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Kolejne maseczki i płyny trafiły do szkół

w dniu edukacji narodowej do-
ceniamy pracę i dziękujemy pra-
cownikom oświaty za wszystkie 
starania, które wkładają w wy-
chowanie i  edukację młodego 
pokolenia. 

Z tej okazji co roku przyznawany 
jest tytuł Dyrektora, Nauczyciela 

i Pracownika Roku. W tym roku, 
w  związku z  panującą sytuacją, 
nie odbyła się tradycyjna Gala 
Nauczycieli, wręczony został tytuł 
Dyrektora Roku, który powędro-
wał do dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Janusza Ławickiego. 
Gratulujemy! 

Dyrektor Roku 2020

Środki ochrony osobistej, tak 
ważne podczas walki z  pande-
mią, rozdysponowane zostały we 
wszystkich szkołach i jednostkach. 
Trafiły do uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych, 
przedszkoli, nauczycieli, a także 
pracowników samorządowych 
i  stowarzyszeń oświatowych. - 
Dziękuję przedstawicielom firm 
za gest i przekazane środki, które 
przydadzą się podczas panującej 
obecnie na terenie naszego po-
wiatu czerwonej strefy. Dzięki 
waszej życzliwości mogliśmy do-
posażyć lidzbarskie szkoły i pla-
cówki – mówi burmistrz Lidz-
barka Maciej Sitarek. To jedne 
z podstawowych środków ochro-

ny osobistej w walce z panującą 
pandemią. Pozwoli to przede 
wszystkim zwiększyć bezpieczeń-
stwo uczniów w naszych szkołach 
oraz pracowników lidzbarskich in-
stytucji.

Firma Agronaft wraz z Lotos Oil przekazały na ręce 
Burmistrza Lidzbarka 7 000 sztuk kieszonkowych 
płynów do dezynfekcji rąk oraz 7 000 sztuk maseczek 
ochronnych. 
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Lidzbark wybrał po raz 5 Szlak kajakowy 
rzeką Wel w końcu 
oznakowany! 

Z 5 zakwalifikowanych zdecydo-
wanie zwyciężył projekt Młodzie-
żowej Rady Miejskiej „Budowa 
skateparku”. W czasie głosowania, 
odbywającego się miedzy 21 a 26 
września, mieszkańcy Lidzbarka 
oddali 485 głosów. Głosów nie-
ważnych było 37, przy czym o nie-
ważności decydował m.in. brak 
podpisu osoby głosującej pod 
oświadczeniem lub głos oddany 
przez mieszkańca nieuprawnione-
go do głosowania. Wśród zgłoszo-
nych projektów najwięcej głosów, 

bo aż 207 zebrał projekt „Budowa 
skateparku”. Na drugim miejscu 
uplasował się wniosek obywatel-
ski „Park nas Skarpie” w stylu łąki 
kwiatowo – ziołowej, na 3 zaś – 
Okule – miejsce na relax.

Inwestycja będzie wykonana na 
targowisku miejskim. - Będzie to 
część kompleksu wykonanego dla 
młodzieży. Oprócz tego powsta-
nie w  sąsiedztwie pumptrack 
i inne atrakcje dedykowane dzie-
ciom i  młodzieży. Myślę, że te 
licznie oddane głosy pokazują 

słuszność tej decyzji - mówi bur-
mistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. 

O  60 głosów mniej otrzymał 
wniosek „Park na Skarpie” w sty-
lu łąki kwiatowo – ziołowej. Ten 
projekt też może mieć szanse na 
realizację. – Jesteśmy na etapie 
tworzenia przyszłorocznego bu-
dżetu i  będę brał również pod 
uwagę utworzenie łąki kwiatowo 
– ziołowej, utworzenie pięknego 
parku na Skarpie, który zdobył 
drugie miejsce w  głosowaniu 
mieszkańców – dodaje Burmistrz. 

26 września zakończyliśmy głosowanie na projekty, które zgłosiliście Państwo 
w ramach Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 

dzięki fundacji wybudowania 
na koniec sezonu oznakowano 
szlak o długości 84 km od Szczu-
plin do ujścia rzeki do drwęcy 
w  bratianie oraz ustawiono 
aż 58 znaków informacyjnych, 
ostrzegawczych i  ze schemata-
mi jezior. 

