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Monitoring już działa
A K T UA L NO Ś C I

M

iejski system monitoringu już działa. Kamery zostały zamontowane w ścisłym centrum Lidzbarka, na ulicach: Plac
Hallera, Nowy Rynek, Działdowska, Strażacka, ale swoim
zasięgiem obejmują także ulice: Piaski oraz Dworcową.
Monitorowany jest także plac zabaw, siłownia i promenada nad jeziorem Lidzbarskim. Łącznie, nad bezpieczeństwem w mieście czuwają 22
kamery. Obraz z kamer trafia do budynku przy przystanku autobuso-

wym na ul. Nowy Rynek, gdzie utworzone zostało centrum monitoringu w którym pracują 2 osoby. – Pracownicy monitoringu śledzą obraz
z kamer na 6 monitorach i w sytuacji łamania prawa lub niebezpieczeństwa od razu informują policję. Zadaniem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zmniejszenie ilości aktów wandalizmu w naszym mieście – mówi burmistrz Maciej Sitarek. W roku
2016 burmistrz planuje powiększyć teren objęty monitoringiem.
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66 lat jak jeden dzień
A K T UA L NO Ś C I

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku w dalszym ciągu kontynuowana jest tradycja odwiedzania najstarszych mieszkańców naszej gminy.
W ostatnim czasie burmistrz Maciej Sitarek oraz kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Małgorzata Goszka odwiedzili 96-letnią mieszkankę Ciborza. Pani Zofia Michalska urodziła się 10 września 1919 w Jeleniu. Doskonale pamięta okres II wojny światowej, który spędziła
w Bełku. Pani Zofia doczekała się 4 dzieci, 6 wnucząt i 5 prawnucząt.
Solenizantce składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pogody
ducha oraz uśmiechu na twarzy. Delegacja z urzędu odwiedza również pary z najdłuższym stażem małżeńskim. 23 września odwiedziła
państwa Jakubowskich, mieszkańców Klonowa, którzy szczycić się
mogą 66-letnim pożyciem małżeńskim. Pani Maria i Józef Jakubowscy
poznali się w 1948 roku, a już rok później wzięli ślub w kościele w Bryńsku. Po ślubie małżonkowie przeprowadzili się do Klonowa, gdzie rozpoczęli budowę swojego domu. Państwo Jakubowscy doczekali się 6
dzieci, 23 wnuków i 27 prawnuków.

Młodzieżowa Rada coraz bliżej

Karta Dużej Rodziny
już wkrótce w Lidzbarku

A K T UA L NO Ś C I

Na ostatniej sesji, 29 września, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku i nadała jej
statut. Po wejściu w życie uchwały, w gimnazjach oraz szkołach średnich w gminie do końca roku przeprowadzone zostaną wybory. Członkami Rady mogła być uczniowie wymienionych szkół, którzy ukończyli
13 lat. Zgodnie ze swoim statutem, Rada ma charakter konsultacyjny
i opiniodawczy w sprawach dotyczących młodzieży. Celem utworzenia
Młodzieżowej Rady jest chęć poznania głosu młodych w sprawach dla
nich najważniejszych, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie aktywności młodzieży poprzez udział w samorządności lokalnej.

A K T UA L NO Ś C I

W myśl wspierania rodzin wielodzietnych z terenu miasta i gminy Lidzbark w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zwiększenia ich potencjału rozwojowego przygotowywany jest program: „Lidzbarskiej Karty Dużej Rodziny". Osobami uprawnionymi do korzystania
z w/w programu będą osoby zamieszkujące na terenie Gminy Lidzbark,
które posiadają przynajmniej troje dzieci. Kolejnym etapem pracy będzie pozyskiwanie partnerów, którzy przystąpią do tego Programu.

Dożynki w Wąpiersku

FOTOmigawka

A K T UA L NO Ś C I

W niedzielę, 6 września w parafii pw. Opatrzności Bożej w Wąpiersku
odbyły się dożynki parafialne. W asyście strażaków OSP Wąpiersk
i OSP Jeleń, mieszkańcy Wąpierska, Jelenia i Kotów złożyli na ołtarzu
wieniec żniwny, chleb i owoce z tegorocznych zbiorów. Wszystkie dary
przygotowali mieszkańcy Jelenia.
Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 5 000 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

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej w Urzędzie
Miasta i Gminy odbyło się spotkanie Burmistrza z nauczycielami oraz dyrektorami szkół w Gminie. Podczas spotkania burmistrz Maciej Sitarek nagrodził tytułem Dyrektora Roku 2015
dyrektora Gimnazjum w Lidzbarku Janusza Ławickiego oraz
Michała Dzimirę jako Nauczyciela 2015.

Redakcja: Biuro ds. Promocji i Turystyki
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 23/6961182
ISSN 2392-3059
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Stypendia burmistrza dla najzdolniejszych
W i eś c i

Stypendia burmistrza dla najzdolniejszych W ostatnią niedzielę września, podczas I Niedzieli Cittaslow odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce. Z rąk burmistrza
Macieja Sitarka i wicestarosty powiatu działdowskiego Mariana Brandta odebrali je uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum. Stypen-

z

U r z ę d u

dia trafiły do uczniów o najwyższych średnich a także do laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów. – Jesteście przyszłością dla naszej
gminy – mówił podczas wręczenia stypendiów burmistrz Maciej Sitarek.
– Można powiedzieć, że w pewnym sensie naszą gminę od Was wypożyczyłem i za kilka lat Wam ją zwrócę – dodał z uśmiechem burmistrz.

Inwestycji ciąg dalszy
W i eś c i

z

czyła się przebudowa chodników przy ul. Słonecznej, której kosz to
ok. 116 tys. zł. Zakończyły się również prace przy przebudowie dróg
w Ciborzu przyległych do ul. Żeromskiego za niecałe 214 tys. zł oraz
przebudowa drogi w Chełstach w kierunku Słupa. Koszt inwestycji to
57 tys. zł. W trakcie jest również remont w przychodni zdrowia w Lidzbarku, w której przebudowany zostanie recepcja oraz hol.

