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Lidzbark wybrał po raz kolejny!

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy głosowanie na projekty, które zgłosiliście Państwo w ramach Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego
2022. Przez ostatnie dni pieczołowicie liczyliśmy i sprawdzaliśmy głosy.
Walka była wyrównana, a dwa
zgłoszone przez Was projekty
szły niemal łeb w łeb. Zwycięzcą
okazał „Park na Skarpie” w stylu
łąki kwiatowo – ziołowej. W czasie głosowania, odbywającego
się miedzy 20 a 23 września,
mieszkańcy Lidzbarka oddali

249 głosów. Głosów nieważnych
było 16, przy czym o nieważności
decydował m.in. brak kompletnych danych osoby głosującej
lub głos oddany przez mieszkańca nieuprawnionego do głosowania.
Wśród zgłoszonych projektów

najwięcej głosów, bo aż 127 zebrał projekt „Park na Skarpie”
w stylu łąki kwiatowo – ziołowej.” Drugi projekt zebrał głosów
niewiele mniej, bo 106. Zwycięzki projekt zrealizowany zostanie
w ramach przyszłorocznego budżetu Gminy Lidzbark.

Do grona partnerów Lidzbarskiej Karty Mieszkańca
dołączyło Przedszkole Bajkowy Zakątek
Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne „Bajkowy Zakątek” to miejsce, w którym pielęgnuje się w dzieciach kreatywność, wyobraźnię, a przede wszystkim wiarę we własne możliwości. Pracownicy Przedszkola zapewniają dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju, umiejętnie łącząc naukę i zabawę, wspierając twórczą aktywność dzieci i umacniając je w podejmowaniu
samodzielnych wyzwań. Misją Przedszkola jest wychowanie pod okiem troskliwych i kompetentnych nauczycieli samodzielnego, kreatywnego i wierzącego we własne siły młodego człowieka.

Przedszkole zostało założone
w 2011 roku przez Teresę Rakocką, która od początku funkcjonowania placówki obejmuje funkcję
dyrektora Przedszkola, z każdym
rokiem udoskonalając jego działanie. Kadra Przedszkola to wykwalifikowani pedagodzy, pedagodzy
specjalni, oligofrenopedagodzy,
neurologopedzi, terapeuci Integracji Sensorycznej, nauczyciele
języka angielskiego, psycholog,
instruktor tańca oraz asystenci

nauczyciela. Pracownicy placówki
pogłębiają swoje kompetencje poprzez uczestnictwo na kolejnych
kierunkach studiów oraz uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach.
Przedszkole „Bajkowy Zakątek”
zapewnia dzieciom wielopoziomowy rozwój, organizując swoim
podopiecznym, oprócz realizacji
podstawy programowej, również
dodatkowe zajęcia, m.in. zajęcia
logopedyczne, zajęcia plastycz-

ne, zajęcia taneczne, gimnastykę
na mini siłowni, programowanie
i kodowanie z elementami robotyki, sensoplastykę, bajkoterapię
oraz muzykoterapię. Przedszkole
realizuje również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka (WWRD) oraz
prowadzi systematyczną terapię
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: terapię neurologopedyczną, integrację sensoryczną, terapię polisensoryczną

metodą Snoezelen, terapię psychologiczną oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem.
Budynek Przedszkola jest dostosowany do potrzeb dzieci oraz
pracowników. Grupy przedszkolne przebywają w przystosowanych, estetycznych, nowoczesnych
i multimedialne wyposażonych salach z łazienkami. Zajęcia dodatkowe organizowane są w dostosowanych miejscach: w przestronnej
sali Integracji Sensorycznej, w in-

nowacyjnej Sali Doświadczania
Świata oraz w pełni wyposażonej
sali logopedycznej.
Partnerów do programu Lidzbarskiej Karty Mieszkańca stale przybywa. Obecnie skorzystać
można ze zniżek w 11 punktach
usługowych. Nie masz jeszcze
karty mieszkańca? Przyjdź i złóż
wniosek.
Aktualną listę zniżek znajdziecie tutaj: http://www.lidzbark.pl/
znizki/

Inwestycje

Kolejne inwestycje w trakcie realizacji

str. 3

Pomimo jesieni i coraz zimniejszych dni trwa realizacja inwestycji przewidzianych w tegorocznym budżecie.

