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Aktualności

Najstarsza mieszkanka
Lidzbarka obchodziła
100 urodziny
Panią Stefanię Pałasz, bo o niej
mowa, w tym wyjątkowym dniu
odwiedził Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzatą Goszka.
Pani Stefania urodziła się
8.06.1920 r. w Lidzbarku. W tym
samym roku Lidzbark powrócił
do Macierzy. Oznacza to, że pani
Stefania urodziła się już w Polsce,
w wolnym Lidzbarku.

Najstarsza mieszkanka naszego miasta i jednocześnie jedyna
stulatka doczekała się 5 dzieci, 5
wnucząt oraz 6 prawnucząt.
Mimo swojego imponującego
wieku jest bardzo energiczna i ma
niesamowitą pamięć.

Jubilatce życzymy spokoju,
pogody ducha oraz zdrowia
na dalsze długie lata życia.

Rekrutacja w lidzbarskim żłobku trwa
Z dniem 1 czerwca Żłobek Miejski wznowił swoją działalność.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców,
Gmina Lidzbark wykonała testy
antygenowe na Covid-19 wśród
pracowników Żłobka, Przedszkola, a także Centrum Usług
Wspólnych, którzy będą mieć
bezpośredni kontakt z dziećmi.
Wszystkie wyniki są ujemne.
W związku z zaistniałą sytuacją
epidemiologiczną rekrutacja do
Żłobka Miejskiego w Lidzbarku na
rok 2020/2021 zostaje przedłużona do 15 lipca 2020. Zgodnie
z wytycznymi GIS-u liczba miejsc

w żłobkach została ograniczona,
dlatego prosimy o jak najszybsze
składanie „Kart zgłoszeń dzieci
do żłobka" na adres mailowy:
zlobek@lidzbark.pl lub osobiście do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się przed
głównym wejściem do budynku.
Wszelkich informacji udzielamy
telefonicznie – 23 696 15 19.
Karta do pobrania tutaj: http://
www.lidzbark.pl/rekrutacja-do-zlobka-miejskiego-w-lidzbarku/.
- Zawsze dokładaliśmy i dokładamy wszelkich starań, aby żłobek był miejscem przyjaznym dla
dzieci i rodziców, tworzymy w na-

szym żłobku atmosferę ciepłą i rodzinną oraz warunki sprzyjające
ogólnemu rozwojowi Państwa
pociech. Wiemy, że było to i nadal jest dla Państwa bardzo ważne, lecz obecna sytuacja wymusza
na nas pewne ograniczenia mówi
dyrektor żłobka, Anna Nowakowska. - Na dzień dzisiejszy musieliśmy zmienić procedury związane
z adaptacją nowych dzieci w żłobku. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja jest tylko przejściowa i niebawem wszystko wróci do normy.
Cieszymy się, że obdarzacie nas
Państwo zaufaniem powierzając
nam swoje pociechy – dodaje.

fotomigawka

Pasjonaci dwóch kółek wyciągnęli swoje maszyny z garaży 7 czerwca oficjalnie zainaugurowany został w naszym regionie sezon motocyklowy. W tym roku łatwo
poznamy naszych na drogach. A to dzięki flagom motocyklowym z jednorożcem, które prezesowi Klubu Moto Jednorożec wręczył Burmistrz Lidzbarka.
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Inwestycje

Wiosenne inwestycje gminy
zgodnie z planem
Trwają prace inwestycyjne
zaplanowane
w tegorocznym budżecie.
W ostatnim czasie doposażone zostały kolejne place zabaw
i siłownie zewnętrzne. O nowe
urządzenia, m. in. orbitrek, wioślarza, karuzelę, piaskownicę
czy zjeżdżalnię wzbogaciły się
Miłostajki i Zdrojek. W trakcie
doposażania jest również plac
zabaw w Zalesiu. Dbając o bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców ogrodzono

