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Z życia Sołtysów

Samorządowe Forum Sołtysów
Jest takie miejsce, w którym
Dzień Sołtysa świętuje się
nie tylko 11 marca. Sołtysi
z województwa warmińskomazurskiego świętowali
Samorządowy Dzień Sołtysa,
który tradycyjnie odbył się
w Ostródzie.
Wśród zebranych liderów lokalnych społeczności nie zabrakło
również sołtysów z terenu Gminy
Lidzbark. Podczas uroczystości
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek
Brzezin wyróżnił sołtysów za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Z terenu naszej
Gminy wyróżnienie i podziękowanie za codzienną pracę odebrała
z rąk Marszałka sołtys miejscowości Miłostajki, Elżbieta Karbowska.
Serdecznie gratulujemy!

Nowy sołtys w Kotach
Na początku maja rada
sołecka jednogłośnie
wybrała nowego sołtysa
sołectwa Koty.
Ze względu na pandemię niemożliwe były wcześniejsze zorganizowanie wyborów. Sprzyja-

jące warunki pozwoliły w końcu
spotkać się z mieszkańcami
sołectwa Koty i wybrać nowego
sołtysa. Pan Wiesław, poprzedni
sołtys, był sołtysem od 2011 roku.
Bardzo aktywnie angażował się
w życie sołectwa, a także był pomysłodawcą Święta Kartofla czy
Festiwalu Rzeczno – Bagiennego.

6 maja odbyły się wybory,
podczas których wybrany został
nowy sołtys. Gospodarzem sołectwa Koty została pani Anna
Tamiła. Nowo wybranej pani
sołtys oraz radzie sołeckiej gratulujemy wysokiego poparcia
życzymy wielu sukcesów i owocnej współpracy.

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
ISSN 2392-3059
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Inwestycje

Ruszyła modernizacja na ul. Żeromskiego
Właśnie rozpoczęły się
prace przy rozbudowie
drogi oraz budowie ciągu
pieszo – rowerowego
na ul. Żeromskiego
w kierunku Bełku przy
Rodzinnych Ogródkach
Działkowych.
Inwestycja realizowana na drodze powiatowej jest w pełni finansowana z budżetu Powiatu Działdowskiego. To kolejna inwestycja
wykonana dzięki dofinansowaniu
pozyskanemu z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
- To największa inwestycja drogowa w mieście w tym roku, która
mogła zostać zrealizowana dzięki
bardzo dobrej współpracy z Powiatem Działdowskim – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. - To
także kolejny etap budowy ścieżek
rowerowych na terenie naszego
miasta i gminy – dodaje Burmistrz.
Pod koniec ubiegłego roku otworzyliśmy ciąg pieszo-rowerowy na

ulicy Jeleńskiej w kierunku Jelenia,
który również wykonany był przy
współpracy z Powiatem. Droga

na ulicy Żeromskiego łączy miasto z gminą, przez co jest ważnym
punktem komunikacyjnym na ma-

pie gminy. Dzięki wykonanej inwestycji poprawi się zarówno komfort
użytkowników drogi, jak i bezpie-

czeństwo korzystających z ciągu
pieszo-rowerowego. Całkowity koszt
inwestycji to blisko 5 mln. zł.

Wkrótce wystartuje stacja
podnoszenia ciśnienia wody
Już wkrótce skończą się problemy z ciśnieniem wody, na które od dawna uskarżali się mieszkańcy południowej części Lidzbarka oraz Jamielnika.
Kończy się 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 została wybudowana przy ulicy 3 Maja w Lidzbarku. Obecnie trwa instalowanie
elementów wewnątrz stacji. 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. oprawie ulegnie również jakość 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 oraz miejscowości
Jamielnik zyskają możliwość korzystania z wody, w każdym momencie dnia bez konieczności jej racjonowania.
W maju odbyło się spotkanie,
w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu, wykonawca dokumentacji technicznej, wykonawca,