U r z ę d u

W ostatnim czasie dobiegły końca jedne z ostatnich inwestycji przewidzianych w tegorocznym budżecie Miasta i Gminy Lidzbark. Zakoń-

O kulturze z ministrem
Piotrem Żuchowskim

Strzelecki weekend w Lidzbarku

A K T UA L NO Ś C I

W sobotę, 3 października odbyły się kolejne międzyzakładowe zawody
strzeleckie. Sprzyjająca pogoda pozwoliła na ciekawe spędzenie czasu
w gronie miłośników strzelectwa. Podczas jesiennego spotkania
rywalizowało 18 czteroosobowych drużyn, oddając trzy serie po 5
strzałów z broni palnej kal. 5,6 mm w pozycji leżącej . Drużyna Spółdzielni Wolność z Lidzbarka zajęła pierwsze miejsce zdobywając 505 punktów, drugie miejsce zajęła drużyna Dekorglass Działdowo (486 pktów)
i trzecie Marłuk Lidzbark (472 punkty). Indywidualnie największą ilość
punktów zdobyli Trzaskalski Piotr 141, Frankowski Artur 138, Łapkiewicz Andrzej 137, Szczawiński Dariusz (136), Jędraszek Daniel (131).
Kurkowe Bractwo Strzeleckie jako organizator spotkania dziękuje
wszystkim uczestnikom za znakomity klimat spotkania, sportową rywalizację i przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa. Jesteśmy
przekonani, że w następnych latach będziemy kontynuowali spotkania
na strzelnicy, z nadzieją że także młodzież włączy się w organizowane
przez nas imprezy. W każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 11:00
odbywają się strzelania treningowe na które zapraszamy chętnych zapoznania się z zapachem prochu.

Burmistrz Maciej Sitarek spotkał się w miesiącu październiku, w swoim gabinecie, z Piotrem Żuchowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie dotyczyło możliwości i kierunków rozwoju i doposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Lidzbarku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.
Sekretarz stanu Piotr Żuchowski nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez Departament Ochrony Zabytków oraz Departament
Dziedzictwa Kulturowego.

3

Lidzbark.pl

Krwiodawcy znowu nie zawiedli

„Grzybek” w Podciborzu
już otwarty

A K TUAL NOŚCI

A KT UALNOŚCI

W sobotę, 26 września w Podciborzu odbyło się oficjalne otwarcie
nowopowstałej wiaty, tzw. „Grzybka”. W uroczystości udział wzięli
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, wiceburmistrz Janusz Bielecki, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lidzbarku Grażyna Zakrzewska,
radny Leon Chmielewski, sołtys Jan Sowiński, a także licznie przybyli
mieszkańcy. Uroczystości towarzyszyło wiele różnorodnych atrakcji,
w tym między innymi koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lidzbarka. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku
przeprowadzili natomiast konkurencje sportowo-sprawnościowe dla
dzieci i dorosłych. Dzieci mogły wziąć udział w zabawie z „chustą animacyjną”, biegu w workach, zbieraniu piłeczek na czas, torze przeszkód
i wielu innych zabawach. Najmłodsi za udział w konkurencjach otrzymywali nagrody. Nie obyło się również bez atrakcji dla dorosłych. Panowie mogli porzucać beretem na odległość czy przerzucać oponę, panie zaś przelewały wodę z jednego naczynia do drugiego durszlakiem
oraz wbijały gwoździe w pieniek. Zabawy angażowały wielu uczestników, wzbudzały duże zainteresowanie i emocje. Także i dorośli za swoje zmagania otrzymali nagrody.
Dodatkowymi atrakcjami były również ogromne ognisko, grill z różnorodnymi daniami mięsnymi, a także swojskie ciasto oraz kawa i herbata.

10 października w Lidzbarku odbyła się cykliczna akcja poboru krwi.
Krew oddało 36 osób w tym 3 po raz pierwszy. – Z każdą akcją pojawiają się nowi krwiodawcy. To bardzo cieszy, daje satysfakcję i motywuję do jeszcze większej pracy Klubu – mówi prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Lidzbarku Roman Nawrocki. - Pobór Krwi to nie
tylko samo oddanie krwi, to również spotkania, gdzie omawiane są bieżące sprawy klubu oraz problemy z jakimi krwiodawcy borykają się na
co dzień – dodaje prezes. Miłą niespodziankę sprawili krwiodawcom
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz jego zastępca Janusz Bielecki, którzy w sobotę zaszczycili swoją obecnością podczas trwania akcji.
Gospodarzy Miasta i Gminy Lidzbark interesowały warunki w jakich
przeprowadzana jest akcja oraz specyfika tego przedsięwzięcia. Przy
tej okazji Prezes HDK w Lidzbarku podziękował panom Burmistrzom
za wsparcie, pomoc oraz współpracę wręczając pamiątkowe tablice.
Podziękowania otrzymał również dr Jerzy Marczak za wieloletnią,
niezastąpioną pomoc podczas każdej akcji poboru krwi w Lidzbarku.
Cała akcja przebiegła sprawnie i profesjonalnie dzięki paniom pielęgniarkom z Oddziału Terenowego RCKiK w Działdowie.

Przywiąż psa do siebie,
nie do budy!
A KT UALNOŚCI

Pod takim hasłem, 4 października na parkingu Urzędu Miasta i Gminy
w Lidzbarku odbył się ogólnopolski happening pn. „Zerwijmy łańcuchy”, w którym przyjaciele zwierząt protestowali przeciwko wiązaniu
na stałe psów na łańcuchach . Wolontariusze edukowali przybyłych
mieszkańców, że stałe trzymanie psów na łańcuchu powoduje cierpienie zwierząt, jest nieetyczne i niezgodne z prawem. Nowe przepisy
Ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012r.
zabraniają trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, a ponadto uwięź nie może być krótsza niż 3m. Powstające z powodu stałego uwiązania uszkodzenie ciała lub cierpienie
zwierzęcia ma znamiona znęcania się i jest karalne. ( kara grzywny lub
pozbawienie wolności do 2 lat, nawiązka na cel związany z ochroną
zwierząt). Właściciele czworonogów mogli również zasięgnąć ciekawych informacji na temat pielęgnacji i wychowania psów w stoisku
przygotowanym przez państwa Rozwadowskich. Najróżniejsze smakołyki i oryginalne gadżety dla psów i kotów oferował w swoim sto-

isku pan Grzegorz Roch. Hotel Welski i wolontariusze przygotowali
dla właścicieli zwierząt rozmaite przekąski wegetariańskie, które cieszyły się dużym powodzeniem. W czasie trwania akcji wszystkie psiaki mogły wziąć udział w konkursie fotograficznym „Szczęśliwy pies”.
Zwycięzca otrzyma pakiet zabiegów pielęgnacyjnych w Salonie Psiej
Urody. Drugie i trzecie miejsce również będzie nagrodzone.
Partnerami wydarzenia byli – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lidzbarku, oraz inicjatywa "Adopcja Zwierząt Lidzbark Welski".
Wolontariusze Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie pragną
serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali akcję „Zerwijmy
Łańcuchy”.
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Z marszałkiem Jackiem
Protasem o rondzie