także plac zabaw w Kiełpinach.
Całkowity koszt wykonanych inwestycji to niespełna 100 tys. zł.
Wylano również asfalt na plac
przy jednostce OSP Lidzbark, na
który Rada Miejska przeznaczyła
dodatkowe 150 tys. zł. Zakończyła się także budowa drogi dojazdowej do nowo powstającego
oddziału firmy Szynaka Meble.
Całkowity koszt budowy drogi
to 180 tys. zł, który całkowicie
pokryty został z budżetu Gminy
Lidzbark.
W najbliższym czasie przebudowane zostaną chodniki przy

ul. Dąbrowskiej/Tuwima, a także wylany zostanie asfalt na ul.
Przemysłowej – Poświętnej –
Targowej. – To dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków
rządowych łącznie w wysokości
ponad miliona 200 tysięcy złotych udało nam się w ostatnim
czasie wyremontować lub wybudować kilka ciekawych i potrzebnych odcinków. Mam na myśli
ulicę Wiejską w Lidzbarku, która
od kilku miesięcy jest w zupełnie innej formie niż dotychczas.
Powstały też tak potrzebne arterie drogowe, jak połączenie

Nick – Biernaty z bardzo dobrej
jakości dywanikiem asfaltowym.
Obecnie prowadzone są prace
na ulicy Poświstnej, Przemysłowej i Targowej. Tam prawdopodobnie w drugiej połowie roku
ruszy dalsza część przebudowy
targowiska miejskiego – pozyskane dofinasowanie z funduszy unijnych – dzięki któremu
nasi mieszkańcy będą mogli
korzystać z dużego parkingu już
bez kałuż i zastoisk wody, a także z części rekreacyjnej, która
w przyszłym roku powiększy się
o skatepark, plac zabaw i wiele

Remont ul. Przemysłowa – Poświętna – Targowa

Nowy plac przy garażu OSP Lidzbark

Droga do firmy Classic Sofa

innych atrakcji – wylicza Burmistrz Maciej Sitarek.

Inwestycje z Powiatem
W przyszłym roku w budżecie
Powiatu Działdowskiego zaplanowane jest wykonanie ciągu
pieszo – rowerowego przy fabryce
Classic Sofa w kierunku Jelenia.
To długo oczekiwana inwestycja, nie tylko przez mieszkańców
wsi Jeleń i Wąpiersk. Nowy trakt
z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa również
tych, którzy będą pracowali w nowym zakładzie.
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22 nowe piece ekologiczne
i 6 przydomowych oczyszczalni
Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w naszej gminie prowadzony jest program, dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski
dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

Gmina Lidzbark podpisała kolejne umowy na dofinansowanie
wymiany ogrzewania węglowego
na proekologiczne. Wnioski na
wymianę tradycyjnych „kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła, można było składać do końca
marca 2020r. Koniec pierwszego

kwartału bieżącego roku to także
termin składania wniosków o dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
- Ekologiczne palenisko w gospodarstwie domowym, czy też
przydomowa oczyszczalnia to
ogromny krok w przód, zbliża-

jący mieszkańców Lidzbarka do
poprawy naszego lokalnego, jak
również globalnego klimatu. Zauważamy znaczną poprawę parametrów jakości powietrza takich
jak np. PM10. Całorocznie monitorujemy współczynniki smogowe, można je obserwować za

pomocą aplikacji Airly. Ponadto
na przyszłe lata planujemy program dofinansowania instalacji
fotowoltaicznych – by naszym
mieszkańcom ułatwić możliwość
skorzystania z takich źródeł energii – mów Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek.

Tegoroczna edycja programów
promujących ekologię przyczyni się do wymiany 22 pieców
z dofinansowaniem z budżetu
Gminy Lidzbark w wysokości 66
tys. zł i budowy 6 przydomowych
oczyszczalni z dofinansowaniem
w wysokości 30 tys. zł.

