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Odbudujmy dom rodziny w Klonowie
Ogień strawił cały ich dobytek. Trzyosobowa rodzina z Klonowa została bez dachu nad głową. 

Około godziny 6:00, w sobotę 14 października doszło do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Klonowo, w skutek 
którego doszczętnie spłonął dach oraz stropy budynku. Pierwsi na miejscu pożaru byli druhowie z OSP, którzy brali udział akcji 
gaśniczej. Rodzina straciła dorobek całego życia. Udało się wiele rzeczy uratować, ale najważniejszego dachu nad głową nie. 
Dom  generalnego remontu. Do tej pory przekazana została pomoc finansową z ośrodka pomocy społecznej oraz wsparcie 
psychologiczne. Mieszkańcom, którzy ucierpieli wskutek pożaru zaoferowano także lokum zastępcze w postaci świetlicy 
wiejskiej. W tym czasie w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się kilka spotkań, podczas których na bieżąco koordynowanie były 
działania na rzecz poszkodowanych. Podczas jednego z nich ks. prałat Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej 
przekazał rodzinie pomoc finansową. Warto wspomnieć, że wyznaczony został z urzędu koordynator w osobie opiekuna 
tego sołectwa, a także udzielone wsparcie w procesie administracyjnym związanym z różnymi pozwoleniami, w tym także na 
częściową rozbiórkę budynku.
Gmina Lidzbark w porozumieniu z Caritas Diecezji Toruńskiej uruchomiła specjalny numer konta pod którym możecie Państwo 
dokonać wpłaty na rzecz odbudowy domu rodziny Kowalskich:

28 2030 0045 1110 0000 0064 8240 z dopiskiem „Dla Pogorzelców”

 – Serdecznie dziękuję za zaangażowanie radnemu Michałowi Kwiatkowskiemu, sołtysowi Michałowi Leśniewskiemu, całej 
społeczności Klonowa oraz wszystkim anonimowym darczyńcom. – mówi Burmistrz Lidzbarka. – Oprócz przeprowadzonej 
przez mieszkańców zbiórki pieniędzy, w  minioną sobotę odbyła się akcja, w  której mieszkańcy Klonowa uprzątnęli tą 
nieruchomość. Gmina włączyła się w tę akcję i udostępniła ciągnik z przyczepą oraz zajęła się wywozem.     

Liczymy na Waszą pomoc! Liczy się każda złotówka! Kontakt pod numerem telefonu 23 696 15 05 wew. 141
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Uniwersytet w Lidzbarku! Indeksy rozdane!

„Starzejmy się pięknie. Z  uśmiechem na ustach.” Takimi 
słowami Ewa Rzeszutko rozpoczęła uroczystą inauguracje 
roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Lidzbarku.

67 seniorów odebrało na początku października indeksy. 
W  ten sposób stali się pełnoprawnymi studentami Lidz-
barskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niektórzy z nich 
mają już wnuki, ale są nadal aktywni i ciekawi świata. Zainte-
resowanie Uniwersytetami Trzeciego Wieku w całym kraju 
nie ustaje, a uczestnicy zgłaszają kolejne pomysły na zajęcia. 
Nie inaczej jest w naszej gminie.
– Zdecydowałam się zapisać na zajęcia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku gdyż daje mi to możliwość poszerzenia 
wiedzy, a  w  niektórych przypadkach także umiejętności 
– twierdzi Jadwiga Raczyńska, mieszkanka Lidzbarka. – To 
bardzo ciekawe i mądre zajęcia. 

Angielski, niemiecki i brydż
Poza wykładami, nowinkami są zajęcia z języka niemieckiego, 
angielskiego czy obsługi komputera. Studenci seniorzy mogą 
korzystać także z zajęć ruchowych czy pograć w brydża.
Dla Danieli Gawińskiej przystąpienie do UTW to możliwość 
przeżycia nowej przygody. – Zawsze marzyłam o  języku 
angielskim. Nigdy też nie byłam na kursie komputerowym. 
Myślę, że dzięki temu pogłębię wiedzę i będę miała możliwość 
spotykania się z ludźmi w moim wieku. Moja dotychczasowa 
paczka znajomych to z  reguły ludzie albo bardzo młodzi 
albo starsi ode mnie. Teraz, na tej płaszczyźnie mam 

