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Nowe auto dla ŚDS-u w Lidzbarku
A K T UA L NO Ś C I

6 grudnia burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
przekazał kierownik lidzbarskiego ŚDS-u Annie
Kopiczyńskiej kluczyki do nowego samochodu,
który służyć będzie do codziennego transportu
podopiecznych. Zakup samochodu osobowego,
9-miejscowego, przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się

na wózkach możliwy był dzięki dofinansowaniu
z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie
różnic między regionami – obszar D, Droga bez
barier”, które wyniosło 78 tys. zł. Naszej gminie
jako jednej z dwóch w województwie udało się
otrzymać dofinansowanie w ramach projektu.
Całkowity koszt pojazdu to 130 tys. zł.
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Inicjatorskie spotkanie
w sprawie utworzenia UTW

Przedsiębiorco,
uważaj na oszustów!
A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

W związku z utrzymującym się zjawiskiem kierowania do
przedsiębiorców wpisanych do CEIDG –
odpłatnych ofert, Ministerstwo Rozwoju
przypominają, że wpis
i zmiana w CEIDG są
bezpłatne.

10 stycznia 2017 r. o godz.:
10:00 w sali widowiskowej
MGOK w Lidzbarku odbędzie się spotkanie tematyczne dotyczące powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
będącego filią placówki
w Działdowie. Zgodnie ze
statutem stowarzyszenia,
głównym jego celem jest
włączanie osób starszych
i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie.
Serdecznie zapraszamy.

Firma CEDGiF – CENTRALNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FIRM wysyła dokument (wraz z blankietem opłaty)
stanowiący wezwanie do dokonania opłaty w kwocie 295 zł (słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) za faktycznie dokonany przez
Was Przedsiębiorców wpis do CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Policja ostrzega przed
kieszonkowcami

Jak widać Firma oszukująca używa nazwy na pierwszy rzut oka identycznej z oficjalnym rejestrem działalności gospodarczych. Sam dokument vide załączony skan wraz z blankietem opłat wygląda bardzo
profesjonalnie i skutecznie wprowadza w błąd.

A K T UA L NO Ś C I

Szanowni Przedsiębiorcy pozostańcie czujni
i nie pozwólcie się oszukiwać !!!!

Kieszonkowcy pracują zazwyczaj w grupie, rzadko decydują się działać
pojedynczo. Dogodne warunki stwarzają im miejsca o dużym skupieniu
ludzi, takie jak targowiska handlowe. Wykorzystują oni zamieszanie
i tłok, a często sami go powodują, aby ułatwić sobie „robotę”. Pamięć
o tym, jak uniknąć stania się jego ofiarą jest istotna zwłaszcza wtedy,
gdy zabiegani czy zamyśleni nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się
wokół nas. Tłok dla kieszonkowca to idealna okazja, aby nas okraść.
Często okradzione osoby orientują się, że brakuje im pieniędzy czy
dokumentów dopiero kilka godzin później.

FOTOmigawka
6 grudnia Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Olsztynie powołał
Dariusza Szczawińskiego na stanowisko
nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark.
Pan Dariusz Szczawiński pracuje w Nadleśnictwie Lidzbark nieprzerwanie od 1
lipca 1997 roku. W okresie 1997-1999
pracował jako stażysta i podleśniczy.
W latach 1999-2008 pełnił funkcję leśniczego w Leśnictwie Kiełpiny.
W 2008 roku został powołany na stanowisko zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark.

DOBRE RADY:
Jak ustrzec się przed kieszonkowcem?
• Dobrze zabezpiecz noszone przy sobie dokumenty i pieniądze
• Zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie
• Nie noś przy sobie więcej gotówki, niż wynika to z potrzeby
zakupów w danym dniu
• Pieniądze trzymaj przy sobie w dwóch miejscach – pozwoli to
zmniejszyć ryzyko utraty całej kwoty
• Nie demonstruj zawartości portfela, gdy widzą to przypadkowe
osoby
• Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu
• Torebkę należy odwracać zamkiem „do siebie”, a nie na zewnątrz
• Portmonetka powinna zawsze znajdować się na dnie torebki

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark e-mail:umig@lidzbark.pl,
www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107

W sytuacji zagrożenia – usiłowanie kradzieży kieszonkowej –
wszczynaj alarm. Głośny okrzyk zwracający uwagę innych osób potrafi
skutecznie zniechęcić złodzieja.