prezes lubawskiej spółki komunalnej, a także radni z terenów, które
swoim działaniem obejmie stacja
podnoszenia ciśnienia, tzn. prawa
i lewa strona osiedla Działki, Jamielnik oraz Bryńsk. Warto zaznaczyć, że zanim stacja osiągnie pełnię swoich możliwości mogą minąć
nawet 3 miesiące. – Pełne uruchomienie stacji i jej praca na 100% to

proces, który może potrwać nawet
do 3 miesięcy. Należy pamiętać,
że wraz z dniem rozpoczęcia funkcjonowania stacji, ciśnienie wody
w Lidzbarku nie ulegnie natychmiastowej poprawie. Niemniej
jednak skutki budowy stacji będą
widoczne sukcesywnie, z dnia na
dzień – mówi prezes spółki komunalnej z Gminy Lubawa.
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Aktualności

Nowy pediatra niebawem
w lidzbarskiej przychodni
Po kilku tygodniach rozmów możemy to
oficjalnie ogłosić. Na terenie Gminy Lidzbark
już niedługo swoich pacjentów będzie
przyjmowała nowa Pani Doktor.
Po kilku tygodniach rozmów
pani Olga, pediatra z Ukrainy
zgodziła się zamieszkać w Lidzbarku i podjąć pracę w lidzbarskiej przychodni zdrowia. Pani
doktor jest obywatelką Ukrainy
z 10-letnim stażem pediatrycznym
w szpitalu w Charkowie. Posiada
także dyplom fizjoterapeuty. Po
nostryfikacji dyplomu pani doktor
uzupełni lidzbarską kadrę lekarzy
pediatrów. Mamy nadzieję, że już
za kilka miesięcy kolejki do pediatry będą mniejsze. Szczegółowe
informacje dotyczące przyjęć pacjentów przekażemy wkrótce.
To kolejny etap udogodnień dla
lidzbarskich pacjentów. W ostatnim czasie zakończyła się modernizacja budynku przychodni zdrowia. Docieplenie ścian budynku,
usprawnienie systemu przygotowania c.w.u. oraz wykonanie windy to tylko część z zadań, które
zostały zrealizowane w ramach
dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020. W ramach przeprowadzanego remontu docieplone
zostały wszystkie ściany budynku przychodni, dach, wymieniona została stolarka okienna
i drzwiowa, oprawy oświetleniowe usprawniono system przygotowania c.w.u, wykonane zostało
usprawnienie instalacji c.o., instalacji gazowej wraz z kotłownią,
instalacji fotowoltaicznej.
Jednym z głównych punktów remontu było zainstalowanie windy
wewnątrz budynku, która z pewnością poprawi komfort szczególnie starszych i niepełnosprawnych
pacjentów korzystających z wyższych partii budynku. - Głównym
celem termomodernizacji naszej
przychodni było zmniejszenie
zużycia energii, a także poprawa efektywności wykorzystania
energii cieplnej, co pozytywnie
wpłynie na środowisko. Dzięki
temu obniży się także roczne
zużycie energii, a co za tym idzie
obniżą się koszty ogrzewania
obiektu. Nie bez znaczenia jest
także fakt, iż remont przychodni
poprawi znacznie jej estetykę. –
mówi burmistrz Lidzbarka Maciej
Sitarek.
Tegoroczna termomodernizacja
to kolejny etap prac w budynku.

W latach 2015 - 2017 został przeprowadzony gruntowny remont
całej przychodni. Wówczas podczas prac całkowicie przebudowany został hol przy wejściu głównym oraz recepcja lidzbarskiej
przychodni. Wyremontowano
również łazienki dla pacjentów
i personelu. Przebudowana została część dla osób dorosłych
wraz z pomieszczeniami gdzie
udzielana jest świątecznai weekendowa pomoc ambulatoryjna,
a także część dziecięca, gdzie
zmieniono układ pomieszczeń,
powiększono poczekalnię oraz
wydzielono nowe pomieszczenie,
które zaadaptowano na gabinet
lekarski. Odnowiono również
piętro budynku. Prace obejmowały remont całego holu: malowanie ścian, wymianę drzwi
gabinetów, wymianę podłogi
oraz grzejników. Całkowity koszt
remontu przychodni wyniósł
wówczas ponad 300 tys. zł. Wtedy też uruchomiono świąteczną
i weekendową pomoc lekarską.
Po remoncie wewnętrznej części budynku przyszedł czas na
zadbanie o zewnętrzny wygląd
Przychodni Zdrowia w Lidzbarku.
To kolejny etap działań na rzecz
ochrony zdrowia w Gminie Lidzbark. Dzięki efektywnym, nowoczesnym i skutecznym działaniom na rzecz rozwoju ochrony
zdrowia, profilaktyki zdrowego
stylu życia i promocji aktywności fizycznej w kwietniu Lidzbark
odznaczony zostały certyfika-

