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Samorządowy Lider Edukacji 2017
A K T UA L NO Ś C I

Lokalną politykę oświatową można uprawiać na dwa sposoby. Sposób pierwszy to realizowanie ustawowego
minimum, standardu wynikającego z przepisów prawa. Można także pójść własną drogą i obowiązki ustawowe
uzupełnić oryginalnymi pomysłami oświatowymi, własnymi rozwiązaniami „szytymi na miarę” gminy.
I nie chodzi tutaj jedynie
o skalę dopłat do subwencji oświatowej. Chodzi przede wszystkim
o kreatywność, pomysłowość, odwagę we wdrażaniu autorskich pomysłów w dziedzinie polityki
oświatowej.
I za to właśnie Gmina
Lidzbark wyróżniona została certyfikatem „Samorządowego
Lidera
Edukacji 2017”. Oficjalne
wyniki VII edycji konkursu ogłoszono w grudniu
podczas sobotniej gali w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, który trwa od
2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które mają szczególne
osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu
oświaty, a także podnoszenia jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Oceny samorządów dokonuje komisja ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie.

Nie byłoby tego wyróżnienia, gdyby nie spójna polityka edukacyjna miasta. Inwestowanie zarówno
w bazę oświatową, jak i rozwój młodych ludzi to
główne założenie polityki prospołecznej w gminie
Lidzbark. Znalezienie się w gronie najlepszych samorządów w Polsce daje nam wiele satysfakcji. Dziękuję dyrektorom szkół i kadrze pedagogicznej w gminie
Lidzbark za współprace i zaangażowanie – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Nowy wóz w jednostce OSP Nowy Dwór
Lidzbark.pl

A K T UA L NO Ś C I

Strażacy ochotnicy z Nowego Dworu długo czekali na ten
moment. I się doczekali. Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy
marki Volkswagen dotarł do tutejszej jednostki OSP
w sobotę 6 stycznia.
Druhowie zadbali o huczne powitanie. Samochodem przyjechał
sam Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Pojazd wjeżdżał
na plac przed remizę przy palących się racach, pochodniach,
fajerwerkach i wyjącej syrenie alarmowej. Poświęcenia auta
z 550 litrowym zbiornikiem dokonał kapelan Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ks. Stanisław
Grzywacz. Na nowy wóz jednostka czekała wiele lat. W tym
momencie lepiej przygotowana jest na każdy rodzaj działań,
niemniej ukierunkowuje się na ratownictwo techniczne.
Chce specjalizować się w akcjach związanych z wypadkami
drogowymi, czy silnymi zjawiskami przyrodniczymi.

Przekazanie samochodu to historyczna chwila dla gminy
i jednostki. Lidzbarscy samorządowcy jednogłośnie przekazali
na zakup pojazdu blisko 72 tysięcy złotych. Powiat działdowski
dofinansował zakup samochodu w wysokości 16 tysięcy
złotych. Radość jest duża, ponieważ nowy nabytek zastąpił
wysłużonego, blisko 30 letniego Żuka.