Na samym terenie naszej gminy 
stanęły aż 22 znaki i tablice dla 
kajakarzy. Co prawda mamy już 
jesień, ale amatorów spływów 
o takiej porze roku z pewnością 
nie brakuje, a nowe oznakowa-
nie z pewnością umili i ułatwi im 
spływ naszą rzeką. 

Zaduszkowy wiersz
Gdzieś daleko stąd w kranie wiecznych cieni, tam gdzie zawsze
ciemność i mrok palą się świece - tysiące płomieni, których
jasność wstaje raz na rok. Zespoleni w ciszy i spokoju gromadzą
się ludzie nad grobami. Na ich twarzach pełnych znoju maluje się
smutek poparty myślami. W myślach wędrują ze zmarłymi, patrzą za
siebie-w tamte lata, gdzie obcują razem z nimi przywołując zdarzenia
minionego świata.

W. F.



str. 4 Aktualności

Strażacy-ochotnicy bogatsi 
o kolejny sprzęt

Radiotelefony noszone są bez-
cennym narzędziem pracy służb 
pożarniczych. Wynika to z  ko-
nieczności skutecznej i  ciągłej 
komunikacji pomiędzy członka-

mi załogi zadysponowanymi do 
danego zdarzenia. W sytuacjach 
kryzysowych nie ma miejsca 
na błędy. Wcześniejsze zaopa-
trzenie w profesjonalny sprzęt 

gwarantujący błyskawiczną 
komunikację w stanie rzeczywi-
stym zaowocuje podczas pro-
wadzenia działań ratowniczo-
-gaśniczych. 

na spotkanie założycielskie, 
które odbyło się 15 września 
2020 r. przybyło 13 pszczelarzy. 
po omówieniu spraw organiza-
cyjnych związanych z działalno-
ścią koła został wybrany zarząd, 
który będzie kierował działalno-
ścią koła. 

W skład zarządu weszli: Andrzej 
Goszka - prezes, Sławomir Paw-
lenko - wiceprezes, Jan Kalisz - 
skarbnik, Grzegorz Kosman – se-
kretarz. Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został Dawid Wiśniew-
ski. Rejonowe Koło Pszczelarzy 
w  Lidzbarku działa w  ramach 
WZP w Olsztynie. W związku z co-
raz większym spadkiem populacji 
pszczół, Koło będzie mocno za-
biegać o to, aby przy współpracy 
z samorządami i Lasami Państwo-
wymi wypracować wspólne dzia-
łanie ukierunkowane na ulepsza-
nie bytowania pszczoły miodnej 
w środowisku naturalnym.

W gminie Lidzbark powstało koło pszczelarzy 

Wraz z początkiem października z rąk Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka 
wiceprezes OSP Słup Mariusz Szmit odebrał 2 komplety radiotelefonów 
noszonych HYTERA PD-256. 
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1 060 329,39 zł dofinansowania na 
termomodernizację przychodni zdrowia 

Gmina Lidzbark otrzymała naj-
więcej punktów i uplasowała się 
na pierwszym miejscu w rankin-
gu gmin w  województwie war-
mińsko-mazurskim, którym przy-
znane zostało dofinansowanie. 

W latach 2015 - 2017 przepro-
wadzono gruntowny remont 
całej przychodni. Podczas prac 
całkowicie przebudowana zosta-
ła recepcja oraz hol przy wejściu 
głównym lidzbarskiego ośrodka 
zdrowia. Wyremontowano tak-
że łazienki dla pacjentów oraz 
personelu. Wyremontowana 
została część dla osób dorosłych 
wraz z  pomieszczeniami gdzie 
prowadzona jest świąteczna 
i  weekendowa pomoc, a  także 
część dziecięca, gdzie podczas 
prac wyremontowano łazienki 

dla pacjentów oraz personelu, 
zmieniono układ pomieszczeń, 
powiększono poczekalnię a tak-
że wydzielono nowe pomiesz-
czenie, które zaadaptowano na 