Remont chodnika przy ul. Przemysłowej

Na początku września ruszył kolejny etap modernizacji lidzbarskiej przychodni.
W ramach przeprowadzanego
remontu docieplone zostaną
wszystkie ściany budynku przychodni, dach, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, oprawy oświetleniowe
usprawnieniu ulegnie system
przygotowania c.w.u, wykonane

zostanie usprawnienie instalacji c.o., instalacji gazowej wraz
z kotłownią, instalacji fotowoltaicznej, a także zainstalowana
zostanie winda. Wartość całego
zadania to 2 174 571,39 zł, z czego 1 060 329 zł to uzyskane dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020. Trwa także budowa drogi i schodów przy ulicy
Przemysłowej. Zakończyła się
modernizacja toalet w świetlicy
wiejskiej w Nowym Dworze. Remont budynku zwiększy komfort
mieszkańców
korzystających
z budynku podczas integracji lokalnej społeczności. Zakończyła
się także modernizacja monito-

ringu miejskiego na terenie miasta. Od teraz lidzbarskie służby
porządkowe mogą korzystać
z czytnika tablic rejestracyjnych, który pomoże w szybszym
ustalaniu sprawców wykroczeń
drogowych oraz ich minimalizowaniu. Trwa przebudowa
ul. Granicznej, remontowanej
dzięki środkom pozyskanym
z Funduszu Dróg Samorządo-

wych. Kolejnym zakończonym
we wrześniu projektem jest
zagospodarowanie terenu przy
stawie w Słupie, w ramach którego powstało nowe miejsce
rekreacji dla mieszkańców wsi.
Powstała nowa altana, pomost,
ławki, miejsce postojowe dla
rowerów oraz chodnik z kostki
brukowej. Teren został ogrodzony i osadzony roślinnością.

Remont chodnika przy ul. Przemysłowej

Termomodernizacja Przychodni Zdrowia

Zagospodarowanie terenu przy stawie w Słupie

Remont ul. Granicznej
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20 lat współpracy z Oebisfelde

We wrześniu Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Zastępca Burmistrza Janusz Bielecki, dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego
Krzysztof Głowacki oraz przedstawiciel Rady Miejskiej w Lidzbarku radny Tomasz Marszak gościli w Oebisfelde - naszym
niemieckim mieście partnerskim. Wszystko z okazji 20-lecia współpracy partnerskiej.

W trakcie pobytu delegacja
spotkała się m. in. z burmistrzem
Oebisfelede Hans-Werner Kraul,
burmistrzem społecznym Bogumilą Jacksch oraz przedstawicielami miasta. Goście z Lidzbarka uczestniczyli również w także
w wydarzeniu Dromlingsfest 2.0
XS. Burmistrz Lidzbarka wręczył

Pani Burmistrz rzeźbę w kształcie sowy, która jest dowodem
wdzięczności za owocną i udaną
współpracę i jednocześnie herbem Oebisflede, a także zaprosił
niemiecką młodzież na przyszłoroczne wakacje do Lidzbarka.
Wizyta miała przede wszystkim
na celu omówienie dalszych pla-

nów współpracy partnerskiej,
wymianę wzajemnych doświadczeń oraz pomysłów na rozwój
naszych miast. W ramach podziękowań Bogumila Jacksch
wręczyła Burmistrzowi Lidzbraka kolaż zdjęć będący kwintesencją dwudziestoletniej współpracy między miastami.

– Największa kwintesencją
tej ponad 20-letniej współpracy będzie wymiana młodzieży,
którą zamierzamy zorganizować już w kolejnym roku. Niestety w zeszłym roku nie udało
nam spotkać się i porozmawiać
z przedstawicielami Oebisfelde
z powodu panującej pandemii,

2000 r.

2015 r.

ale na szczęście dzisiaj mamy
taką możliwość – wyjaśnia burmistrz Maciej Sitarek. – Udało
nam się zaprosić uczniów z Niemiec, by mogli wymienić swoje
doświadczenia oraz zawarzeć
nowe, cenne znajomości, które
mogą zaowocować wieloletnią
przyjaźnią – dodaje.

2010 r.

2015 r.
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MOBILNY URZĘDNIK. Skorzystaj z nowej usługi!

Nie możesz przyjść do urzędu, jesteś chory, masz problemy z poruszaniem, zamów wizytę urzędnika do domu. W Gminie Lidzbark w miesiącu październiku rusza usługa „Mobilny Urzędnik”.

