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Rodzinne Ogródki Działkowe 
z dofinansowaniem
Ogródki działkowe to miejsca, które pełnią ważną rolę w naszych miastach, z których bardzo często korzystają dzieci, osoby 
starsze, a przede wszystkim osoby mieszkające w blokach. 

Gmina Lidzbark pozyskała 
dofinansowanie w ramach 
„Grantu Marszałka Wojewódz-
twa dla Rodzinnych Ogródków 
Działkowych” na modernizację 

ogródków działkowych im. 
Stefana Żeromskiego w Li-
dzbarku. Rodzinne Ogródki 
Działkowe przy ul. Żeromskiego 
w ramach grantu otrzymały 

15 000 zł dofinansowania. Dzięki 
pozyskanym środkom możliwe 
będzie dokończenie wymiany 
ogrodzenia od strony ul. Że-
romskiego, a także postawienie 

lampy solarnej, która doświetli 
ogródki działkowe. Podzięko-
wania należą się wiceprze-
wodniczącej Rady Miejskiej 
Dorocie Wacławskiej, prezes 

Zarządu ROD Izabeli Rzeszutko 
oraz sekretarzowi Zarządu ROD 
Karolowi Rogozińskiemu, którzy 
szczególnie zaangażowani byli 
w pozyskanie środków.

I Plażowa 
Potańcówka
W sierpniu odbyła się pierwsza Plażowa Potańcówka 
na nowopowstałych tarasach na Plaży Miejskiej w Li-
dzbarku. 

Potańcówka okazała się strza-
łem w dziesiątkę. Przy muzyce 
zespołu Arian do późnych go-
dzin nocnych bawili się zarów-
no młodsi jak i starsi. Atmos-
fera była niezwykle pozytywna, 

a uśmiechy nie schodziły ba-
wiącym się z twarzy. Byliście? 
Podobało Wam się? Dajcie znać 
czy chcecie więcej takich imprez 
na lidzbarskiej plaży? 



str. 3Inwestycje

Otwarcie świetlicy w Bryńsku
Podczas tegorocznej edycji Dni Lasu w Bryńsku odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej, która została 
wyremontowana dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Remont budynku z pewno-
ścią przyczyni się do integracji 
lokalnej społeczności. Całko-
wity koszt inwestycji to 703 

555,69 zł z czego 649 369,96 zł 
to pozyskane dofinansowanie. 
W ramach inwestycji powięk-
szona została sala, powstały 

też nowe pomieszczenia, m. in. 
dla koła gospodyń wiejskich, 
strażaków z OSP Bryńsk i bi-
blioteki. Ponadto wymieniony 

został dach oraz drzwi i okna. 
Modernizacji poddane zostały 
również instalacje grzewcza 
i elektryczna. W nowo wyre-

montowanej Bibliotece zawi-
sną obrazy przekazane przez 
jedną z uczennic Szkoły Pod-
stawowej w Bryńsku.

Kolejne inwestycje w Gminie
Trwa realizacja kolejnych zadań przewidzianych w tegorocznym budżecie. 

Trwa przebudowa dróg w Ja-
mielniku, na które udało się pozy-
skać dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Na przebudowę dwóch dróg uda-

ło się pozyskać blisko 700 000 zł 
dofinansowania. Całkowita war-
tość remontu dróg to niespełna 
900 000 zł. W ramach budowy dróg 
trwa budowa kanalizacji, do któ-

rej podłączeni zostaną okoliczni 
mieszkańcy.

Zakończyły się prace przy prze-
budowie placu przy świetlicy wiej-
skiej w Bełku. W Słupie natomiast 

trwa zagospodarowanie terenu 
przy stawie, w ramach którego po-
wstanie nowe miejsce rekreacji dla 
mieszkańców wsi. Powstanie nowa 
altana, pomost, chodnik z kostki 

brukowej. Pojawią się także ławki 
oraz miejsca postojowe dla rowe-
rów. Cały teren zostanie ogrodzony 
i obsadzony roślinnością. 

Budowa drogi w JamielnikuPlac przy świetlicy w Bełku

Budowa kanalizacji w Jamielniku
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Wrak Race po raz kolejny w Bełku
Ryk silników, kłęby dymu i zapierające dech w piersiach zwroty akcji! Śmiało można stwierdzić, że ta impreza „ma to coś”! Było 
głośno, piaszczyście, szybko i emocjonująco, a kierowcy wraków prześcigają się w pomysłach na ich prezentację.