Z bloga burmistrza
Zdrowie jest podstawową wartością w życiu każdego z nas, a prawo do zdrowia należy do kata-
logu podstawowych praw człowieka. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta i  gminy 
Lidzbark podczas mojej kadencji stało się moim priorytetem. Jako gmina podstawowe zadanie 
w zakresie ochrony zdrowia publicznego spełnialiśmy, jednak w kontekście zmian demograficz-
nych oraz starzenia się społeczeństwa nie było to wystarczające. Zgodnie ze złożoną wcześniej 
obietnicą moim celem było poszerzenie świadczonych usług, aby zapewnić mieszkańcom bezpo-
średnią i skuteczną opiekę medyczną….

Więcej na www.maciejsitarek.pl

wreszcie możliwość spotykania się z  rówieśnikami. Ludźmi 
dojrzałymi, którym też coś od życia się należy. 

Studentów jest coraz więcej 
Uniwersytet to nie tylko nauka. To spotkania z  nowymi 
ludźmi. – Cieszę się, że widzę Państwa uśmiechniętych, 
w  dobrym zdrowiu, gotowych do twórczej pracy – mówił 
podczas inauguracji burmistrz Maciej Sitarek, inicjator 
powstania UTW. – Lidzbarski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
jest wspaniałą płaszczyzną do integracji osób starszych, 
wymiany doświadczeń oraz nawiązana nowych znajomości. 

W Lidzbarku UTW działalność rozpoczęło w lutym ubiegłego 
roku. Od tego czasu sukcesywnie przybywa mu nowych 
studentów.  Chcesz dołączyć do grona Lidzbarskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Biuro UTW mieści się na ul. 
Działdowskiej 10a i  czynne jest w  każdy wtorek i  czwartek 
w godzinach 10 – 12.
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Będą rabaty w  sklepie medycznym, 
odzieżowym czy u  jubilera. Lidzbark 
jako 48 miasto w  Polsce przystąpiło 
do Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Ponad 100 lidzbarskich Seniorów 
może już korzystać ze zniżek jakie 
przysługują w  ramach Ogólnopolskiej 
Karty Seniora. Ubiegać się o  nią może 
każda osoba, która ukończyła 60 lat. 
Karta jest bezpłatna i  uprawnia do ra-
batów oraz promocji jak na razie w sze-
ściu punktach usługowych i  sklepach 
na terenie miasta. Chęć udziału w pro-
gramie zgłosiły już kolejne firmy, które 
są w  trakcie wypełniania deklaracji. 
Program ma na celu przede wszystkich 
podniesienie aktywności społecznej 
osób starszych. Zwiększenie im do-
stępności do usług i  towarów, wspie-
ranie integracji społecznej, poprawę 
jakości życia, ale także kształtowanie 
pozytywnego wizerunku osób star-
szych. Udział w nim to korzyści nie tyl-
ko dla seniora, ale również dla partne-
rów programu – To szansa dla przedsiębiorcy, żeby zdobyć nowego dobrego lojalnego klienta, który jest wdzięczny za to, że 
jesteś w klubie pro seniorskim. – mówi Łukasz Salwarowski, prezes stowarzyszenia MANKO, organizacji pozarządowej, która 
jest m. in. inicjatorem kampanii społecznych i  wydawcą magazynów jak  Miesięcznik Studencki MANKO, Głos Seniora, Myśl 
Zdrowo  czy  Obywatelski Kraków. Dlaczego lidzbarscy przedsiębiorcy zdecydowali się przyłączyć do programu? – Seniorzy 
w Lidzbarku to mocna, silna siła nabywcza – mówią Państwo Beata i Mariusz Jagodzińscy. Zależy nam, żeby nas odwiedzali 
i mogli nabywać bądź co bądź ekskluzywne towary z rabatem. Uważamy, że dla osób starszych liczy się każda zniżka, dlate-
go chcemy im umożliwić zakupy w lepszej dla nich cenie. 