Jesienny turniej brydża
AK TUAL NOŚCI

A KT UALNOŚCI

W niedzielę, 4 października, w sali kameralnej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbył się Jesienny Otwarty Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Lidzbarka. W turnieju wzięło
udział szesnaście par zawodników, w tym pięć pań. Uczestnicy przyjechali z: Rypina, Brodnicy, Sierpca, Działdowa, Iłowa, oraz Lidzbarka.

Burmistrz Maciej Sitarek spotkał się w miesiącu październiku, w swoim
gabinecie z Jackiem Protasem, wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie dotyczyło zadań inwestycyjnych na najbliższe lata. Burmistrz wnioskował do budżetu województwa o wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Zieluńskiej, 3 Maja
i Słonecznej oraz o modernizację mostu na ul. Działdowskiej. Wicemarszałek Jacek Protas dowiedział się także, że miasto posiada już koncepcję na budowę północnej obwodnicy Lidzbarka i chciałoby w przyszłości wnioskować do województwa o realizację również tej inwestycji.

Nagrodzeni zostali:
I Miejsce: Zbigniew Rychlik i Piotr Iwanus – para brydżowa z Rypina
II Miejsce: Józef Adamski i Marcin Piotrowski – para brydżowa z Rypina
III Miejsce: Leszek Jastrzębowski z Lidzbarka i Krzysztof Bartosiewicz
z Działdowa
Rolę Głównego Sędziego turnieju pełnił Krzysztof Bartosiewicz. Nagrodami za zajęcie I, II, oraz III miejsca były dyplomy i puchary ufundowane przez burmistrza Macieja Sitarka. Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Panu Leszkowi Jastrzębowskiemu oraz Panu
Zygmuntowi Osmańskiemu za pomoc w organizacji turnieju.

Rodzinny Piknik
w Nowym Dłutowie
A KT UALNOŚCI

OSP Kiełpiny
najlepsze w powiecie

A KT UALNOŚCI

AK TUAL NOŚCI

W sobotę, 10 października, w Nowym Dłutowie odbył się „Piknik Rodzinny". Otwarcia dokonał sołtys wsi, który jednocześnie przeprowadził pierwszy konkurs ze znajomości wiedzy o Gminie Lidzbark. Pozostałe konkurencje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, oraz całych rodzin
przeprowadzili pracownicy Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury. Do
udziału w zabawach chętnie włączali się wszyscy mieszkańcy wsi, którzy przybyli na „Piknik". We wszystkich konkursach nagradzane były
trzy pierwsze miejsca. Konkurencje pojawiały się zależnie od wieku
uczestników – najpierw dla dzieci, dla dorosłych, oraz rodzinne . Quizy
rodzinne polegały na między innymi na: zbieraniu piłeczek, oraz przygotowaniu mumii, polegało to na tym że dzieci owijały swoich rodziców
papierem toaletowym od stup do głowy tworząc tz. papierową mumię
. Wśród konkurencji dla dorosłych najwięcej emocji i dobrego humoru
towarzyszyło konkursowi, który polegał na rzucie „gumofilcem" na odległość. Dzieci najbardziej zadowolone były z biegu w workach, oraz
rzucania ringo do celu. Na zakończenie najmłodsi uczestnicy zatańczyli taniec : mini disco "Chocolate". Spotkaniu towarzyszyło także wielkie
grillowanie, oraz degustacja domowej roboty ciasta, kawy i herbaty.

27 września w Działdowie odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarowe jednostek, OSP, w których wzięło udział 11 drużyn,
w tym 2 kobiece. W zawodach wzięły udział drużyny OSP, które w latach 2014 i 2015 zwyciężyły w zawodach szczebla gminnego oraz
zwycięzcy zawodów szczebla powiatowego z 2013r. Drużyny zmierzyły się ze sobą w ćwiczeniach bojowych oraz sztafecie pożarniczej
z przeszkodami. Zarówno wśród drużyn męskich jak i drużyn kobiecych pierwsze miejsce zajęły jednostki z OSP Kiełpiny. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

5

Lidzbark.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782) i § 6 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.
z 2014r., poz.1490)
BURMISTRZ LIDZBARKA
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy ulicy Stefana Batorego i Kazimierza Jagiellończyka, na nowo powstającym osiedlu budownictwa jednorodzinnego (teren uzbrojony w sieć wodociągową
i kanalizacyjną) ok. 50m od drogi wojewódzkiej nr 544 Lidzbark-Brodnica, w bliskim sąsiedztwie lasu i jeziora, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00016091/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb 1 mapa 2 jako działki nr nr:
• 3/2 o pow. 1445 m2 - cena wywoławcza - 53.000,00 zł ,
wadium - 5.300,- zł,
• 3/3 o pow. 1457 m2 - cena wywoławcza - 54.000,00 zł ,
wadium - 5.400,-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,
• 3/16 o pow. 1225m2 - cena wywoławcza - 45.000,00 zł ,
wadium - 4.500,- zł,

Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.
Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia).
Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada 2015r. 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 27
października 2015r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w BS w Działdowie z/s w Lidzbarku (za
datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto urzędu) oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji – a k t u a l n e g
o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Kwota wadium wniesiona przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej
ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie urzędu.
Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości 23% płatna jest w całości przed
podpisaniem umowy notarialnej.
Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Na sprzedaż działki nr 3/16 przeprowadzonych zostało wcześniej osiem przetargów ustnych nieograniczonych, w dniach: 15.12.2008r,
22.04.2009r, 15.10.2009r, 10.08.2010r, 20.10.2010r, 28.06.2012r, 20.09.2012r., 06.07.2015r. zaś na działki nr nr 3/2 - 3/5 pięć przetargów
ustnych nieograniczonych w dniach: 10.08.2010r, 20.10.2010r, 28.06.2012r. 20.09.2012r. i 06.07.2015r., które zakończyły się wynikiem
negatywnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój
nr 19, tel.(23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
BURMISTRZ LIDZBARKA
Maciej Sitarek
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15 lat współpracy Lidzbark - Oebisfelde
W i eś c i