Redakcja: Biuro ds. Promocji i Turystyki
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Pamiętaj! OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA!
Nie licz na to, że złapiesz kieszonkowca,
postaraj się raczej udaremnić mu kradzież!!!

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/6961182
ISSN 2392-3059
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Fundusze na inwestycje w Gminie
wyższe z każdym rokiem
A K T UA L NO Ś C I

Lidzbarskie inwestycje dają się zauważyć na każdym kroku. Wszelkie remonty i modernizacje to przede wszystkim
dbanie o jakość życia i wygodę mieszkańców, a także osób odwiedzających
gminę.
W 2011 r. kwota przeznaczona na
inwestycje wynosiła 3.471.351,03 zł,
a na dzień 28.11.2016 r.
6.353.138,62 zł.
Już sama różnica w środkach przeznaczonych na prace inwestycyjne odzwierciedla skalę działań. Na koniec
roku zaplanowana jest historyczna
suma na wydatki majątkowe, przekraczająca 8 milionów zł. Władze miasta
świadome potrzeby rozwoju gminy
przeznaczają znaczna część środków
z budżetu na inwestycje i nie zamierzają na tym poprzestać.

Wydatki inwestycyjne Gminy Lidzbark
w latach 2011 - 2017

Lidzbark.pl

Obchody Pierwszego Dnia Seniora
A K T UA L NO Ś C I

W środę, 30 listopada odbyły się obchody I Dnia Seniora
zorganizowane przez ZHP w Lidzbarku. Po uroczystej mszy świętej
zaproszeni goście udali się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultura
na część artystyczną. Seniorzy mogli posłuchać piosenek w wykonaniu
lidzbarskich zuchów i harcerzy, a także obejrzeć przedstawienie
przygotowane przez dzieci z Przedszkola Miejskiego i uczniów z SP
Bryńsk. Występy uświetnił także występ dyrektor Domu Kultury
Katarzyny Borowskiej oraz animatora MGOK Anny Wasielewskiej.

Każdy z seniorów udekorowany został przygotowaną specjalnie na
tę okazję pamiątkową odznaką. – Ten wyjątkowy dzień jest swoistym
ukłonem, formą podziękowania i wyrażenia szacunku dla ludzi
w „jesieni życia”, którzy angażują się w życie społeczno-kulturalne
naszej Gminy. – mówi burmistrz Maciej Sitarek. Wszystkim najstarszym
mieszkańcom Gminy Lidzbark składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, życzliwości oraz aby jesień życia była najlepszym czasem do
spełniania marzeń i życzeń dotąd niespełnionych.

Festyn Integracyjny we Wlewsku
A K T UA L NO Ś C I

zastępca Burmistrza Lidzbarka, który przywiózł dla wszystkich dzieci
kosz z niespodziankami: były bańki dla najmłodszych, dla trochę
starszych jo-jo, smycze i długopisy z logo Lidzbarka . Od godziny 19.00
przy wspólnym stole bawili się dorośli mieszkańcy. Każdy uczestnik
imprezy otrzymał pamiątkowy kubek z nadrukiem.

W sobotę, 19 listopada w Świetlicy Wiejskiej we Wlewsku odbył
się Integracyjny Festyn dla mieszkańców wsi. Od 16.00 do godziny
18.00 dzieciom do tańca przygrywał Piotr Komoszyński. Były również
gry , zabawy, konkursy przygotowane przez instruktorów MGOK
w Lidzbarku oraz lanie wosku. Na dzieci w przerwach czekał stół
z napojami i słodkościami. Podczas zabawy obecny był Janusz Bielecki,
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Aktywizacja bezrobotnych w ramach projektu
Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro
Wieś c i