Nie możesz przyjść do urzędu
zamów wizytę pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku do domu. W Gminie Lidzbark
w miesiącu październiku rusza
program „Mobilny Urzędnik”.
Zdajemy sobie sprawę, że pomimo wprowadzenia kolejnych
rozwiązań ułatwiających mieszkańcom Miasta i Gminy Lidzbark
załatwienie spraw urzędowych,
nadal w najtrudniejszej sytuacji
są emeryci, renciści oraz osoby
legitymujące się orzeczeniem

o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów oraz osób,
które doświadczają problemy
z poruszaniem się w stopniu
uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek wprowadza możliwość skorzystania
z programu „Mobilny Urzędnik”.
- Chcemy, aby nasz urząd był
nie tylko przyjazny mieszkań-

com. Zależy nam też, aby był dostępny. Dochodziły do mnie sygnały, szczególnie od starszych
osób, że często mają problemy
aby do nas dotrzeć, stąd pomysł,
aby to pracownik Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku przychodził
do petenta – mówi Maciej Sitarek
Burmistrz Lidzbarka.
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku pomoże załatwić
sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu. By skorzystać z takiej formy wsparcia,

należy wcześniej zgłosić taką
potrzebę.
Mieszkańcy mogą liczyć na załatwienie większości spraw realizowanych przez Urząd Miasta
i Gminy bez konieczności wychodzenia z domu.
- Dostarczymy niezbędne druki, pomożemy w ich wypełnieniu
i odpowiemy na wszystkie pytania
dotyczące procedury administracyjnej - zapowiada Burmistrz Lidzbarka.
Jak zgłosić chęć skorzystania
z programu „Mobilny Urzędnik”
poza siedzibą Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku?
O taką pomoc można wystąpić
na kilka sposobów:
• telefonicznie: 530 639 988
• wysyłając zgłoszenie na adres
e-mail: urzednik@lidzbark.pl
• poprzez opiekuna osoby chcącej
skorzystać z pomocy pracownika, który może zgłosić taką potrzebę w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku
• osobiście: ul. Dworcowa 2, 13230 Lidzbark
W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania
z programu oraz krótko wyjaśnić
czego dotyczy sprawa, a także
podać numer telefonu do kon-

taktu. Następnie, w terminie
1 dnia roboczego od zgłoszenia,
pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku skontaktuje się
z mieszkańcem, by ustalić dogodny termin wizyty i sposób załatwienia sprawy. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku
dostarczy bezpośrednio do domu
wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu
oraz przyjmie je i zarejestruje
w urzędzie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w dniu umówionej wizyty,
mieszkaniec otrzyma telefoniczne
potwierdzenie, z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który
będzie realizował usługę, a przed
rozpoczęciem obsługi pracownik
okaże się legitymacją służbową.
Ważne! Wizyta pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku
jest bezpłatna, a sprawy można
załatwić tylko w godzinach pracy
urzędu. Obowiązkiem mieszkańca będzie jednak zgromadzenie
wszystkich niezbędnych załączników. Zakres usług świadczonych
przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, a
także sposób ich realizacji regulują odrębne przepisy.

Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lidzbarku
zaprasza osoby zaineresowane bezinteresowną pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, zdobyciem
doświadczenia zawodowego oraz chętne do podzielenia się swoim wolnym czasem, kompetencjami
i wiedzą do zostania naszym wolontariuszem! Do pełnienia czynności wolontariackich zapraszamy
osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym: pedagogika, pedagogika specjalna lub pokrewnym
przygotowującym do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy lub asystent osoby niepełnosprawnej.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
e-mailowy: sekretariat@sdslidzbark.pl
telefoniczny: 0-23 696 15 06 wew.245
lub osobisty w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku
ul. Jeleńska 26 13-230 Lidzbark w godzinach od 7:00 do 15:00
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Imprezy w sołectwach

WLEWSK

NOWE DŁUTOWO

KLONOWO

KIEŁPINY

CIBÓRZ

Zakończyliśmy tegoroczny sezon imprez tematycznych w sołectwach. W minionym miesiącu swoje święto obchodzili mieszkańcy Ciborza, Nowego Dłutowa, Klonowa, Kiełpin i Wlewska. Tradycyjne imprezy tematyczne na terenie wsi to czas, który mieszkańcy sołectwa, mimo panującej pandemii, mogą spędzić na rozmowach na temat wspólnego dobra wsi.

