy finał WOŚP w Lidzbarku
Lidzbark jak co roku zaskoczył wszystkich ogromem
hojności i pozytywnej energii. W minioną niedzielę
po raz 30. zagraliśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy.
30. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy już za nami.
Lidzbark gra z Orkiestrą od samego początku. W tym roku celem
zbiórki było pozyskanie środków
na zapewnienie najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci pod hasłem
„Przejrzyj na oczy”.
Coroczna kwesta uliczna, koncertowe licytacje, stoiska wystawców jak również darczyńców
pozwoliły na zebranie rekordowej
w stosunku do poprzedniego roku
kwoty 46 518,29 zł. Same licytacje to kwota 27 000 zł. Dzięki
wirtualnej akcji „Nawrzucaj Burmistrzowi” do WOŚPowej puchy
trafiło dodatkowe 835 zł.
Tegoroczna edycja WOŚP pokazała po raz kolejny, że mieszkańcy
gminy Lidzbark nie są obojętni na
potrzeby chorych dzieci. Zbiórka

pieniędzy rozpoczęła się już od
godziny 7:00.
Punktualnie o 14:00 rozpoczęliśmy koncertowe granie, które tradycyjnie odbyło się w lidzbarskiej
hali sportowo-widowiskowej. Wydarzenie rozpoczęła swoim wystąpieniem Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP z Lidzbarka. Lidzbarski
finał nie odbył się bez występu
gwiazd. Na scenie pojawili się
Kasjan, zespół Golden Life, Faster
oraz lidzbarska zdolna młodzież:
Natalia Pawelska, Julia Drumińska, Zuzanna Pater, Patrycja Kilanowska i Krzysztof Malinowski.
Tego dnia Lidzbark odwiedziły
także ponownie gwiazdy znanego
i lubianego programy Discovery
Channel Złomowisko.pl w składzie Kapitan Rafał Jawor, Siwy
Edek i Janusz Pawłowski. Przerwy
pomiędzy występami urozma-

icane były licytacjami gadżetów
WOŚP oraz sprzedażą fantów
i usług, które zostały przekazane
przez ofiarodawców, zarówno
firmy jak i osoby prywatne, które
wspierają nas od wielu lat.
Nie zabrakło pysznych ciast
w kawiarence, które dostarczyli nasi sołtysi, swojskiego jadła
z grilla, grochówki i bigosu oraz
czarniny, które ufundowali koła
gospodyń wiejskich, lokalni
przedsiębiorcy – Dariusz Czajkowski Drew-Pak, Masarnia Kamińscy
oraz Michał Breski, Bar Chata
i Piekarnia GS. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli skorzystać
z małpiego gaju ufundowanego
przez firmę Sniper oraz kącika
atrakcji przygotowanego przez
Przedszkole Bajkowy Zakątek oraz
Żłobek Miejski.
Jak co roku nasi wolontariusze
dotarli do Warszawy, gdzie na ulicach stolicy kwestowali w towarzystwie lidzbarskiego Welusia.
Jedna z wolontariuszek, Matylda, która w Wielkiej Orkiestrze
uczestniczy niemal od urodzenia,

dotarła nawet do Gdańska, gdzie
kwestowała na Długim Targu.
Tradycyjnie także finał Orkiestry
zorganizowali uczniowie Szkoły
Podstawowej w Dłutowie. Już
w sobotę wolontariusze zbierali
pieniądze do puszek, a także zorganizowali licytację zebranych fanów. Wszystko po to, aby zebrać
jak najwięcej pieniędzy, ale także
uczestniczyć w niedzielnym finale
WOŚP w Lidzbarku
Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili
się do sukcesu 30. Finał Wielkiej
Orkiestry. Dziękujemy wolontariuszom za ogromny wkład
pracy, wszystkim wykonawcom
programu artystycznego, licytującym, sponsorom, a także
licznie przybyłym mieszkańcom
gminy Lidzbark i nie tylko, którzy
nie szczędzili grosza aby wesprzeć
finansowo tegoroczną akcję.
Lidzbarski finał WOŚP nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów. Dziękujemy wszystkim,
którzy wsparli nas tego dnia poświęconym przez siebie czasem,

ciastem do kawiarenki i dobrym
słowem. Jest nam niezmiernie
miło, że zawsze możemy na Was
liczyć! Do zobaczenia za rok na
31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! SIEMA!
Szczególne podziękowania dla:
• Hufiec ZHP Lidzbark
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Lidzbarku
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP Lidzbark
• pracownicy MGOK, MOSiR,
UMiG, CUW
• Masarnia Kamińscy
• Drew-pak Dariusz Czajkowski
• Art - Ryb
• Michał Breski
• Firma Sniper
• Gminny Ośrodek Kultury
w Lasecznie
• Mazur Event
• Firma RS5
• ATM Developer
• Sołtysi gminy Lidzbark oraz
Koła Gospodyń Wiejskich
• Przedszkole Bajkowy Zakątek
• Żłobek Miejski

Lidzbark Charytatywnie
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Kultura

Zakończenie karnawału po dłutowsku
Po roku przerwy KGW w Dłutowie po raz drugi
zorganizowało Dłutowskie Zapusty, które odbyły
się w minioną niedzielę. I mimo tego, że na niebie
dominowała szarość, finał karnawału w gminie
Lidzbark był wyjątkowo barwny.
- Zapusty to staropolska ludowa tradycja, którą dzięki paniom
z koła gospodyń wiejskich w Dłutowie udało się reaktywować i po
raz kolejny zorganizować w Dłutowie. Cieszę się, że dzięki takim
wydarzeniom możemy pokazać
młodemu pokoleniu zwyczaje
naszych pradziadków – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Głównym organizatorem dłutowskich zapustów było Koło
Gospodyń Wiejskich w Dłutowie
z Urszulą Brzóską na czele. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m. in. przedstawiciele Kół
Gospodyń Wiejskich z Miłostajek,
Bryńska i Małego Łęcka zgromadzili się przed Szkołą Podstawo-

