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Dyrektor MOPS z nagrodą Marszałka
Na wniosek Burmistrza Lidzbarka, Anna Dziombowska, dyrektor MOPS w Lidzbarku otrzymała nagrodę
indywidualną Marszałka Województwa Warmińsko –
Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Jej zasługą jest wdrożenie wielu programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in. „Aktywne włączenie
– szansą na lepsze jutro”, „Z myślą o rodzinie” czy „Przełamać
milczenie przemocy”. To szereg
działań, których celem jest poprawa jakości życia i funkcjonowania lidzbarskich rodzin. Pani
Anna każdego roku angażuje się
także w największą na świecie
kampanię przeciwko przemocy
wobec kobiet organizowaną jednocześnie w blisko 60 krajach
świata – „Biała wstążka”.
- To niezwykle ważne dla mnie
wyróżnienie. To ogromna radość
i zaszczyt, ale również motywacja do dalszej pracy. Ta nagroda
to wyraz docenienia pracy nie
tylko mojej, ale i całego zespołu

MOPS w Lidzbarku – mówi Anna
Dziombowska.
Praktycznie przez cały czas
Dyrektor MOPS-u swoją pracę
zawodową uzupełniała dodatkowymi działaniami. Wykazywała
dużo inicjatywy i zaangażowania
w tworzenie i wdrażanie wieloprofilowych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej i polityki
prorodzinnej.
- Dzięki zaangażowaniu pani
Dyrektor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku
od 2016 roku przeszedł duża
metamorfozę, a sama Dyrektor
MOPS-u oprócz zadań wynikających z ustawy realizuje szereg
innowacyjnych przedsięwzięć
dla mieszkańców całej gminy –
mówił burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

100 lat to za mało!

Nie często się zdarza, aby tradycyjnie śpiewane
„sto lat”, z racji chwili modyfikowano w sekwencji
życzeń na lat „dwieście”.

Od 7 lat Burmistrz Lidzbarka
osobiście bądź za pośrednictwem pracownika dostarcza
najstarszym mieszkańcom naszej gminy życzenia oraz bukiet
kwiatów. Tegoroczni solenizanci
urodzili się w 1926 roku. Ten wyjątkowy jubileusz 95 urodzin obchodziło 7 mieszkańców naszej
Gminy:
• Regina Próchniewska ze Starego Dłutowa
• Stefania Szymańska z Lidzbarka
• Czesława Sobotka z Lidzbarka
• Agnieszka Marianna Jarzynka
z Klonowa
• Gertruda Małecka z Lidzbarka
• Józef Olszonowicz z Lidzbarka

• Stanisław Cegiełka z Biernat
15 listopada swoje 95 urodziny
obchodził mieszkaniec Biernat,
pan Stanisław Cegiełka. Pan
Stanisław miał 8 dzieci, 17 wnuków, 11 prawnuków. Szczerze nie
ukrywał swojego zaskoczenia
i zadowolenia z życzeń i kwiatów jakie otrzymał z okazji tego
wyjątkowego jubileuszu od Burmistrza Lidzbarka. Wyjątkowym
życzeniem Pana Stanisława było
to, aby miał 10 lat mniej i mógł
dłużej żyć.
Wszystkim solenizantom życzymy spokoju, pogody ducha
oraz zdrowia na dalsze długie
lata życia.