2000 Lidzbarskich Kart
Mieszkańca wydanych!
Lidzbarska Karta
Mieszkańca to wiele
udogodnień i oszczędności
dla wszystkich
mieszkańców. Darmowe
korzystanie m. in. z Welexa,
Ambulatorium oraz plaży
miejskiej to pierwsze
punkty na liście korzyści.
Pierwsza Karta Mieszkańca wydana została 4 lutego. Do dzisiaj
wydaliśmy już 1934. Koszt zakupu
jednej czystej karty to 1.15 zł netto, nadruk - 1.50 netto. W związku z obsługą kart zakupione zostały tablety oraz czytniki NFC na
łączną sumę 5333.28 zł. Do wyrobienia karty wystarczy wypełniony formularz oraz zdjęcie. Dzięki
temu w kilka minut po odebraniu
dokumentu cieszyć się możecie ze
zniżek przysługujących każdemu
posiadaczowi Lidzbarskiej Karty
Mieszkańca.

Wprowadzone zostały także
opłaty za korzystanie ze zjeżdżalni
znajdujących się na plaży. Opłata
wynosi dla każdego 5 zł za całodziennie korzystanie.
W każdym z wymienionych
miejsc korzyści znajdują się czytniki NFC. Identyfikacja mieszkańca
jest bardzo prosta – działa zbliżeniowo.

Zniżki z Lidzbarską Kartą Mieszkańca:
Cena bez zniżki

z Lidzbarską Kartą Mieszkańca

Ambulatorium

50 zł

100 % zniżki

Welex

2 zł

100 % zniżki

wynajem małego rowerka wodnego

15 zł/h

50 % zniżki

wynajem rodzinnego rowerka wodnego

20 zł/h

50 % zniżki

wynajem kajaka

15 zł/h

50 % zniżki

5 zł/jedno przejście

50 % zniżki

park linowy

Z życia Rady Miejskiej
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Stop kurnikom!

Radni przyjęli Miejscowy Plan
Radni Rady Miejskiej w Lidzbarku podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Jamielniku wzdłuż drogi w kierunku Bełku, czym sprzeciwili się planom budowy kurników na tym terenie. Przyjęty dokument
skutecznie zablokuje w tych okolicach budowę kurników, czego obawiali się mieszkańcy.
Zlecone przez Burmistrza Lidzbarka prace planistyczne nad
stworzeniem tego dokumentu
trwały ponad rok. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego stanowi gwarancję utrzymania
ładu przestrzennego w przyszłości. Decyduje co w danym miejscu może zostać pobudowane.
To kolejny taki dokument przyjęty
przez Radę Miejską w Lidzbarku.
W ubiegłym roku Rada przyjęła
Plan o powierzchni ok. 143 ha,
przeznaczając grunty w Jamielniku (prawa i lewa strona drogi do Żuromina) pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
W 2018 roku do Urzędu wpłynął
list otwarty przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej
z terenu miasta i gminy Lidzbark
z wnioskiem o zablokowanie budowy chlewni oraz kurników. Pod
listem podpisało się 24 przedsiębiorców i 1158 mieszkańców naszej gminy. Obok takiej petycji nie
można było przejść obojętnie.
W celu ustalenia przeznaczenia
terenów, w tym dla inwestycji
celu publicznego oraz określenia
sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy Rada Miejska w Lidzbarku uchwałą nr V/25/18 Rady
z dnia 28.12.2018 r. przystąpiła
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjęty dzisiaj Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego w Jamielniku
obejmuje ok. 56 ha powierzchni, w tym ok. 56% powierzchni
to rola z zakazem zabudowy, ok.
18% powierzchni to zabudowania
zagrodowe, w głównej mierze
już istniejącej, 6% to zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna,
2% zabudowa mieszkaniowa
i usługowa, i 2 % zabudowy produkcyjnej i usługowej. Pozostałe
16 % to tereny lasów, wód, drogi
publiczne i wewnętrzne.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który
dzisiaj przyjęliśmy chroni okolicznych mieszkańców przed zagrożeniem, które niosą za sobą
wielkopowierzchniowe obiekty
inwentarskie. Zabezpiecza branżę turystyczną i okołoturystyczą,
która w mieście turystycznym

stanowi istotną częścią gospodarki. – mówi burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek. - Należy wyraźnie
wspomnieć, jako że dokument
powstał z finansów publicznych
i broni on interesów mieszkańców całej gminy. Był to projekt

bardzo szczegółowo omówiony
na 5 godzinnej komisji wspólnej.
Miejscowy plan ma wyznaczać
pewien kierunek na przyszłość.
Ma wyznaczać jak widzielibyśmy
naszą gminę za kilka czy kilkadziesiąt lat – dodaje Burmistrz.
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Dzień Dziecka w Lidzbarku