z

U r zę du

Od lipca tego roku MOPS w Lidzbarku uczestniczy w projekcie
„Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro”, który jako jedyny
z województwa warmińsko – mazurskiego otrzymał dofinansowanie
w kwocie 1 370 320,07 zł. Ogrom pracy w jego przygotowanie
zaowocował pozytywną oceną Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego. Projekt zakłada realizację działań, mających na celu
podniesienie jakości poziomu aktywności społecznej i zawodowej
176 osób z terenu Miasta i Gminy Lidzbark, Miasta Działdowa oraz
Gmin Iłowo – Osada, Płośnica oraz Rybno w okresie 01.07.2016
– 30.06.2018 roku. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Do
tegorocznej edycji projektu zakwalifikowało się 88 uczestników, w tym
72 kobiety i 16 mężczyzn. W ramach programu uczestnicy wezmą
udział m. in. w treningach kompetencji i umiejętności społecznych,
treningach kompetencji życiowych czy kursach zawodowych. Zajęcia
prowadzone są m. in. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Lidzbarku.

Trwa modernizacja
przychodni zdrowia

OGŁOSZENIE
NZOZ ,,Eskulap” przyjmuje zapisy do lekarza
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
kontakt telefoniczny nr 662 272 661 lub 23/6961072
Można również pytać w przychodni przy ul. Zieluńskiej.

Wieś c i

Wraz z końcem roku zakończą
się prace przy modernizacji
lidzbarskiej przychodni zdrowia w części dla dzieci chorych.
Podczas prac wyremontowano łazienki dla pacjentów oraz
personelu, zmieniono układ
pomieszczeń, powiększono poczekalnię a także wydzielono
nowe pomieszczenie, które ma
zostać zaadaptowane na gabinet lekarski. Koszt inwestycji to
ponad 80 tys. zł.

W Przychodni NZOZ ,,ESKULAP” przy ul. Podgórnej 1
Przyjmuje STOMATOLOG DZIECIĘCY – ORTODONTA
Zapisy pod numerem: 23/6961072 lub 662 272 661

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy
Komendzie Hufca ZHP w Lidzbarku zachęca do
przekazywania gadżetów, które zlicytowane zostaną
na aukcji podczas koncertu 25. Finału WOŚP.
Gadżety przyjmowane są
w tymczasowej siedzibie
lidzbarskiego ZHP
przy ul. Dworcowej 2

Szkoła Językowa „Vivoincept”
- angielski, niemiecki dla wszystkich grup wiekowych
ul. Targowa 2a w Lidzbarku.
Przyjmowanie zgłoszeń pod nr tel. 880 560 648
lub na e-maila: vivoincept@gmail.com
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Mikołajki 2016 - fotorelacja
Tegoroczne Mikołajki świętowano w niedzielę, 4 grudnia. Niezliczona
liczba atrakcji już od południa ubarwiała mieszkańcom Lidzbarka ten
dzień. Równo o godzinie 12:00, wspólnie z burmistrzem Maciejem
Sitarkiem, mieszkańcy Lidzbarka całymi rodzinami stroili choinkę
przy kościele św. Wojciecha. Następnie wszyscy zebrani korowodem
przeszli na halę sportową, gdzie dla najmłodszych odbyła się Mini
Olimpiada Sportowa o Puchar Burmistrza Lidzbarka. W zawodach
zwyciężyły dzieci z Przedszkola Bajkowy Zakątek.
Atrakcją dla dorosłych był tego dnia wieczorny koncert

ciechanowskiego kompozytora, barda i poety – Wojciecha Gęsickiego.
Artysta zaprezentował kompozycje związane tematem z czasem
okołoświątecznym, przeplatając wykonywaną przez siebie muzykę
zabawnymi dykteryjkami.
O 18:00 na Plac Hallera bryczką przybyli św. Mikołaj i burmistrz
Lidzbarka, gdzie przy świątecznej muzyce zapalili nowe iluminacje
świąteczne w Lidzbarku. Najwięcej radości wśród dzieci sprawiła
obecność św. Mikołaja i możliwość zrobienia sobie z nim zdjęcia.
Mieszkańcy chętnie korzystali również z przejażdżki bryczką.
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Mikołajki w szkołach
A K T UA L NO Ś C I

Poza tradycyjnymi już Mikołajkami świętowanymi wspólnie ze
wszystkimi mieszkańcami, również szkoły na terenie naszej gminy
przygotowały dla swoich uczniów moc atrakcji w tym wyjątkowym
dniu. Wspólne strojenie choinki oraz tradycyjne spotkanie z Mikołajem
to tylko niektóre z atrakcji zorganizowanych przez szkoły na terenie
naszej Gminy. Mikołaj odwiedził szkoły m. in. w Bryńsku, Kiełpinach,
Wąpiersku czy Dłutowie.