Jubilat Stanisław Cegiełka z Biernat

Budujemy dla Was

Inwestycje
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Zima coraz bliżej, ale my nie zwalniamy tempa.
Trwają ostatnie zadania tegorocznego budżetu
inwestycyjnego.
Kolejny etap remontu lidzbarskiej przychodni
Brak możliwości dostania się
na wyższe piętro budynku przychodni przez osoby z niepełnosprawnością czy osoby starsze
o dawna stanowiły duży problem
dla mieszkańców naszej gminy. Wielu pacjentów lidzbarskiej
przychodni z powodu ograniczeń
ruchowych musiało odbywać wizyty lekarskie w trybie zdalnym.
Dzięki kolejnemu etapowi modernizacji przychodni zmieni się
to już w najbliższym czasie.
- Ponad 2 miliony złotych
to koszt długo wyczekiwanego
remontu naszej przychodni. Cieszę się, że udało nam się w końcu zrealizować tę inwestycję.
Od dłuższego czasu mieszkańcy
zgłaszali mi potrzebę remontu
przychodni, sugerując że budowa windy byłaby dobrym rozwiązaniem. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udało się sprostać
ich oczekiwaniom – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Koniec z niskim ciśnieniem
wody w Lidzbarku i Jamielniku.
Już wkrótce skończą się
problemy z ciśnieniem wody,
na które od dawna uskarżali się
mieszkańcy południowej części Lidzbarka oraz Jamielnika.
Trwa budowa stacji podnoszenia
ciśnienia wody. W ramach inwestycji trwa także rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w tej
części miasta.
- Słabe ciśnienie wody to już
przeszłość. Nowa stacja podnoszenia ciśnienia wody powstaje
właśnie przy ulicy 3 Maja w Li-

dzbarku. Od dłuższego czasu
mieszkańcy i radni zgłaszali
mi potrzebę zrealizowania takiej inwestycji. Już niedługo
będą mogli korzystać z bieżącej
wody bez konieczności czekania na lepsze ciśnienie wody.
Poprawie ulegnie również jakoś
dostarczanej wody - mówi Burmistrz Lidzbarka.
Całkowita wartość zadania
to niemalże 900 tyś. zł, na które jeszcze w grudniu ubiegłego
roku samorząd pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki stacji podnoszenia
ciśnienia mieszkańcy osiedla
Działki zyskają możliwość korzystania z wody, w każdym momencie dnia bez konieczności jej
racjonowania.
Do końca roku powstanie tężnia solankowa w Lidzbarku.
Przy Bulwarze na ulicy Działdowskiej trwają prace przy
budowie tężni solankowej.
To pierwszy tego typu obiekt
w Lidzbarku, realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego
2018.
Głównym celem budowy tężni jest prowadzenie profilaktyki
zdrowotnej wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Lidzbark. Znajdujące się wokół tężni powietrze
przyniesie ulgę mieszkańcom
oraz turystom zmagającymi się
z chorobami tarczycy czy przewlekłymi stanami zapalnymi
układu oddechowego.
- Tężnie wytwarzają specyficzny mikroklimat, pomagają w profilaktyce oraz leczeniu schorzeń

Remont parkingu przy ul. Działdowskiej

Termomodernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku

górnych dróg oddechowych.
Będą stanowiły też miejsce służące do integracji mieszkańców
oraz turystów – mówi Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek.
Dzięki realizacji projektu budowy tężni przy Bulwarze powstanie nowe miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Wpłynie
też na poprawę samopoczucia
i stanu zdrowia osób zamieszkujących nasz region.
Po wielu miesiącach oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu oraz ze względu na zmianę
lokalizacji w końcu ruszyła budowa długo wyczekiwanej inwestycji.
Budowa tężni to tylko jeden
z elementów gruntownej przebudowy placu przy ul. Działdowskiej, który już wkrótce zyska
nowe oblicze.
W ramach inwestycji trwa właśnie przebudowa parkingu przylegającego do ul. Działdowskiej.
Dzięki temu powstanie 56 miejsc
parkingowych, w tym 6 miejsc
dla osób z niepełnosprawnością, co w czasach gdy coraz