Tradycyjnie 15 sierpnia w Beł-
ku auta ścigały się, zderzały 
ze sobą, niektóre przegrywa-
ły z piachem, inne uderzały 
w przeszkody. Tumany kurzu 
i odgłosy gniecionej karoserii, 

nie należały do rzadkości. To już 
kolejna edycja Wrak Race w Beł-
ku. Ogromne zainteresowanie 
tego typu imprezą to także za-
sługa gwiazd, które dały kon-
cert po zakończeniu wyścigów: 

zespół Letni Chamski Podryw 
oraz D-Bomb. Podczas zawodów 
odbyła się kwesta na rzecz pod-
opiecznych Placówek Opiekuń-
czych Mario i Olek w Lidzbarku, 
którą przeprowadziła Wiceprze-

wodnicząca Rady Miejskiej.
Wyścigi ciągników i wra-

ków z pewnością dostarczyły 
wszystkim zgromadzonym nie 
lada emocji. Gratulujemy zwy-
cięzcom i wszystkim uczestni-

kom zawodów, a przede wszyst-
kim organizatorom i sponsorom, 
bez których to wydarzenie nie 
byłoby możliwe. Do zobaczenia 
za rok!
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Termomodernizacja i budowa windy  
w Przychodni Zdrowia w Lidzbarku 
Docieplenie ścian budynku, usprawnienie systemu przygotowania c.w.u. oraz wykonanie windy to tylko część z zadań, które 
zostaną zrealizowane w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W latach 2015 - 2017 został 
przeprowadzony gruntowny 
remont całej przychodni. Wów-
czas podczas prac całkowicie 
przebudowany został hol przy 
wejściu głównym oraz recepcja 
lidzbarskieej przychodni. Wy-
remontowano również łazien-
ki dla pacjentów i personelu. 
Przebudowana została część 
dla osób dorosłych wraz z po-
mieszczeniami gdzie udzielana 
jest świąteczna i weekendowa 
pomoc ambulatoryjna, a także 
część dziecięca, gdzie zmie-
niono układ pomieszczeń, po-
większono poczekalnię oraz 
wydzielono nowe pomiesz-
czenie, które zaadaptowano 
na gabinet lekarski. Odno-
wiono również piętro budyn-
ku. Prace obejmowały remont 
całego holu: malowanie ścian, 
wymianę drzwi gabinetów, 
wymiana podłogi oraz grzejni-
ków. Całkowity koszt remon-
tu przychodni wyniósł wów-
czas ponad 300 tys. zł. Wtedy 
też uruchomiono świąteczną 
i weekendową pomoc lekar-
ską. Po remoncie wewnętrznej 

części budynku przyszedł czas 
na zadbanie o zewnętrzny wy-
gląd Przychodni Zdrowia w Li-
dzbarku. Budynek już wkrótce 
stanie się bardziej eko i zmieni 
swój wygląd zewnętrzny.

- Po modernizacji wnętrza 
przychodni przyszedł czas 
na ocieplenie budynku z ze-
wnątrz. Głównym celem termo-
modernizacji naszej przychod-
ni jest zmniejszenie zużycia 
energii, a także poprawa efek-
tywności wykorzystania ener-
gii cieplnej, co pozytywnie 
wpłynie na środowisko. Dzięki 
temu obniży się także roczne 
zużycie energii, a co za tym 
idzie obniżą się koszty ogrze-
wania obiektu. Nie bez znacze-
nia jest także fakt, iż remont 
przychodni poprawi znacznie 
jej estetykę. – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.

W ramach przeprowadzane-
go remontu docieplone zosta-
ną wszystkie ściany budynku 
przychodni, dach, wymienio-
na zostanie stolarka okienna 
i drzwiowa, oprawy oświetle-
niowe usprawnieniu ulegnie 

system przygotowania c.w.u, 
wykonane zostanie usprawnie-
nie instalacji c.o., instalacji ga-
zowej wraz z kotłownią, insta-
lacji fotowoltaicznej, a także 
zainstalowana zostanie winda.