wą w Dłutowie, skąd kolorowym
korowodem w akompaniamencie
ludowych przyśpiewek udały się
do świetlicy wiejskiej. Wspólnym
tańcom i śpiewom nie było końca. Do tańca porwany został sam
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek
Brzezin oraz burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek. Kolorowe stroje,
które przygotowane zostały z niezwykłym kunsztem i zaangażowaniem zachwycały każdego. Były
diabły, bociany, anioły, cyganki,
czarownice. Kreatywność na najwyższym poziomie. Tam każda
z zaproszonych grup miała okazję zaprezentować swoje umiejętności aktorskie, które zostały

nagrodzone gromkimi brawami
ubawionej do łez publiczności.
Wydarzenie swoim śpiewem
i tańcem uświetniły także dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Dłutowie. Po występach przyszedł czas

na podziękowania, które wręczyli
poseł na Sejm RP Zbigniew Ziejewski, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin oraz burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek. Jak

przystało na gościnność naszych
Kół, po występach przyszedł czas
na przepyszny poczęstunek przygotowany osobiście przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Dłutowie.
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Wiadomości

Pomoc żywnościowa
dla mieszkańców Gminy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku od roku 2015 realizuje Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, w związku z czym systematycznie
współpracuje z Bankiem Żywności w Olsztynie. Średnio w każdym roku
zakwalifikowanych było 650 osób z rodzin z terenu Miasta i Gminy Lidzbark,
najbardziej potrzebujących, kwalifikujących się do udzielania im nieodpłatnej
pomocy żywnościowej.
W 2016 roku MOPS w Lidzbarku podjął współpracę z Działdowskim Centrum Caritas,
dzięki czemu została zwiększona liczba osób zakwalifikowanych do otrzymywania bezpłatnej pomocy żywnościowej do
1300 osób.
W 2021 roku w ramach Podprogramu 2021 zostało zakwalifikowanych 550 osób.
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014
– 2020 jest dotarcie z pomocą
żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej
Polsce. Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia
w postaci żywności, która cyklicz-

nie jest dystrybuowana w formie
paczek żywnościowych.
Oprócz wsparcia żywnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lidzbarku, realizuje
cykliczne działania towarzyszące
tj. zajęcia kulinarne, warsztaty
dietetyczne oraz edukacji ekonomicznej. Osoby korzystające
ze wsparcia Programu w naszym
województwie mogą również
wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących
wzmacniania samodzielności
i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwala na zwiększenie
wymiaru pomocy żywnościowej,
która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci
paczki żywnościowej jest przekazywana do osób spełniających
kryteria kwalifikowalności do
statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób

i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej i których dochód nie
przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej (1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla
osoby w rodzinie.
Paczki żywnościowe będą składać się z takich produktów jak:
groszek z marchewką, koncentrat
pomidorowy, powidła śliwkowe,
makaron jajeczny świderki, kasza
jęczmienna, mleko UHT, szynka
drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier, olej
rzepakowy.
Realizacja Podprogramu 2021
opóźnia się ze względu na anulowane przetargi i rozpocznie się
około kwietnia 2022r. O naborze
na kolejny Podprogram będziemy
informować w okresie wakacyjnym.

Urząd ponownie otwarty
dla interesantów
Z przyjemnością
informujemy, że od dnia
21 lutego 2022 roku
(poniedziałek) Urząd
Miasta i Gminy Lidzbark
zostaje w pełni otwarty
dla interesantów.
Od poniedziałku lidzbarski magistrat wznowił bezpośrednią
obsługę klientów na terenie
Urzędu. To oznacza, że mieszkańcy, którzy mają do załatwienia sprawę mogą normalnie
przyjść do Urzędu i zostaną obsłużeni tak, jak to odbywało się
przed pandemią.
Przypominamy że Urząd Miasta
i Gminy w Lidzbarku jest czynny:
• od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:30 – 15:30,
• w piątek 7:30 – 14:00.
Nadal prosimy o zachowanie
ostrożności.
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Wywiad miesiąca

O planach bliższych i dalszych,
wyzwaniach i marzeniach rozmawiamy
z Burmistrzem Lidzbarka Maciejem Sitarkiem
W lutym Miasto i Gmina Lidzbark otrzymało dofinansowanie
w wysokości prawie 5 000 000
zł na modernizację czterech dróg
z Funduszu Dróg Samorządowych. Kiedy możemy spodziewać się ich realizacji?

16 000 000 zł na co weźmiemy
3 500 000 zł kredytu. Jak to jest
możliwe? A mianowicie w stosunku do lat ubiegłych wcale nie
wzrosła jakoś radykalnie zamożność naszego samorządu, natomiast udało się zdecydowanie
zwiększyć ilość pozyskiwanych
środków zewnętrznych. Z reguły
otrzymujemy dofinansowania
w wysokości 60% inwestycji w ramach środków krajowych lub też
nawet do 85% w ramach środków unijnych. Środki własne do
inwestycji oscylują w okolicach
4-5 000 000 zł rocznie. Dzięki
temu miasto i gmina mogą się
dynamicznie rozwijać. Poziom
zadłużenia jest bezpieczny. Zaciągamy kredyt w wysokości około
3 500 000 zł przy rocznym budżecie przewyższającym 70 000
000 zł. To też udowadnia, że
jest to poziom bardzo bezpieczny a jednocześnie umożliwia
dynamiczny rozwój naszego samorządu. Warto zaznaczyć, że
pojęcie zadłużenia jest często
mylone z deficytem. Jest to istotna różnica. Chciałbym zaznaczyć
iż w ostatnich latach zamykamy
rok mając na rachunku budżetu
zgromadzone środki w wysokości
ok. 4 000 000 zł. Zgromadzone
wolne środki na rachunku bankowym pozwalają na aplikowanie
o środki zewnętrzne na kolejny
rok oraz na zaciąganie kredytu
na bezpiecznym poziomie.