więcej samochodów porusza się
po drogach jest niezwykle istotne. Przebudowana zostanie także droga w kierunku Dziennego
Domu Senior +, a wzdłuż niej
powstanie chodnik, dzięki któremu zarówno podopieczni Senior
+, jak i inne osoby korzystające
z uroków tężni będą mogły poruszać się bezpiecznie i wygodnie.
Pojawi się także nowe oświetlenie, zieleń i kosze na śmieci.
- Podczas dużych wydarzeń
czy ważnych świąt, parkingów
w naszym mieście brakuje. Korzystają z nich bowiem nie tylko
nasi mieszkańcy, ale także turyści czy rodzina, która przyjeżdża odwiedzić swoich krewnych
chociażby podczas niedawnego
Święta Zmarłych. Często Mieszkańcy nie mogąc znaleźć miejsca do zaparkowania wjeżdżają
samochodem na tereny do tego
nie przystosowane. Nowo wybudowany parking to kolejne miejsca gdzie bezpiecznie można będzie zostawić swoje auto – mówi
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Nowy chodnik przy ul. Główny Dworzec

Nowy asfalt na ul. Tartacznej.
Trwa przebudowa ul. Tartacznej wraz z budową chodnika
po dwóch stronach jezdni realizowana w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość
zadania to niespełna 830 000 zł
z czego ponad 659 000 zł to pozyskane dofinansowanie. Poza
budową chodników wylana została także nawierzchnia asfaltowa zniszczona głównie przez
samochody ciężarowe.
Remont oświetlenia na Placu
Hallera.
Plac Hallera jest kolejną ulicą, na której rozpoczęła się
kompleksowa
modernizacja
oświetlenia w naszej Gminie.
Obecnie trwa „chowanie” przewodów oświetleniowych w ziemi. Następnie prace skupią się
na latarniach. Zdemontowane
zostaną betonowe słupy oświetleniowe, z których większość
jest już w złym stanie technicznym. Zastąpią je nowe latarnie
nawiązujące do lamp z początku
XX wieku.

Budowa tężni solankowej
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Zrobione! Jamielnik połączony z Lidzbarkiem
Był piach, a w takie dni jak dzisiaj błoto. Teraz zdecydowanie lepiej, prawda? W listopadzie oficjalnie otworzyliśmy nową drogę
w Jamielniku. Dzięki inwestycji codzienne życie mieszkańców tej części Gminy uległo zdecydowanej poprawie.

- To bardzo istotna droga. Droga,
która prowadzi zarówno do nowego osiedla, ale także do zabudowań, w których mieszkańcy
mieszkają od wielu lat. Dzięki
pozyskanym dofinansowaniom

i środkom własnym Gminy Lidzbark udało się połączyć zachodnią i wschodnią stronę Lidzbarka - od drogi w kierunku
Bryńska, aż do ul. Zieluńskiej –
mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej

Sitarek.
Podczas remontu poza kostką
położona została nitka gazowa,
kanalizacyjna i wodna. Cała droga
została oświetlona lampami ledowymi, dzięki czemu będzie moż-

na z niej bezpiecznie korzystać
nawet po zmroku. W najbliższych
miesiącach wykonany zostanie
także łącznik między tymi dwiema
remontowanymi drogami.
Na realizację tych dwóch rów-

Nawierzchnia drogi przed remontem

noległych dróg otrzymaliśmy
wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Całość
zadania to koszt ponad 1,5 miliona
złotych.

Nawierzchnia drogi po remoncie

Kolejne pieniądze z #PolskiŁad

Cyfryzacja Urzędów to coś co w dzisiejszych czasach, szczególnie podczas panującej pandemii, jest niezwykle ważne.
Blisko pół miliona złotych
otrzymała Gmina Lidzbark
na cyfryzację urzędu i jednostek
podległych w ramach programu
Cyfrowa Gmina. Dzięki kolejnym
środkom pozyskanym z Rządu,
możliwe będzie wsparcie informatyzacji samorządów oraz jednostek podległych samorządom,
edukacja cyfrowa dla urzędników, a także analiza stanu cyberbezpieczeństwa
w gminie
i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów
informatycznych. Głównym celem dofinansowania jest jednak dalszy rozwój e-urzedów
w dobie pandemii i umożliwienie
mieszkańcom realizacji coraz
większej liczby spraw on-line.
Ponad milion złotych zasili budżet gminny jeszcze w tym roku.
Pozyskane w ramach rządo-