To było niezwykle kolorowe święto małych i dużych
W tym roku Wesoły Welex wraz z bajkową ekipą wyruszył ulicami miasta, by odwiedzić najmłodszych mieszkańców. Weluś z Myszką Miki,
Tygryskiem i Ślimakiem prowadzili gry i zabawy, rozdawali słodkości i drobne upominki. Uśmiechom i dobrej zabawie nie było końca!

30 lat samorządu w Polsce
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Samorząd kiedyś i dziś
– kadencja 1990 -1994
Od 30 lat samorządowcy wybrani przez swoich mieszkańców dbają o nich i o ich komfort życia. Przez ten czas Miasto i Gmina Lidzbark
bardzo się zmieniły, dużo się u nas działo i cały czas dzieje. W poprzednim numerze biuletynu przedstawialiśmy kalendarium najważniejszych
wydarzeń minionych 30 lat samorządu. W tym numerze pragniemy rozwinąć kadencję pierwszego burmistrza Lidzbarka – Tadeusza Iskry.
Okiem pierwszego Burmistrza
W latach 1990 – 1994 dokonano całkowitej gazyfikacji miasta, uruchomiono cyfrową centralę telefoniczną wraz z siecią
światłowodową na terenie miasta, rozbudowano sieć wodociągową poprzez budowę nowej
hydroforni, dwóch ujęć wody
i wymianę sieci wodociągowej
w starej części miasta (ulica
Działdowska, Nowy Rynek, ulica
Zieluńska) na bardziej wydajną.
Dzięki temu zwłaszcza w letniej
porze mieszkańcy między innymi wyższych pięter na osiedlu
Jeleńska oraz Działek i Skarpy
nie musieli czekać z kąpielą do
po północy.
W Jeleniu wybudowano wodociąg dla wsi Jeleń, Wąpiersk
i Ciechanówko. Ta ostatnia
miejscowość z racji obecności wysypiska śmieci i punktu
wylewu nieczystości płynnych
posiadała wodę w studniach
niezdatną nawet do podlewania ogródków.
Gmina Lidzbark jako jedna z pierwszych w Polsce od
1 stycznia 1994 r. przejęła szkoły
podstawowe, chociaż ustawowy
obowiązek zaistniał znacznie
później. Wcześniej nakładem
gminy rozbudowano szkołę
w Kiełpinach i zmodernizowano spichlerz przy ulicy Piaski na
potrzeby szkoły nr 1 oraz ZHP.
Powstały nowe drogi asfaltowe na odcinkach: Dłutowo-Marszewnica, Nick-Zdrojek, Kiełpiny-Tarczyny oraz na terenach
wsi: Adamowo, Bełk i Bryńsk.
W mieście zmodernizowano
ulice: Brzozową, Ogrodową,
Sądową, Nową, Poświętną,
Grabową, a na osiedlu Działki
wybudowano kanalizację burzową. Kolorowe elewacje budynków na Placu Gen. Hallera
to również pamiątka tamtej kadencji.
Rozbudowano oczyszczalnię
ścieków z punktem zlewowym.
Budowa kontenerowych oczyszczalni zlokalizowanych nad rzeką pozwoliła na oczyszczanie
ścieków z bloków na ulicy Strażackiej i Nowy Rynek (wcześniej
spływały do rzeki Wel).
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Wywiad z Prezesem Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku
Spółka z o.o. Arturem Jasionowskim.
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej rok 2019 zamknęliśmy na małym plusie. To wielki sukces.
Spółka zanotowała w minionym
roku dodatni wynik finansowy. Na
wynik ten złożyło się wiele czynników a mianowicie realizacja większej ilości inwestycji, racjonalne
gospodarowanie zasobami finansowymi, dyscyplina budżetowa,
czy też większa dbałość o sprzęt
i mniejsza liczba awarii taboru
samochodowego. Ponadto udało nam się w znacznej mierze
zmniejszyć straty na składowisku
odpadów w Ciechanówku oraz
obsługiwanych kotłowniach węglowych. Zwiększyliśmy jakość
naszych usług i skróciliśmy czas
ich realizacji.
Z jakimi problemami w zakresie wywozu śmieci zmaga się
PGK? Czy mieszkańcy segregują śmieci?