Wartość całego zadania to 2 
174 571,39 zł, z czego 1 060 

329,39 zł to uzyskane dofi-
nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020.

To kolejny etap działań 

na rzecz ochrony zdrowia 
w Gminie Lidzbark. Dzięki efek-
tywnym, nowoczesnym i sku-
tecznym działaniom na rzecz 
rozwoju ochrony zdrowia, pro-
filaktyki zdrowego stylu życia 
i promocji aktywności fizycznej 
w kwietniu Lidzbark odznaczo-
ny zostały certyfikatem jakości 
Miasto i Gmina Lidzbark jako 
Samorząd Promujący Zdrowie. 
Gmina Lidzbark od lat promuje 
zdrowy styl życia, dba o zdro-
wie mieszkańców i bierze 
udział w kampaniach promują-
cych zdrowie. Od początku 2016 
roku nieprzerwanie na terenie 
miasta funkcjonuje weeken-
dowa oraz świąteczna opieka 
zdrowotna. Przedsięwzięcie re-
alizowane jest w zakresie za-
pewnienia mieszkańcom Gminy 
Lidzbark ambulatoryjnej opie-
ki lekarskiej i pielęgniarskiej 
w ramach poprawy dostęp-
ności mieszkańców do usług 
medycznych. Od początku ist-
nienia ambulatorium usługę 
świadczy szpital w Brodnicy. 
Całość zadania finansowana 
jest z budżetu Gminy Lidzbark.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz Wiesław Zdzisław Dawid, właściciel firmy realizującej inwestycję
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Sztandar na 100-lecie OSP Bryńsk
8 sierpnia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryńsku świętowali 100-lecie działalności. Pomimo, że praca strażaka nie 
należy do najłatwiejszych, to w szeregi OSP wstępują coraz częściej młode osoby. Trudna i często niebezpieczna służba nie 
odstrasza tez kobiet. W OSP Bryńsk aktywnie działa 34 strażaków, którzy nie tylko gaszą pożary, ale często ratują zdrowie, 
a nawet życie.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta, po której uroczystym po-
chodem poprowadzonym przez 
dh Radosława Kilanowskiego 
oraz Młodzieżową Orkiestrę Dęta 
pod kierunkiem kapelmistrza 
Grzegorza Orłowskiego zgroma-
dzeni przeszli na cmentarz, gdzie 
pod pomnikiem dla strażaków 
zostały złożone kwiaty oraz za-
palone znicze. Następnie orszak, 
w którym udział wzięły pocz-
ty sztandarowe jednostek OSP 

z terenu Gminy Lidzbark, przed-
stawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej, władz samorządowych, 
samorządu powiatu działdow-
skiego, lasów państwowych, 
przedstawiciele firm świadczą-
cych usługi leśne oraz miesz-
kańcy, przemaszerował na plac 
nowo wyremontowanej świetlicy 
wiejskiej, która pełni również 
funkcję remizy dla strażaków, 
gdzie odbyły się główne uroczy-
stości tego wyjątkowego jubile-

uszu. Uroczysty apel rozpoczął 
się złożeniem meldunku Dyrek-
torowi Wykonawczemu Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
druhowi Grzegorzowi Matczyń-
skiemu. Kolejnym punktem było 
odegranie hymnu oraz podnie-
sienie flagi państwowej. Po przy-
witaniu gości i przedstawieniu 
historii jednostki przez druha 
Benedykta Kwiatkowskiego mia-
ło miejsce nadanie sztandaru 
jednostce OSP z Bryńska oraz 

wbicie pamiątkowych gwoździ, 
a także poświęcenie sztandaru, 
który ufundowany został przez 
mieszkańców wsi jako symbol 
uznania za dotychczasową dzia-
łalność strażaków. Jubileusz był 
także okazją do nadania odzna-
czeń, medali i wyróżnień dla za-
służonych strażaków jednostki 
w Bryńsku. Podczas uroczystości 
obecni byli także przedstawicie-
le władz wojewódzkich struktur 
OSP, którzy podziękowali stra-

żakom z Bryńska za ich codzien-
ną pracę. Sztandar odznaczony 
został Złotym Znakiem Związku 
Ochotniczych Straży RP. Całą 
uroczystość poprowadziła Na-
czelnik Wydziału Organizacyj-
nego UMiG Lidzbark, Małgorzata 
Nawrocka.