tem jakości Miasto i Gmina Lidzbark jako Samorząd Promujący
Zdrowie. Gmina Lidzbark od lat
promuje zdrowy styl życia, dba
o zdrowie mieszkańców i bierze
udział w kampaniach promujących zdrowie. Od początku 2016
roku nieprzerwanie na terenie
miasta funkcjonuje weekendowa oraz świąteczna opieka
zdrowotna.
Przedsięwzięcie

realizowane jest w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy
Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
w ramach poprawy dostępności mieszkańców do usług medycznych. Od początku istnienia
ambulatorium usługę świadczy
szpital w Brodnicy. Całość zadania finansowana jest z budżetu
Gminy Lidzbark.

Na wykonanie remontu przychodni udało się pozyskać dofinasowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w kwocie 1 060 329,39 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie
817 053,00 zł.
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Z życia Rady Miejskiej

Lidzbark w LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”
Na przełomie 2009/2010 roku Lidzbark przystąpił do Lokalnej Grupy
Działania z siedzibą w Ciechanowie, do której należał do 2022
roku. Jako jedyna gmina z województwa warmińsko-mazurskiego
należeliśmy do mazowieckiego stowarzyszenia.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
Radni podjęli uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Lidzbark do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Brama Mazurskiej
Krainy”. Od 30.10.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
funkcjonuje jako stowarzyszenie
„specjalne”, będące prawną kontynuacją Związku Stowarzyszeń
Lokalna Grupa Działania ”Brama

Mazurskiej Krainy”. Obecnie zrzesza 47 członków.
Głównym celem Stowarzyszenia
jest wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego w kreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni
z innowacyjnymi rozwiązaniami
w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej,
a także rozwój przedsiębiorczości,
tworzenie nowych miejsc pracy.

Dzięki przynależności do Lokalnej Grupy Działania od 2010
roku udało się zrealizować szereg inwestycji. W ramach dofinansowania z Lokalnej Grupy
Działania m. in. powstała Kawiarenka Cittaslow, utworzono
małą przystań kajakową przy
ulicy Działdowskiej, a sołectwa
z terenu Gminy Lidzbark wzbogaciły się o nowe gabloty informacyjne.

Nowa strategia rozwoju gminy przyjęta
Na ostatniej Sesji radni
Rady Miejskiej w Lidzbarku
przyjęli Uchwałę o Strategii
Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy
Lidzbark do roku 2030.

Dotychczas
funkcjonujący
dokument określający rozwój
gminy stał się nieaktualny ze
względu na zmiany prawne,
zmieniającą się dynamicznie
sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną Gminy
Lidzbark oraz jej okolic. Kolej-

nym argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały
była potrzeba powiązania celów i zadań Gminy Lidzbark
z wyznaczonymi priorytetami
zawartymi w dokumentach
nadrzędnych. Zmiany wprowadzone w Strategii pomogą

m.in. w pozyskaniu wsparcia
z funduszy zewnętrznych oraz
skorzystaniu z nowych instrumentów polityki regionalnej (w szczególności z nowej
perspektywy budżetowej UE
na lata 2021-2027). Przyjęta
Uchwała w odróżnieniu od do-

tychczas obowiązującego dokumentu strategicznego określa długofalowy rozwój Gminy
Lidzbark, który wiąże od teraz
planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dokument będzie wspierał trwały
i zrównoważony rozwój Gminy.