Pierwszy podstawowy problem
to wysłużony sprzęt i jego awarie. Drugi to tegoroczna nowelizacja przepisów dotyczących
odpadów komunalnych. Przepisy
są bardzo rygorystyczne a zasady recyklingu skomplikowane
co wpływa na błędy w segregacji. Zachęcam mieszkańców
do zapoznania się z wytycznymi
w tym zakresie, które znajdują
się na stronie www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl. Osoby nieposiadające dostępu do Internetu
zapraszam do biura PGK, gdzie
będzie można pobrać wersje
drukowane.
Kolejny problem w zakresie
wywozu śmieci dotyczy przede
wszystkim zabudowy wielorodzinnej, czyli bloków. Mieszkańcy bloków mają kontenery do segregacji, ale nie wszyscy robią to
w sposób prawidłowy. Ponadto,
kontenery nie są zabezpieczone,
czyli każdy, nawet osoba, która

nie jest mieszkańcem danego
bloku może wyrzucić tam śmieci. Członkowie Wspólnot dbają
o to, żeby właściwie segregować
odpady, ale już osoby postronne, które nagminnie wyrzucają
śmieci do nie swoich kontenerów już takiej dbałości nie okazują. Takie zachowania mogą
skutkować decyzją o błędach
w segregacji i zastosowanie tzw.
opłaty podwyższonej do poziomu trzykrotności podstawowej
stawki. Dlatego bardzo ważne
jest, aby w sposób właściwy
segregować śmieci i zwracać
uwagę na to, żeby nikt postronny nie wrzucał swoich odpadów
do cudzych kontenerów.
W przypadku przedsiębiorców
należy zwrócić uwagę na zapisy
i deklaracje w umowie. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, iż deklaracje były różne od
faktycznej ilości przekazywanych
odpadów do wywozu.

Dlaczego cena jest tak wysoka? Od czego to zależy? Czy to
prawda, że śmieci będą droższe?
PGK nie ma wpływu na cenę
wywozu śmieci, cenę kształtuje
Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”. Na dzień dzisiejszy
jest to 18 zł od osoby. Dla przykładu cena w Żurominie wynosi
– 22 zł a w Brodnicy 25 zł. Cena
zależy od wielu czynników. Najważniejszy to opłaty środowiskowe, które zostały określone
z Obwieszczenia Ministra Środowiska z 30 sierpnia 2019 roku.
Pozostałe czynniki wpływające
na cenę to koszty transportu,
wyposażenie samochodów np.
kamery, amortyzacja sprzętu,
koszty utrzymania składowiska,
koszty pracy itp.
Odpowiadając na pytanie
czy śmieci będą droższe – nie
wiem, to jest pytanie do EZG
Działdowszczyzna, ale z moich
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Wywiad
obserwacji wnioskuję, że EZG
„Działdowszczyzna” dąży do
utrzymania cen na obecnym poziomie.
Czy i kiedy nastąpi likwidacja
kotłowni na ul. Jeleńskiej?
W jaki sposób będą wtedy
ogrzewane bloki?
Wspólnoty, które ogrzewane
są z kotłowni na ul. Jeleńskiej
wyszły z inicjatywą, aby przejść
z ogrzewania węglowego na
ogrzewanie gazowe. Wiadomo,
że takie ogrzewanie w ogólnym
rozrachunku wychodzi taniej.
Plus dla mieszkańców jest taki,
że kocioł gazowy może być włączany wedle potrzeb mieszkańców, nawet w maju.
Najbardziej efektywne rozwiązanie to jeden piec na jeden
blok – tak jak Wspólnoty wystąpiły z wnioskiem. Musimy jeszcze ustalić kilka szczegółów ze
Wspólnotami, ale prace projektowe już trwają. Optymistycznie
zakładam, iż całe przedsięwzięcie będzie skończone przed sezonem grzewczym w 2021 roku.
Jakie będą korzyści z likwidacji
kotłowni?
Podstawowa korzyść to mniejsze koszty ogrzewania. Węgiel
stale drożeje. Kotłownia oddalona jest od bloków o kilkaset
metrów, przez co występują stra-