Sport
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Weltrack MTB Szynaka Maraton Lidzbark za nami
Czerpanie przyjemności z jazdy w maratonie MTB to dla wielu oksymoron. Tymczasem satysfakcja z ukończenia zawodów dla
miłośnika tego typu rywalizacji jest często większa, niż czołowe lokaty dla doświadczonych wyjadaczy.

W minioną sobotę mimo deszczowej pogody w szranki stanęły
52 osoby. Trasa wyścigów tradycyjnie prowadziła leśnymi drogami Welskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa Lidzbark,
a przede wszystkim po trasie
lidzbarskiej ścieżki Weltrack.
Na starcie stanęli kolarze z całej Polski, próbujący swoich sił
na dystansie średnim (ok. 24 km)
i długim (ok. 48 km).

Na dystansie średnim najlepszy
okazał się mieszkaniec gminy
Lidzbark, Marcin Okoński, którą
całą trasę pokonał w niespełna
57 minut. W krótszym dystansie
swoich sił spróbowały także 3
panie, z których najlepsza okazała się Martyna Dykalska z Rypina. Na dłuższej, liczącej 48 km
trasie najszybszy okazał się Michał Wyżlic z Lubawy.
Organizator przy wsparciu

Sponsorów wyłonił również
wśród wszystkich uczestników
najlepszą Lidzbarzankę oraz
najlepszego Lidzbarzaka, którym
zostali zwycięska na dystansie
średnim Marcin Okoński i najlepsza w swojej kategorii wiekowej
Izabela Rzeszutko.
Po raz pierwszy w historii dzięki wsparciu sponsora – firmie
Szynaka Meble – organizator
ustanowił premię lotną na dy-

stansie długim dla trzech najlepszych zawodników. Do zgarnięcia było 1000 zł, 500 zł i 200 zł,
które odpowiednio zdobyli Kamil
Kuszmider z Płońska, Dominik
Jakubowski z Brodnicy i Michał
Wyżlic z Lubawy.
Organizatorzy pragną podziękować sponsorom: Firmie Szynaka Meble, Classic Sofa, Welprint,
Karwel oraz wolontariuszom,
a także policji, straży pożarnej

oraz Nadleśnictwu Lidzbark za
pomoc w przygotowaniu trasy.
Bez Was organizacja zawodów
nie byłaby możliwa.
Pełną listę wyników we wszystkich kategoriach wiekowych,
można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://
www.chiptiming.pl/pl/zawody_szczegoly/WELTRACK-MTB-MARATON-LIDZBARK-Lidzbark-Wel-18092021
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Ale kosmos!
- mówią dzieci

A wszystko za sprawą dwóch nowych placów zabaw
o nazwie „Kosmos”, które stanęły na placu zabaw
Przedszkola Miejskiego i przedszkola w Dłutowie.
Wrzesień to dla wszystkich
uczniów i przedszkolaków czas
powrotu do szkoły. Aby umilić
ten czas burmistrz Lidzbarka
wspólnie z dyrekcją placówek
i przedstawicielami Rady Miejskiej w asyście dzieci otworzył
nowe place zabaw, które pojawiły się w czasie wakacji. Ogromnie cieszę się, że dzieci mogą już

korzystać z nowej przestrzeni
przeznaczonej do zabawy. Mam
nadzieję, że przedszkolaki będą
zadowolone z nowej atrakcji –
mówił burmistrz Lidzbarka Maciej
Sitarek.
Kolorowy i bezpieczny sprzęt
zlokalizowany na placu zabaw,
pozwoli dzieciom urozmaicić czas
spędzany w przedszkolu.

Oświata

Aktualności
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Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w gminnych jednostkach OSP
Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt, to także grupa ochotników, która coraz częściej swym poziomem
wyszkolenia, wiedzy i umiejętności ratowniczych dorównuje kolegom z PSP. W ostatnich latach zauważono duży wzrost liczby
młodych osób wstępujących w szeregi strażaków ochotników, tym samym powiększając grono ,,rycerzy Floriana”.

OSP Lidzbark

Co pięć lat w jednostkach OSP
odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, mające na celu
wybór nowych władz. Na terenie

Gminy Lidzbark aktywnych jest
dziewięć organizacji strażaków-ochotników. Cykl tegorocznych
zebrań, na których jest podsumo-

wywana działalność jednostek
oraz kierujących nimi zarządów,
rozpoczął się w sierpniu w OSP
Tarczyny. Kolejne zebrania odbyły

się w OSP Słup, OSP Nowy Dwór,
OSP Bryńsk, OSP Lidzbark, OSP
Stare Dłutowo, OSP Jeleń, OSP
Kiełpiny oraz OSP Wąpiersk.