Radni Rady Miejskiej przyjęli Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022
Uchwała ma przede wszystkim na celu ułatwienie osobom uzależnionym udział
w programach terapeutycznych, organizowanie warunków pierwszego kontaktu,
kontynuacji terapii i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz
wsparcie rozwoju i funkcjonowania placówek terapeutycznych.
Gminny Program pozwala rozwijać system przeciwdziałania
przemocy w rodzinach poprzez
współpracę Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego,
Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Działdowie, Ośrod-

ka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie.
Uchwała wspiera instytucje
prowadzące działalność profilaktyczną w organizowaniu
różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej,
opiekuńczo-wychowawczej,
socjoterapeutycznej, edukacyjnej i aktywizującej w szczegól-

ności wśród dzieci i młodzieży,
w rodzinach oraz w grupach
podwyższonego ryzyka. Program wspiera i udziela pomoc
instytucjom,
organizacjom
i osobom fizycznym w realizacji
zadań i programów dotyczących
profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy.
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Lidzbarka majówka

Kawiarenka Cittaslow zaprasza na pyszności
Drugi dzień lidzbarskiej
Majówki to otwarcie
Kawiarenki Cittaslow.
Tego dnia park sportoworekreacyjny przy ulicy
Garbuzy zamienił się
w kolorowe, pełne zabaw
miasteczko dla dzieci.
Tam szereg atrakcji
zapewnił Urząd Miasta
i Gminy Lidzbark, Mgok
Lidzbark oraz MOSiR
Lidzbark.

Strefa dmuchańców, gry wielkoformatowe, Rodzinny Park
Rozrywki i strefa animacji rodzinnych cieszyły się ogromną
popularnością. W Grzybku na
odwiedzających czekały pyszne
lody rzemieślnicze, ciasto, naleśniki oraz gofry. Organizatorzy
zadbali również o to, aby wszyscy uczestnicy mogli bawić się
przy fantastycznej muzyce. Na
żywo dla zgromadzonych zagrał
Mariusz Gołębiowski, dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.
Kawiarenka otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00.

Sportowa majówka w Lidzbarku
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Pierwsze zawody na lidzbarskim skateparku
Pierwsze dzień
tegorocznej lidzbarskiej
Majówki minął nam
aktywnie i sportowo.
Nasze świętowanie
rozpoczęło się
niestandardowo
już 30 kwietnia.
Na skateparku przy lidzbarskim
targowisku miejskim odbyły się
pierwsze zawody jazdy hulajnogą, w których brały udział dzieci

Lidzbarskie biegi to
impreza, która z roku
na rok staje się coraz
popularniejsza. Pięknie
usytuowana trasa
pośród budzącej się do
życia zieleni okolicznych
lasów pozostawia
niezapomniane
wspomnienia wśród
uczestników.

w wieku od 6 do 13 lat. Kolejna konkurencja odbyła się na
pumptracku. Tam swoje możliwości zaprezentowali rowerzy-

W tegorocznych biegach wzięło
udział ponad 100 zawodniczek

ści. Najmłodsza zawodniczka
w tej kategorii miała 3 lata.
Ostatnie zmagania to jazda na
rolkach. W zawodach wzięło

i zawodników z terenu Gminy Lidzbark jak również z różnych zakąt-

udział łącznie około 20 miłośników wyczynowej jazdy. Zawody
na lidzbarskim skateparku były
pięknym wprowadzeniem do

akcji Rowerowy Maj, który rozpoczął się 4 maja w szkołach
podstawowych z terenu Gminy
Lidzbark.

ków Polski. Po raz pierwszy trasa
biegu wiodła przez licencjonowa-

ny przez PZL-a Stadion Miejski przy
ulicy Lipowej.
Szczególne podziękowania należą się policji oraz strażakom
z OSP Dłutowo i OSP Kiełpiny,
którzy zabezpieczali trasę biegu. Podziękowania należą się
także wolontariuszom ze Szkoły
Podstawowej, którzy pod opieką Magdaleny Kornowskiej,
Arkadiusza Raszkowskiego i Roberta Kardy zabezpieczali trasę
festiwalu, wskazując kierunek,
podając kubki z wodą oraz rozdając medale.
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Lidzbarka majówka