ty ciepła przy jego przesyłaniu.
Ponosimy także koszty wynagrodzenia palaczy i opłaty środowiskowej. W przypadku ogrzewania
gazowego znaczna część tych
kosztów odchodzi. Piec gazowy
przy każdym bloku jest praktycznie bezobsługowy. Pracownik raz
w miesiącu sprawdza parametry
i jest to koszt w granicach 150
zł., dlatego myślę, że jest to korzystne i przede wszystkim bardziej ekologiczne dla środowiska.
Na jakim etapie jest budowa
kanalizacji w Jeleniu?
Jesteśmy na etapie II etapu
realizacji inwestycji. Założenia
projektowe ustalone przez Gminę i PGK w 2015 roku wzbudzają obecnie wiele kontrowersji
wśród mieszkańców. Musimy
rozpocząć wiele indywidualnych
rozmów z mieszkańcami, aby
doprowadzić projekt szczęśliwie
do końca. Liczę na ich rozsądek
i dbałość o dobro wspólne.
Teraz skupiamy się na odbudowie drogi, przez którą poprowadziliśmy część kanalizacji.
Dlaczego jest tak niskie ciśnienie wody, w szczególności
na działkach?
Słabe ciśnienie wynika z konstrukcji sieci wodociągowej.
Sytuację może poprawić m.in.
wymianą rur azbestowych. Rury

azbestowe są w kilku miejscach.
Zaczęliśmy ich wymianę od
przejazdu kolejowego przy ul.
Dworcowej. W tracie realizacji
jest przygotowanie projektu na
kontynuację wymiany do ul. Zieluńskiej. Ten etap chcemy zrealizować w przyszłym roku. To drogie przedsięwzięcie, ale myślę,
że uda się nam je zrealizować.
Kluczową sprawą jest jednak
magistrala, którą planujemy poprowadzić obok Targowiska i Stokrotki, w kierunku ul. Zieluńskiej.
Magistrala będzie miała większe
przekroje rur niż dotychczas.
Jesteśmy też na etapie tworzenia projektu tzw. stacji podwyższenia ciśnienia usytuowanej na
ul. 3 Maja. Kolejnym etapem
będzie wdrożenie tego projektu, czyli budowa powyższej stacji. Przyczyni się to do poprawy
ciśnienia wody. Planujemy, żeby
ta realizacja nastąpiła w przyszłym roku.
Czy planowana jest wymiana wodomierzy?
TAK. W miarę naszych możliwości technicznych i fizycznych staramy się wymieniać wodomierze
na nowe z dokładniejszym odczytem. Jest to długofalowy proces,
ponieważ łączy się z tym aktualizowanie umów, sprawdzenie
czy dana osoba zamieszkuje na
danej posesji. Mamy trzy, cztery

tysiące odbiorców, więc wymaga
to czasu.
Jak widzi Pan spółkę za kilka
lat? Jakie planujecie zmiany
i inwestycje?
Celem, który jest jednocześnie
priorytetem Spółki jest modernizacja oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków w Lidzbarku
ma już prawie 20 lat i wymaga
gruntownej przebudowy. Częste
awarie generują niepotrzebne
koszty dla Spółki.
Kanalizacja w Lidzbarku jest tak
zbudowana i tak ukształtowana,
że oprócz oczyszczalni ścieków
jest 41 przepompowni, które
także są bardzo awaryjne. Na
bieżąco staramy się wymieniać
pompy. W każdej przepompowni
są dwie pompy.
Chcemy także unowocześniać
i odmładzać nasz tabor samochodowy. Rozważamy zakup koparko-ładowarki, hakowca oraz samochodu do przewozu pracowników.
Pod koniec ubiegłego roku kupiliśmy mały ciągnik do odśnieżania chodników, a teraz, w okresie
letnim chcielibyśmy dokupić do
niego moduł – zamiatarkę służąca do sprzątania ulic i chodników.
Jesteśmy też na etapie zmiany
oprogramowania komputerowego. Chcemy przede wszystkim,
aby wszystkie nasze zakłady –
zakład wodociągów i kanalizacji,