Osoby, które ukończyły 60 lat wnioski mogą pobrać i wypełnić w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i na miejscu odebrać 
kartę (we wtorki i czwartki od godziny 10 do 12). UTW zaprasza do współpracy kolejnych przedsiębiorców. Więcej informacji 
w siedzibie Uniwersytetu.

A K T U A L N O Ś C I

Centrum. FPHU. Jagodziński M., Pracownia Jubilerska ul. Kościelna 5a 7 % zniżki

Dorabianie Kluczy Zegarmistrzostwo  Beata Jagodzińska ul. Kościelna 5a 
(przejście przez sklep jubilerski) 7 % zniżki

Żyła Teresa Handel Artykułami Przemysłowo-Chemicznymi ul. Działdowska 8 10 % zniżki

„Kaja” Firma Handlowo-Usługowa Kazimierz Ankowski ul. Działdowska 8

8% zniżki na chemię 
gospodarczą,  
10% zniżki na 

materiały biurowe 
i pozostałe

„Madame” Firma Handlowa Daniela Sobotka ul. Nowy Rynek 16 10% zniżki

„Maksit” Natalia Sitarek Sklep Medyczny ul. Piaski 1 7 % zniżki

Pierwsi partnerzy:
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Ludzki organizm nie ma przed nim tajemnic 
A K T U A L N O Ś C I

Chyba już wszyscy wiemy, że w tegorocznym głosowaniu w Lidzbarskim Budżecie Obywatelskim najwięcej głosów zdobyły 
tężnie solankowe. Kim jednak jest pomysłodawca zwycięskiego projektu?

Sebastian Nawrocki (na zdjęciu pierwszy z lewej), bo o  nim mowa to 27-letni mieszkaniec Lidzbarka. Pracownik lidzbarskiego 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a od niedawna także szczęśliwy tata. – Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, a aktualnie 
lada dzień będę bronił pracy inżynierskiej z mechatroniki – mówi Sebastian. – Pracuję w MOSiR oraz jestem trenerem piłki nożnej 
dzieci z licencją UEFA B w UPKS Poncio w Lidzbarku. Moją pasją jest sport, praca z dziećmi, historia, medycyna alternatywna 
oraz tajniki ludzkiego organizmu m.in. zdrowotne. Ostatnio wolny czas spędzam z rodziną, ponieważ urodził mi się synek. To 
jemu staram się poświęcić każdą wolną chwilę.
Zanim urodził się pierworodny, Sebastian Nawrocki zdążył przygotować projekt tężni, który zgłosił do budżetu obywatelskiego. 
Pomysł spodobał się mieszkańcom miasta. Zapytaliśmy twórcę skąd taka propozycja. 
 – Pomysł tężni narodził się ze względu na moje zainteresowanie tematem zdrowia, stylu życia, zdrowego odżywiania czy 
medycyny alternatywnej – wyjaśnia. – Tężnie solankowe są dla każdego bez względu na wiek. Mam nadzieję, że to będzie nie 
tylko miejsce spotkań ale przede wszystkim miejscem, w którym ludzie będą mogli sobie pomóc np. w schorzeniach układu 
górnych dróg oddechowych, nerwicy, ale też wielu innych dolegliwościach.

Zaskoczony głosowaniem
Młody mieszkaniec Lidzbarka nie kryje zaskoczenia wynikami głosowania. – W poprzednim roku całościowo na wszystkie projekty 
oddano tyle głosów, ile uzyskał mój w tym roku, więc mogę powiedzieć śmiało, że to ogromny sukces – twierdzi Nawrocki.
Głowa Sebastiana jest pełna pomysłów i  nie ukrywa, że już ma kolejne propozycje do zrealizowania w  ramach budżetu 
obywatelskiego.
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

1230 metrów drogi

Takim odcinkiem nowej drogi cieszyć się mogą mieszkań-
cy Wawrowa  i Marszewnicy. Na ten moment mieszkańcy 
czekali długie lata, więc nie dziwi, że świętowano z pompą. 
Był szampan, tłuczenie szkła na szczęście oraz wręczenie 
podziękowań za zaangażowanie w projekt.