SP Kiełpiny

SP Bryńsk

SP Bryńsk
SP Dłutowo
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Okiem Radnego
W tym miesiącu swoją opinie na temat przyszłorocznego budżetu oraz przewidzianych w nim zadań
inwestycyjnych wyraził Radny z terenu Wlewska, Słupa, Zalesia, Ciechanówka i Chełst, Paweł
Ciesielski.
- Po pierwsze uważam, że przyszłoroczny jest bardzo zrównoważony. Po drugie ewidentnie widać
ogromne przesunięcie środków na tereny wiejskie, co na pewno ucieszy mieszkańców wszystkich
sołectw. Tylko pogratulować i życzyć Panu Burmistrzowi i całej jednostce samorządu terytorialnego,
aby wszystko udało się zrealizować. To, że w tym roku mieliśmy i w przyszłym będziemy mieli tyle
inwestycji na wsiach, w ogóle nie umniejszyło inwestycji, które mają miejsce w mieście. Jest to również
zasługa wzrostu udział środków zewnętrznych, które udało się pozyskać.– mówi radny.

Środki dla organizacji pozarządowych
wyższe z każdym rokiem
A K T UA L NO Ś C I

Organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo aktywności
społeczno – gospodarczej nowoczesnego demokratycznego
państwa. Celem głównym Rocznego Programu jest budowanie
partnerstwa Gminy Lidzbark
z organizacjami pozarządowymi
poprzez rozwój zakresu i form ich
współpracy. Środki dla organizacji
pozarządowych na terenie naszej
gminy rosną z każdym rokiem.
Podczas gdy w 2014 wynosiły
one 79 500 zł, w 2016 wzrosły do
164 128 zł. W 2017 roku wyniosą
natomiast 171 tys. zł.

Dotacje dla
organizacji
pozarządowych
w latach
2014 - 2017

Usuwamy azbest z terenu gminy
A K T UA L NO Ś C I

W 2016 roku z terenu Gminy Lidzbark usunięto ponad 52 tony azbestu, w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Lidzbark”. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 22 749, 27 zł. Wyroby zawierające azbest usuwane
były na podstawie wniosków mieszkańców składanych w Urzędzie
Miasta i Gminy Lidzbark. W roku 2016 złożono 27 wniosków i wszystkie z nich zostały rozpatrzone pozytywnie. Zadanie dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie na podstawie umowy dotacji 00429/16/03043/
OZ-LZ/D z dnia 12 sierpnia 2016 r. Kwota dofinansowania wyniosła
85 % jego kosztów kwalifikowanych, tj. 19 336, 88 zł, w tym do 50 %
kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i do 35 % ze

środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pozostałe 15 % kosztów
zadania, tj. 3 412,39 zł dofinansowane zostało z budżetu gminy.
Również w przyszłym roku Gmina Lidzbark planuje usuwanie azbestu ze swojego terenu. O pomoc w usunięciu wyrobów zawierających
azbest będą mogli ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych
w ewidencji wyrobów zawierających azbest. Wobec tego przypomina się o ustawowym obowiązku przedłożenia informacji o wyrobach
zwierających azbest. Informację składa się corocznie, w terminie do
31 stycznia. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację burmistrzowi, natomiast osoby prawne marszałkowi
województwa.
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Druga edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego za nami!
K U LTU RA