zakład oczyszczania miasta czy zakład gospodarki mieszkaniowej
– były ze sobą poprzez to oprogramowanie zsynchronizowane
i kompatybilne. Na bieżąco wymieniamy sprzęt komputerowy.
Dbamy o to, żeby pracownicy
mieli odpowiednie warunki do
pracy. Pod koniec ubiegłego roku
wyłożyliśmy kostką plac.
Spółka komunalna, która ma
tak szeroki zakres działania jest
bardzo skomplikowaną organizacją, jeśli chodzi o zarządzanie. Do
naszych zadań należą m.in. następujące sprawy: wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku, zarządzanie
47 wspólnotami mieszkaniowymi
itd. Realizujemy zadania przede
wszystkim o charakterze użyteczności publicznej, a więc wykonywane w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych w sposób bieżący i nieprzerwany.
Codziennie borykamy się z różnymi problemami, czy to dotyczącymi wody, czy oczyszczalni ścieków, czy realizacji inwestycyjnych.
Mamy dużo pracy i cieszę się, że
w firmie pracuje wielu kompetentnych pracowników.
Przede wszystkim staramy się
realizować cel podstawowy, jakim jest podnoszenie poziomu
życia mieszkańców.

W PGK zapłacisz kartą

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w różnych instytucjach jest jednym z oczekiwań
nowoczesnego społeczeństwa.
Rozpoczęcie przyjmowania opłat
w formie bezgotówkowej przekłada się na pozytywne postrzega-

nie instytucji, jako innowacyjnych
i przyjaznych mieszkańcom.
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej informuje, że w kasie Spółki uruchomiony został
terminal płatniczy, za pomocą
którego można dokonywać płat-

ności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz
zbliżeniowej. Oznacza to, że za
śmieci czy wodę będzie można teraz zapłacić bezgotówkowo. Zachęcamy do korzystania
z tego rozwiązania.
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Wakacje w Lidzbarku

Te wakacje będą inne,
co wcale nie znaczy,
że stracone. Wakacje
2020 wcale nie muszą
być zmarnowane.
Lidzbarski Dom Kultury
oraz Miejski Ośrodek
Sportu przygotowali dla
mieszkańców i turystów
szereg atrakcji i zajęć, które
z pewnością uatrakcyjnią
wypoczynek w Lidzbarku.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Na szereg atrakcji na orlikach
i plaży miejskiej zaprasza również
lidzbarski MOSiR.
Orliku ul. Garbuzy:
1. 7.07; 27.08 - Turniej Tenisa
Ziemnego dla dzieci i młodzieży
2. 9.07 - Talentiada – turniej piłki
nożnej dla dzieci i młodzieży
3. 2.07 - Turniej rzutów do kosza
dla dzieci i młodzieży
4. 18.08 - Turniej w siatkonogę
dla dzieci i młodzieży
5. 14.07; 25.08 - Turniej Football
3 Global Goals

6. 20.08 - Turniej w Molkky
Orlik na ul. Jeleńskiej:
1. 4.07. - Turniej plażowej piłki
siatkowej „Otwarcie sezonu Lidzbark -Wakacje 2020”
2. 12.07. - Turniej Tenisa Ziemnego dla dorosłych- Tenis Cup 2020
3. 16.07. - Mollky i Speedball dla
dzieci i młodzieży
4. 21.07. - Palant - dzikich drużyn
dla dzieci młodzieży.
5. 1.08. - Turniej plażowej piłki
siatkowej „Mistrzostwa Lidzbarka”

6. 4.08. - Turbokozak- turniej
umiejetnosci piłkarskich dla dzieci.
7. 11.08. - Turniej siatkarskich
dwójek dla dzieci.
8. 15.08. - Deblowy turniej w Tenisa Ziemnego dla dorosłych.
Ponadto zachęcamy do korzystania z Plaży Miejskiej i atrakcji
zorganizowanych w jej obrębie:
parku linowego, wypożyczalni sprzętu wodnego, zjeżdżalni
wodnych, placu zabaw w kształcie pirackiego statku, boisk do
plażowej piłki siatkowej.