„Na wnuczka”. Jak przechytrzyć złodzieja?
Nie ufaj obcym, nie daj się oszukać. Policja przypomina
o zagrożeniach związanych z oszustwami, wyłudzeniami
i kradzieżami.
Współczesny świat jest pełen niebezpieczeństw. Wielu z nich możemy uniknąć dzięki przestrzeganiu kilku prostych zasad. Większość z nas codziennie ogląda telewizję. Na pewno wielokrotnie
widzieliśmy informację dotyczące oszustw i wyłudzeń na terenie
całego kraju. Zjawiska te występują również na terenie naszego
miasta i mogą dotknąć każdego z nas.
Policja informuje o zagrożeniach związanych z przestępstwami
oszustwa oraz kradzieży, których pokrzywdzonymi są najczęściej
osoby starsze. Przestępstwa te mają miejsce w mieszkaniu osób
pokrzywdzonych, w miejscu gdzie osoby te czują się bezpiecznie.
Policja apeluje do osób starszych aby zachowały rozsądek w kontaktach z innymi ludźmi i nie ulegały ich namowom np. zakupienia kompletu garnków po okazyjnej cenie i wpuszczaniem ich do
domu. Również osoby bliskie, członkowie rodziny samotnie mieszkającego seniora winny go uczulić i przestrzec przed zagrożeniami, jakie mogą się pojawić w związku z podejmowaniem nowych
znajomości. Zwykle, pod pretekstem udzielenia nagłej pomocy,
sprawcy wykorzystują bezradność i osamotnienie osób starszych.
Znaczna ilość kradzieży to tzw. „domówki”, gdzie pod przykrywką
głodu i bezdomności lub po prostu okazyjnej oferty zakupowej,
oszuści wpuszczani są do mieszkań.
Liczną grupę zdarzeń popełnianych na osobach starszych
stanowią kradzieże, które mają miejsce właśnie podczas
takiej nieoczekiwanej wizyty. Brak czujności, dostatecznego
kontrolowania własnego mienia, w tym głównie torebek staje
się okazją do kradzieży portfeli z zawartością gotówki, kart
bankomatowych czy dokumentów.
Bardzo dużym zagrożeniem są oszustwa metodą „na wnuczka”
i im podobne, gdzie oszuści podszywając się pod osoby bliskie
z rodziny, żerują na emocjach osób starszych. Dzwonią podając się
za wnuczka lub syna, córkę i proszą o wsparcie finansowe, ponieważ
znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i natychmiast
potrzebują pomocy. Ulegając prośbie oszusta seniorzy tracą
dorobek całego życia, a po przyszywanym „wnuczku” ślad znika.
Podobnego rodzaju przestępstwa dotyczące seniorów związane

są z osobami, które pukają do ich domu oferując lepsze warunki
świadczonej dotychczas usługi np. dotyczącej gazu, usług
telekomunikacyjnych.
Pamiętaj!!!
Nigdy nie wpuszczaj do domu nieznajomych, nie podpisuj
niczego, jeśli nie masz pewności, co do treści dokumentu
i tożsamości osoby, która go przekazuje. Zawsze żądaj
wydania kopii podpisywanego dokumentu, umowy.
Nie podawaj swoich danych przez telefon. Nawet jeśli
podpiszesz umowę na pokazie albo z akwizytorem masz
14 dni na to, żeby zrezygnować. Nigdy nie wręczaj swoich
pieniędzy obcej osobie. Nigdy nie dzwoń na numery
wskazane przez rozmówcę telefonicznego. Zadzwoń do
bliskich i upewnij się, czy faktycznie potrzebują pomocy.
W przypadku informacji telefonicznej o wypadku
najbliższych osób i konieczności zapłacenia pieniędzy
skontaktuj się z najbliższą jednostką policji – Komisariat
Policji w Lidzbarku nr telefonu 23 696 03 00, 997, 112.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, ul. Dworcowa 2,
przy dworcu PKS, Radca prawny – Ewelina Wojciechowska
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek w godzinach 14:00-18:00
Czwartek w godzinach 12:00-16:00
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 10, 10-041 Olsztyn
tel. 89 527 27 65
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
Redakcja i skład: Wydział Organizacyjny
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/696 15 05 wew. 182
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Pierwszy publiczny żłobek w powiecie
A K T UA L NO Ś C I

W celu stworzenia możliwości powrotu rodzicom na
rynek pracy w Lidzbarku utworzony został pierwszy
w powiecie działdowskim żłobek miejski. Nie każdy
może sobie pozwolić na zatrudnienie niani i nie
każda babcia czy dziadek są w pełni dyspozycyjni, by
przez tych kilka lat wspomóc swoje dzieci, sprawując
opiekę nad wnukami.
Na terenie gminy Lidzbark mamy ponad 500 dzieci
w wieku do 3 lat, którym ze względu na brak żłobka gmina
nie mogła do tej pory zaproponować opieki. Tymczasem
młode mamy chcą wracać do pracy. To było głównym
powodem do powołania nowej placówki oświatowej.
Po gruntownej przebudowie budynek dostosowany
został do postawionych wymagań i standardów, a także
do potrzeb zarówno dzieci jak i rodziców. Na 318,87 m2
powierzchni użytkowej żłobka powstała sala zabaw oraz
sypialnia dla dzieci z zapleczem socjalnym, sanitarnym
i kuchennym. Urządzony zewnętrzny plac zabaw
z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Całkowity
koszt prac to niespełna 567 tys. zł. z czego 255 920 zł
to dofinansowanie, które udało się pozyskać w ramach
konkursu „MALUCH plus. To tutaj 20 maluchów pod
fachową opieką od poniedziałku do piątku między
godziną 7:00 a 16:00 spędzi miło i twórczo czas.
Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w żłobku
to 350 zł. – Naszym priorytetem w Żłobku Miejskim
w Lidzbarku jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,
beztroskiej zabawy połączonej z nauką, dzięki której
dzieciom będzie łatwiej stawiać pierwsze kroki
w przedszkolu – powiedział burmistrz Lidzbarka Maciej
Sitarek. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Żłobka
Miejskiego na stronie www.lidzbark.pl.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
z Dyrektor Żłobka Miejskiego Anną Nowakowską