W niedzielę, 11 grudnia w Hali Sportowej przy lidzbarskim gimnazjum
odbyła się kolejna edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego. Część
rozrywkowo-artystyczna była integralnym elementem programu
lidzbarskiego kiermaszu odbywającym się w specjalnie przygotowanej
części Hali Sportowej. W trakcie wydarzenia odbyło się uroczyste
rozdanie nagród dla dzieci, które wzięły udział w zorganizowanym
niedawno konkursie plastycznym na najpiękniejszą ozdobę
bożonarodzeniową. Nagrody dla najmłodszych wręczał burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek, wraz z zastępcą Januszem Bieleckim.
Jednym z punktów programu był także koncert kolęd w wykonaniu
przedstawicieli lidzbarskich instytucji, firm, przedsiębiorstw oraz
organizacji. Tradycyjny kiermasz to przede wszystkim wspaniałe
barwne stoiska oferujące gościom wytwory rękodzielnicze, produkty
i smakołyki regionalne, jakich próżnych szukać w sklepach dużych sieci
handlowych. Lidzbarski Jarmark Bożonarodzeniowy zgromadził około
trzydziestu wystawców z okolic i regionu.

Jesienny Otwarty
Turniej Brzydża

„Kurs na języki obce”
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprasza
na bezpłatne e-learningowe (komputerowe) kursy językowe
dla dorosłych, a także dla dzieci (od 10 roku życia). W ofercie
nauka języka angielskiego (w tym angielskiego biznesowego),
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Kursy
składają się z filmów, dialogów, fotolekcji, kącików gramatycznych,
modułów nauki słówek czy sprawdzających poprawność wymowy.
Metoda nauczania opiera się na naturalnych procesach
poznawczych. Wykorzystuje tak zwaną immersję językową, czyli
całkowite zanurzenie w języku, dzięki któremu w szybkim tempie
można opanować wybrany język, a efekty widoczne są już po
kilku sesjach nauki. Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na pomoc
biblioteki w obsłudze komputera a także wsparcie w korzystaniu
z samego kursu.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursów bezpłatnie, dzięki
udziałowi w projekcie „Kurs na języki obce”. Projekt ten jest
prowadzony przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

KU LT URA

W niedzielę, 27 listopada
w sali MGOK w Lidzbarku odbył się Kolejny już
Jesienny Otwarty Turniej
Brzydża o Puchar Burmistrza Lidzbarka. W turnieju wzięło udział 18 par, nie
tylko z Lidzbarka, ale także
m. in. z Rypina, Brodnicy,
Górzna, Żuromina, Iłowa
i Działdowa. Pary, które zajęły miejsca na podium otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Kazimierz Namysł i Zbigniew Nowakowski – Brodnica
II miejsce: Małgorzata Lipka i Witold Świdziński – Górzno
III miejsce : Zbigniew Rychcik i Marcin Piotrowski – Rypin

Informacji na temat kursu komputerowego udziela:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku,
email: mgbplw@wbp.olsztyn.pl, tel. 23 69 61 141
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CHG prowadzi przed rewanżami w Lidzbarskiej Lidze Halowej!
S P O R T

Po trzech kolejkach tegorocznej edycji Halowej Piłki Nożnej w turnieju prowadzi drużyna CHG, która do tej pory nie przegrała ani jednego spotkania. 17 grudnia zapraszamy na IV kolejkę, która rozpocznie rewanżowe spotkania turnieju. Na chwilę obecną tabela przedstawia się następująco:

VI Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
S P O R T

W czwartek, 1 grudnia odbyła się VI Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, która w tym roku zorganizowana została
w Lidzbarku. W turnieju udział wzięły 22 przedszkola z całego powiatu, które zmierzyły się ze sobą 9 konkurencjach m. in.
w biegu na 10 metrów, skoku w dal, skoku przez płotki czy strzałach na bramkę. Ostatecznie rywalizację z ilością 155 punktów
wygrało Przedszkole Miejskie w Lidzbarku zdobywając główna
nagrodę, jaką był telewizor ufundowany przez Burmistrza Lidzbarka. Tuż za lidzbarskim przedszkolem ze 152 punktami znalazło się Przedszkole nr 5 w Działdowie. Trzecie miejsce zajęło
Przedszkole nr 4 w Działdowie, które zdobyło 145 punktów.
W przyszłym roku przedszkolaki zmierzą się ze sobą w Rybnie.
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