Rzeczywiście udało nam się
pozyskać finansowanie na cztery odcinki drogowe w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych,
na które to wnioski przygotowaliśmy aplikację jeszcze w ubiegłym
roku. Trzy z czterech dróg powstaną do końca 2022 roku. Jest
to ponad 3 km odcinek łączący
Wąpiersk z miejscowością Koty.
Tutaj dofinansowanie przekracza
1 702 000 zł i dzięki inwestycji
Koty będą połączone z Wąpierskiem nawierzchnią asfaltową.
Kolejny odcinek który zostanie
w tym roku zrealizowany to przebudowa ulicy Brzozowej od okolic
Żłobka Miejskiego a skończywszy
na wpięciu w ulicę Akacjową.
Bardzo ważny odcinek drogowy,
długo wyczekiwany przez mieszkańców i prowadzący do naszej
Szkoły Podstawowej w Dłutowie
oraz do największego zakładu pracy w naszym mieście i gminie czyli
przedsiębiorstwa Karwel. Droga
łącznie z przepustem w Nowym
Dłutowie powstanie za kwotę
ponad 1 000 000 zł. Realizacja
za 300 000 zł zaplanowana jest
do realizacji w 2023 roku i jest to
droga, która będzie znakomitym
skrótem z Nowego Dworu, Nicka
czy Biernat w kierunku Wielkiego Łęcka i Działdowa. Tutaj wymagane jest jeszcze wykonanie
dokumentacji projektowej, która
powstanie jeszcze w tym roku,
włącznie z pozwoleniem na budowę. Później czeka nas jeszcze
przetarg. Samo zakończenie prac
drogowych zaplanowane jest na
rok 2023. Dzięki tym inwestycjom poprawi się funkcjonowanie i komfort życia mieszkańców
w gminie Lidzbark. To jeszcze nie
wszystko. Jeśli chodzi o inwestycje
drogowe już niebawem będziemy
komunikować o wynikach pozyskania środków w ramach Polskiego Ładu, programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich czy Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Wkłady własne do otrzymanych dofinansowań miasto
kredytuje. Ile obecnie wynosi
zadłużenie gminy? Czy jego poziom jest bezpieczny?
Na początku bieżącego roku
zadłużenie naszej gminy wy-

Burmistrz jest członkiem powiatowej Rady Rynku Pracy, zasiada pan także w zarządach Miast
Cittaslow oraz Młodego Samorządu. Jak znajduje pan czas na
dodatkową pracę przy ogromnej
ilości obowiązków i czy są z tego
korzyści dla gminy?

nosi 12 570 000 zł co stanowi
16,2 % dochodów wykonanych
ogółem. Jest to poziom bardzo

bezpieczny, gdyż większość samorządów funkcjonuje w chwili
obecnej w okolicach 30% przewi-

dywanego wykonania dochodów.
Warto wspomnieć, że w roku
bieżącym zainwestujemy ponad

Rzeczywiście obecnie w samorządzie jest bardzo dużo pracy,
natomiast nie można tylko i wyłącznie ograniczyć się do urzędowania w gabinecie, ponieważ
wtedy zbyt wiele dobrego dla
miasta z zewnątrz by to nie przyniosło. Aby zabezpieczyć wszystkie interesy naszego samorządu
mam przyjemność być członkiem
powiatowej Rady Rynku Pracy na
której to radzie przyznajemy środki finansowe na między innymi
dofinansowanie do działalności
gospodarczych, na finansowanie utworzenia nowych stanowisk
pracy, na staże, prace interwencyjne czy roboty publiczne. Nadzorujemy tym samym pracę Powiatowego Urzędu Pracy. To ważne,
aby także zapewnić możliwości

Wywiad miesiąca
rozwoju lidzbarskich przedsiębiorstw ale również dać naszym
mieszkańcom możliwość otrzymania dofinansowania. Dzięki
temu dochodzi do tworzenia
nowych stanowisk pracy. Mam
także przyjemność być członkiem
zarządu Miast Cittaslow. To bardzo aktywna grupa miast do 50
000 mieszkańców, które dzieli
się między sobą doświadczeniami i pomysłami, także na pozyskiwanie środków zewnętrznych,
w tym także środków unijnych. To
bardzo ambitne gremium osób,
dzięki któremu ciągle możemy
się rozwijać i dzięki temu ja również nie spoczywam na laurach.
Stąd pojawił się między innymi
pomysł aby część Lidzbarka uzyskała status uzdrowiska, procedurę chcielibyśmy rozpocząć jak
najszybciej. Kolejne środki finansowe na rozwój turystyki będą
mogły do Lidzbarka popłynąć
dzięki czemu powinny powstać
nowe miejsca pracy w branży
turystycznej. Zrobimy wszystko,
aby udało się wydłużyć sezon
turystyczny w Lidzbarku, aby turystyka dawała pracę w okresie
jesienno-zimowym. Wszystkie
obowiązki w magistracie intensywnie wypełniają praktycznie
cały kilkunastogodzinny dzień
pracy. Ale najlepsza zapłatą jest
satysfakcja i dobre słowa mieszkańców, którzy widzą, że w naszej
gminie i mieście dzieje się bardzo
wiele. Chciałbym też zaznaczyć, że
utrzymujemy dobre relacje zarówno z zarządem naszego województwa czy powiatu. Jest to
możliwe właśnie dzięki temu, że
jako włodarz udzielam się w gremiach w różnych organizacjach,
gdzie dbam o interesy Miasta
i Gminy Lidzbark.
Dzięki ukończonym studiom
MBA może pan pełnić funkcję
członka dwóch rad nadzorczych.
Większość samorządowców zasiada w radach nadzorczych.
Jak każdy dobry pracownik
staram się doskonalić i zaangażowałem się aby uzyskać jak
najwyższe kompetencje w zarządzaniu, w administracji. Ukończyłem studia Marketing Business
Administration dzięki którym
zostałem zaproszony do pracy
w radach nadzorczych: Szpitala
Powiatowego w Ostródzie oraz
dużego przedsiębiorstwa wodociągowego w Iławie. Jest to
olbrzymia kopalnia wiedzy, ale
także i praktycznych rozwiązań,
które obecnie wdrażamy w naszej lidzbarskiej spółce komunalnej, między innymi w zakresie projektowania i wykonywania
przyłączy na większą skalę aniżeli
umożliwiają to tylko możliwości
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Lidzbarku. Natomiast wielkim wyróżnieniem
jest dla mnie zasiadanie w radzie
nadzorczej Szpitala Powiatowego w Ostródzie, to olbrzymia
dawka wiedzy, doświadczenia,