Uroczyste otwarcie lidzbarskiego żłobka odbędzie się 1
lutego. 3 lutego natomiast w godzinach 10:00 – 13:00
zorganizowany zostanie Dzień Otwarty dla rodziców
i dzieci zapisanych do żłobka, podczas którego dzieci
i rodzice będą mogli wziąć udział w przedstawieniu
przygotowanym przez dzieci z Przedszkola Miejskiego
w Lidzbarku, zabawie z balonami przy muzyce,
malowaniu dłoni farbą, pokazie baniek mydlanych czy
torze przeszkód.
Od godziny 13:30 – 18:00 możliwość zwiedzania żłobka
dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców.
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Rekordowe 16 milionów na tegoroczne inwestycje
A K T UA L NO Ś C I

W grudniu Rada Miejska przyjęła budżet na 2018 rok.
To rekordowy budżet, który zakłada dwukrotnie wyższą kwotę na inwestycje niż w roku ubiegłym.
Powstanie utwardzona ścieżką naokoło jeziora Lidzbarskiego,
mała przystań kajakowa na rzece Wel, rozbudowany zostanie
park linowy. W tym roku powstaną też tężnie solankowe za
100 tys. zł., które w ramach budżetu obywatelskiego wybrali
mieszkańcy Lidzbarka. W trakcie jest także przebudowa mostu
na ul. Działdowskiej, którą gmina realizuje razem z Zarządem
Dróg Wojewódzkich.
W ramach współpracy z powiatem Gmina Lidzbark wykona
chodniki w Adamowie, Nicku, Bryńsku i Jamielniku, drogę
w kierunku Bryńska, Urzędu Pracy, a także parking przy ul.
Garbuzy.

Tegoroczny budżet zakłada 64 zadania inwestycyjne,
które skupią się wokół najważniejszych aspektów życia
mieszkańców gminy. W ramach budżetu przeprowadzona
zostanie
termomodernizacja
budynku
lidzbarskiej
przychodni zdrowia, a także zagospodarowanie terenu przy
przychodni zdrowia w Dłutowie. Dofinansowane zostaną
także bezpłatne szczepienia, bezpłatne badania wczesnego
wykrywania nowotworów u dzieci, a także wymiana pieców
na proekologiczne. Wykonane zostaną długooczekiwane
przebudowy dróg i chodników na terenie całej gminy,
a swoje modernizacji doczeka się także miejskie targowisko.

Wydatki majątkowe na rok 2018
Zadanie

Lp
Kwota

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(Powiat działdowski) w tym:

550 000,00

Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w
ciągu drogi powiatowej Nr 1353N

30 000,00

Przebudowa chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi
powiatowej Nr 1353N

30 000,00

Przebudowa chodnika w miejscoowści Nick w ciągu drogi Nr
1294N

30 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353N Lidzbark-Bryńsk

460 000,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego- na realizację zadań wodnokanalizacyjnych

780 000,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań inwetsycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna"
Wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a

88 583,00

42 830,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego - na zakup koparko-ładowarki

200 000,00

Razem 1 618 583,00 zł
4

Kwota

1

Przebudowa drogi w m. Bełk
(f. sołecki - 11 674,44 zł)

60 000,00

2

Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m.
Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)

35 000,00

3

Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy
świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo (f.sołecki - 9 506,90
zł)

120 000,00

4

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi
Marszewnica - Straszewy (f.sołecki - 11 406,27 zł)

30 000,00

5

Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyny
(f.sołecki - 10 389,15 zł)