W dniach 9-13 września gościliśmy w naszym mieście delegację niemiecką z miasta partnerskiego Oebisfelde. Z tej okazji w czwartek, 10
września w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark odbyło się uroczyste
podpisanie przedłużenia porozumienia miast partnerskich oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 15 lat współpracy obu gmin. Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek oraz burmistrz Oebisfelde Bogumila Jacksch
zobowiązali się w tym dniu do wypełnienia postanowień zawartych
w pakcie, m. in. dążenia do polepszenia znajomości języków, historii
oraz zwyczajów obu narodów oraz kontynuowania wymiany młodzieży
w celu poznania różnorodności kulturowej, społecznej i gospodarczej
Niemiec i Polski. W trakcie pobytu delegacja spotkała się m. in. z burmistrzem Działdowa oraz przedstawicielami Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Goście z Niemiec uczestniczyli
również w Święcie Żurawiny w Jeleniu, a także odwiedzili Nadleśnictwo Lidzbark. Delegaci zwiedzili też Interaktywne Muzeum Państwa
Krzyżackiego w Działdowie, Muzeum Etnograficzne i Muzeum Przyrody w Jeleniu, Muzeum Pożarnictwa, Muzeum Nowoczesności oraz
Zamek w Olsztynie i Działdowie. Delegacji z Oebisfelde towarzyszyła
orkiestra z Breitenrode, która wraz z Młodzieżową Orkiestra Dętą
z Lidzbarka, 10 września uczestniczyła w przemarszu ulicami miasta,
a następnie dała koncert w MGOK w Lidzbarku. Koncert poprzedziło
otwarcie wystawy Karola Afeltowicza pn. Lidzbark-Berlin. Współpraca miast partnerskich ma na celu wymianę wzajemnych doświadczeń
oraz pomysłów na rozwój naszych miast. – Największa kwintesencją
tej 15-letniej współpracy będzie wymiana młodzieży, którą zamie-

z

U r z ę d u

rzamy zorganizować już w najbliższe lato. Chcę wyróżnić w pewien
sposób uczniów klasy językowej z lidzbarskiego gimnazjum – wyjaśnia
burmistrz Maciej Sitarek. – Udało nam się także wpisać współpracę do
strategii naszych Lokalnych Grup Działania. Efektem tej współpracy
będzie projekt ponadnarodowy polegający na wymianie różnych grup
społecznych a także rozwój branży turystycznej. Już w najbliższych
tygodniach oferty naszych ośrodków i hoteli trafią na stronę internetową naszego niemieckiego partnera – dodaje.

Doniosły jubileusz
„Pogodnej Jesieni”
A K T UA L NO Ś C I

W piątek, 25 września, w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Lidzbarku miał miejsce bogaty i uroczysty program
artystyczny, przygotowany z okazji Jubileuszu Dziesięciolecia Stowarzyszenia "Pogodna Jesień". W roli prowadzącej wystąpiła przewodnicząca Stowarzyszenia, Władysława Kossakowska, która wprowadziła
licznie zgromadzoną publiczność w historię lidzbarskiego ruchu senioralnego. W formie przejrzyście i interesująco skomponowanej prezentacji multimedialnej, ukazane zostały znaczące momenty w historii
– zarówno najnowszej, jak i tej z przed lat – "Pogodnej Jesieni". Obrazom towarzyszyło często wzruszenie, zwłaszcza wtedy, gdy na ekranie
pojawiały się podobizny członków Stowarzyszenia już wśród nas nieobecnych... Ton prezentacji był jednak zdecydowanie pogodny – stanowiła ona bowiem wprowadzenie do wypełnionej pozytywną energią
części artystycznej tego uroczystego wieczoru. Członkinie Stowarzyszenia (w przeważającej liczbie były to panie) przedstawiły znakomicie
przygotowany – przy współudziale pracowników domu kultury– oraz
wyreżyserowany i zagrany program, który składał się z kilku skeczów
i parodystycznych piosenek stylizowanych na formę ludową. "Pogodna
Jesień" udowodniła lidzbarskiej publiczności, że twórczość artystów
"nieprofesjonalnych" może niczym nie odbiegać od występów znanych
i cenionych zespołów kabaretowych. Zwracało uwagę, przede wszystkim, znakomite opanowanie tekstów poszczególnych skeczów oraz ich
wysoki poziom wykonawczy. Program artystyczny publiczność nagrodziła długimi owacjami na stojąco. Wydarzenie zgromadziło wielu gości honorowych, wśród których znaleźli się burmistrz Maciej Sitarek,

wraz z zastępcą – Januszem Bieleckim. W pierwszym rzędzie zasiedli
również proboszczowie lidzbarskich parafii. Dziękujemy "Pogodnej
Jesieni" za ten wspaniały wieczór, życząc Stowarzyszeniu – zgodnie
z intencją jednej z wykonanych przez Członkinie piosenek – równie
owocnej działalności przez następne... Sto lat!
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Czytamy drzewom w Święto Drzewa
OŚW I ATA

9 października w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbyła się 13
edycja Święta Drzewa 2015 pod hasłem „Czytamy drzewom”. Szkoła
gościła tego dnia Tadeusza Kosman, leśniczego Leśnictwa Kiełpiny,
który powiedział kilka słów o akcji oraz przywiózł sadzonki drzewek.
Każda klasa wybrała sobie drzewko do posadzenia, jabłoń lub gruszę,
które zostały posadzone przez uczniów na terenie szkolnym. Czytanie
drzewom rozpoczął leśniczy i dyrektor szkoły Gabriela Marcinkowska.
Następnie poszczególne klasy czytały swoim, nowo posadzonym drzewom fragmenty utworów literackich. Było to dla uczniów bardzo ciekawe doświadczenie. Podczas akcji został przeprowadzony konkurs
na najładniejsze przeczytanie wiersza, który wygrała klas II. W nagrodę uczniowie otrzymali dyplom oraz zakładki do książek. Na terenie szkolnym, na wcześniej wybranym drzewku został też ukryty list
z prośbą wszystkich drzew do naszych uczniów. Dzieci miały za zadnie
odszukanie listu. Najbardziej spostrzegawczą okazała się uczennica
klasy IV Maja Rakoczy. Po znalezieniu listu Maja głośno go odczytała.
Za wykonanie zadania otrzymała nagrodę książkową. Przeprowadzona akcja miała na celu zachęcić do sadzenia i ochrony drzew.