wego programu wsparcia #PolskiŁad pieniądze przeznaczymy
na realizację zadań związanych
z gospodarką ściekową w gminie. Dzięki zdobytym środkom
już wkrótce zostaną podjęte
kompleksowe działania zmierzające do modernizacji gminnej
sieci kanalizacyjnej.
- To kolejne środki, które pozyskaliśmy na inwestycje w naszej
gminie. Cieszę się, że do budżetu
na który składają się Mieszkańcy
trafią kolejne środki z zewnątrz.
To trwała inwestycja w lepszą
przyszłość Lidzbarka – mówi
burmistrz Lidzbarka
Dodatkowe środki posłużą
na realizację zadań najbliższych
mieszkańcom – zwiększających
dostęp do sieci i poprawiających
stan lokalnego środowiska.

Targowisko w Lidzbarku

Wywiad miesiąca
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Gdzie obywatel nie może, tam Burmistrz mobilnego
urzędnika pośle!

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 obsługi poza siedzibą urzędu.
Czy może Pani powiedzieć kilka
słów o sobie?
Nazywam się Bożena Dobucka
i jestem pracownikiem Urzędu
Miasta i Gminy w Lidzbarku. Od 20
lat mieszkam w gminie Lidzbark
i zmagam się z podobnymi problemami jak inni mieszkańcy. Myślę, że dzięki temu rozumiem odwiedzających mnie mieszkańców
i jestem w stanie skuteczniej im
pomóc.
Od kiedy działa program i gdzie
jest realizowany?
Program Mobilnego Urzędnika
działa od 1 października 2021 r.
Jego inicjatorem był Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek. Realizowany jest na terenie całej gminy. Moje biuro mieście się na ul.
Dworcowej 2, przy przystanku autobusowym.
Jak skorzystać z Mobilnego
Urzędnika?
Z usług Mobilnego Urzędnika
skorzystać można: telefonicznie
pod numerem 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 lub osobiście w biurze
przy ul. Dworcowa 2. Moje biuro
jest czynne w godzinach pracy
Urzędu Miasta i Gminy, czyli w poniedziałek od 7:30 do 16:30, wtorek - czwartek: od 7:30 do 15:30
i w piątek od 7:30 do 14:00.
Kto może skorzystać z programu?
Program przeznaczony jest
dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark legitymujących się
orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, emeryci oraz renciści.
Jak ludzie reagują na Mobilnego
Urzędnika?
Mobilny Urzędnik jest odbierany bardzo dobrze. Mieszkańcy
są bardzo pozytywnie nastawieni, chętnie przychodzą, dzwonią,
dopytują. Pomagam głównie osobom starszym, schorowanym,

którzy są wdzięczni Burmistrzowi
za wprowadzenie takiej pomocy
dla osób starszych.
Ile kosztuje taka pomoc?
Program Mobilnego Urzędnika
jest bezpłatny, a sprawy można
załatwić tylko w godzinach pracy
urzędu. Obowiązkiem mieszkańca będzie jednak zgromadzenie
wszystkich niezbędnych do załatwienia danej sprawy załączników.
W jaki sposób załatwić sprawę?
Najlepiej krótko wyjaśnić czego
dotyczy sprawa, zostawić swoje
dane, by następnie Mobilny Urzęd-

nik zadzwonił umówił się na dogodny termin wizyty i termin załatwienia sprawy. Urzędnik zabiera
ze sobą wszystkie potrzebne druki
i wnioski, pomaga w ich wypełnieniu, a także przyjmuje je i rejestruje w urzędzie.
Z czym najczęściej przychodzą
mieszkańcy?
Mieszkańcy przychodzą z bardzo
różnymi sprawami, do tej pory zajmowałam się m. in. pomocą przy
wypełnianiu wniosku o wydanie
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
lub jej duplikatu oraz Lidzbarskiej