wyniesione z większego szpitala
aniżeli działdowski. Dzięki zdobytym kontaktom Szpital Powiatowy w Działdowie również może
się doskonalić. To także sposób
na to, aby odpowiednio pokierować naszych mieszkańców,
którzy też potrzebują czasem pomocy lekarskiej, już na wyższym
poziomie niż są w stanie uzyskać
w ramach szpitala powiatowego
w Działdowie.
Trwa budowa amfiteatru nad
jeziorem. Miasto otrzymało
także dofinansowanie w wysokości 500 000 zł na organizację imprez. Czy odbędą się one
w tym roku?
Tak, te pół miliona złotych jest
podzielone na dwa lata. W roku
bieżącym odbędą się dwie imprezy na deskach amfiteatru.
Będzie to wydarzenie połączone
z otwarciem obiektu a druga
impreza odbędzie się na zakończenie lata. Kolejne trzy duże
wydarzenia będą miały miejsce
w przyszłym roku. Warto wspomnieć, że amfiteatr to nie tylko
dofinansowanie samej budowy,
lecz również dofinansowanie
sprzętu scenicznego, oświetlenia
czy nagłośnienia, które będzie
wykorzystywane latem na amfiteatrze a pozostałą część roku na
deskach domu kultury. To historycznie duże wsparcie jakie udało
się dla miasta i gminy Lidzbark
pozyskać. Mam nadzieję, że ten
obiekt który powstaje wpisze się
na stałe w organizację letnich
festiwali oraz imprez o których
więcej szczegółów już niedługo
się Państwo dowiecie.
Trwa budowa stacji podnoszenia ciśnienia. Czy tego lata
mieszkańcy południowej części
miasta czy Jamielnika nie będą
mieć problemów z ciśnieniem
wody w kranach?
To ważny element sieci wodociągowej który będzie gromadził wodę o pojemności 150 m3.
Będzie się to odbywało głównie
w porze nocnej, tak aby w momencie większego zużycia wody,
szczególnie w okresie podlewania ogródków w okresie letnim,
nie zabrakło podaży wody nie
tylko na osiedlach Jamielnika ale
także na starej czy nowej części
działek, czy też w Bryńsku. To tylko jeden z elementów sieci wodociągowej. Bardzo ważne jest,
aby także poprawić sieć w zakresie zwiększenia przekrojów rur
wodociągowych w odpowiednich
punktach naszego miasta. Do
tego przygotowaliśmy specjalną
analizę, tak zwanych punktów
wąskich gardeł, które ograniczają możliwości korzystania z sieci
wodociągowej. Niestety wynika
to z nieodpowiedniego planowania na przestrzeni ostatnich
20 lat, teraz przychodzi nam te
błędy naprawiać. Między innymi
dotyczy to łącznika wzdłuż ulicy

Rejtana, który poprawi ciśnienie
wody właśnie w południowej
części miasta. Aby w pełni stacja podnoszenia ciśnienia była
wykorzystana musimy poprawić
wszystkie niedostatecznie przed
laty zaprojektowane przekroje
rur. Robimy wszystko, aby infrastruktura była uruchomiona do
tegorocznych wakacji i z pewnością w dużym stopniu poprawi
jakość korzystania z wodociągu.
Warto nadmienić, że koszt budowy samej stacji podnoszenia
ciśnienia to prawie 900 000 zł.
Kilkadziesiąt tysięcy złotych będą
kosztowały wspomniane wymiany rur wodociągowych.
Miasto otrzymało 4 500 000 zł
dofinansowania na budowę pływalni przy SP 2 w Lidzbarku. Na
jakim etapie jest ta inwestycja?
Wraz z początkiem roku przystąpiliśmy do bardzo intensywnych prac związanych z budową
pływalni. W chwili obecnej na
finiszu jest tworzenie koncepcji przy której współpracujemy
z doświadczonymi projektantami z południa Polski, którzy zaprojektowali kilkadziesiąt takich
obiektów. Na początku miesiąca
marca zostanie ogłoszony przetarg na utworzenie projektu
budowlanego i budowę pływalni w Lidzbarku. Szacujemy, że
projekt wraz z pozwoleniem na
budowę powinien powstać do
jesieni tego roku i przy sprzyjających warunkach chcielibyśmy
jesienią rozpocząć budowę i zrealizować ją do końca przyszłego
roku. Warto dodać, że pływalnia
przede wszystkim wpłynie na
zdrowie mieszkańców. Począwszy od młodzieży szkolnej gdyż
będziemy chcieli zapewnić lekcje nauki pływania dla uczniów
z każdej szkoły z terenu Miasta
i Gminy Lidzbark. Lekcje pływania będą się odbywały do godziny 15:00 dla poszczególnych
szkół. Każdy uczeń będzie mógł
nauczyć się pływać w sposób
bezpieczny, aby później, latem
korzystać z naszych jezior. Po
godzinie 15:00 będą organizowane zajęcia zarówno dla starszych, mam tu na myśli aqua
aerobik, ale także wiele różnych
zajęć ruchowych w wodzie dla
każdej grupy wiekowej. Będzie
także możliwość skorzystania
ze swobodnego pływania w godzinach popołudniowych. Mogę
zdradzić, że powstaną cztery tory
pływackie, będzie także strefa
SPA: sauna oraz jacuzzi. Będzie
można komfortowo wypocząć.
To ważny element jeśli chodzi
o zdrowie mieszkańców, którzy
nie będą musieli już dojeżdżać
na basen do okolicznych miejscowości. Nie sztuką jest wybudować pływalnię, sztuką jest ją
utrzymać. Dlatego od samego
początku bierzemy pod uwagę
koszty funkcjonowania i będziemy chcieli zastosować pompy
ciepła oraz fotowoltaikę.