„Owocowe dni”
w SP Kiełpiny

Weekend w lidzbarskiej
szkole, czyli malowania
ciąg dalszy

O Ś WI ATA

W ramach promocji zdrowego odżywiania Szkoła Podstawowa w Kiełpinach rozpoczęła akcję „Owocowe dni”. W pierwszym tygodniu każdego miesiąca szkoła będzie obchodziła dzień, gdzie cała społeczność szkolna otrzyma owoc. Akcję rozpoczęto 5 października – był to
„Dzień jabłka”. W tym dniu przedstawiciele samorządu uczniowskiego
wręczyli uczniom oraz pracownikom szkoły jabłka. Mamy nadzieję, że
„Owocowe dni” organizowane w szkole zachęcą wszystkich do częstszego sięgania po owoce. W listopadzie kolejny taki dzień – jaki owoc
otrzymają uczniowie? To będzie niespodzianka. Niech w każdej szkole
zapanuje moda na jedzenie warzyw i owoców.

OŚW I ATA

FOTOmigawka

W ostatni weekend września uczniowie z kółka plastycznego i nie tylko
pod kierunkiem nauczycielki plastyki Magdaleny Zawackiej postanowili z pożytkiem i twórczo spędzić wolny czas i wymalowali bajkowe
motywy na ścianach budynku w szkole podstawowej im. T. Kościuszki
w Lidzbarku. Na ścianach znalazła się księżniczka, smerf malarz, Tomcio Paluch, domek dla misia, statek, kwiaty i Reksio.
Wspaniałemu zespołowi należą się wielkie podziękowaniana. Młodzi
artyści to : Weronika Zawadzka, Julia Jasińska, Natalia Witkowska, Nikola Bułakowska, Maks Zawacki, Kuba Rutkowski, Nikola Ruczyńska,
Julka Krykant, Patrycja Malinowska, Elen Sargsyan., Wiktoria Dziedzic, Angelika Karpińska, Roksana Kulig, Błażej Jackowski i Wiktoria
Tomczak.

Pierwszaki Szkoły Podstawowej w Kiełpinach składały w dniu
1 października uroczyste ślubowanie.
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Dzień tabliczki mnożenia
w SP Kiełpiny
O ŚWI ATA

25 września to Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest
propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Ma ona
zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny,
niecodzienny sposób. W tym roku, obchodzony po raz piaty. Akcja
edukacyjna odbyła się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach. W wydarzeniu uczestniczyły klasy IV i V. Organizatorem była Ewelina Falba,
nauczyciel matematyki, która przygotowała plan działania. Wśród
uczniów zostali wyłonieni eksperci, czyli najlepsi uczniowie w znajomości tabliczki mnożenia – Kacper Jurewicz z kl. IV oraz Karol Puczyński z kl. V. Eksperci, razem z nauczycielem matematyki zasiedli w jury.
Pozostali uczniowie pisali test znajomości tabliczki mnożenia oraz brali
udział w ćwiczeniach interaktywnych pt.: „Kotwica pod lupą” oraz „Kalkulator”. Eksperci po sprawdzeniu testów wręczyli uczniom specjalne
odznaki. Zabawa z tabliczką mnożenia wywołała w uczniach wiele
pozytywnych emocji. Akcja była okazją do nadrobienia przez uczniów
„tabliczkowych” zaległości, a także pokazania , że matematykę można
polubić.

Uczniowie z Wąpierska
w Rezerwacie „Piekiełko”
O ŚWI ATA

Uczniowie z Dłutowa
na Nocy Naukowców
OŚW I ATA

25 września uczniowie Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie wzięli udział w popularnonaukowych pokazach, eksperymentach i innych atrakcjach zorganizowanych w ramach Europejskiej
Nocy Naukowców w Olsztynie. Zajęcia, które odbywały się w profesjonalnych laboratoriach PAN i salach wykładowych OSW, pozwoliły
uczniom lepiej zrozumieć jak wielkie znaczenie mają osiągnięcia nauki
w naszym codziennym życiu i jak fascynująca może być praca badawcza. Uczniowie badali bioczujniki do wykrywania chorób, świat w skali
mikro, jak przejść od aminokwasów do białek i na czym polega sączenie
molekularne. Najodważniejsi mogli przeżyć dachowanie w symulatorze i atak pająków w kinie 7D. W siłowni uczniowie ćwiczyli pod okiem
profesjonalnego trenera, tworząc wraz z nim “Trening szyty na miarę”.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się także wyścigi ślimaków, degustacja chleba oraz budowanie domu dla czworonoga.
Dodatkową atrakcją podczas wyjazdu było spotkanie z Jaśkiem Melą
– najmłodszym w historii zdobywcą biegunów – północnego i południowego, podróżnikiem i założyciel fundacji Poza Horyzonty, który
opowiedział o swoich przeżyciach po wypadku, o tym jak tracił wiarę
w sens życia, a następnie po trudnej rehabilitacji i dzięki swej wytrwałości zdobywał bieguny.

Wyprawa - poprawa
OŚW I ATA

Dźwiękospacery to cykl twórczych terenowych warsztatów, skierowanych do najmłodszych odbiorców kultury. Projekt ma na celu stworzenie archiwum dźwiękowego, dźwiękowej mapy najbliższego otoczenia.
W ramach projektu powstanie interaktywna wystawa, książka-przewodnik po dźwiękach Warmii i Mazur oraz płyta (audiobook).
Zajęcia dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Wincentego Witosa w Wąpiersku poprowadził Krzysztof Topolski – muzyk
zajmujący się elektroakustyczną improwizacją i field recording’em.
W ramach zajęć uczniowie wybrali się do Rezerwatu Piekiełko gdzie
nagrywali dźwięki spienionej rzeki Wel, otaczającego ją lasu i zwierząt
tam żyjących. Udokumentowany został również dźwięk mrowiska,
dźwięk którego usłyszenie w normalnych warunkach nie jest możliwe,
a przy pomocy mikrofonu kontaktowego okazał się tupotem milionów
nóg mrówek.

Pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata. Corocznie w akcji aktywnie uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kiełpinach. W tym roku sprzątanie okolicznych terenów, przez
uczniów szkoły odbyło się 22 września. Głównym celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Przed rozpoczęciem sprzątania uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę dbania o środowisko
naturalne. Pogadankę i pokaz multimedialny przedstawił pracownik
Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu Arkadiusz Abramowski.
W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie z klas 0-VI, którzy wraz
z opiekunami wyruszyli w teren w godzinach porannych. Każda klasa
miała wyznaczony teren do sprzątania. Łącznie zebrano 20 worków
śmieci. Były to głównie: papier, plastik, w mniejszych ilościach szkło
i puszki aluminiowe. Każda osoba zaopatrzona była w rękawice jednorazowego użytku, które zapewniały bezpieczeństwo podczas zbierania śmieci. Wyznaczone tereny zostały dokładnie wysprzątane. Wszyscy chętnie wzięli udział w akcji Sprzątania świata, gdyż są świadomi
9 zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
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I Niedziela Cittaslow w Lidzbarku
K ULT URA

W ostatnią niedzielę września odbyła się w Lidzbarku I Niedziela Cittaslow – wydarzenie promujące ideę Miast Dobrej Jakości Życia oraz przybliżające mieszkańcom wiedzę o ruchu Cittaslow a także korzyści jakie ze sobą niesie. Oprócz stoisk ze zdrową żywnością i rękodziełem
mieszańcy mogli obejrzeć kabaret Świerczychsząszcz. Podczas imprezy odbyło się również
wręczenie stypendiów burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce. Z rąk burmistrza Macieja
Sitarka i wicestarosty powiatu działdowskiego Mariana Brandta odebrali je uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjum. Burmistrz zaprezentował także po raz pierwszy wizualizację
Bulwaru nad Welem, który planowany jest na ul. Działdowskiej w Lidzbarku. Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w przygotowanych przez wystawców konkursach.

Co słuchać w bibliotece…
Warsztaty rękodzieła
Na początku września odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztaty rękodzieła artystycznego. Uczestnicy
warsztatów poznają nowe techniki
rękodzielnicze. Wrześniowe spotkania
poświęcone były technice filcowania
na mokro z wykorzystaniem wełny
czesankowej, technice zdobienia kartek okolicznościowych oraz technikę
haftu matematycznego. Warsztaty
prowadziła Lucyna Szymańska –Rybicka. Cykliczne spotkania będą odbywały
się w każdy czwartek o godzinie 16:00.
Warsztaty malarskie
Rozpoczęliśmy kolejny, już trzeci rok
warsztatów malarskich "Świat akwareli", które prowadzi Karol Afeltowicz.
Uczestnicy warsztatów doskonalą
umiejętności posługiwania się farbami akwarelowymi. Technika ta, jest
bowiem bardzo wymagająca i trudna,
a przy tym nie dająca możliwości dokonywania poprawek. Obrazy malowane
w tej technice charakteryzują się delikatną kolorystyką. Uczestnicy warsztatów tworzą przepiękne prace akwarelowe. Spotkania będą się odbywały
raz w miesiącu.
Dyskusyjne Kluby Książki

Próba pobicia rekordu Guinnessa
na Orliku Garbuzy
AK T UALNOŚCI

W niedzielę, 11 października o godz. 16 na
blisko 200 Orlikach w całej Polsce odbyła się
próba ustanowienia oficjalnego, certyfikowanego rekordu Guinnessa – zorganizowania
największego treningu piłki ręcznej w wielu
miejscach jednocześnie. W naszym powiecie na Orliku Garbuzy w Lidzbarku, również
odbyła się taka próba. W treningu udział
wzięło 32 uczestników. Były wyścigi rzędów,
trafianie piłką w słupek czy gra na 10 podań.
Każdy z uczestników mógł sobie trochę przybliżyć specyfikę gry w piłkę ręczną, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz losowali
drobne upominki od MOSiRu Organizator
serdecznie dziękuje za pomoc sędziom, wolontariuszom oraz świadkom wydarzenia. Teraz pozostało tylko czekać na informację czy
rekord został pobity i uznany za ważny przez
federacje Rekordu Guinnessa.

We wrześniu wznowiły, po wakacyjnej
przerwie, swą działalność Dyskusyjne
Kluby Książki działające przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lidzbarku. Przy Bibliotece działają
dwa Kluby dla dorosłych i dla dzieci.
Spotkania organizowane są raz w miesiącu. Uczestnicy spotkań to miłośnicy literatury i czytania, którzy chętnie
rozmawiają na temat książek.
Opowieści o podróżach
„Opowieści o podróżach” to cykliczne
spotkania dla miłośników podróżowania, które cieszą się coraz większym
powodzeniem. Spotkania odbywają
się raz w miesiącu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Uczestnicy spotkań odwiedzają
najróżniejsze zakątki świata. Odwiedzili między innymi Tajlandię, Nepal,
Jerozolimę, Ukrainę, Syberię, Włochy a ostatnie wrześniowe spotkanie
poświęcone było wyprawie do Ziemi
Świętej i Egiptu. W tę niezwykłą podróż zabrała nas pani Elżbieta Moskot
– mieszkanka Lidzbarka. Na następne
spotkanie „Opowieści o podróżach” zapraszamy już w październiku.