gabinet lekarski. Wyremonto-
wane zostało także piętro bu-
dynku. Prace obejmują remont 
całego holu: malowanie ścian, 
wymianę drzwi gabinetów, wy-

miana podłogi oraz grzejników. 
Całkowity koszt remontu przy-
chodni wyniósł wówczas ponad 
300 tys. zł. Uruchomiono także 
świąteczną i  weekendową po-
moc ambulatoryjną. Po remon-
cie wnętrza wszystkich części bu-
dynku przyszedł czas na zadbanie 
o zewnętrzny wygląd lidzbarskiej 
przychodni. Budynek wkrótce wy-
pięknieje i stanie się bardziej eko. 

- Głównym celem termomo-
dernizacji naszej przychodni jest 
przede wszystkim zmniejszenie 
zużycia energii, a  także popra-
wa efektywności wykorzystania 
energii cieplnej co pozytywnie 
wpłynie na nasze środowisko. 
Dzięki temu obniży się także 
roczne zużycie energii, a  co za 
tym idzie obniżą się koszty ogrze-
wania obiektu – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek. – To 
także poprawa ogólnej estetyki 
budynku naszej przychodni – do-
daje Burmistrz. 

W  ramach przeprowadzanej 
termomodernizacji docieplone 
zostaną wszystkie ściany budyn-
ku przychodni, dach, wymienione 
zostaną okna, stare podgrzewa-
cze elektryczne, a także zewnę-
trze drzwi wejściowe. Wykonana 
zostanie także wymiana oświe-
tlenia na energooszczędne, wy-
miana kotła na piec na instalację 

gazową, a także montaż paneli 
fotowoltaicznych. 

To kolejny etap działań na 
rzecz ochrony zdrowia w naszej 
gminie. Dzięki efektywnym, no-
woczesnym i skutecznym działa-
niom na rzecz rozwoju ochrony 
zdrowia, profilaktyki zdrowego 
stylu życia i promocji aktywności 
fizycznej na  początku kwietnia 
Lidzbark odznaczony zostały cer-
tyfikatem jakości Miasto i Gmina 
Lidzbark jako Samorząd Promują-
cy Zdrowie. Gmina Lidzbark od lat 
promuje zdrowy styl życia, dba 
o zdrowie mieszkańców i bierze 
udział w kampaniach promują-
cych zdrowie. Od początku 2016 
roku nieprzerwanie na terenie 
miasta funkcjonuje weekendowa 
oraz świąteczna opieka zdrowot-
na. Przedsięwzięcie realizowane 
jest w  zakresie zapewnienia 
mieszkańcom Gminy Lidzbark 
ambulatoryjnej opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej w ramach popra-
wy dostępności mieszkańców do 
usług medycznych. Od początku 
istnienia ambulatorium  usłu-
gę świadczy szpital w Brodnicy. 
W ciągu czterech lat funkcjono-
wania ambulatorium z pomocy 
medycznej skorzystało już ponad 
13500 pacjentów. Całość zadania 
finansowana jest z budżetu Gmi-
ny Lidzbark. 

Nowe elewacje, 
docieplanie budynku 
i wymiana stolarki 
okiennej to tylko 
część z zadań, które 
zrealizowane zostaną 
w ramach otrzymanego 
dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
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Dwa lata kadencji
21 października minęło 
dwa lata od wyborów 
samorządowych. 
W 2018 roku mieszkańcy 
gminy ponownie 
wybrali Burmistrza 
Lidzbarka oraz swoich 
przedstawicieli Rady 
Miejskiej na kolejne 5 lat. 