40 000,00

6

Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wlewsk
(f.sołecki - 18 233,41 zł)

350 000,00

7

Przebudowa chodnika w m. Wawrowo
(f.sołecki 10 500,00 zł)

30 000,00

8

Budowa poboczy przy drodze asfaltowej w m. Zdrojek
wraz z budową odwodnienia części drogi
(f.sołecki - 9 698,96 zł)

9 698,96

9

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lidzbark

780 242,00

10

Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap

150 000,00

11

Przebudowa drogi w m. Bryńsk

100 000,00

12

Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku

55 000,00

13

Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym
Dłutowie II etap

100 000,00

14

Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej
przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku

90 000,00

15

Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu
przy żłobku w Lidzbarku

100 000,00

16

Przebudowa chodnika wraz z parkingiem
wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku

90 000,00

45 753,00

Modernizacja linii sortowni części mechanicznej w Działdowie

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lidzbark.pl

17

Przebudowa chodnika wraz z parkingiem
wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku

90 000,00

42

Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul.
Myśliwskiej w Lidzbarku

157 157,00

18

Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku

200 000,00

43

Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku

1 499 037,00

19

Przebudowa drogi prowadzacej do PUP przy ul.
Jeleńskiej w Lidzbarku

100 000,00

44

Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel
w Lidzbarku

92 447,00

20

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac
Gen.J.Hallera w Lidzbarku

55 000,00

45

Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku

40 000,00

46

Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul.
Lipowej w Lidzbarku

50 000,00

47

Zagospodarkowanie działki Nr 69/7 w m. Cibórz

120 000,00

48

Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul.
Zieluńskiej w Lidzbarku

100 000,00

49

Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul.
Dębowej w Lidzbarku

60 000,00

50

Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku

150 000,00

51

Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12
i 521/16 przy ul. Jeleńskiej

40 000,00

52

Zakup rzutnika
(f.sołecki Jeleń - 4 000,00zł)

4 000,00

53

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
w Nowym Dłutowie
(f.sołecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł,
Stare Dłutowo - 30 000 zł)

38 000,00

54

Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskie
w m. Nowy Dwór
(f.sołecki - 10 038,84 zł)

25 000,00

55

Zakup i montaż wiatrołapu (f.sołecki Wąpiersk - 8 000,00
zł)

8 000,00

56

Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku

25 000,00

57

Zakup agregatu prądotwórczego
(f.sołecki Nowy Zieluń - 4 000,00 zł)

4 000,00

58

Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej
a) Słup,
b) Wąpiersk
c) Bryńsk

100 000,00

59

Modernizacja stadionu miejskiego w LidzbarkuPrzebudowa boiska pilkarskiego przy ul. Lipowej
w Lidzbarku I etap

516 156,00

60

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku wariant 400 m certyfikowany

4 231 824,00

61

Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku
(f.sołecki - 20 000,00 zł)

40 000,00

62

Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku

360 000,00

63

Park linowy w Lidzbarku II etap

80 000,00

64

Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie miasta
i gminy Lidzbark

100 000,00

21

Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem
Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

720 790,90

22

Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark (budżet
obywatelski)

100 000,00

23

Zmiana sposobu użytkowania budynku
wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o 4 lokalach
socjalnych w Nicku

332 667,00

24

Zakup sprzętu komputerowego do UMiG

100 000,00

25

Zakup kserokopiarki

6 400,00

26

Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP
Kiełpiny
(f.sołecki - 15 000,00 zł)

50 000,00

27

Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup

70 000,00

28

Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń

150 000,00

29

Budowa garażu dla OSP Lidzbark

400 000,00

30

Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark

80 000,00

31

Poprawa efektywności energetycznej budynku SP
Kiełpiny oraz SP Słup

1 036 176,00

32

Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Lidzbarku

50 000,00

33

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia
w Lidzbarku

200 000,00

34

Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy
Lidzbark

120 000,00

35

Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie

80 000,00

36

Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul.
Jeleńska w Lidzbarku

60 000,00

37

Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie

50 000,00

38

Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick
(f.sołecki - 12 129,83 zł)

100 000,00

39

Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie
w Kiełpinach
(f.sołecki - 6 650,12 zł)

25 000,00

40

Wykonanie wiaty drewnianej w Ciborzu
(f. sołecki - 12 000,00 zł)