W zeszłym roku Lidzbark dołączył do Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej Krajowego Zasobu
Nieruchomości. Miasto otrzymało
3 000 000 zł dofinansowania na
budowę budynku wielorodzinnego. Kiedy możemy spodziewać
się realizacji inwestycji?
W ramach społecznej inicjatywy
mieszkaniowej powołana została
spółka celowa która zbuduje dla
19 miast i gmin budynki wielorodzinne. U nas powstanie przynajmniej 30 mieszkań o których
przydzieleniu zdecyduje w formie
uchwały Rada Miejska w Lidzbarku. Obecnie jesteśmy na etapie
przekazywania gruntu do spółki
celowej, która będzie realizowała tę inwestycje. Wspomniana
spółka SIM KZN Północ posiada
w większości kapitał rządowy,
ale opiera się także na kapitale
samorządowym przy wsparciu
Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółka zrealizuje inwestycje,
a po jej zakończeniu zostaną
przydzielone mieszkania wraz
z możliwością ich wykupienia
przez obecnych użytkowników.
Spodziewamy się, że jesienią
bieżącego roku spółka będzie
gotowa do wbicia łopaty i do
rozpoczęcia prac budowlanych.
Podejrzewamy, że mieszkania
będą gotowe w 2023 roku. Bierzemy pod uwagę także budowę
kolejnych budynków wielorodzinnych. Przy ewentualnym zgłoszeniu potrzeb mieszkańców. Zależy
mi, aby rodziny z naszego miasta
i gminy miały możliwość dostępu
do korzystnych cenowo mieszkań.
W ubiegłym roku doszło do
awarii lidzbarskiej oczyszczalni.
Co robi miasto, żeby do takich
sytuacji w przyszłości nie doszło?
Rzeczywiście w ubiegłym roku
mieliśmy dużą awarię lidzbarskiej oczyszczalni, która domaga się gruntownej modernizacji. Od tego czasu przeszła ona
kompleksową analizę. Powstał
Program Funkcjonalno - Użytkowy, który opisuje jakie kolejne etapy modernizacji należy
przeprowadzić aby móc do sieci
kanalizacyjnej przyłączać nowych
odbiorców i zwiększyć jej sprawność. Zaangażowaliśmy też profesjonalnego technologa, który
swoje doświadczenie przełożył
na technologię funkcjonowania
oczyszczalni i funkcjonowaniu
procesów - dzięki którym oczyszczalnia będzie działała efektywniej. Zadbaliśmy także o procesy
fizyko-chemiczne, odpowiednie
dotlenienie masy ściekowej właśnie w postaci mechanicznej.
W chwili obecnej pracujemy
nad tym, aby zmodernizować
oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną za kwotę około 1 100 000 zł,
które to pozyskaliśmy ze środków
rządowych. Będzie to pierwszy
krok w kierunku modernizacji
oczyszczalni. W bieżącym miesiącu będziemy aplikować o kwotę
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5 000 000 zł w ramach programu obszarów wiejskich, czyli
o kolejne jeszcze większe środki
na modernizację oczyszczalni.
Ponadto jeszcze większej kontroli
nasze PGK poddaje ścieki przywożone do oczyszczalni. Dzięki przychylności Nadleśnictwa Lidzbark
i Lasów Państwowych dokonamy zamiany gruntu i będziemy
mogli rozbudować oczyszczalnię
o dodatkowy bioreaktor, który
będzie wstępnie filtrował ścieki
zanim trafią do kolejnych etapów oczyszczania. Cieszę się, że
Nadleśnictwo Lidzbark na czele
z Panem Nadleśniczym troszczy
się o nasze środowisko. Nie tylko o las ale także o to abyśmy
mogli zapewnić Mieszkańcom
lepszą jakość usług. Wiele instytucji wspiera Lidzbark, aby po 21
latach od wybudowania oczyszczalni wspólnie ją zmodernizować. W chwili obecnej ścieki są
systematycznie badane. Sytuacja
w stosunku do ubiegłego roku
uległa znacznej poprawie.
Trwają konsultacje strategii
miasta i gminy Lidzbark. Dokument zakłada uaktualnienie
założeń rozwojowych miasta
i dostosowania ich do obecnej
sytuacji społeczno-gospodarczej.
Plany mają sięgać do roku 2030.
Czy burmistrz zdradzi nam coś
więcej na ten temat?
Obecnie pracujemy wspólnie
z Warmińsko-Mazurską Agencją
Rozwoju Regionalnego nad dokumentem systemowym, który
będzie zawierał najistotniejsze
cele i założenia, które chcemy
osiągnąć jako miasto i gmina
do 2030 roku. Ten dokument
jest niezbędny do tego, aby
aktywnie pozyskiwać kolejne
środki zewnętrzne z Unii Europejskiej w ramach perspektywy
2021-2027 oraz korzystać także
ze środków rządowych. Najważniejsze elementy staraliśmy
się przewidzieć w ramach pracy
z Radą Miejską w Lidzbarku czy
pracy poszczególnych wydziałów
Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. Natomiast wraz z wiosną
postaramy się także zapytać naszych mieszkańców co w ich ocenie jest szczególnie ważne, co powinno zostać zrobione do 2030
roku. Już niebawem możecie się
Państwo spodziewać konsultacji
społecznych, które będą odbywały się nie tylko na terenie budynków użyteczności publicznej ale
przede wszystkim w terenie. Wyjdziemy do naszych mieszkańców.
Będziemy mieli okazję nie tylko
się spotkać ale przede wszystkim porozmawiać o przyszłości.
Będziecie mogli Państwo wskazać nam o czym obowiązkowo
powinniśmy pamiętać w naszej
strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark. Mam nadzieję, że
spotkamy się i będzie to okazja
aby porozmawiać skonsultować
nasze plany i wysłuchać państwa
oczekiwań i pomysłów.
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Pobiegnij z nami
Wilczym Tropem
Nie macie planów na pierwszy
marcowy weekend? W takim razie już
dziś zapraszamy do udziału w biegu
“Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”.
6 marca na Plaży Miejskiej startuje kolejna
edycja biegu Tropem Wilczym ku czci pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Do wyboru dwa dystanse – 1963 m, będący symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy
wyklętych oraz dystans 5 km.
Zapisz się już dziś! Nie czekaj! Pakiety startowe, tylko dla pierwszych 100 prawidłowo
zarejestrowanych osób. Do zgarnięcia medal,
bidon, i pamiątkowa koszulka. Po zakończeniu zawodów dla wszystkich czekać będzie
pyszna kiełbaska z ogniska.
Uczcij pamięć
Żołnierzy Wyklętych biegnąc
Tropem Wilczym!
Zeskanuj QR
kod i zapisz się na
biegi już dziś!