Dobiegła końca budowa parkingu przy cmentarzu

Przebudowa parkingu przy cmentarzu to jeden z  pomy-
słów zgłoszonych w  ramach ubiegłorocznego budżetu 
obywatelskiego. Pomimo tego, że nie spełnił on wówczas 
wymogów, burmistrz wpisał ten pomysł w  tegoroczny 
budżet. Łącznie zagospodarowano 1164m2 powierzchni 
i oprócz parkingu powstała nowy droga i chodnik. Koszt 
inwestycji to 139 798,73 tys. zł. Parking pomieści 28 aut. 

Będzie cieplej, taniej i proekologicznie.
Gmina pozyskała środki na termomodernizacje

SP Kiełpiny i SP Wąpiersk 

W  ramach dofinansowania z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego już na wiosnę ruszą remonty w budynkach 
szkoły podstawowej w  Słupie i  Kiełpinach. Na docieple-
nie budynków, wymianę pieców na te proekologiczne na 
pellet, częściową wymianę okien i  drzwi zewnętrznych, 
a także wymianę części grzejników i oświetlenia na ener-
gooszczędne udało się pozyskać 926 352,37 zł. 

Czy wiedziałeś, że wchodząc po schodach
można spalić ok. 310 kcal?

 
Jeśli nie masz czasu na regularne wizyty w siłowni, zacznij 
chodzić po schodach. Idealnym miejscem do tego będą 
nowe schody między ul. Jeleńską i ul. Piaski, których remont 
wystartuje lada moment. To jedna z ostatnich inwestycji re-
alizowanych w tym roku, a jej koszt to prawie 90 tys. zł.

Kolejne miliony na inwestycje w gminie

Przed

Po

Otwarcie nowej drogi Wawrowo-Marszewnica

Parking przy cmentarzu
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O Ś W I A T A

Oświatą rządzą kobiety!

Na uroczystej gali z  okazji Dnia Edukacji Narodowej 
triumfowała płeć piękna. Trzy najwyższe odznaczenia, 
Dyrektora, Nauczyciela i  Pracownika Roku 2017 z  rąk 
burmistrza Lidzbarka trafiły w ręce kobiet. 

Na uroczystości obecni byli prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i  pracownicy administracji oraz obsługi. 
Nie zabrakło emerytowanych pedagogów i  przedstawicieli 
samorządu. Były kwiaty, życzenia i  laurka artystyczna, 
w postaci recitalu fortepianowego Stanisława Deji z libańską 
sopranistką Nadine Nassar. Główny punkt gali stanowiło 
zaprezentowanie sylwetek oraz wręczenie pamiątkowych 
statuetek Dyrektorowi, Nauczycielowi i  Pracownikowi Roku 
2017. A potem obył się... „bal na sto par”.

Dyrektor Roku 2017 - Beata Kozłowska,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupie
Kompetentny dyrektor szkoły, dobry nauczyciel i wychowawca oraz doskonały menedżer.

Co lubi Pani w pracy? - Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi dużo zadowolenia w szczególności, 
gdy widzę efekty pracy. Każdy uśmiech na twarzy ucznia oraz osiągnięty sukces, choćby 
najmniejszy to dla mnie wielka radość. Satysfakcję i  spełnienie zawodowe odczuwam, 
gdy uczniowie mówią, że lubią naszą szkołę, że nie zamieniliby jej na inną. Zdarzają mi się 
problemy i gorsze chwile, ale lubię mój zawód i moją pracę, więc nic nie jest w stanie mnie 
do niej zniechęcić. Nauczyciel to zawód, o którym zawsze marzyłam. Jest on jednocześnie 
moją życiową pasją. 

Nauczyciel Roku 2017 - Halina Jarzynka,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku
Osoba wyjątkowo solidna i  zdyscyplinowana. Zaangażowana w  pracę dydaktyczno-
wychowawczą. Podejmuje innowacyjne działania w pracy z dziećmi oraz z rodzicami.

Co lubi Pani w pracy? - Bardzo lubię dzieci, a przez to i pracę. Każdego dnia mam możliwość 
uczestniczenia w bardzo ważnym okresie kształtowania się i rozwoju dzieci. Moja praca nigdy 
nie jest nudna i  monotonna dzięki niekończącej się pozytywnej energii maluchów. Urzeka 
mnie ich bezinteresowność, szczerość i radość. W każdym dziecku dostrzegam wyjątkowość 
i  różnorodność zainteresowań, które staram się rozwijać poprzez naukę i  zabawę. 
A najpiękniejszą nagrodą za trud wkładany w opiekę i wychowanie moich podopiecznych jest 
ich radość. Widzę, że to co robię ma sens kiedy buzie przedszkolaków serdecznie się do mnie 
uśmiechają, kiedy przychodzą o coś zapytać lub zwyczajnie się przytulić. 