12 000,00

41

Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m.
Chełsty działka nr 51
(f.sołecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)

14 929,86

Razem 14 183 525,72 zł
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Autobusem do Olsztyna

A K T UA L NO Ś C I

Po wielu próbach udało się skomunikować połączenie z Lidzbarka do naszego miasta wojewódzkiego. Trasa ta stanowi
ważny punkt komunikacyjny, z którego korzysta wielu mieszkańców. Powrót tego połączenia to efekt udanych negocjacji.
Od stycznia 2018 r. ponownie uruchomione zostało połączenie autobusowe na trasie Lidzbark – Olsztyn z przesiadką w
Działdowie. Wyruszając z Lidzbarka o 7:15, przesiadamy się w Działdowie w autobus, który o 7:53 rusza do Olsztyna. Wracając
z Olsztyna o 13:00 przesiadamy się w Działdowie w autobus, który o 15:20 wyjeżdża do Lidzbarka. Dzięki temu powstało
płynne połączenie z miastem wojewódzkim.

Lidzbark – Działdowo
Z

DO

Lidzbark

Lidzbark

Przez

Działdowo

Godzina odjazdu

Godzina przyjazdu

Kursuje

7:15

7:53

(1)

7:45

8:31

(2)

9:00

9:38

(2)

11:15

11:53

(1)

14:15

14:53

(1)

7:45

8:23

(2)

15:40

16:26

(1)

Gródki

Działdowo

Płośnica

Działdowo – Olsztyn – Działdowo
Z

DO

Godzina odjazdu

Godzina przyjazdu

Kursuje

Działdowo

Olsztyn D.A.

7:53

10:13

(4)

Olsztyn D.A.

Działdowo

13:00

15:20

(4)

Działdowo - Lidzbark
Z

DO

Przez

Godzina odjazdu

Godzina przyjazdu

Kursuje

Działdowo

Lidzbark

Płośnica

6:30

7:26

(1)

11:30

12:08

(3)

12:45

13:23

(1)

13:30

14:08

(4)

14:30

15:08

(1)

15:20

15:58

(2)

Działdowo

Lidzbark

Gródki

1 - kursuje w dni nauki szkolnej
2 – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
nie kursuje w okresie ferii letnich

3 – od poniedziałku do soboty w dni powszednie
4 – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
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Opowieści z babcią i dziadkiem
Dziadek i babcia to najlepsze osoby na świecie. Kocham ich
ponad wszystko, a tego zdarzenia nigdy nie zapomnę!
Pewnego dnia ja, babcia i dziadek wyruszyliśmy do lasu na grzyby.
Dziadkowie mówili mi, że mam się nie oddalać, ponieważ mogę
nie znaleźć drogi. Oczywiście nie posłuchałem ich. Biegałem jak
szalony, przeskakiwałem przez gałęzie ale przewróciłem się. Po
chwili zauważyłem, ze obok mnie nie ma nikogo, a ja nie mogłem
wstać. Przestraszyłem się i zacząłem płakać. Leżałem tak przez
15 minut przerażony, że nikt mnie nie znajdzie. Nagle zza drzewa
wyłonił się dziadek, mój super bohater, który uspokoił mnie
i zabrał do lekarza. Rana okazała się niegroźna ale napędziłem
dużo strachu sobie, a przede wszystkim dziadkom.
Po powrocie wyczyściliśmy z dziadkiem grzyby, a babcia zrobiła
herbatę. To był dzień pełen wrażeń. Teraz już wiem, że należy
słuchać dobrych rad dziadków, ponieważ zawsze chcą dla nas jak
najlepiej i kochają nas bezinteresownie.