Karty Mieszkańca, udzielaniem
informacji dotyczących programu
Teleopieki i pomocą przy wypełnieniu niezbędnych dokumentów,
uzgadnianiem i weryfikowaniem
terminów spotkań z kalendarzem
Burmistrza, pomocą w wypełnianiu deklaracji dotyczących źródeł
ciepła i źródeł spalania paliw dla
budynków i lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych czy wniosków
do programu wsparcia dla dzieci
z rodzin byłych pracowników PGR.
Do tej pory odwiedziło mnie prawie
350 mieszkańców.

Kultura
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Kolejny Dzień Seniora za nami

Obecnie w Gminie Lidzbark żyje 2428 osób powyżej 65. roku życia. To właśnie Seniorzy
są istotną częścią naszego społeczeństwa, przykładem życiowej mądrości i pokory.
15 listopada po raz kolejny
w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury w Lidzbarku odbył się
Gminny Dzień Seniora, zorganizowany przez Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Lidzbarku.
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości życzenia Seniorom
złożył burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Następnie na scenę
wyszli aktorzy Teatru im. Stefana
Jaracza w Olsztynie, Katarzyna
Kropidłowska i Artur Steranko.

Wykonali sztukę czeskiego pisarza Mirko Stiebera pt. Blaha
i Vrchlicka. Znakomita komedia
liryczna i jeszcze lepsze aktorstwo powodowało przemiennie
salwy śmiechu z momentami
refleksji. W spotkaniu wzięli
udział studenci jak i przyjaciele
lidzbarskiego UTW.
Wszystko to udało się zorganizować dzięki funduszom pozyskanym na zadanie celowe
z UMiG w Lidzbarku.

Lidzbark Kulturą Stoi

W ciągu ostatniego miesiąca odbył się szereg imprez kulturalnych zorganizowanych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku.
Koncert Chopinowski
W piątkowy wieczór, 22 października miłośnicy muzyki
Fryderyka Chopina w sali widowiskowej Mgok Lidzbark mieli okazję wysłuchać koncertu
w wykonaniu światowej sławy
pianisty Stanisława Deji.
Paranienormalni w Lidzbarku
29 października na scenie
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury wystąpił kabaret Paranienormalni w swoich najlepszych skeczach. Widownia
bawiła się wyśmienicie nie
szczędziła braw występującym.
Wśród widzów pojawiła mała
fanka Lenka, która podarowała swoje rysunki wykonawcom
przygotowane specjalnie z okazji występu kabaretu w Lidzbarku. W zamian otrzymała autografy.
„Wieczór Listopadowy”
W sobotni wieczór, 6 listopada sala Widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Lidzbarku wypełniła
się publicznością. O godzinie
18.00 rozpoczęło się widowisko słowno - muzyczne przygotowane przez Teatr „A, CO! ”,
a zatytułowane „Wieczór Listopadowy” upamiętniające Święto
Zmarłych i Święto Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Część patriotyczna wydarzenia
to opowieść zapisana rymami
i piosenkami z refleksją o losie
Polski. W tej części wykorzystano wiersze poetów polskich: C.K.
Norwida, A. Słonimskiego, K.C.
Buszmana. Piosenkami wieczór
ubarwili: Marlena Komosińska
i nasza uzdolniona lidzbarska
młodzież oraz Grupa Wokalna
„Niezapominajki”. Całość wyreżyserowała Anna Wasielewska.
O scenografię zadbała Elżbieta
Nowocin, a roślin do dekoracji
użyczyła Janka Szypulska. Przy
fortepianie zasiadał Stanisław
Deja i Krzysztof Rychcik. Na gitarze akustycznej akompanio-