Z tej okazji krótko podsumowa-
liśmy najważniejsze wydarzenia 
i osiągnięcia dwóch lat kadencji. 
Pomimo panującej pandemii 
koronawirusa, z którą zmagamy 
się niemal od początku tego roku 
udało się zrealizować wiele inwe-
stycji i inicjatyw:

• Otwarcie nowoczesnej fabry-
ki mebli tapicerowanych firmy 
Classic Sofa należącej do Grupy 
Szynaka, dzięki której powstało 

prawie 200 nowych miejsc pracy. 
• Stworzyliśmy obiekt na miarę 

najlepszych sportowych obiektów 
w Polsce – stadion lekkoatletycz-
ny, na który zdobyliśmy blisko 1,5 
mln dofinansowania z Minister-
stwa Sportu i Turystki

• Otworzyliśmy 8 Stref Ak-
tywności na które pozyskaliśmy 
243 800 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

• 20 samotnie mieszkających 
seniorów objętych zostało tele-
opieką 

• Wzbogaciliśmy się o  kolej-
ny nowy elektryczny pojazd dla 
mieszkańców – Welex wersja 
zimowa 

• Wybudowaliśmy drogę  Dłuto-
wo – Straszewy, na którą zdobyliśmy 
1 373 691  złotych dofinansowania 
z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

• Otworzyliśmy nowy garaż dla 
OSP Lidzbark za blisko 700 tys. 

złotych, Przebudowany został 
również plac przy jednostce, na 
który przeznaczono 150 tys. zł

• Powstał chodnik wzdłuż dro-
gi powiatowej na ul. Jeleńskiej 
w kierunku fabryki Classic Sofa

• Pozyskaliśmy 1 456 079,40 zł 
na drogi z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na  przebudowę ulicy 
Przemysłowej, Poświętnej, Tar-
gowej i część ulicy Dworcowej, ul. 
Wiejskiej oraz drogi Nick – Biernaty

• Wyróżnieni zostaliśmy na-
grodą Polskiej Izby Gospodarczej 
„Zielony Laur” za poprawę efek-
tywności energetycznej budyn-
ków SP Kiełpiny oraz SP Słup.

• 153 uczniów w 4 dni zwiedziło  
w 2019 roku 3 kraje w  ramach 
nagrody Wyjazd moich marzeń

• 249 uczniów, 2 szkoły i prawie 
7 tysięcy przejazdów. Tak przed-
stawiają się statystyki pierwszej 
w naszym mieście ogólnopolskiej 
akcji Rowerowy Maj 2019.

• Wybudowaliśmy wielofunkcyj-
ne boisko do gry w piłkę nożną, 
ręczną, koszykową oraz piłkę siat-
kową na osiedlu Działki

• Nową nawierzchnią asfaltową 
pokryte zostały drogi powiatowe 
Chełsty – Ciechanówko, oraz dro-
ga w kierunku Bryńska 

• Przez 2 lata zakwalifikowali-
śmy 51 wniosków w ramach akcji 
Wymień piec – bądź eko! na łącz-
ną kwotę 153 000,00 zł. 

• Zdobyliśmy 1 522 769,44 zł do-
finansowania na projekt edukacyj-
ny Lidzbarska Akademia Mistrzów

• Otworzyliśmy plac zabaw na 
ul. Myśliwskiej dzięki dofinanso-
waniu w ramach współpracy z Lo-
kalną Grupą Działania

• Po raz pierwszy w 2019 roku 
pojawił się w naszej Gminie ste-
rylkobus 

• Uruchomiliśmy po raz pierw-
szy projekt przydomowych 
oczyszczalni

• Ponad 171 tys. zł podczas akcji 
#ZłomNaWagęŻycia

• Wprowadzono Lidzbarską 
Kartę Mieszkańca – do tej pory 
wydano 3059 kart

• Nowe sekcje sportowe – rowe-
rowa MTB MOSiR Lidzbark i sekcja 
MMA Arrachion

• Wspólnie z Welskim Parkiem 
Krajobrazowym wybudowaliśmy 
8-metrową wieżę widokową na 
cyplu wraz ze ścieżką dydaktycz-
ną

• Przy lidzbarskim Domu Kultury 
stanęło serduszko na plastikowe 
nakrętki – od początku lipca udało 
się zebrać już 2 tony nakrętek

• Wydaliśmy książkę z Lidzbar-
kiem w tle – „Sekrety Welu”

• Nowe silniki dla lidzbarskiego 
WOPRu

• Podpisano porozumienie z Kra-
jowym Związkiem Nieruchomości 
w ramach którego powstaną 32 
mieszkania czynszowe
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Kolejne 163 617 zł dofinansowania 
dla Gminy Lidzbark

pomimo jesiennej aury w dal-
szym ciągu trwa realizacja zadań 
tegorocznego budżetu.