10

Lidzbark.pl

Wywiad z Mariuszem Dembowskim
Mariusz Dembowski pochodzi z Lidzbarka i ma 32 lata. Dzięki finansowemu wsparciu
firmy H+H Polska, 27 września br. wystartował w 42. edycji Maratonu Berlińskiego,
gdzie zajął 265 miejsce w kategorii “open”. Był też trzeci spośród startujących tam dziewięciuset najlepszych biegaczy z Polski. Jest to imponujący wynik, biorąc pod uwagę,
że w maratonie brało udział 40 tys. uczestników. Mariusz opowiedział nam o swojej
pasji, osiągnięciach i trudach, które musi pokonywać osiągając tak dobre wyniki.
- Twoja droga do Maratonu Berlińskiego…
- Zacząłem biegać dwa i pół roku temu, w wieku dwudziestu dziewięciu lat – czyli
dość późno. Był to bieg na dystansie trzech i pół kilometra, odbywający się w Lidzbarku, a do udziału w nim namówiła mnie żona, Emilia. Zająłem wtedy czwarte miejsce,
czyli tuż za podium. To zmobilizowało mnie do systematycznych treningów i dalszego biegania. Udział w Maratonie Berlińskim był moim marzeniem; na początku nie
wierzyłem, że może się ono spełnić… Finansowo pomogła mi firma, w której obecnie pracuję – H+H Polska oraz mieszkańcy Lidzbarka. W Berlinie otrzymałem nieocenioną pomoc ze strony Państwa Sienickich, za co serdecznie im dziękuję. Dużo
zawdzięczam także sportowej pasji pana Karola Afeltowicza i założonej przez niego
lidzbarskiej Sekcji Lekkoatletycznej.
- Kto przygotowywał cię do tego wyczynu? Jak zazwyczaj przebiegają treningi?
- Nie mam trenera, od początku przygotowywałem się sam. Do systematycznego
biegania potrzebny jest upór, trzeba umieć połączyć swoją pasję z życiem rodzinnym
i pracą. Czas treningów uzależniony jest od mojej pracy, zazwyczaj więc biegam rano,
albo wieczorem. Nie można biegać zaraz po posiłku, muszę więc zawsze odczekać
dwie godziny. Najpierw biega się powoli, truchtem, żeby rozruszać mięśnie. Praktykuję dwa cykle treningowe – tak zwany “ogólnorozwojowy” i główny. Ten drugi polega, w moim przypadku, na biegu z tempem około czterech minut na kilometr. Codziennie przebiegam w ten sposób od piętnastu do dwudziestu, dwudziestu pięciu
kilometrów, a raz w tygodniu – zazwyczaj w niedzielę – trzydzieści, trzydzieści pięć
kilometrów, czyli dystans treningu “głównego”. W tym roku, podobnie zresztą jak
w zeszłym, często startowałem – z mniejszymi, bądź z większymi sukcesami – w wielu biegach ogólnopolskich; bieżący rok to już ponad czterdzieści takich startów. Były
to biegi: pięcio-, dziesięcio- i piętnastokilometrowe, półmaraton, oraz dwa maratony.
- Jak, patrząc od strony uczestnika, wyglądał Maraton Berliński?
- Jest to ciężki bieg, podczas którego należy odpowiednio wyważyć siły. Maraton trwał
sześć godzin, przy czym biegaczy obowiązywał limit czasu. To właśnie podczas jego
trwania ustanowiłem rekord życiowy, który aktualnie wynosi dwie godziny, trzydzieści
osiem minut i jedną sekundę. Średnie tempo biegu to trzy minuty, czterdzieści sześć sekund na każdy kilometr, czyli szesnaście i cztery dziesiąte kilometra na godzinę. W maratonie brało udział czterdzieści tysięcy uczestników z ponad stu dwudziestu krajów,
w tym około dziewięćset osób z Polski. W klasyfikacji ogólnej, tak zwanej “open”, zająłem dwieście sześćdziesiąte piąte miejsce; siedemdziesiąte piąte w swojej kategorii
wiekowej; zaś spośród zawodników polskich znalazłem się na trzecim miejscu.

Będziemy mieć PGN

- Jakich wskazówek możesz udzielić wszystkim, którzy
chcą osiągać podobne wyniki?
- Najlepiej, oczywiście, zacząć biegać w młodym wieku,
chociaż na dystans maratoński nigdy nie jest za późno. Od
trzydziestego roku życia zdecydowanie rośnie wytrzymałość treningowa i wtedy zazwyczaj bije się rekordy życiowe. Potrzebna jest też duża pokora względem dystansu
– wiadomo, że każdy maraton zaczyna się dopiero od
trzydziestego piątego kilometra… To zawsze podkreślają
najlepsi zawodnicy i trenerzy.
- W Lidzbarku jest grupa biegających. Czy wyniki Twoje
i kolegów zachęcają innych do biegania? Czy zauważyłeś,
że powiększa się grono biegających w Twoim mieście?
- Tak, jest grupa biegaczy, którzy przychodzą co tydzień
w piątek o godz. 18.00 na spotkania biegowe, które organizowane są przy budynku Domu Kultury w Lidzbarku, na które serdecznie zapraszam biegaczy z Lidzbarka
i okolic oraz innych miast, jak również osoby dopiero
zaczynające przygodę z tym sportem. Grupa stale się
powiększa. Mamy również swój profil na Facebooku pod
nazwą „Aktywne Piątki”, gdzie umieszczane są wyniki
lidzbarskich biegaczy, które na pewno zachęca innych
do uprawiania tego sportu, na co bardzo liczę.