wał Krzysztof Rychcik. Za kamerą stanął i zdjęcia wykonał
Zygmunt Mężykowski. Relację
na żywo prowadziła Magdalena
Turała. Zważywszy na reakcję
publiczności można powiedzieć, że ten wieczór był udany.
Na pewno wszyscy wyszli z tego
spektaklu wzbogaceni o wartości patriotyczne, tak ważne i bliskie sercu każdego Polaka.
Wernisaż fotografii krajobrazowej
15 października w Miejsko
- Gminnym Ośrodku Kultury
w Lidzbarku odbył się wernisaż
fotografii krajobrazowej. Wystawę otworzył opiekun grupy
fotograficznej Zygmunt Mężykowski. Swoje prace prezentowali członkowie Grupy fotograficznej ISSO działającej przy
MGOK w Lidzbarku. Stacjonarnie
grupa liczy 10 osób, na profilu
fejsbukowym skupia 90 członków z kraju i zagranicy. Jest
to pierwsza zbiorowa wystawa

tej grupy. Łącznie zaprezentowano 54 fotografie o tematyce
krajobrazowej. Swoje prace zaprezentowali Braun Krystyna,
Ciesielska Alicja, Ferenc Wiesław, Maciejewska Mirosława,
Mężykowski Zygmunt, Makszyń-

ski Ryszard, Rucińska Justyna,
Turała Magdalena. Wernisaż
wokalnie uświetnili Zuzanna
Pater oraz Krzysztof Malinowski, akompaniament Krzysztof
Rychcik.

Aktualności
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FOTOMIGAWKA

Lidzbarczanka na Danuta Rinn Festiwal

Reprezentująca Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zuzanna
Pater, 23 października, w Ciechanowie, stanęła w szranki z wykonawcami
z całej Polski w półfinale VI Danuta Rinn Festiwal „Nadwiślański świt”.
Zuzia wykonała piosenkę pt. „Gdy tańczę z panem” z repertuaru Danuty
Rinn, a akompaniował jej Krzysztof Rychcik - instruktor MGOK Lidzbark.
Tą piosenką Zuzia wyśpiewała sobie finał Gratulujemy serdecznie Zuzi
i dziękujemy wszystkim, którzy trzymali kciuki za powodzenie jej występu.
Już 27 listopada Zuzanna znów stanie na scenie, tym razem w Warszawie,
aby zaprezentować swój talent.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku
świętowało 103. rocznicę odzyskania Niepodległości

Obchody 103 rocznicy odzyskania Niepodległości, to nie tylko tradycyjne odśpiewanie hymnu państwowego, czy złożenie kwiatów przy pomniku na ul. Plac Hallera, ale również strzelanie do tarczy „niepodległościowej” na strzelnicy Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Lidzbarku.

Tegoroczną
uroczystości
uświetnili swoją obecnością
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz zastępca burmistrza
Janusz Bielecki. Była to znakomita okazja by wręczyć władzom miasta pamiątkowy medal
z okazji 20 rocznicy reaktywacji
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Lidzbarku. Celem działalności stowarzyszenia jest

pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, historycznych Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z hasłem “Ćwicz oko i
dłonie w ojczyzny obronie” oraz
wychowywanie członków w poczuciu obywatelskiego obowiązku wobec ojczyzny. Organizacja
promuje także wśród ogółu społeczeństwa poszanowanie przyrody i środowiska naturalnego.