Jeszcze przed zimą najbrzydszy 
chodnik w Lidzbarku zyska nowy 
wygląd. Wkrótce rozpocznie się 

remont chodnika, który wykona 
firma Kamex. W ramach inwestycji 
powstanie ponad półkilometrowy 
odcinek chodnika z kostki bruko-
wej. Całkowita kwota inwestycji 
wyniesie blisko 155 tys. zł. W trak-

cie jest budowa świetlicy w Cheł-
stach, a  także budowa chodnika 
na ul. Jeleńskiej. W  najbliższym 
czasie rozpocznie się moderniza-
cja świetlicy w Bryńsku. W ramach 
prac powiększona zostanie obecna 

sala, wybudowane zostanie także 
nowe pomieszczenie, które zwięk-
szy funkcjonalność świetlicy. Wyko-
nany zostanie także remont dachu, 
instalacji grzewczej i elektrycznej, 
wymienione zostaną drzwi i okna. 

Modernizację świetlicy wykona fir-
ma KAMIX, a jej całkowity koszt to 
niespełna 640 tys. zł. W najbliż-
szym czasie rozstrzygnięty zostanie 
też przetarg na przebudowę ulicy 
Cichej, Młyńskiej i Podzamcze. 

Inwestycje w gminie

W ramach przynależności 
do Lokalnej Grupy 
Działania Lidzbark 
pozyskał kolejne 
dofinansowania, dzięki 
któremu możliwe 
będzie zrealizowanie aż 
trzech zadań: budowa 
grzybka dla Informacji 
Turystycznej, Festiwal 
Swojskiego Jadła, książka 
lub film promocyjny.

Informacja Turystyczna pomaga 
w wyborze najbardziej atrakcyj-
nych miejsc z oferty turystycznej 
miasta. Jest miejscem, w którym 
turysta nabyć może materiały 
promocyjne, mapy, przewodni-
ki, a  także oryginalne pamiątki 
związane z miastem. Ważne, aby 
taki punkt był atrakcyjny zarów-
no pod względem wizualnym, jak 
i lokalizacyjnym. Już w przyszłym 
roku, dzięki dofinansowaniu w ra-
mach LGD, Lidzbark wzbogaci się 
o takie właśnie miejsce. Grzybek 

zlokalizowany zostanie w parku 
sportowo-rekreacyjnym nad Ma-
łym Jeziorkiem. Całkowity koszt 
inwestycji to 258 300,00 zł. Bę-
dzie to pierwszy taki punkt infor-
macji turystycznej w  Lidzbarku, 

który funkcjonował będzie całym 
rokiem. Dodatkowo obiekt będzie 
dostosowany do przyjęcia osób 
niepełnosprawnych.    

Drugim zadaniem, na które 
udało się pozyskać dofinanso-

wanie jest impreza pn. „Festiwal 
Swojskiego Jadła”, na której pro-
mowane będą produkty lokalne 
wytwarzane na terenie całego 
LGD. Festiwal to także wystę-
py artystyczne, wystawa stoisk 

z produktami lokalnymi, a także 
konkursy kulinarne. Miejmy na-
dzieję, że w przyszłym roku uda 
się powrócić do organizacji tra-
dycyjnych imprez integracyjnych 
dla mieszkańców.
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Samorząd kiedyś i dziś – kadencja 2002-2006

rada miejSka w lidzbarku. kadencja 2002-2006 
pierwszy rząd od lewej: tadeusz witkowski, andrzej liszewski, andrzej pepłowski, mariusz komoszyński, zastępca burmistrza krzysztof węglewski, andrzej bartwicki, józef ciesielski, 
henryk ogrodowski, burmistrz piotr kramkowski, michał dzimira. drugi rząd od lewej: andrzej wiśniewski, andrzej goszka, irena romulewicz, tadeusz modzelewski, mirosław trzciński, 
tomasz dudaniec. na zdjęciu brakuje radnego kazimierza olszewskiego.