OSP w Bryńsku istnieje oficjal-
nie od 1920 roku. Obchody miały 
się odbyć w roku ubiegłym, ale 
plany te pokrzyżowała pandemia.
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Integracja mieszkańców sołectw
Festyny tematyczne na terenie sołectw trwają w najlepsze. W minionym miesiącu swoje święto obchodzili mieszkańcy Jelenia, 
Bełku, Bryńska, Nicka i Słupa. Tradycyjne imprezy tematyczne na terenie wsi to czas, który mieszkańcy sołectwa, mimo panu-
jącej pandemii, mogą spędzić na rozmowach na temat wspólnego dobra wsi.

Bełk Bryńsk

Nick

SłupJeleń
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#SzczepimySię
Mobilna jednostka szczepień w lipcu 2021 roku 
zaszczepiła 325 mieszkańców Miasta i Gminy Li-
dzbark. Najwięcej, bo aż 90 osób, zaszczepiło się 
podczas Pikniku Zdrowotnego w dniu 24 lipca. 

Z usług Mobilnej Jednostki 
Szczepień korzystają również 
pracodawcy. Wczoraj chętni pra-
cownicy szczepili się w firmie 
Wolność Meblarska Sp. z o.o.. 
Wcześniej szczepienia odbyły 
się w firmie MP Auto, Poldrew 
Trading Company Sp. z o.o. oraz 

KARWEL.
Jeżeli jesteś pracodawcą 

i chciałbyś aby do Twojej firmy 
przyjechała mobilna jednost-
ka szczepień zadzwoń: NZOZ 
„Na Ratunek” Malwina Dąbrow-
ska tel. 535-341-651.

Lidzbarski Budżet 
Obywatelski: 
nie zwlekaj, złóż projekt!
Etap zgłaszania wniosków obywatelskich zadań do budżetu obywatelskie-
go kończy się 3 września. Nie czekajcie na ostatnią chwilę, by przedstawić 
swoją propozycję. Do zagospodarowania jest kwota 100 tysięcy złotych!

Mechanizm jest bardzo pro-
sty: każda osoba mieszkająca 
w Lidzbarku, która ukończyła 16 
rok życia może złożyć propozy-
cję zadania. Warunek? Musi być 
ono zgodne z prawem, możliwe 
do wykonania w ciągu jednego 
roku i mieścić się w kwocie bu-
dżetu, czyli 100 000 zł. Na zada-
nia, które spełnią te wymagania 
będziemy mogli głosować pod 

koniec września. Propozycje, 
które zyskają największe popar-
cie, zostaną wpisane do budżetu 
miasta i zrealizowane w 2022 
roku.

Wnioski budżetowe należy 
składać na specjalnych formu-
larzach zgłoszeniowych. Formu-
larze zgłoszeniowe są dostępne 
w: Urzędzie Miasta i Gminy w Li-
dzbarku oraz na stronie interne-

towej ww.lidzbark.pl
Pomoc w wypełnieniu wniosku 

można uzyskać w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Lidzbarku, ul. Są-
dowa 21, pok. 12, tel. 23 696 15 05 
wew. 182.

Liczymy na to, że i w tym roku 
nie zabraknie pomysłów, które 
wzbogacą i uatrakcyjnią nasze 
miasto.

Wakacyjne remonty w szkołach
1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. W trakcie wakacji wiele szkół przeprowadziło mniejsze i większe remonty. 
Powstały nowe sale lekcyjne, odnawiano korytarze czy łazienki.

Szkoła Podstawowa nr 1
Podczas wakacji w Szko-

le Podstawowej nr 1 wykona-
no szereg prac remontowych: 
podwieszono sufity w salach 
lekcyjnych, odmalowano ściany, 
wymieniono stopnie schodowe 
i podest na półpiętrze, wykona-
no też prace remontowe na da-
chu. Najbardziej obszernym 
i gruntownym remontem objęta 
została biblioteka miejska. Wy-
mieniono podłogę, podwieszono 
nowy sufit, odmalowano ściany.