Radni Przyjęli program współpracy z trzecim sektorem
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Program współpracy to dokument
programowy, określający zasady
polityki realizowanej przez organ
administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie
rocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi
jest, zgodnie z przepisami Ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem
każdej jednostki samorządu terytorialnego. W samorządach program
współpracy jest uchwałą organu
stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego – Rady Miejskiej –
podstawowym dokumentem, który

opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi,
a działającymi na danym terenie
organizacjami pozarządowymi.
Program Współpracy określa
cele, zasady i zakres współpracy,
prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie

współpracy z tymi podmiotami oraz
stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy. Wymienione
w programie współpracy zadania
mieszczą się w poszczególnych
obszarach działalności pożytku
publicznego i jednocześnie stanowią katalog zadań, które gmina

Lidzbark wskazała jako własne
priorytety.
Warto wiedzieć:
w mijającym roku gmina Lidzbark
zawarła do tej pory 58 umów na realizację zadań publicznych z 28
organizacjami, w tym z 3 stowarzyszeniami po raz pierwszy.

Historia
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Niepodległość - upragniona, wywalczona,
objęta najwyższą troską

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Jak dumnie to brzmi. Mamy to szczęście, że urodziliśmy się i żyjemy w czasach
wolności – celebrujmy to, ceńmy to, szanujmy to i pamiętajmy o tych, dzięki którym tak jest. Lidzbark także świętował ten wyjątkowy dzień.

Tegoroczne obchody rozpoczęliśmy przed pomnikiem przy
ul. Plac Hallera, gdzie wspólnie z mieszkańcami złożyliśmy
kwiaty, zapaliliśmy znicze i odśpiewaliśmy pieśni patriotyczne.
Wszystko z okazji 103. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Dziś niezmiennie składamy
hołd wszystkim, którym zawdzięczamy niepodległą Polskę. To dla
wszystkich tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę i za naszą
Małą Ojczyznę - nasz Lidzbark –
mówi burmistrz Lidzbarka.
11 listopada w lidzbarskim
Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy zdjęć starego Li-

dzbarka pn. „Lidzbark Naszych
Przodków”. Gościem honorowym
był Józef Olszonowicz urodzony
w 1926 roku. Przybyłym na wernisaż w interesujący sposób
opowiedział o swoim życiu w Lidzbarku w czasach swojej młodości. Była to prawdziwie żywa
lekcja historii.
Święto Niepodległości to także
idealna okazja do wręczenia pamiątkowych medali Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego, którymi
odznaczeni zostali burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek i zastępca burmistrza Janusz Bielecki. Z okazji tego Święta przy
lidzbarskim Urzędzie stanęły
maszty flagowe.

Aktualności

Kolejna gala sportów walki w Lidzbarku
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Pamiętacie zeszłoroczną galę MMA? Ależ to były emocje! W tym roku mamy dla Was powtórkę z rozrywki!
Już 4 grudnia na lidzbarskiej
hali sportowo - widowiskowej
odbędzie się Gala DFN Duet Fight Night 23. Starcia w formule
Kickboxingu, MMA i walka boksu
zawodowego i przede wszystkim
walka o pas zawodowego mistrza
Polski w Kickboxingu!
Poza finałową galą od 2 do 4
grudnia na hali sportowo – widowiskowej rozegrany zostanie turniej, w którym zmierzy się ze sobą
blisko 300 zawodników. Zarówno
Ci zawodowi, jak i amatorzy tego
sportu. To wśród nich wyłonione
zostaną pary, które zmierzą się
ze sobą na finałowej gali. Poza
tym na ringu zobaczymy 3 zawodowe walki wieczoru: w formule
MMA, boks i walka o pas zawodowego mistrza Polski w Kickboxingu.
Już 4 grudnia pod patronatem
Polskiego Związku Kickboxingu

odbędzie się na naszej hali zawodowa gala Duet Fight Night 23.
To druga w naszym mieście tego
typu gala. Rok temu z wielkim
sukcesem zorganizowaliśmy galę
mieszanych sztuk walki, a hala
była wypełniona po brzegi dlatego
liczymy, że i tegoroczna gala okaże
się strzałem w dziesiątkę – mówi
dyrektor MOSiR Lidzbark Marek
Ziółkowski. – Współpracujemy
z Polskim Związkiem Kickboxingu,
który zrzesza najlepszych zawodników w naszym kraju i gwarantuje najlepszą jakość zawodów, zatem jeśli chodzi o poziom sportowy
gali, wierzę że będzie to widowisko
na najwyższym poziomie. Szczególnie wysokie emocje czekają
nas podczas walki wieczoru, czyli
walki o pas Zawodowego Mistrza
Polski w kickobixngu w wadze
do 91 kilogramów – dodaje dyrektor MOSiR.