Czwarta kadencja to okres dal-
szej rozbudowy kanalizacji i wo-
dociągów na terenie naszej gmi-
ny. Doprowadzono także energię 
elektryczną do przepompowni 
na ośrodkach wczasowych oraz 
plaży miejskiej. Wybudowano 
wodociągi w Jamielniku, Nosku, 
na ul. Targowej. Ta kadencja to 
również okres intensywnych mo-
dernizacji wiejskich, osiedlowych 
i oświatowych placów zabaw i bo-

isk, a  także świetlic wiejskich. 
Wybudowano most na rzece Wel 
w Kurojadach i zmodernizowano 
most Wąpiersk – Murawki. Kon-
tynuowano dalszą budowę i mo-
dernizację chodników na tere-
nach wiejskich i miejskich. Trwały 
dalsze starania dotyczące moder-
nizacji dróg powiatowych i woje-
wódzkich. Jedną z ważniejszych 
inwestycji powstałej podczas tej 
kadencji była budowa składo-

wiska opadów w  Ciechanówku 
przez EZG Działdowszczyzna, 
a także organizacja selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych 
u źródła oraz zakup samochodu 
do selektywnej zbiórki odpadów. 
Wyremontowano także wiele ulic 
w mieście, a także wykonano par-
king i  chodnik przy lidzbarskiej 
przychodni. Zakupiono również 
lekki samochód strażacki ratow-
niczo-gaśniczy. 

Od 30 lat samorządowcy wybrani przez swoich mieszkańców dbają o nich i o ich 
komfort życia. Przez ten czas Miasto i Gmina Lidzbark bardzo się zmieniły, dużo 
się u nas działo i cały czas dzieje. Kontynuując cykl dotyczący 30-lecia Samorządu 
w Polsce przybliżymy w tym numerze kadencję czwartego burmistrza Lidzbarka – 
Piotra Kramkowskiego.
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Nowa sekcja sportowa w Lidzbarku

w  dniach 10-11 października 
w grodzisku mazowieckim roze-
grano indywidualne mistrzostwa 
polski żaków/-czek w  tenisie 
Stołowym. wystąpiły w  nich 
dwie zawodniczki naszego klu-
bu: rucińska lena i witkowska 
julia. 

Sam udział w  oficjalnych Mi-
strzostwach Polski, po trzyletniej 
edukacji tenisowej jest dużym 
sukcesem tych zawodniczek. Za-
równo Lena jak i  Julia grały na 
swoim przyzwoitym, a  czasami 
bardzo dobrym poziomie. O du-
żym pechu może mówić Lena, 
która trafiła (wynikło to z rozsta-
wienia) na zawodniczkę grającą 
”nieprzyjemnym czopem” – Lena 

nie miała w ogóle kontaktu z taką 
okładziną – który bardzo zakłócał 
grę. Mimo wszelkich starań, osta-
tecznie Lena przegrała pojedynek 
2-3 i zajęła miejsce w przedziale 
33-48. Wynik nie odzwierciedla 
aktualnego poziomu gry Leny. Ju-
lia też dzielnie walczyła (pierwszy 
raz na Mistrzostwach) z rywalka-
mi i  ostatecznie zajęła miejsce 
w przedziale 49-64. - Mistrzostwa 
Polski to turniej rozgrywany syste-
mem pucharowym – każda poraż-
ka, automatycznie eliminuje z gry 
o najwyższe miejsca. Natomiast 
bardzo dobrze zaprezentowały się 
nasze dziewczyny w turnieju Gry 
Podwójnej. Julia wraz z Krynicką 
Alicją z  Pisanicy pokonały parę 

Stefaniak Amelię/Białk Karolinę 
3-0, a  następnie przegrały po 
dobrej grze z wyżej rozstawioną 
parą Laskowską Emilią/Czają Ju-
lią 0-3 i ostatecznie zajęły miejsce 
w przedz. 9-16. To dobry wynik. 