Filip Kordalski

7 Lat temu gdy miałam 6 lat pojechałam z dziadkiem Benkiem
i babcią Basią do rodziny do Gdańska. Byliśmy tam kilka dni,
zwiedziliśmy Gdańsk, Gdynie i Sopot. Było bardzo fajnie aż
pewnego dnia dostałam Ospy. Bardzo źle się wtedy czułam, na całe
szczęście moja ciocia Hania jest pielęgniarką i mnie zbadała. Tego
samego dnia zaraziłam moją Kuzynkę Milenkę, a następnego dnia
już obydwie miałyśmy Ospę.
Zostaliśmy w Gdańsku jeszcze jeden dzień aby móc się spakować
i zabrać wszystkie rzeczy. Dzień później Wujek Andrzej zawiózł
mnie, babcię i dziadka na stację ponieważ bardzo chciałam wrócić
pociągiem. Byłam mała i nie wiele pamiętam ale pamiętam że było
bardzo dużo ludzi. Siedziałam z babcią na ławce kiedy dziadek
poszedł kupić bilety. Bardzo długo siedzieliśmy na stacji w kolejce po
bilet. W końcu dziadkowi udało się zakupić 3 bilety i wtedy zostało
nam już tylko czekać na pociąg który zawiezie nas do Działdowa.
Bardzo się cieszyłam bo miała być to moja pierwsza przejażdżka
pociągiem! Kiedy pociąg już przyjechał zebrało się bardzo dużo
ludzi, byłam bardzo niska i bałam się że zgubie dziadka i babcie!
Było takie zamieszanie, że nie dało się wejść do pociągu... Niestety
zostały już tylko miejsca stojące a z racji że miałam ospę i źle się
czułam babcia i dziadek nie chcieli żebyśmy przez 3 godziny stali.
Więc nie wsiedliśmy do pociągu... Bardzo się wtedy bałam bo nie
wiedziałam jak wrócimy do domu! Na szczęście dziadek wiedział co
robić. Zadzwonił po moją ciocie Dorotę. Ciocia przyjechała i zabrała
nas do Działdowa.
Przez następny tydzień mieszkałam u dziadków, żeby nie zarazić
brata. To był bardzo ciekawy wyjazd, na pewno na długo go
zapamiętam.

Sandra Siedlecka

Autorom opowiadań gratulujemy! Zarówno Filipa, jak i Sandrę prosimy o kontakt z Wydziałem
Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, tel. 23 696 15 05 wew. 182 w celu realizacji nagrody.
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Chroń się przed smogiem
A K T UA L NO Ś C I

Zanieczyszczenie powietrza stanowi w naszym kraju bardzo poważny problem. Jest to czynnik, który istotnie wpływa na
jakość ludzkiego życia. Ludzie nie są jednak świadomi fatalnej jakości powietrza z powodu niewystarczającej liczby stacji
monitorujących – przez co nie mają dostępu do informacji o jakości powietrza którym oddychają.
Lidzbark dołącza do grona 27 miast w naszym kraju, które udostępniają mieszkańcom informacje o jakości powietrza.
W styczniu zamontowany zostanie sensor jakości powietrza z danymi real-time. Będzie to pierwszy taki sensor w tej części
województwa. Dzięki aplikacji mieszkańcy otrzymają informację o stężeniu pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, temperaturze,
ciśnieniu atmosferycznym oraz wilgotności powietrza. Dzięki temu, coraz większa ilość osób będzie miał szansę otrzymywać
informację na temat jakości powietrza w swojej okolicy, co tym samym przyczyni się do wzrostu świadomości na temat smogu
wśród naszego społeczeństwa.
Jakość powietrza na terenie naszego miasta sprawdzić będzie można na stronie: https://map.airly.eu/pl/

„Dobre konsultacje, dobry plan”
A K T UA L NO Ś C I

W dniu 13 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach procesu konsultacji społecznych nt. projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) terenu przy jeziorze w Kiełpinach.
W spotkaniu połączonym ze spacerem badawczym wzięło udział ok. 30 interesariuszy. Dla uczestników spotkania zostały
przygotowane mapy poglądowe, które posłużyły wspólnej dyskusji podczas której udało się wyszczególnić najważniejsze
kwestie jak: dostęp do jeziora oraz zaplanowanie dróg na obszarze MPZP. Przez okres konsultacji w naszej gminie funkcjonuje
adres e-mail: konsultacje@lidzbark.pl służący do zbierania opinii, uwag i sugestii dotyczących MPZP oraz prowadzonych
procesów konsultacyjnych. Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji będą służyły dwie platformy internetowe: www.
stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl/konsultacje/. Dzięki tym narzędziom
będzie możliwe prowadzenie procesu konsultacji za pomocą nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą zapoznać się z koncepcją
MPZP oraz umożliwią wpisywanie uwag do proponowanych zapisów. Więcej informacji na stronie www.lidzbark.pl/konsultacje/.