Uwaga, przetarg!

Chcesz sprawić sobie wspaniały prezent na święta? Zostań właścicielem nieruchomości w gminie Lidzbark.
21 grudnia przeprowadzony
zostanie przetarg na sprzedaż
działki nr 237 w Słupie. Działka
o powierzchni 0,1012 ha i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest w spokojnej okolicy blisko centrum
miejscowości, przy utwardzonej
kostką brukową drodze wewnętrznej stanowiącej własność
Gminy Lidzbark. W niewielkiej
odległości znajduje się Szkoła
Podstawowa, przy której wkrótce
powstanie hala sportowa.

Cena wywoławcza - 16 000 zł, wadium – 1 600 zł.
Termin składania dokumentów
i wpłaty wadium upływa 13 grudnia.

Zgłoś się do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB)
Do tej pory 645 budynków z terenu Gminy Lidzbark zostało zgłoszonych
do CEEB. Na zgłoszenie źródła ciepła używanego w gospodarstwie domowym jest czas do końca czerwca 2022r.
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 bu-

dynku 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 źró-

dła 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.
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Ekologia

Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy

Smog to nic innego jak połączenie niekorzystnych warunków atmosferycznych z zanieczyszczeniami pochodzącymi z kominów gospodarstw domowych. Oddychanie takim powietrzem naraża nas na choroby układu oddechowego, krwionośnego i krążenia oraz osłabienie
układu odporności.
W ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza Gmina Lidzbark od 2017 prowadzi program
Wymień piec - bądź eko! W ramach
projektu mieszkańcy mogą składać
wnioski dofinansowania wymiany
ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych.
– Proekologiczne ogrzewanie gospodarstwa domowego to ogromny
krok naprzód. Zbliża on mieszkańców Lidzbarka do poprawy naszego lokalnego, ale także globalnego
klimatu. Z roku na rok zauważamy
znaczną poprawę parametrów jakości powietrza takich jak, np. PM10.
Przez cały rok monitorujemy współczynniki smogowe, które można obserwować za pomocą aplikacji Airly.
Dzięki prowadzonemu programowi
od początku jego trwania udało się
wymienić 115 pieców – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Lidzbarska przychodnia zdrowia
to kolejne miejsce bardziej przyjazne dla środowiska, a co za tym
idzie również dla pacjentów. W ramach projektu termomodernizacji przychodni docieplone zostaną wszystkie ściany budynku
przychodni, usprawnieniu ulegnie
system przygotowania c.w.u, wykonane zostanie usprawnienie instalacji c.o., instalacji gazowej wraz
z kotłownią oraz instalacji fotowoltaicznej.
Nie tylko władze miasta, ale
również jego mieszkańcy dbają
o zmniejszenie wytwarzania zanieczyszczeń pochodzących z kominów gospodarstw domowych.
Wspólnoty mieszkaniowe 11 bloków
zlokalizowanych przy ulicy Myśliwskiej i Jeleńskiej zdecydowały się
na zmianę ogrzewania z węglowego na gazowe.
Warto również wspomnieć,
że zgodnie z ustawą o odpadach
obowiązuje także bezwzględny
zakaz spalania w piecach, kotłowniach i na wolnym powietrzu śmieci,
w tym opakowań z tworzyw sztucznych, gumy, folii, opon, mebli, płyt
laminowanych i wiórowych oraz
starych ubrań.
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Nadchodzące wydarzenia