- Ogromny sukces odniosła 
Rucińska Lena w parze z Makar 
Aleksandrą z  Przemyśla zdoby-
wając Brązowy Medal Mistrzostw 
Polski. Gra dziewczyn przez cały 
turniej deblowy była bardzo do-
bra. Ogromną wolą walki, od-
pornością psychiczną i dyscypli-
ną taktyczną Lena i Ola w pełni 
zasłużyły sobie na ten medal. 
Serdecznie tego sukcesu im gra-
tuluję – podsumował trener Sła-
womir Ostrowski.

Lena Rucińska brązową medalistką 
Mistrzostw Polski Żaczek w Grze Podwójnej

O lidzbarskiej sekcji MMA opo-
wiada trener, Dawid Tarasiewicz.

Trenerze, jak doszło do 
powstania oddziału klubu 
Arrachion Lidzbark? 
- Historia powstania jest bar-

dzo prosta i  krótka za razem. 
Z  inicjatywą powstania klubu 
wyszedł Dyrektor MOSIR, Pan 
Marek Ziółkowski. Tak napraw-
dę wystarczyło jedno spotkanie, 

na którym ustaliliśmy szczegóły. 
Finałem mojej wizyty było ustale-
nie daty pierwszych zajęć, a grafik 
Lidzbarskiego magistratu przy-
gotował projekt plakatu. Jestem 
zadowolony z ciepłego przyjęcia 
przez lokalną społeczność tej ini-
cjatywy.

Jakie są Pana spostrzeżenia po 
pierwszych treningach? 
- Jesteśmy dopiero po pierw-

szych treningach, ale co mocno 

rzuca się w oczy, to bardzo duże 
zaangażowanie uczestników oraz 
to, że bardzo szybko przyswajają 
nowe techniki. To rzadkość! Oby 
tak dalej.

Czy są już jakieś plany na przy-
szłość? Czy Arrachion zagości 
w Lidzbarku na dłużej?
Chciałbym, aby sekcja utrzyma-

ła się jak najdłużej. To napraw-
dę fajna, dobrze rokująca na 
przyszłość grupa. Z takiej grupy 

zawsze wyłaniają się jednostki, 
które mogą zajść daleko, dzięki 
czemu o  Lidzbarku będzie gło-
śno! Klub Arrachion wyszkolił 
wiele gwiazd polskiego jak rów-
nież światowego MMA. Przed 
taką szansa staje dziś Lidzbarsk. 
Sukces nie znosi lenistwa, więc 
ostro bierzemy się do pracy. Ak-
tualnie szukamy partnera, któ-
ry wesprze klub w podstawowe 
wyposażenie treningowe typu 

maty, czy inne tego typu ak-
cesoria. Nie jesteśmy w stanie 
przywozić materiałów trenin-
gowych dwa razy w  tygodniu, 
to logistycznie bardzo trudne 
zadanie. 

Kiedy odbywają się treningi? 
Treningi odbywają się we wtorki 

i czwartki o 19:30 na hali wido-
wiskowo-sportowej lidzbarskiego 
MOSIRu. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych. 

Od października w lidzbarskim MOSiRze funkcjonuje nowa sekcja sportowa – MMA Arrachion. MMA to coraz popularniejszy rodzaj 
sportu – zarówno jeśli chodzi o zawodników, jak i o kibiców. Lidzbarska gala MMA, która po raz pierwszy odbyła się u nas we wrześniu 
przyciągnęła rzeszę kibiców, a bilety sprzedały się w rekordowym tempie. 
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Usługa dostarczenia podsta-
wowych, codziennych produk-
tów i  leków jest bezpłatna. 
Koszt zamówionych zakupów, 
który pokrywa zainteresowa-
ny, nie może przekroczyć kwoty 
200 złotych. Żywność, środki 
higieniczne i  środki czystości 
będą kupowane w  ilościach 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób starszych. 
Leki kupowane będą na podsta-
wie recept.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Mia-
sta i Gminy w Lidzbarku – Wydział 
Spraw Obywatelskich – numer 
telefonu pod który można dzwo-
nić: 23 6961505 wew. 126 oraz 
603 798 782 od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miasta i Gminy w Lidzbarku.