Pracownik Roku 2017 - Barbara Zakrzewska,
Sekretarz Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
Przykład wzorowego i  sumiennego pracownika. Zawsze służy pomocą. Pracę w  szkole 
rozpoczęła 40 lat temu na stanowisku referenta administracyjnego.

Za co lubi Pani pracę? - Podejmując pracę w szkole nie wiedziałam, że wiążę się z Nią na 
stałe. Ale tak się stało, z  czego się bardzo cieszę, bo od samego początku współpraca 
z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami układała mi się bardzo dobrze i tak jest do dziś. 
Co roku przeżywam z uczniami rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Jest to bardzo 
miłe uczucie. Jestem tylko sekretarzem szkoły, ale myślę że moja praca, w którą wkładam 
dużo serca, też jest ważna. Czuję się potrzebna i nie zamieniłabym tej pracy na inną.
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Pasowanie
na ucznia

Szkoła  Podstawowa w Kie łpinach

Szkoła  Podstawowa nr  2  w  L idzbarku

Szkoła  Podstawowa w Słupie

Szkoła  Podstawowa w Bryńsku

Szkoła  Podstawowa nr  2  w  L idzbarku

Szkoła  Podstawowa w Dłutowie



Lidzbark.pl

8

Kartofel w roli głównej na wesoło i smacznie
A K T U A L N O Ś C I

W tym roku po już po raz siódmy Sołtys Kotów 
i jednocześnie przedstawiciel Stowarzyszenia 
Pozytywna Wieś Koty Wiesław Kraszewski 
zaprosił wszystkich na Święto Kartofla. Impreza, 
która odbyła się 9 września rozpoczęła się tuż 
po południu spływem kajakowym. Można było 
podziwiać motocykle, wziąć udział w dziecięcej 
akademii sztuki oraz bloku sportowo-rekreacyjnym 
przygotowanym przez animatorów Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, jak również skorzystać 
z parku linowego i zjechać tyrolką nad rzeką Wel. Ci, 
którzy ominęli zjazd tyrolką, mieli gwarantowany 
zawrót głowy kilkadziesiąt metrów dalej. Po drugiej 
stronie rzeki zaczynała się strefa ze stoiskami. 
A na nich wszystko, czego dusza zapragnie. Były 
ziemniaki pieczone w ognisku, grill, gofry, nalewki 
i pyszne ciasta. W programie biesiady nie zabrakło 
koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy 
OSP w Lidzbarku oraz   występów   Stowarzyszenia 
„Pogodna Jesień”.   Przybyłym gościom sporych 
emocji dostarczyła loteria fantowa oraz liczne 
konkursy z kartoflami w roli głównej. Zmagania 
kulinarne na najlepszą potrawę z ziemniaka wygrała 
Anna Bukowska. Podczas obchodów Fest Kartofla 
był również czas   na oficjalne otwarcie świetlicy 
przez   przedstawicieli samorządu gminnego 

III edycja Święta Żurawiny to wydarzenie integrujące 
mieszkańców i  promujące naturalną, bagienną 
żurawinę oraz produkty na bazie tego niezwykle 
zdrowego owocu. Podczas tego popołudnia, 16 
września na przekór pogodzie zabawa była udana, nie 
zabrakło pozytywnych emocji oraz rywalizacji. Był 
konkurs kulinarny, możliwość wyprawy Welexem do 
muzeum, loteria fantowa, konkursy sprawnościowe 
dla dorosłych oraz swojskie jadło i  napitek. Na 
festynie nie zabrakło atrakcji dla dzieci w  postaci 
animatorek, dmuchańców, baniek mydlanych, waty 
cukrowej oraz basenu z kulkami. Dla ducha wystąpiły 
z  przedstawieniem dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w  Wąpiersku, zespół „ACH TE BABY” oraz nasza 
niezawodna Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP 
w  Lidzbarku. Dla spragnionych wrażeń Wojskowe 
Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne UR 
z  Brodnicy zorganizowało poszukiwanie skarbów 