Szkoła Podstawowa nr 2
Wykonano remonty, uspraw-

nienia i zakupy z myślą o popra-
wie warunków nauki szkolnej: 
oznakowanie ciągów komu-
nikacyjnych (w tym schodów) 

zgodnie z zasadami dostępności 
placówki, zamontowano barierki 
ochronne przed głównym wej-
ściem do budynku szkolnego, 
dwa wyłączniki alarmowe prądu, 
zabezpieczenie schodów przed 
placem zabaw (wygrodzenie), 
naprawiono urządzenia na pla-
cu zabaw, zainstalowano dwie 
kamery monitorujące parking 
rowerowy, zakupiono 6 laptopów 
w ramach programu „Aktyw-
na Tablica” oraz 5 ze środków 
budżetu szkoły, wymieniono 
większą część tablic na nowe, 
w klasach i sanitariatach zo-
stało wymienione oświetlenie 
na energooszczędne zgodne 
z normami BHP. Największym 
działaniem był generalny re-

mont kuchni szkolnej.
Szkoła Podstawowa w Bryńsku
W roku szkolnym 2020/2021 

szkoła otrzymała wsparcie fi-
nansowe na realizację zadania 
w ramach modułu 3 wielolet-
niego rządowego programu „Po-
siłek w szkole i w domu” na re-
mont i wyposażenie stołówki. 
Całkowity koszt remontu wy-
niósł 14.000 zł a jej wyposażenie 
16.000 zł. W wakacje wykonano 
także generalny remont sali 
lekcyjnej w ramach środków 
własnych. Wykonano też drob-
ne prace naprawcze w salach 
dydaktycznych (gipsowanie, 
malowanie) i zakupiono pomoce 
do terapii sensorycznej na kwo-
tę 6.167,00 zł. Szkoła Podstawowa nr 2
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Szkoła Podstawowa w Wąpier-

sku
Ogrodzono teren szkoły na od-

cinku 44 m bieżących z paneli 
ogrodzeniowych o wysokości 
1,5m i szerkości 2,5 m. Zosta-
ły założone w grunt krawężniki 
oraz ocynkowane słupki ogro-
dzeniowe. Pomalowano sufit 
i ściany farbą emulsyjną oraz 
lamperię farbą olejną w koryta-
rzu i wiatrołapie łazienek szkol-
nych. Naprawiono równoważnię 
jako jeden z elementów placu 
zabaw. Pomalowano farbą olejną 
maszty na flagi. Zakupiono po-
moce dydaktyczne z dotacji mi-
nisterialnej 7 laptopów przy 25% 
udziale środków własnych.

Szkoła Podstawowa w Słupie
W Szkole Podstawowej w Słu-

pie odświeżono schody i pro-
gi drzwi. Planowana jest także 
konserwacja zabawek na placu 
zabaw. Niektóre elementy za-
bawowe na placu zabaw będą 
w najbliższym czasie wymienio-
ne gdyż uległy zniszczeniu przez 
próchnicę.

SP Dłutowo
Przy budynku, w którym zajęcia 

mają dzieci z oddziałów przed-
szkolnych, przygotowano teren 
pod plac zabaw. Zostały usu-
nięte stare elementy i zabawki, 

oczyszczono i wyrównano te-
ren. W budynku głównym szkoły, 
remontowane są 2 łazienki dla 
pracowników, wymieniane drzwi 
do części pomieszczeń na kory-
tarzu górnym i dolnym.

Szkoła Podstawowa w Kiełpi-
nach

Podczas wakacji przygotowa-
no nową salę lekcyjną dla klasy 
pierwszej, wymienono części 
mebli, stolików i krzeseł, zaku-
piono ławki i stoły przy szkole 
do zajęć na świeżym powietrzu 
oraz rekreacji podczas przerw, 
zmodernizowano salę kompute-
rową.

Żłobek Miejski
W okresie wakacyjnym Żłobek 

Miejski w Lidzbarku wykorzy-
stał dwutygodniową przerwą 
techniczną na drobne naprawy, 
dezynfekcję zabawek i pomocy 
dydaktycznych, pranie i ozono-
wanie wykładzin oraz ozono-
wanie wszystkich pomieszczeń 
żłobka. Poza tym na placu zabaw 
dla dzieci powstał pociąg wyko-
nany z kolorowych siedzisk sta-
dionowych, ścieżka sensoryczna 
oraz autorska „żłobkowa orkie-
stra” wykorzystująca przedmioty 
codziennego użytku, takie jak: 
metalowe miski, wiaderka, pusz-
ki, doniczki i inne do stworzenia 

perkusji dla dzieci. Nowe instru-
menty muzyczne bardzo przypa-
dły Maluszkom do gustu.