Rozmowy telefoniczne będą 
podstawowym narzędziem kon-
taktu. Zrobimy zakupy, rozliczymy 
na podstawie paragonu. Sposób 
zapłaty za zakupy oraz sposób 
dostarczenia towarów zostanie 
ustalony indywidualnie z zainte-
resowaną osobą.

Z  tej formy mogą skorzystać 
osoby w wieku powyżej 70 roku 
życia, samotnie prowadzące go-
spodarstwo domowe lub miesz-
kające z  drugą osobą z  niepeł-
nosprawnościami, długotrwale 
chorą lub niesamodzielną. Zaku-
py dostarczone zostaną również 
do mieszkania osoby z niepełno-

sprawnością, która ukończyła 18 
lat, mieszka w  Gminie Lidzbark 
i  samotnie prowadzi gospodar-
stwo domowe.

Podczas rozmowy z  pracow-
nikiem Urzędu Miasta i  Gminy 
należy podać swoje imię, na-

zwisko, adres i  numer telefo-
nu. Pracownik zapyta o  Twoje 
potrzeby. Dzięki tej rozmowie 
senior będzie mógł konkretnie 
powiedzieć, jakich zakupów 
potrzebuje i  ustalić termin ich 
realizacji. Dowóz do domu za-

pewnią Strażacy z naszej Gminy, 
bądź pracownik Urzędu.

Co najważniejsze! Jeżeli nie 
zgłaszałeś zapotrzebowania na 
pomoc i nie rozmawiałeś telefo-
nicznie z pracownikiem Urzędu nie 
otwieraj drzwi! Bądźcie ostrożni.

Aktualności

Drodzy Seniorzy zostańcie w domu!

Drodzy Mieszkańcy! 
Powiat Działdowski nadal pozo-

staje w czerwonej strefie. Pamię-
tajmy o panujących obostrzeniach:

Strefa czerwona:
• ograniczenie liczby osób w pla-

cówkach handlowych do 5 osób 
na 1 kasę;

• od 19.10 - zakaz organizacji im-
prez okolicznościowych (wesela, 
konsolacje i inne);

• podczas uroczystości religijnych 
nie więcej niż 1 osoba na 7m2,

• w zgromadzeniach publicznych 
może uczestniczyć max. 10 osób;

• w szkołach wyższych oraz po-
nadpodstawowych obowiązuje 
nauczanie w trybie zdalnym (z wy-
łączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej 
obowiązują takie same zasady 
bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

• lokale gastronomiczne mogę 
być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. 
Zajęty może być co drugi stolik. Po 
godz. 21:00 wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na wynos;

• ograniczenie liczba osób 
w transporcie publicznym – zaję-
tych może być 50 proc. miejsc sie-
dzących lub 30 proc. liczby wszyst-
kich miejsc;

• wydarzenia sportowe bez 
udziału publiczności;

• w wydarzeniach kulturalnych 
max. 25 proc. miejsc zajętych 
przez publiczność;

• zawieszona działalność base-
nów, aquaparków i siłowni

Pamiętajcie też o  godzinach 
dla seniorów. Od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10:00 – 
12:00 w sklepie, aptece i na po-
czcie przebywać mogą wyłącznie 
osoby powyżej 60. roku życia.

Drodzy Mieszkańcy, w  związku 
z panującą sytuacją przypomina-
my o skrzynce, którą umieściliśmy 
przed Urzędem, a w której może-
cie zostawiać swoją korespon-
dencję w ważnych sprawach. Ko-
respondencja ta niezwłocznie trafi 

do sekretariatu. Jednocześnie pro-
simy o umieszczanie dokumentów 
w  zamkniętych kopertach wraz 
z  danymi kontaktowymi. Po za-
poznaniu się z dokumentami od-
powiedni pracownik skontaktuje 
się z Państwem telefonicznie. 

W tym trudnym czasie, w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo osób starszych, samotnych lub 
z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie 
Lidzbark, proponujemy pomoc przy zakupach pierwszej 
potrzeby. Robimy to, by uchronić tych mieszkańców 
przed koniecznością wychodzenia z domów.



str. 12 Aktualności