Wiadomości

Kultura

Walentynki w mieście
Komedia romantyczna to idealny sposób na
spędzenie Walentynek ze swoją drugą połówką.
Z tej okazji w MGOK Lidzbark odbył się seans filmu
„O północy w Paryżu”.
To nie był jednak tradycyjny seans filmowy. Wśród przepięknej
i magicznej walentynkowej scenerii zakochane pary miały okazję
zrobić sobie wyjątkowe zdjęcie.
Najbardziej wyczekiwanym punktem wieczoru było jednak losowanie voucheru na romantyczną kolację we dwoje w Pałac Mortęgi
Hotel & SPA. Zwycięską parą zostali Ewelina Gawęda i Amadeusz
Dąbrowski. Gratulujemy! A Wy jak
spędziliście ten wyjątkowy dzień
zakochanych?
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Oświata

Lidzbarskie liceum już wkrótce
w strukturach Zespołu Szkół
Decyzją Rady Powiatu Działdowskiego z dniem 1 września 2022 roku Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku zostanie włączone do Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
Od nowego roku szkolnego
w skład ZS w Lidzbarku wchodzić
będą: Liceum Ogólnokształcące,
Technikum oraz Branżowa Szkoła
I stopnia. Aktualnie w skład Zespołu Szkół im. Króla Władysława
Jagiełły w Lidzbarku wchodzą dwa
typy szkół ponadpodstawowych:
pięcioletnie Technikum i trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia.
Połączenie Liceum oraz Zespołu
Szkół ma na celu dostosowanie
sieci szkół znajdujących się na terenie powiatu działdowskiego do
potrzeb wynikających z prognozy
demograficznej, zracjonalizowania wydatków ponoszonych na
funkcjonowanie obu szkół oraz
zoptymalizowania ich działalności
administracyjnej.
Z prognozy demograficznej,
opracowanej na podstawie informacji szkół podstawowych
znajdujących się na terenie powiatu działdowskiego o liczbie
uczniów pobierających naukę
w tych szkołach, wynika, że w latach 2022 i 2023 nastąpi wzrost
uczniów wynikający z wcześniejszego wprowadzenia ustawowego obowiązku szkolnego dla dzieci od szóstego roku życia. Z kolei
w kolejnych latach ze względu na
fakt zniesienia tegoż obowiązku
nastąpi radykalny spadek liczby
absolwentów szkół podstawowych. W LO w Lidzbarku w roku
szkolnym 2021/2022 naukę kontynuuje 159 uczniów w sześciu oddziałach. Jest to najniższa liczba
uczniów i oddziałów w porównaniu do pozostałych szkół prowadzonych przez powiat działdowski.

Warto nadmienić, że Liceum
Ogólnokształcące w Lidzbarku
pozyskało największą liczbę absolwentów we wrześniu 2019 roku,
w którym szkołę kończyły dwa
roczniki. Utworzono wówczas aż
trzy oddziały. W roku szkolnym
2020/2021 utworzono już dwa
oddziały, a w roku 2021/2022 został utworzony tylko jeden. Można
więc wnioskować, że w roku 2024
w szkole nie zostałby utworzony żaden oddział, natomiast w kolejnych
latach szkoła utworzyłaby najprawdopodobniej tylko jedną klasę.

W powiecie działdowskim od
wielu lat 65% wszystkich absolwentów szkół podstawowych
kontynuuje naukę w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe, a tylko 35% z nich w liceach
ogólnokształcących. Tendencja ta
może być dodatkową przyczyną
zmniejszania się liczby uczniów
w Liceum w Lidzbarku.
Biorąc pod uwagę wzrostową
tendencję wybierania przez absolwentów szkół podstawowych
placówek prowadzących kształcenie zawodowe, wskaźnik pro-

centowy pozyskiwania przez LO
w Lidzbarku absolwentów z gminy Lidzbark oraz liczbę uczniów
szkół podstawowych w latach
2022-2028, należy prognozować,
że w kolejnych latach szkolnych
w lidzbarskim Liceum będzie
tworzony jeden lub nie zostanie
utworzony żaden oddział w roku
szkolnym 2024/2025. Okoliczności te mogą spowodować, że
w LO docelowo będą funkcjonowały tylko cztery klasy, natomiast koszty utrzymania szkoły
pozostaną na dotychczasowym