Przedszkole Miejskie w Li-
dzbarku

W okresie wakacyjnym 
w przedszkolu pomalowano 1 
salę w całości, pozostałe sale 
i pomieszczenia przeznaczone 
do zajęć odnowiono częściowo. 
Do niektórych sal zostały zaku-
pione wykładziny, nowe karnisze 
i firany oraz stoliki, krzesełka 
i leżaki. Zakupiono także kilka 
tablic tekstylnych oraz projek-
cyjny ekran przenośny. Placówka 
wzbogaciła się w nowe, atrakcyj-
ne pomoce dydaktyczne: tunele, 
edukacyjne plansze dydaktyczne, 
książki do zajęć terapeutycz-
nych oraz sprzęt specjalistycz-
ny do integracji sensorycznej. 
W ramach modernizacji budyn-
ku przedszkolnego trwają prace 
związane z zamontowaniem no-
wych okien na klatkach schodo-
wych i urządzeń zapobiegających 
zadymieniu, do usuwania dymu 
z klatek schodowych. Do końca 
sierpnia klatki schodowe zostaną 
również pomalowane.

Przedszkolny plac zabaw został 
zmodernizowany i pomalowany, 
a niebawem stanie tez dodatko-
wy nowy plac.

Przedszkole Miejskie

Żłobek Miejski

Szkoła Podstawowa nr 1

Przedszkole Miejskie

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa w Dłutowie

Szkoła Podstawowa w Bryńsku Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Żłobek Miejski

Szkoła Podstawowa w Bryńsku
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Nowe obowiązki 
dla właścicieli 
budynków
W lipcu wystartowała Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca 
budynku czy lokalu jest zobowiązany złożyć de-
klarację do CEEB o użytkowanych źródłach cie-
pła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów 
mieszkalnych, jak i budynków użyteczności pu-
blicznej i lokali usługowych. 

Dla budynków, które już istnie-
ją właściciel lub zarządca ma 12 
miesięcy na złożenie deklaracji, 
natomiast dla nowopowstałych 
budynków termin ten wynosi 14 
dni od dnia pierwszego urucho-
mienia źródła ciepła. W przy-
padku zmiany źródła ciepła wła-
ściciel lub zarządca budynku czy 
lokalu na złożenie nowej dekla-
racji ma 14 dni od dnia, w którym 
zaistniała zmiana. Deklarację 
można złożyć drogą elektronicz-
ną za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego CEEB lub 
w formie papierowej w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Lidzbarku przy 
ul. Sądowej 21, 13- 230 Lidzbark.

Przesłanie danych jest obo-
wiązkowe. Za brak zgłoszenia 
lub przekroczenie dopuszczal-
nego terminu będą groziły kary 
grzywny. Szczegółowe infor-
macje na temat CEEB dostępne 
są na stronie Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego: www.
gunb.gov.pl

Wykup mieszkanie 
komunalne z bonifikatą
Własne mieszkanie nawet za 30% jego wartości. Wykup mieszkania komunalnego to nic 
innego, jak możliwość nabycia lokalu z upustem. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.) najemca lokalu 
ma pierwszeństwo w nabyciu prawa własności wynajmowanego na czas nieoznaczo-
ny lokalu mieszkalnego. Wpłacając należność jednorazowo nasi mieszkańcy otrzymają 
w tym roku bonifikatę w wysokości 70% od ceny rynkowej mieszkania.

Zalety wykupu w tej formie 
mieszkania:

1. Niska kwota do zapłaty 
za mieszkanie – możliwość za-
kupu bez kredytu hipotecznego,

2. Pełna własność – wykupio-
nym mieszkaniem możemy do-
wolnie dysponować,

3. Prosta procedura wykupu – 
po złożeniu wniosku wszystkie 
czynności wykonują urzędnicy.

Więcej informacji można uzy-
skać w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Lidzbarku w Wydziale Geodezji 
i Ochrony Środowiska pok. 19 lub 
pod nr tel. 23 696 15 05 wew. 136.