Podatki bez zmian od 2015 roku
A K T UA L NO Ś C I

Lidzbarscy radni nie zdecydowali się na podniesienie podatków i opłat lokalnych w tym roku. Daniny, które mieszkańcy
wnoszą do kasy gminy, pozostaną na tegorocznym poziomie. Zmianie uległ jedynie podatek rolny.
Pod koniec 2015 roku, Radni po raz pierwszy podjęli uchwałę w sprawie obniżenia podatków na terenie gminy Lidzbark.
W roku ubiegłym podczas XXIV sesji Rady Miejskiej podjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w sprawie obniżenia podatków
od nieruchomości oraz środków transportowych. Zmianie uległy podatki od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,68zł/m2 do 10,59zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
a także od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
wodnych z 4,56 zł do 4,54 zł od 1 ha powierzchni. Zmniejszony został również podatek od budynków związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych o działalności leczniczej, który wynosi obecnie 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Stawka roczna podatku od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton oraz podatek od ciągnika
siodłowego lub balastowego dostosowanego do używania łącznie z naczepą wynosi natomiast 3 072zł.
Wszystkie podatki w 2018 roku pozostają na poziomie jaki w latach ubiegłych przyjęła Rada Miejska.
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Gramy bo lubimy!
A K T UA L NO Ś C I

Wszystko wskazuje na to, że Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy po raz kolejny pobiła rekord zebranych pieniędzy.
O godz. 6 rano w poniedziałek na koncie WOŚP było już
ponad 81 mln zł, o prawie 20 milionów więcej niż przed
rokiem o tej samej porze. A jak było w Lidzbarku?
W tym roku w Polsce i na całym świecie orkiestra grała
dla najmłodszych. Zebrane pieniądze pomogą w leczeniu
noworodków. Lidzbarski finał WOŚP po raz kolejny już odbył
się w sali kinowej lidzbarskiego Domu Kultury. W tym roku
do wylicytowania były firmowe gadżety Orkiestry, ale także
przedmioty przekazane przez darczyńców. Najcenniejsze
okazało się złote serduszko wylicytowane za 1500 zł. Dzięki
samej licytacji udało się zebrać 8 400 zł.

Lidzbarscy harcerze w Warszawie

Aukcję gadżetów WOŚP oraz rzeczy przekazanych specjalnie
na tę okazję przez darczyńców wraz z Radosławem Fryza
poprowadził znany dziennikarz radiowy Sławomir Drygalski.
Finał WOŚP w Lidzbarku uświetniły występy Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku, przedszkolaków oraz
uczniów szkół podstawowych. Gwiazdą Wieczoru była
Monika Orzeszko, piosenkarka i tancerka.
Ostatecznie lidzbarscy wolontariusze zebrali w tym roku
43 057,79 zł.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dłutowie, podczas którego
odbyła się licytacja, a także występy muzyczne.

Finał WOŚP w Dłutowie
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Burmistrz Lidzbarka informuje, że do końca marca 2018 roku
można składać wnioski o donansowanie na wymianę
pieców węglowych na proekologiczne.
wnioski dostępne w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Lidzbarku, a także na www.bip.umig.lidzbark.pl
wnioski należy składać w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku

składania
wniosków
Liczy się
siękolejność
kolejność
składania
wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków
związanych z usuwaniem azbestu
Burmistrz Lidzbarka ogłosił nabór wniosków związanych
z udzieleniem pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
O pomoc ubiegać się mogą podmioty, które planują usunięcie
azbestu w roku 2018 (zadanie musi zostać zrealizowane do 28
września 2018 r.). Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej,
tj. poprzez dofinansowanie prac związanych z usunięciem azbestu,
wykonanych przez wyłonionego przez Gminę wykonawcę. Z pomocy
skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych w ewidencji
wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta
i Gminy Lidzbark.
Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark,
pokój nr 18, na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl
oraz u Sołtysów.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21,
13-230 Lidzbark, pokój nr 9 (sekretariat).

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Lidzbarku
poszukuje kandydatów na stanowisko:
ADMINISTRATOR ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni,
Lidzbark, ul. Jeleńska 7A lub pod nr telefonu 23 696 13 89
Termin składania dokumentów: 28 lutego 2018 r.