Wybory prezydenckie
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Wybory prezydenckie

Idź na wybory!
28 czerwca znowu pójdziemy do urn. W najbliższą niedzielę będziemy wybierać Prezydenta naszego kraju.
Na terenie naszej gminy jak przy każdych wyborach przygotowano 10 obwodowych komisji wyborczych, w których łącznie pracować
będzie 88 osób. W poprzednich wyborach prezydenckich frekwencja wyniosła 55.34%,a do urn poszło 16 993 169 obywateli.

W tegorocznych wyborach na prezydenta RP startuje 11 kandydatów:

1.	BIEDROŃ Robert,
lat 44, wykształcenie
wyższe politologiczne,
poseł do Parlamentu Europejskiego,
zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny
Roberta Biedronia;

2.	BOSAK Krzysztof,
lat 38, wykształcenie
średnie, poseł na
Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, zamieszkały
w Warszawie, członek
Konfederacji Wolność
i Niepodległość;

7.	PIOTROWSKI
Mirosław Mariusz,
lat 54, wykształcenie
wyższe historyczne,
wykonujący zawód
nauczyciela akademickiego, miejsce pracy:
Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu
Prawdziwej Europy
- Europa Christi;

3.	DUDA Andrzej
Sebastian,
lat 48, wykształcenie
wyższe prawnicze,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszkały w Krakowie, nie należy do
partii politycznej;

8.	TANAJNO Paweł Jan,
lat 44, wykształcenie
wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący
zawód przedsiębiorcy,
miejsce pracy: IAM4U.
pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie
należy do partii politycznej;

4.	HOŁOWNIA Szymon
Franciszek,
lat 43, wykształcenie
średnie, wykonujący
zawód publicysty,
miejsce pracy: własna
działalność gospodarcza, zamieszkały
w Otwocku, nie należy
do partii politycznej;

9.	TRZASKOWSKI Rafał
Kazimierz,
lat 48, wykształcenie
wyższe politologiczne,
wykonujący zawód
pracownika samorządowego, miejsce
pracy: Urząd m.st.
Warszawy, zamieszkały
w Warszawie, członek
Platformy Obywatelskiej RP;

5.	JAKUBIAK Marek,
lat 61, wykształcenie
średnie, wykonujący
zawód menadżera,
miejsce pracy: Browary Regionalne
Jakubiak Sp. z o.o.,
zamieszkały w Warszawie, członek Federacji
dla Rzeczypospolitej;

10.	WITKOWSKI Waldemar
Włodzimierz,
lat 66, wykształcenie
wyższe, wykonujący
zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu,
członek Unii Pracy;

6.	KOSINIAK-KAMYSZ
Władysław Marcin,
lat 38, wykształcenie
wyższe medyczne, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej, zamieszkały
w Krakowie, członek
Polskiego Stronnictwa Ludowego;

11.	ŻÓŁTEK Stanisław
Józef,
lat 64, wykształcenie
średnie, miejsce pracy:
własna działalność,
zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu
Nowej Prawicy oraz
Polexitu

Jak oddać ważny głos?
•W
 lokalu wyborczym musimy okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, legitymację studencką albo inny
dokument ze zdjęciem).

•	Otrzymamy jedną kartę do
głosowania. Stawiamy na niej
znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie
kratki) w kratce z lewej strony
obok wybranego nazwiska.

•	W wyborach na prezydenta
RP głosować można tylko na
jedną osobę!

•	
Niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce lub zagłosowanie na kilku kandydatów
spowoduje nieważność głosu.

•	Po oddaniu głosu wrzucamy
kartę do urny w taki sposób,
aby strona zadrukowana
była niewidoczna.