Ach te baby i żurawina w Jeleniu

oraz władze lokalne. O  zmroku zachwycić można było się   pokazem 
multimedialnym z plenerów fotograficznych oraz Fireshow Grupy 
Tancerzy Ognia. Impreza zakończyła się zabawą taneczną. Organizatorzy 
serdecznie dziękują   za pomoc i wsparcie osób, które przyczyniły się do 
sukcesu kolejnej już edycji Fest Kartofla.

A K T U A L N O Ś C I

za pomocą wykrywaczy metali oraz zaprezentowało broń z  prywatnej 
kolekcji.  Święto Żurawiny zakończyło się wspólną zabawą taneczną 
z zespołem Hugo Dance Projekt.
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Święto Cebuli, czyli ostatnia impreza tematyczna 
podsumowująca Tydzień Cittaslow już za nami. Pogoda 
rozpieszczała, więc piękniejszego zakończenia sezonu Wlewsk 
nie mógł sobie wymarzyć. Sołectwo słynie z  uprawy tego 
niezwykle zdrowego warzywa i nie ma wątpliwości , że należy 
jej się przynajmniej jeden pomnik wystawiony przez wdzięczną 
ludzkość za wszystkie jej dobroczynne właściwości. Być może 
mieszkańcy Wlewska będą pierwszymi? Uroczystość, która 
odbyła się 24 września rozpoczął poprzez powitanie wszystkich 
gości sołtys Cyprian Żach. Podczas obchodów Święta na 
uczestników czekały liczne konkursy i niespodzianki na scenie 
ufundowane przez Radę Sołecką oraz Burmistrza Lidzbarka. 
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych gości wydarzenia.

Cebula bez pomnika, ale z imprezą A K T U A L N O Ś C I

Były m.in. konkursy, animatorzy oraz loteria fantowa 
zorganizowana przez stoisko promocyjne Urzędu Miasta 
i  Gminy w  Lidzbarku. Wyczekiwanym punktem niedzielnej 
imprezy był występ grupy cyrkowej „Heca” z  Lipinek. Cebula 
oczywiście była główną atrakcją święta. Smakołyków do 
spróbowania było bardzo dużo, o  co zadbały mieszkanki wsi 
ubrane w tradycyjne ludowe stroje – były m.in. cebulaki, duszona 
cebula z  kiełbaską czy zupa krem z  cebuli. Poza tym masa 
słodkości i  innych pyszności dla mieszkańców jak i przybyłych 
na imprezę gości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także 
fotobudka, przejażdżka Welexem jak również motocykle. 
Publiczność do późnych godzin wieczornych rozgrzewał zespół 
Piano.

•	zajęcia	indywidualne	i w grupie	dla	wszystkich	grup	wiekowych:	
przedszkolaków,	uczniów	szkół	podstawowych,	gimnazjów	i szkół	
średnich,	studentów	oraz	osób	dorosłych	chcących	wyjechać	za	granicę	
w celu	opieki	nad	osobami	starszymi
•	szkolenia	dla	firm

Ponadto:
sprawdzanie	prac	
licencjackich
i magisterskich	

	w języku	polskim,	
angielskim
i niemieckim

Budynek	„Stokrotki”	ul.	targowa	2a	w Lidzbarku
Przyjmowanie	zgłoszeń	pod	nr	tel.	880	560	648

lub	na	maila:	vivoincept@gmail.com

najlepsza	Szkoła	Językowa	w twoim	
mieście	„Vivoincept”	czeka	na	Ciebie!

angielski,	niemiecki
•	Kursy	językowe	z angielskiego	i niemieckiego	dla	wszystkich	grup	wiekowych	

w atrakcyjnych	cenach	MEGaPRoMoCJE!!!
•	Jeśli	chcesz	się	super	przygotować	do	egzaminów,	w	tym	matury,	zgłoś	się	już	dziś!

•	Za	swój	udział	w kursie	otrzymasz	c e r t y f i k a t !