Gratulujemy nowo wybranym
Zarządom OSP i życzymy udanej
współpracy z władzami samorządowymi.

Nowa świetlica wiejska w Chełstach otwarta

Mieszkańcy Chełst i okolicznych wsi w końcu w pełni cieszyć się mogą nowo wybudowaną świetlicą wiejską. We wrześniu odbyło
się uroczyste otwarcie nowopowstałej inwestycji.

Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali najmłodsi mieszkańcy
miejscowości, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, sołtys sołectwa Łucja Lewicka, a także przewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Ciesielski. Po oficjalnej części

wydarzenia animatorzy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku przeprowadzili konkursy
i zabawy wśród dzieci i młodzieży.
– Dziś wspólnie z mieszkańcami
Chełst oraz Panią sołtys otworzyliśmy nową świetlicę wiej-

ską. To może nie największa, ale
z pewnością jedna z najbardziej
urokliwych świetlic na terenie naszej Gminy. Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli korzystać
z kompleksowo
wyposażonego
budynku, ale przede wszystkim

będą mieli miejsce gdzie będą mogli organizować spotkania sołeckie, integracyjne, a także prywatne
uroczystości. Dziękuję wszystkim,
którzy mieli swój udział w tej inwestycji – mówił podczas uroczystości burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek. Nowa świetlica
powstała w miejscu byłej hydroforni. Całkowity koszt to niespełna
300 tysięcy złotych. Nowy budynek z pewnością posłuży mieszkańcom i przyczyni się do integracji lokalnej społeczności.
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Spis pieców to początek
tworzenia Centralnej
Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB)
Dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów
w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu
ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa.
Tworzona ewidencja dotyczy każdego sposobu
zaopatrywania budynku w ciepło grzewcze,
także z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii.
W formularzu są wymienione
wszystkie możliwe źródła ciepła.
Trzeba zaznaczyć, które są zainstalowane i eksploatowane oraz
podać ich liczbę. W formularzu
deklaracji jest również rubryka
dotycząca sposobu wykorzystania – do ogrzewania budynku i/
lub produkcji ciepłej wody użytkowej.
Należy zgłosić wszystkie źródła ciepła używane w danym
domu. Na przykład w sytuacji,
gdy w budynku jest wykorzystywanych kilka, np. kominek
oraz pompa ciepła zasilana z instalacji fotowoltaicznej, trzeba
zaznaczyć odpowiednie pozycje.
Mogą to być m.in.: piec, kominek,
koza, kuchnia węglowa, kocioł
grzewczy, pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, sieć ciepłownicza.
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – pytania
i odpowiedzi.
Kiedy składam deklarację
samodzielnie a kiedy zrobi
to za mnie zarządca?
W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane
przez wspólne źródło ciepła
np. z miejskiej czy lokalnej sieci
ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli
w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza
to taką deklarację właściciel
musi złożyć samodzielnie. Jeżeli
w budynku nie ma źródła ciepła
to deklaracji do CEEB składać
nie musimy.
Co jeżeli mam kominek bez
funkcji c.o. i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go
do CEEB?

Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy
do CEEB, zaznaczając że jest on
eksploatowany, nie zaznaczamy
natomiast jaką pełni funkcję.
W jednym budynku znajduje się
lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego
źródła ciepła, którą deklarację
wypełnić?
W przypadku kiedy w budynku
jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz
A albo B. Jeżeli przy budynku
w lokalu mieszkalnym jest lokal
niemieszkalny, który ma inne,
odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.
Czy zgłaszamy do CEEB inne
źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji? Nie – nie
zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli
fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji
papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł
ciepła niż te, które zostały w niej
wymienione.
Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej i gdzie
ją złożyć?
Deklaracja w wersji papierowej
jest dostępna na stronie www.
gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ oraz w Urzędzie
Miasta i Gminy w Lidzbarku, pok.
18. Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub
wysłać listem do Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku.