Tężnia solankowa w Lidzbarku otwarta
Na bulwarze nad Welem
uruchomiono długo
oczekiwane tężnie
solankowe. Oprócz
władz samorządowych
i przedstawicieli
lidzbarskich osiedli
w uroczystym otwarciu
prozdrowotnego obiektu
uczestniczyli również Janina
i Roman, bohaterowie
popularnego programu
telewizyjnego Sanatorium
Sanatorium Miłości, Janiną i RoMiłości TVP.
Wszystko w ramach tegorocznych obchodów Dnia Patrona
Lidzbarka Św. Wojciecha. Nie
zabrakło także pyszności przygotowanych przez Radę Osiedla
Centrum oraz Dzienny Dom Senior Plus Lidzbark.
Główną atrakcją było spotkanie
i rozmowa z gwiazdami programu

manem, którzy Lidzbarkiem byli
wręcz oczarowani i już zapowiedzieli swoją kolejną wizytę. Swoją
część artystyczną zaprezentowali
także podopieczni Dziennego
Domu Senior Plus w Lidzbarku.
Uroczystego przecięcia wstęgi
wspólnie z władzami dokonali
przedstawiciele lidzbarskich seniorów i instytucji:

Szanty nad Małym
Jeziorkiem
Niekwestionowaną atrakcją lidzbarskiej Majówki był
pierwszy w historii miasta koncert szantowy nad Małym
Jeziorkiem.
Przed publicznością wystąpił
zespół Sztywny Rumpel, który
swoim występem zabawiał nie
tylko całe rodziny z dziećmi, ale
wszystkich miłośników muzyki że-

glarskiej. Dodatkowo doskonały
klimat stwarza sceneria Jeziora
Lidzbarskiego i piękna, słoneczna pogoda towarzysząca temu
wydarzeniu.

• Maciej Sitarek – Burmistrz
Lidzbarka
• Michał Dzimira – Przewodniczący Rady Miejskiej
• Ks. Dziekan Marian Wiśniewski
– Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
• Ks. Stanisław Grzywacz – Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha
• Kazimiera Wachocka – Pogoda Jesień

• Gertruda Landmann – Dzienny
Dom Senior Plus
• Zygmunt Osmański– Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Gerard Chyliński – Rada Osiedla Centrum
• Janina i Roman – uczestnicy
programu Sanatorium Miłości
Tężnie zostały wybudowane
w ramach Lidzbarskiego Budże-

tu Obywatelskiego, a ich ulokowanie na bulwarze nie jest przypadkowe. Nie zabrakło również
atrakcji dla najmłodszych zorganizowanych przez Dom Kultury
oraz Fundację Żywa Przestrzeń,
a na zakończenie sobotniego
wydarzenia odbył się koncert
zespołu Efekt oraz Lidzbarskie
FAJFY, czyli potańcówka przy
tężni.
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Działdowszczyzna

Nie płacisz za śmieci

– EZG Działdowszczyzna zajmie Ci hipotekę
Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani
ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie
na właścicieli nieruchomości nałożono obowiązek złożenia deklaracji „o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Mieszkańcy z terenu Ekologicznego Związku Gmin, którzy nie
uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
mogą się wkrótce spodziewać zajęcia wierzytelności przez Urząd
Skarbowy. Niestety w wielu przypadkach wysyłane upomnienia
nie przynosiły rezultatu co skutkuje wystawieniem tzw. tytułu
wykonawczego. To już forma egzekwowania opłat przez Urząd
Skarbowy, dlatego zalecamy, aby
dłużnicy uregulowali należności
zanim pojawi się niemiłe zaskoczenie. Płacenie za odbiór odpadów komunalnych to obowiązek
każdego mieszkańca do 10 dnia
każdego miesiąca za poprzedni
miesiąc. Niektórzy mają znaczne
zaległości w opłatach
Ekologiczny Związek Gmin
„Działdowszczyzna” najpierw
wysyła upomnienia. Następnym
krokiem jest wystawienie tytułu
wykonawczego i egzekwowanie