poziomie lub będą wzrastać.
Zmniejszenie liczby uczniów
doprowadzi automatycznie do
zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej, ponieważ
jest ona uzależniona od liczby
uczniów. Czynniki te spowodują
znaczący wzrost dopłat z budżetu
powiatu działdowskiego do funkcjonowania Liceum. Trzeba również nadmienić, że zmniejszenie
liczby uczniów będzie skutkowało
zmniejszeniem liczby etatów nauczycielskich. Podobna sytuacja
z dużym prawdopodobieństwem
wystąpi w przyszłości także w Zespole Szkół. Z tego względu połączenie obu placówek zapewni
optymalne warunki do dalszego
stabilnego funkcjonowania.
Połączenie obu szkół przyniesie
wiele korzyści każdej placówce.
Przyczyni się do racjonalizacji
kosztów administrowania poszczególnymi szkołami, ponieważ będą
one zarządzane przez jednego dyrektora, który poprzez połączony
budżet uzyska zwiększoną elastyczność w wydatkowaniu środków finansowych. Połączenie obu
szkół umożliwi racjonalne zatrudnienie i wykorzystanie potencjału
kadry pedagogicznej oraz administracyjnej i obsługi.
Włączenie Liceum do Zespołu Szkół nie zakłóci realizacji
działalności żadnej z placówek.
Z perspektywy uczniów oraz rodziców zajęcia odbywać się będą
w podobny sposób jak dotychczas,
w tych samych siedzibach oraz na
znanych i akceptowanych dotychczas warunkach.

410 komputerów trafi do dzieci z Gminy Lidzbark
Wszystko w ramach
konkursu Granty PPGR
„Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR”
w ramach którego Gmina
Lidzbark pozyskała
1 291 500,00 zł na zakup
410 laptopów wraz
z oprogramowaniem.
- W ramach projektu sprzęt trafi do 410 osób, które aplikowały
o sprzęt w określonym czasie do
Urzędu Miasta i Gminy i spełniły
założenia formalne Programu.
Celem programu było wsparcie
rodzin popegeerowskich w za-

kresie dostępu do sprzętu komputerowego, a przede wszystkim
wyeliminowanie ograniczeń
związanych z nauką zdalną, która w obecnych czasach króluje
w polskich szkołach – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
To kolejny program dofinansowania na sprzęt komputerowy,
z którego skorzystała Gmina
Lidzbark. W poprzednich latach
dzięki udziałowi w programie
„Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” udało się zakupić 66
laptopów za ponad 170 tysięcy
złotych, które przekazane zostały
uczniom wszystkich szkół z terenu Gminy Lidzbark.
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BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE
116 123
CZYNNY CODZIENNIE OD 14:00 DO 22:00

TELEFON WSPARCIA EMOCJONALNEGO DLA DOROSŁYCH

22 484 88 04
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OD 11:00 DO 21:00

TELEFON ZAUFANIA MŁODYCH

116 111

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 121 212

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA

800 120 002

WSPARCIE DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH (BĘDĄCYCH W ŻAŁOBIE)
TUMBO POMAGA POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W ŻAŁOBIE
DOBRE SŁOWA TELEFON DLA SENIORÓW
TELEFON POGADANIA
TELEFON ZAUFANIA HIV / AIDS
TELEFON ZAUFANIA „UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE”

800 108 108
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 14:00 DO 20:00
800 111 123
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 12:00 DO 18:00
12 333 70 88
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 10:00 DO 12:00 OD 17:00 DO 19:00
800 012 005
CZYNNY CODZIENNIE OD 12:00 DO 20:00
801 888 448
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 9:00 DO 21:00
801 889 880
CZYNNY CODZIENNIE OD 17:00 DO 22:00
800 199 990
CZYNNY CODZIENNIE OD 16:00 DO 21:00

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI - NARKOMANIA

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
W Lidzbarku również
działa Nieodpłatny
Punkt Pomocy Prawnej,
w którym na zmianę
mieszkańców przyjmuje
trzech prawników.
Biuro znajduje się na ul. Dworcowej 2 (budynek przy dworcu
PKS). Czynne jest codziennie:
• Poniedziałek od 13:00 do
17:00,

• wtorek od 13:00 do 17:00,
• środa od 13:00 do 17:00,
• czwartek 8:30- 12:30,
• piątek 8:30-12:30
Kto może skorzystać
z nieodpłatnej
pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść odpłatnej
pomocy prawnej.
Co obejmuje nieodpłatna
pomoc prawna?

Poinformowanie osoby fizycznej
o obwiązującym stanie prawnym
oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na

niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. Wskazanie osobie
uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu. Sporządzanie
projektu pisma w sprawach,
o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym. Nie-

odpłatną mediację. Sporządzenie
projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania
i ryzyku finansowym związanym
ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Koniec z nielegalnym wyrzucaniem śmieci!
Gmina Lidzbark zakupiła
fotopułapkę, która została
zamontowana (zgodnie
z przepisami prawa)
w obszarze przestrzeni
publicznej, gdzie pojawiają
się nielegalnie podrzucane
odpady. Montaż fotopułapki
ma przyczynić się do wykrycia
sprawców nielegalnego
wyrzucania śmieci.

Jak to działa?