Lidzbark.pl

10

„Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej
nad Jeziorem Lidzbarskim

wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Projekt jest dofinansowany przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura 
i  dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo 
naturalne. Poddziałanie 6.2.3 Efektywne 
wykorzystanie zasobów Schemat A. 
Całkowita wartość projektu wynosi
729 750.90 zł., w  tym dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – 617 151.76 zł., wkład własny 
Beneficjenta w wysokości 112 599,14 zł.
31 lipca 2017r. podpisano w  Urzędzie 
Marszałkowskim w  Olsztynie Umowę na 
dofinansowanie projektu ,,Urządzenie 
i  oznakowanie trasy rowerowej nad 
Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”.

Uzasadnienie wyboru danego rozwiązania
 
W ramach projektu Gmina Lidzbark urządzi wokół Jeziora Lidzbarskiego trasę rowerową z oznakowaniem z doku-
mentacją powykonawczą oraz wiatą.
Trasa rowerowa ‘singletrack’ będzie jednokierunkowa, kręta i  pofalowana, dająca użytkownikom namiastkę tras 
górskich. Przeznaczona dla rowerzystów na każdym poziomie zaawansowania. Poprowadzona będzie przez tereny 
zadrzewione. Konstrukcja ziemna profilowana, zróżnicowana wysokościowo i w planie o średnim spadku nachylenia 
ok. 5-7%, szer. ok. 1,3 m i  dł. ok. 8000 mb. Odcinek 480 mb, sz. 2 m z  kostki brukowej, łączący trasę singletrack 
z istniejącą już ścieżką. Na odcinkach prowadzonych po skarpie zaplanowano naturalne przeszkody: muldy i zakręty 
typu banda, na odcinkach płaskich przeszkody terenowe naturalne tj. stos kłód, złoże głazów oraz drewniane typu 
huśtawka, mostek.
Trasa będzie jednoznacznie oznakowana oraz wyposażona w szykany. Oznakowanie poinformuje o dł. i przebiegu tra-
sy, stopniu trudności oraz wymogach bezpieczeństwa.
Ścieżka będzie w minimalny sposób ingerować w ekosystem, do jej wykonania należy wykorzystać istniejący w skarpie 
materiał a braki uzupełnić klińcem frakcji 0-31,5. Nawierzchnia trakcyjna z kamienia łamanego o ciągłym uziarnieniu 
frakcji 0-10 zagęszczonego mechanicznie. Odwodnienie naturalne, poprzez odpowiednie uformowanie muld. W ra-
mach infrastruktury towarzyszącej wykonana będzie wiata wypoczynkowa o powierzchni 25m2, o walorach punktu 
widokowego, wyposażona w stół, ławki, stojaki dla rowerów oraz rowerowy zestaw naprawczy.
Celem głównym projektu jest: wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego gminy Lidzbark i utrzymanie przewa-
gi konkurencyjnej regionu poprzez wykonanie turystyczno-rekreacyjnej trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim.
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S P O R T

Nowy trener i nowe nadzieje

Wraz z  początkiem października otworzyliśmy nową kartę w  sporcie naszego miasta. Lidzbark przystąpił do 
ministerialnego programu „Lekkoatletyka Dla Każdego„

W  ramach udziału w  programie udało się uzyskać 
dofinansowanie na zatrudnienie oraz pokrycie całości 
wynagrodzenia drugiego trenera Piotra Thimma dla sekcji 
lekkiej atletyki Luks Lidzbark Welski. 13 października 
odbyło się pierwsze spotkanie młodych adeptów, którzy 
przybyli wraz z rodzicami do Hali Sportowej w Lidzbarku. 
Na pierwsze zajęcia oprócz najmłodszych chętnych 
do uprawiania lekkiej atletyki byli też obecni czołowi 
zawodnicy klubu Luks „Lidzbark Welski” prezentując 
krótko swoje umiejętności młodszym kolegom.   – Dwa 
trzy lata temu byli w  tej samej sytuacji co ci którzy 
dopiero zaczynają. Należy  z przyjemnością nadmienić, 