opłaty przez Urząd Skarbowy.
W związku z rosnącym zadłużeniem mieszkańców w opłacie za
odbiór odpadów komunalnych,
Zarząd EZGD podjął decyzję, że
w stosunku do najbardziej zadłużonych zostaje uruchomiona
procedura wpisu do hipoteki.
Zgodnie z art. 109 ust 1 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel, którego wierzytelność jest
stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach
o postępowaniu egzekucyjnym,
może na podstawie tego tytułu
uzyskać hipotekę na wszystkich
nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).
Nie wszyscy też pamiętają, że
z chwilą sprzedaży nieruchomości
lub śmierci właściciela należy złożyć tzw. deklarację „0”, a następni właściciele zobowiązani są do
zgłoszenia liczby domowników,
złożenia deklaracji „śmieciowej”

i rozpoczęcia płacenia na nowych
zasadach.
W przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
Ekologiczny Związek Gmin
„Działdowszczyzna” informuje,
że prowadzona jest wzmożona
weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Działanie ma na celu ujawnienie tych
mieszkańców, którzy nie podali
rzetelnych informacji, m.in. nie
uwzględnili wszystkich mieszkających w danej nieruchomości.
Trzeba zaznaczyć, że za wywóz
odpadów mieszkańców niezare-

jestrowanych w systemie płacimy
my wszyscy.
Weryfikacja zgodności złożonych
deklaracji odbywa się na podstawie danych zgromadzonych
przez urzędy, jednostki podległe
oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne. Sprawdzana
jest zgodność podanej w deklaracji liczby osób z faktyczną ilością
mieszkańców zamieszkujących
na danej posesji. W przypadku
uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właścicieli
nieruchomości, wzywa się mieszkańców do udzielania wyjaśnień
oraz do złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do czasu wezwania mieszkańcy
nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji,
wykazując rzeczywistą liczbę osób
zamieszkujących. Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku

zmiany liczby osób, prowadzi do
wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z naliczeniem zaległości (do lat pięciu).
Terminy odbioru odpadów w poszczególnych sektorach miasta
i gminy Lidzbark
Od 1 stycznia 2022 nastąpiła
zmiana harmonogramu odbioru
odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.
Harmonogramy dla poszczególnych sektorów dostępne są
na www.lidzbark.pl.
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Burmistrz podpisał umowy na utylizację folii
20 kwietnia Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
podpisał z rolnikami z terenu Gminy Lidzbark
umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

To pierwsze takie przedsięwzięcie na terenie naszej
gminy. Dzięki programowi 52
rolników z terenu naszej Gminy, którzy składali wnioski do
Urzędu Miasta i Gminy, będzie
mogło skorzystać z możliwości

bezpłatnego zagospodarowania odpadów wytworzonych
w swoich gospodarstwach rolnych.
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 64 800 zł,
z czego wkład własny Gminy to

Flagi dla mieszkańców
W 1919 r. kolory biały
i czerwony uznano
oficjalnie za polskie barwy
narodowe. Od 2004
roku 2 maja to Święto
Flagi. Choć to święto
państwowe, ustawowo
nie jest dniem wolnym
od pracy. Poza Polską,
święto flagi państwowej
obchodzone jest m.in.
w Stanach Zjednoczonych,
Meksyku, Argentynie oraz
Finlandii. Z roku na rok
w mieście powiewa coraz
więcej biało-czerwonych
flag. Wiszą na urzędzie,
budynkach szkół i innych
placówkach publicznych.
Lidzbark po raz kolejny kontynuuje tradycję rozdawania flag
narodowych wśród naszych
mieszkańców. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Zastępca Burmistrza Janusz Bielecki,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lidzbarku Michał Dzimira
oraz radny Rady Miejskiej Marek Ostrowski przygotowali dla
mieszkańców naszej gminy kosze
pełne narodowych barw. Celem
akcji rozdawania flag jest promowanie pozytywnych wartości,
zwłaszcza postaw patriotycznych
oraz zachęcenie mieszkańców
do wywieszania polskiej flagi
w czasie trwania Święta Flagi
RP – 2 maja oraz wszystkich
świąt narodowych.