Wieści z Urzędu

Ekologia
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Wielki Finał „Lato w mieście z Eco Studio na Sprzątanie świata”

16 września w Warszawie odbył się Wielki Finał projektu „Lato w mieście z Eco Studio na Sprzątanie świata”. Ambasadorami
projektu edukacyjno - ekologicznego realizowanego w ramach publicznych kampanii edukacyjnych organizacji odzysku ELECTROSYSTEM są Kinga Sawczuk i Kuba Adamiak. Podczas wydarzenia odbył się koncert Roksany Węgiel, przed którą występowała
mieszkanka Jamielnika Natalka Pawelska!

W ramach projektu „Lato
w mieście z Eco Studio” został
zorganizowany konkurs ekologiczny, w którym udział wzięli
uczniowie ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
z terenu całej Polski. W ramach
konkursu uczestnicy stworzyli
wspólnie ze swoimi nauczycielami krótkie filmik o tematyce dotyczącej gospodarowania
elektroodpadami.
Klasie 3 ze Szkoły Podstawowej w Bryńsku wraz z panią
Ewą Łozińską udało się zdobyć
wyróżnienie.

Eco Studio ELECTRO-SYSTEM
to innowacyjny projekt ekologiczny wykorzystujący media
społecznościowe do propagowania wiedzy na temat prawi-

dłowego postępowania z elektroodpadami. Projekt skierowany
jest do dzieci i młodzieży, która
dzięki uczestnictwu w projekcie
poznaje prawidłowe zasady po-

stępowania z elektrośmieciami,
korzyści płynące z recyklingu
elektroodpadów, a także zagrożenia związane z nieprawidłowym postępowaniem z takimi

odpadami. Projekt realizowany jest w ramach publicznych
kampanii edukacyjnych organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Docieplenie domu, wymiana „kopciucha”
instalacja odnawialnych źródeł energii
to tylko niektóre inwestycje, na które możesz otrzymać dofinansowanie z rządowego programu

„CZYSTE POWIETRZE”

Jak skorzystać? Ile pieniędzy możesz otrzymać? Jakie warunki musisz spełnić? Jak wypełnić wniosek?
Odpowiedzi na te pytania otrzymasz podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się
19 października o godzinie 18:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 23.

Wolontariat
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Przez 5 lat znaleźli dom dla 416 zwierząt
W wrześniu minęło 5 lat odkąd swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Psia Przystań. To dzięki jego działalności dziesiątki
zwierzaków znalazły swój nowy dom.

Członkowie obecnego stowarzyszenia swoją działalność
rozpoczęli już w 2015 roku kiedy
to z inicjatywy trzech mieszkanek Lidzbarka - Iwony Gołębiowskiej, Beaty Jagodzińskiej i Dominiki Benke, które podjęły się
opieki nad zwierzętami i organizowaniu adopcji - po spotkaniu
władz miasta, lekarzy weterynarii, straży miejskiej, policji i zainteresowanych mieszkańców,

podjęto decyzję o utworzeniu
w Lidzbarku miejsca czasowego przetrzymania bezdomnych
psów. Pierwszy kojec stanął
w Ciechanówku. Po dwóch miesiącach kojec przeniesiono
do Lidzbarka i niedługo pojawiły się kolejne dwa. 5 września
2016 roku swoją działalność
rozpoczęło
Stowarzyszenie
Psia Przystań, które objęło pieczę nad lidzbarskim przytuli-

skiem. Pierwszym prezesem
została pani Iwona Gołębiowska,
a od 2019 roku funkcję tę pełni
pani Barbara Ojdowska.
- Ogromne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w działalność przytuliska. To dzięki wolontariuszom,
którzy poświęcali swój wolny
czas, lekarzom, darczyńcom,
sponsorom, instytucjom, opiekunom, dzięki którym wiele bez-

pańskich zwierząt znalazło swój
nowy dom. Serdecznie dziękuję
całemu zarządowi Stowarzyszenia Psia Przystań: Barbarze
Ojdowskiej, Iwonie Gołębiowskiej, Annie Gawińskiej, które
koordynują działaniami stowarzyszenia i przytuliska. Bez Was,
waszej pasji, determinacji i miłości do zwierząt by się nieudało – mówi burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek.

Przez 5 lat stowarzyszenie
dzięki dotacjom z Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku pozyskało
36 000 zł. Dzięki zaangażowaniu
dziesiątek wolontariuszy, którzy
przez siedem dni w tygodniu bez
względu na pogodę dbali o zwierzaki, bawili się z nimi, wyprowadzali na spacer nowy dom
znalazło do tej pory 371 psów
i 45 kotów.