że Ci z  tych dawniej początkujących, stali się ścisłą 
czołówka najlepszych zawodników w Polsce – mówi Karol 
Afeltowicz, jeden z  trenerów lidzbarskich lekkoatletów 
i  prezes klubu. – Miło patrzeć na ich szybki rozwój. 
Należy dodać, że nasza młodzież aż 8 razy plasuje 
się w  pierwszej dziesiątce w  Polsce w  swojej kategorii 
wiekowej. Jest dobrze. Myślę, że w  następnym sezonie 
nie będziemy gorsi. Prosimy też rodziców o przysyłanie 
pociech na zajęcia. Pan Piotr to bardzo dobry fachowiec  
i  z  pewnością pod jego okiem będą wyrastać nowe 
lekkoatletyczne talenty – dodaje.



Lidzbark.pl

Działki buDowlane w liDzbarku przy ulicy Stefana batorego,
w bliSkim SąSieDztwie laSu i jeziora, przeznaczonych poD zabuDowę 

mieSzkaniową jeDnoroDzinną. 

•	 3/2     o pow.  1445 m2   -  cena wywoławcza  -  53.000,00 zł,		 wadium	-	5.300,-	zł,

•	 3/4     o pow.  1227m2    -  cena wywoławcza  -  45.000,00 zł,		 wadium	-	4.500,-zł,		

•	 3/5     o pow.  1232m2    -  cena wywoławcza  -  45.000,00 zł,		 wadium	-	4.500,-	zł,

•	 3/ 6    o pow.  1238m2   -   cena wywoławcza  -  45.000,00 zł,		 wadium	-	4.500,-zł,

•	 3/16   o pow.  1225m2   -   cena wywoławcza  -  45.000,00 zł,	 wadium	-	4.500,-	zł,	

Przetarg	odbędzie	się	20 listopada 2017 r. o godz. 10.00	w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Lidzbarku	przy	ul.	
Sądowej	21,	sala	nr	10.	Warunkiem	udziału	w	przetargu	jest	złożenie	pisemnego	zgłoszenia	udziału	oraz	wpłata	
wadium	na	poszczególną	działkę	najpóźniej	do	dnia	13	listopada.

Działki niezabuDowane w zaleSiu – przetarg ograniczony

•	 15 o pow. 9559m2        - cena wywoławcza  -  15.000,00 zł,	 	 wadium	-	1.500,-	zł,

•	 16 o pow. 281m2           - cena wywoławcza  -  500,00 zł,		 	 wadium	-	50,-	zł,

•	 124 o pow. 1184m2     - cena wywoławcza  -  3.500,00 zł,	 	 wadium	-	350,-	zł,

Przetarg	odbędzie	się	23 listopada 2017 r. o godz. 10.00	w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Lidzbarku	przy	ul.	
Sądowej	21,	sala	nr	10.	Warunkiem	udziału	w	przetargu	jest	złożenie	pisemnego	zgłoszenia	udziału	oraz	wpłata	
wadium	na	poszczególną	działkę	najpóźniej	do	dnia	16	listopada.

Działki niezabuDowane w zaleSiu – przetarg nieograniczony

•	 125/1 o pow. 175m2      - cena wywoławcza  -  950,00 zł,	 	 wadium	-	95,-	zł,

•	 125/2 o pow. 305m2      - cena wywoławcza  -  1.800,00 zł,	 	 wadium	-	180,-	zł,

•	 125/3 o pow. 328m2      - cena wywoławcza  -  1900,00 zł,	 	 wadium	-	190,-	zł,

•	 125/5 o pow. 160 m2    - cena wywoławcza  -  900,00 zł,	 	 wadium	-	90,-	zł,

Przetarg	odbędzie	się	23 listopada 2017 r. o godz. 11.00	w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Lidzbarku	przy	ul.	
Sądowej	21,	sala	nr	10.	Warunkiem	udziału	w	przetargu	jest	złożenie	pisemnego	zgłoszenia	udziału	oraz	wpłata	
wadium	na	poszczególną	działkę	najpóźniej	do	dnia	16	listopada.

Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale geodezji i ochrony Środowiska
urzędu miasta i gminy w lidzbarku. tel. 236961505 wew. 136,

oraz na stronie internetowej lidzbarka www.bip.umig.lidzbark.pl

Uwaga,
przetargi!