4 800 zł, zaś 60 000 zł stanowi
dofinansowanie. Dzięki pozyskanym środkom rolnicy nie poniosą
dodatkowych kosztów w związku
z realizacją przedsięwzięcia co
pozwoli na poddanie odzyskowi
około 100 ton odpadów.

Lidzbark w Cittaslow
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15-lecie Miasteczek Cittaslow

Sieć Miast Cittaslow
działa w Polsce już 15 lat!
Początki Sieci były
skromne. Obecnie liczy
ona 35 członków i stanowi
drugą co do wielkości sieć
krajową na świecie.
W lipcu tego roku minie 7 lat
odkąd Lidzbark został przyjęty do
grupy miast należących do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow.
Głównym powodem dla którego
Lidzbark przystąpił do Sieci było
promowanie i upowszechnianie
idei dobrego życia, dbanie o lokalność i zachowanie niepowtarzalnego charakteru przestrzeni miejskiej.
Dzięki członkostwu w sieci Cittaslow
Lidzbark w 2018 roku był organizatorem corocznego Festiwalu.
W tym samym roku Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek został
wybrany na członka Zarządu Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Cittaslow International.
W 2019 roku gościliśmy delegację
z naszego miasta partnerskiego
z prowincji Gaochun w Chinach.
Cittaslow to przede wszystkim
pomysł na życie wysokiej jakości.
W celu stworzenia wyjątkowego
charakteru miasta powstał Bulwar nad Welem, mural nawiązujący do przeszłości Lidzbarka
przy ulicy Działdowskiej, Skwerek
Cittaslow utworzony na rogu ulic

Piaski i Działdowskiej. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów po drogach miasta
kursują dwa Welexy. W mieście
istnieje również kamperowisko.
Cittaslow daje także możliwość
ubiegania się o pozakonkursowe
środki unijne w ramach RPOWiM.
Właśnie z tego dofinansowania
w zeszłym roku powstał skatepark
oraz pumptrack, a także trampoliny, zewnętrzna siłownia, boisko
do teqballa oraz linarium. Rok
2021 to także otwarcie Kawiarenki Cittaslow, która jest pierwszym
i jedynym takim obiektem w Sieci
Miast Cittaslow. Kawiarenka to nie
tylko pyszne lody rzemieślnicze, ciasto, kawa i gofry, ale także miejsce,
gdzie osoby odwiedzające Lidzbark
mogą uzyskać informacje na temat
regionu, atrakcji turystycznych,
szlaków pieszych i rowerowych.
W kolejnej perspektywie RPOWiM
2021-2027 Lidzbark, już jako pełnoprawny członek sieci będzie mógł
ubiegać się o wielomilionowe dofinansowania na poprawę jakości
życia w naszym mieście. Warto
dodać, że zarówno władze miasta jak i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy biorą aktywny udział
w wydarzeniach związanych i organizowanych przez Krajową Sieć
Miast Cittaslow. W zeszłym roku
byliśmy uczestnikami Festiwalu
Miast Cittaslow w Bartoszycach,
gdzie udało nam się zająć II miejsce za potrawę w kształcie ślimaka

przygotowaną z boczku wędzonego. Ponadto zdobyliśmy również
wyróżnienie za potrawę z wędzonego węgorza. W marcu tego roku
Burmistrz Lidzbarka reprezentował
nasze miasto podczas obchodów