Druki wniosków dostępne 
są w w/w Wydziale oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu.

Wykup swoje mieszkanie zanim 
zrobi to ktoś inny! 

Gmina finansuje badania dla mieszkańców
Badanie RTG klatki piersiowej pozwala na zobrazowanie narządów i kości zlokalizowanych nad mięśniem przepony. Specjalista 
na podstawie obrazu uzyskanego podczas prześwietlenia może określić, czy występują nieprawidłowości w wyglądzie płuc, serca 
oraz żeber. Rentgen klatki piersiowej jest badaniem bezbolesnym i szybkim.

150 mieszkańców Gminy Li-
dzbark miało okazję wykonać 
w sierpniu profilaktyczne bada-
nia RTG klatki piersiowej mające 
na celu wczesne wykrycie scho-
rzeń układu oddechowego. Ba-
danie było bezpłatne i trwało kil-
ka minut. Ambulans z mobilnym 
sprzętem wykonującym badanie 
RTG klatki piersiowej zagościł 

w naszej gminie po raz pierwszy. 
Ambulans to unikalna, mobilna 
stacja medyczna, składająca się 
z poczekalni - rejestracji oraz 
dwóch gabinetów lekarskich, 
wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt. – Po szczepieniach prze-
ciw COVID – 19, z których skorzy-
stało już blisko 400 mieszkańców, 
badania RTG klatki piersiowej 

to kolejny etap profilaktyki po-
covidowej tak ważnej w czasie 
panującej stale pandemii – mówi 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek.

To kolejny etap profilaktyki zdro-
wotnej w naszej gminie. W maju 
Lidzbark po raz drugi już odwie-
dził ambulans Fundacji Ronalda 
McDonalda, zaproszony przez 

Burmistrza Lidzbarka Macieja 
Sitarka. Badani w nim byli młodzi 
mieszkańcy naszej gminy pod ką-
tem zmian nowotoworowych oraz 
wrodzonych wad nerek i dróg 
moczowych. W marcu natomiast 
101 Pań przebadanych zostało 
w mammobusie pod kontem no-
wotworu piersi. Profilaktyczne ba-
dania przesiewowe to jeden z naj-

lepszych sposobów na wczesne 
wykrywanie zmian chorobowych. 
- Dziękujemy za możliwość bada-
nia. Takie badania są na wagę zło-
ta. Cieszę się, że mogę skorzystać 
z takich badań tu na miejscu, bez 
jeżdżenia do innego miasta i cze-
kania w kolejkach – mówiła jed-
na z mieszkanek korzystających 
z badania.
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Lidzbarscy kajakarze z medalami
Co prawda Igrzyska Olimpijskie w Tokio dobiegły końca, ale sportowe emocje jeszcze nie opadły. Lidzbarscy sportowcy również 
wrócili do domu z medalami z Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI:

Dystans 1000m

Damian Sadowski - złoto 

Damian Sadowski & Juliusz Kitewski - złoto

Dystans 500m

Amelia Braun - złoto

Damian Sadowski & Juliusz Kitewski – złoto

Amelia Braun & Oliwia Kordalska - srebro

Juliusz Kitewski - brąz

Dystans 200m

Amelia Braun - złoto

Wystartowały zapisy do tegorocznej MTB Weltrack 
Lidzbark o Puchar Burmistrza Lidzbarka

Mamy wielkie powody do dumy 
z naszych niebywale walecznych, 
ambitnych, i co najważniejsze, 
najlepszych w Polsce kanadyj-

karzy z Lidzbarka. W dniach 5 – 
9.08. odbyła się 27. Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży – Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych 

i Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Kajakarstwie Klasycznym. Na-
sza młodzież zdominowała Mi-
strzostwa. Czterech lidzbarskich 

zawodników przywiozło w sumie 
10 medali: 7 złotych, dwa srebr-
ne i jeden brązowy. Talenty ka-
jakarskie rodzą się w Lidzbarku 

pod czujnym okiem m. in. trene-
ra Sławka Marońskiego. Gratu-
lujemy sukcesów! Zapraszamy 
na treningi do sekcji kajakowej.

Na lidzbarskich ścieżkach spotkamy się już 18 września. 
Zapisy na stronie ww.chiptiming.pl
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