mistrz Maciej Sitarek. – Głównym sensem przygotowania PGN jest możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na termomodernizacje obiektów
użyteczności publicznej jak i obiektów prywatnych. Opracowanie tego
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który
dokumentu umożliwi nam w przyszłości korzystanie z dofinansowań do
wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
inwestycji powodujących ograniczenie emisji. Kluczowym przykładem dla
podniesienia efektywności energetycznej, oraz zwiększenia wykorzystanaszego Lidzbarka są wymiany źródeł ciepła czyli wymiana pieców opalania odnawialnych źródeł energii. Posiadanie przez gminę Planu Gospodarnych węglem na instalacje oparte na gazie ziemnym - dużo bardziej ekonoki Niskoemisyjnej to jeden z warunków otrzymania dofinansowania w ramiczne a jednocześnie ograniczające smog w mieście – dodaje. Działający
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach
na zlecenie gminy - Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadzi
2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. A dziabadania ankietowe wśród mieszkańców. Prosimy o zapewnienie ankietełania te mogą dotyczyć, m.in.: termomodernizacji i rozbudowy obiektów
rom posiadającym stosowny identyfikator, wydany przez firmę możliwości
użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, którymi zarządza
zebrania informacji zawartych w kwestionariuszu ankiety. Informacje te
gmina, modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy nowych źródeł energii,
pozwolą lepiej przygotować plan dla naszej gminy i umożliwią skierowanie
modernizacji lokalnych źródeł ciepła, w tym sieci ciepłowniczych, modernidofinansowania także na rzecz osób prywatnych. Informacje, o które będą
zacji i rozbudowy infrastruktury drogowej czy poprawy jakości powietrza
pytać ankieterzy dotyczą w szczególności danych na temat, m.in.: roku
lub wykorzystania źródeł energii odnawialnej. - W ramach opracowania
budowy lub wieku budynku, powierzchni użytkowej, rodzaju okien, inf.
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przeprowadzona zostanie inwentana temat ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu, powierzchni ogrzewanej,
ryzacja emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii elektrycznej, na
zamontowanej klimatyzacji, sposobu ogrzewania pomieszczeń, rocznego
podstawie której stworzona zostanie baza danych, która pozwoli na
zużycia paliw i energii (dane za pełen rok 2013), planowanych inwestycji/
ocenę gospodarowania energią w gminie oraz zaplanowanie działań 11 działań termomodernizacyjnych do roku 2020, przewidywanych koszpozwalających na wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej – wyjaśnia burtów realizacji inwestycji.
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Gwiazdy siatkówki w Lidzbarku
S P O R T

Indykpol AZS Olsztyn, AZS Politechnika Warszawska oraz Cerrad
Czarni Radom sprawdzali w Lidzbarku swoją przedsezonową formę
w pierwszych dniach października. Wśród licznie zgromadzonej publiczności gościliśmy m.in. Pawła Papke, Prezesa Polskiego Związku
Piłki Siatkowej oraz senatora Stanisława Gorczycę. AZS Politechnika
Warszawska w rozegranym meczu sparingowym uległa Indykpolowi
AZS Olsztyn. Po zaciętej walce siatkarze trenera Jakuba Bednaruka
przegrali 1-3. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został – Paweł Woicki. Nagrodę wręczył senator Stanisław Gorczyca oraz burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. W piątkowym meczu Czarni pokonali

stołeczną Politechnikę 3-1. Na trybunach gościliśmy m.in. wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa, który
razem z burmistrzem wręczył nagrodę dla najlepszego zawodnika
meczu Zack La Cavera. W sobotę ekipy rozegrały mecz rewanżowy.
AZS Politechnika Warszawska po raz kolejny musiała uznać wyższość
Cerrad Czarnych Radom poprowadzonych przez Raula Lozano. Tego
dnia Krzysztof Kopowski, dyrektor MOSiR uhonorował Michała Filipa statuetką dla najlepszego zawodnika meczu oraz podziękował trenerom obu drużyn za wizytę oraz dostarczenie widzom wielu emocji.

Senator Stanisław Gorczyca i burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wręczają nagrodę dla najlepszego zawodnika

Lidzbarczanki najlepsze!
S P O R T

Drużyna siatkarek LKS Wel Lidzbark w sobotę, 26 września w Olsztynie rozegrała towarzyski turniej w piłkę siatkową. W turnieju wzięły
udział 4 zespoły: UKS Warmiss Olsztyn, Absolwent Olsztyn, LKS Wel
Lidzbark – kadetki i LKS Wel Lidzbark – juniorki. Turniej zaliczany jest
do cyklu przygotowawczego kadetek do występów w lidze wojewódzkiej, zaś juniorek do występów w amatorskiej lidze piłki siatkowej województwa kujawsko-pomorskiego.
Klasyfikacja turnieju w Olsztynie:
1. LKS Wel Lidzbark – kadetki 2. LKS Wel Lidzbark – juniorki
3. UKS Warmiss Olsztyn 4. Absolwent Olsztyn

Talentiada 2015
S P O R T

Mistrzostwa Powiatu
w biegach sztafetowych
S P O R T

W środę 23 września , w parku sportowo-rekreacyjnym w Lidzbarku
przy ul. Garbuzy odbyły się Międzyszkolne Powiatowe Biegi Przełajowe. W biegach wzięło udział ponad 200 uczniów szkół z powiatu
działdowskiego.
Klasyfikacja końcowa: Szkoły podstawowe chłopcy: I miejsce: SP Iłowo
– Osada Szkoły podstawowe dziewczęta: I miejsce: SP Iłowo – Osada, II miejsce: SP Lidzbark Szkoły gimnazjalne chłopcy: I miejsce: Gimnazjum Lidzbark, II miejsce: Gimnazjum nr 1 w Działdowie, III miejsce:
Gimnazjum Gródki Szkoły gimnazjalne dziewczęta: I miejsce: Gimnazjum Lidzbark, II miejsce: Gimnazjum nr 1 w Działdowie, III miejsce:
Gimnazjum Gródki Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy: I miejsce: ZSZ
Lidzbark, II miejsce: ZSZ Iłowo – Osada, III miejsce: LO Lidzbark, IV
miejsce: ZS nr 2 Działdowo, V miejsce: ZSZ nr 1 Działdowo, VI miejsce: ZS nr 1 Działdowo, VII miejsce: ZS Malinowo Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta: I miejsce: ZS nr 2 Działdowo, II miejsce: ZS nr 1
Działdowo, III miejsce: ZSZ Działdowo, IV miejsce: ZS Malinowo, V
miejsce: ZSZ Iłowo – Osada

W sobotę, 26 września na Orliku Garbuzy odbyła się Talentiada z okazji Tygodnia Ruchu 2015. W turnieju wzięło udział 13 zawodników
oraz 1 wolontariusz. Zwycięzcą Talentiady został: Błażej Nawrocki,
drugie miejsce przypadło: Karolowi Gnidzińskiemu, zaś trzecie: Jakubowi Burzyńskiemu. Wyróżnieni zostali: Albert Lasecki, Paweł Laskowski, Igor Januszewski, Kornel Samulewski, Dariusz Kornowski,
Marcin Kochański, Damian Berkowicz, Patryk Owocki, Wiktor Chra- Organizatorem biegów był MOSiR Lidzbark.
bowski i Hubert Komoszyński.
Dla każdego uczestnika przygotowano gorącą herbatę, nagrody
oraz pamiątkowe dyplomy.
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