15-lecia Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Natomiast w czerwcu tego
roku będziemy reprezentować Lidzbark na Festiwalu Miast Cittaslow
w Prudniku. Festiwal Cittaslow to
przede wszystkim możliwość za-

prezentowania dorobku i potencjału naszego regionu. Spotkanie
z innymi miastami z rodziny Cittaslow pozwala nam na wymianę
doświadczeń oraz przydatnych
dobrych praktyk.
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Kolejni partnerzy w projekcie „Lidzbarska Karta Mieszkańca”
Do tej pory wydaliśmy
już ponad 6000 kart.
Dzięki karcie dostęp
do oferty miejskich
instytucji jest prostszy,
a wiele usług dostępnych
w korzystniejszych
cenach.
Wśród partnerów Lidzbarskiej
Karty Mieszkańca znajduje się 15
podmiotów. Do tego grona dołączyły ostatnio kolejne firmy:
• Kajaki u Dejwa. Firma wystartowała 1 kwietnia tego roku, a do
dyspozycji chętnych na spływy ka-

jakowe ma dostępnych 20 kajaków 2-osobowych. Cena za wypożyczenie jednego kajaka wynosi
55 złotych, natomiast dla osób
posiadających Lidzbarską Kartę
Mieszkańca oferuje zniżkę w wysokości 10 %.
• Firma Kajakiem po Welu to
firma rodzinna, która wzięła
swój początek z wielkiej pasji
kajakarskiej. Od wielu lat, prowadząc sklep spożywczy przy
rzece Wel w Lidzbarku, spotyka
kajakarzy na trasie, wyposaża ich
nie tylko w prowiant na dalszą
drogę, ale także w niezbędne
informacje, przewodniki i mapy.
Firma oferuje 10% zniżki na wynajem kajaków.

Odwiedź lidzbarską bibliotekę
i rozwijaj swoje pasje
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku oferuje
szereg zajęć i warsztatów zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
W ramach projektu „Kreatywność. Bliskość. Innowacja. Różne
oblicza książki” przedszkolaki z grupy „Sowy” z Przedszkola Miejskiego wzięły udział w warsztatach literackich z wykorzystaniem robotów
edukacyjnych. W trakcie spotkania
dzieci poznały książeczki polskiego
autora - Przemysława Wechterowicza. Motywem przewodnim
spotkania była opowieść „Uśmiech
dla żabki”. Dziękujemy za aktywny
i kreatywny udział w warsztatach.
W ostatnim czasie odbyły się także warsztaty z szycia na maszynie
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Stałym punktem oferty lidzbarskiej

biblioteki są także warsztaty kodowania czy spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki.
Cały wachlarz warsztatów, zajęć
i wydarzeń organizowanych w bibliotece dostępny jest na ich profilu: www.facebook.com/biblioteka.
lidzbark

• Jacek Nowakowski Centrum
Remontowo-Dekoracyjne „JA-NO”, ul. Targowa 2D, Sklep oferuje: farby emulsyjne i olejowe:
rabat 5%, karnisze i rolety: rabat
5%, gumolity i tapety: rabat 5%
Aktualny wykaz zniżek dostępny
tutaj: www.lidzbark.pl/znizki/
Projekt ma na celu zainteresowanie jak największej liczby
osób samym miastem i ofertą
instytucji miejskich. Użytkownik
karty będzie miał możliwość bezpłatnego odwiedzenia obiektów
kultury, sportu i rekreacji, poznania różnych atrakcji Lidzbarka. Dodatkowo w ramach pakietu część
usług dostępnych jest z rabatami.
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.
Do otrzymania Lidzbarskiej Karty Mieszkańca uprawniona jest
osoba, która:
• rozlicza podatek dochodowy
w Działdowie oraz deklaruje, że
jego miejscem zamieszkania jest
Gmina Lidzbark,
• osoba, która jest rolnikiem
utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa
• dzieci do ukończenia 18 roku
życia, a kontynuujący naukę do
25 roku życia.

Wnioski do pobrania na stronie
internetowej www.lidzbark.pl
oraz w pokoju nr 1 Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku. Zachęcamy
przedsiębiorców do dołączenia
do programu.
Zachęcamy
do
składnia
wniosków online! Na adres:
meldunki@lidzbark.pl prześlij:
• wypełniony i zeskanowany
wniosek
• skan pierwszej strony PITu
• dołącz zdjęcie każdej osoby,
która jest we wniosku bądź adnotację, że wyrażasz zgodę na
wykorzystanie zdjęcia złożonego
w ramach wyrabiania dowodu
osobistego.