Kiedy fotopułapka zarejestruje osobę, która wyrzuca śmieci
w miejscu do tego nieprzeznaczonym, materiał dowodowy
zostanie przekazany na policję,
w celu ustalenia sprawcy i ukarania odpowiedniej wysokości
mandatem karnym. Co roku na
wiosnę, w pewnych punktach
gminy, gdzie łatwo jest podrzucić śmieci (przelotowe, boczne,
nieoświetlone drogi) pojawiają

się co rusz nowe, dzikie wysypiska mniejszych lub większych
rozmiarów.
Dla sytuacji związanej z brakiem zachowania czystości i porządku nie ma żadnego usprawiedliwienia. Zróbmy wszystko,
aby nasza Gmina była czystym
i przyjaznym dla mieszkańców
i jej gości miejscem. Nie zaśmiecajmy naszego wspólnego
dobra, dbajmy razem o ład i porządek w gminie!
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Lidzbarska kapsuła czasu
pełna pamiątek
Kapsuła czasu to miejsce, w którym zostawia się informacje dla przyszłych
pokoleń, między innymi archeologów i historyków. Będzie ona także niezwykłym
wspomnieniem i wiadomością dla przyszłych mieszkańców miasta i gminy
Lidzbark. Kapsuła czasu ma na celu pozostawienie wspomnień i pamiątek po
obecnych czasach, w których żyjemy.
Kapsuła czasu to efekt pomysłowości człowieka i nieodpartej
chęci pozostawienia po sobie
śladu. Kapsuły czasu są historycznym przechowaniem przedmiotów
i informacji z danego okresu w ziemi, fundamentach, budynkach czy
skałach wszędzie tam, gdzie jest
szansa na ich przetrwanie. Celem
tego zabiegu jest odnalezienie ich
przez archeologów, antropologów,
historyków czy nawet zwykłych ludzi, którzy poinformują o znalezisku odpowiednie instytucje.

ośrodkiem szkoleniowym w Złocieńcu. Zawierała zdjęcia, gazety, monety i dwie kopie Mein Kampf Hitlera.
Szkoda, że tak bezwartościowe
znaleziska nadające się do miejskich
szaletów również znajdują się w takich kapsułach. Innym przykładem
jest kapsuła czasów więźniów z Auschwitz zawierająca szkice i pisma.
Wszystkie przekazane pamiątki
stanowią cenny dobytek, a w przyszłości będą źródłem wiedzy
o przeszłości.

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie jest ciężkie,
wszystko zależy od tego jak będziemy definiować kapsułę czasu.
Termin kapsuła czasu został użyty
w roku 1938, ale pierwsze ukryte
elementy z przeszłości zostały od-

nalezione w wiatrowskazie umieszczonym na szczycie Faneuil Hall
w Bostonie (1761). Obyczaj tworzenia kapsuł narodził się prawdopodobnie w XIX wieku. W ostatnich
czasach i w skali lokalnej, ogólnopolskiej, ale też ogólnoświatowej
wiele się dzieje. Zawartość kapsuły
może być ciekawą wiadomością
dla przyszłych pokoleń mieszkańców gminy Lidzbark. Jej stworzenie
nawiązuje do tradycji gromadzenia
i przechowywania pamiątek z okazji ważnych wydarzeń i przekazywania ich potomnym.
Najstarszą kapsułę odkryto
w Strzegomiu, pochodziła z roku
1179-1783 zawierała dokumenty i kilka monet. Wśród znalezisk
znajdują się również kapsuły czas
z okresu drugiej wojny światowej.
W roku 2016 odnaleziono kapsułę,
która znajdowała się pod dawnym

Bogdan Brzozowski

Dzienny Dom Senior +

Kto wymyślił kapsułę czasu?

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Żłobek Miejski

- Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Dzienny Dom Senior +

- Żłobek Miejski
- Przedszkole Miejskie
- Przedszkole Bajkowy Zakątek
- Przedszkole SPSK im. Dzieciątka
Jezus we Wlewsku
- Parafia pw. Świętego Wojciecha
w Lidzbarku
- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im K. K.
Baczyńskiego w Lidzbarku
- Szkoła Podstawowa w Bryńsku
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starym Dłutowie

- Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa", które
prowadzi Szkołę Podstawową
w Słupie
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
- Koło Gospodyń Wiejskich Michalinki w Bryńsku
- Starszy Chorąży Sztabowy Marynarki Wojennej Bogdan Brzozowski służący
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Przychodnia Eskulap
- Zespół Szkół w Lidzbarku

Liceum Ogólnokształcące

Środowiskowy Dom Samopomocy

Przychodnia Eskulap

Do lidzbarskiej kapsuły
czasu pamiątki przekazali:

Przedszkole we Wlewksu

Zespół Szkół w Lidzbarku
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Koło Gospodyń Wiejskich w Bryńsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole Bajkowy Zakątek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Parafia pw. św. Wojciecha

Szkoła Podstawowa w Słupie

Szkoła Podstawowa w Bryńsku

Szkoła Podstawowa w Dłutowie

Przedszkole Miejskie
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Ferie w Lidzbarku
Siatkówka, piłka nożna, zabawy i gry na lodowisku oraz e-sport, czyli cykl
zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „Ferie z MOSiR-em”.
Zabawy dla najmłodszych przygotował także lidzbarski Dom Kultury.
Przez całe ferie każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Największym zainteresowaniem cieszył
się Turniej Piłki Nożnej dzikich
drużyn rocznika 2005-2008 w
którym wzięło udział 60 uczestników. MGOK Lidzbark zorganizował szereg zajęć plastycznych,
fotograficznych, maratonów filmowych, pokazów bajek oraz
gier i zabaw. Biblioteka Miejska
z kolei przygotowała dla naj-

młodszych m. in. zabawy ruchowe, gry komputerowe, a także
zajęcia karaoke.
Siatkówka, piłka nożna, zabawy
i gry na lodowisku oraz e-sport,
czyli cykl zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
"Ferie z MOSiR-em". Zabawy dla
najmłodszych przygotował także
lidzbarski Dom Kultury.
Przez całe ferie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Największym

zainteresowaniem cieszył się Turniej Piłki Nożnej dzikich drużyn
rocznika 2005-2008 w którym
wzięło udział 60 uczestników.
MGOK Lidzbark zorganizował szereg zajęć plastycznych, fotograficznych, maratonów filmowych,
pokazów bajek oraz gier i zabaw.
Biblioteka Miejska z kolei przygotowała dla najmłodszych m. in.
zabawy ruchowe, gry komputerowe, a także zajęcia karaoke.

