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Nowy punkt na lekkoatletycznej
mapie Polski oficjalnie otwarty
Ponad 300 osób uczestniczyło w otwarciu lidzbarskiego stadionu po generalnym remoncie. To jeden
na najładniejszych obiektów sportowych w okolicy, z piękną okolicą w pakiecie.

W minioną niedzielę odbył się I Rodzinny Piknik Sportowy,
podczas którego dokonano uroczystego otwarcia
nowo wyremontowanego stadionu lekkoatletycznego
w Lidzbarku. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa
Sportu i Turystki, które wyniosło niespełna 1,5 mln
zł. udało się stworzyć obiekt na miarę najlepszych
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sportowych obiektów w Polsce. Stadion w Lidzbarku
prezentuje się fantastycznie – tartan, boisko do gry
w piłkę nożną, miejsce do skoku o tyczce, skoku wzwyż
czy skoku w dal, a do tego lekkoatletyczne boisko
treningowe i kompletnie wyposażone zaplecze.
Czytaj więcej str. 12
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100 lat to za mało!
Do grona 100 latek dołączyła kolejna mieszkanka naszej Gminy. Z tej okazji nie zabrakło rodzinnej A K T U A L N O Ś C I
uroczystości, a oprócz najbliższych, z życzeniami przybyli do obchodzącej okrągłe urodziny
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark – burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego Małgorzatą Goszka oraz radnym Rady Miejskiej Mirosławem Trzcińskim.

Pani Stanisława Drankowska, bo o niej mowa, urodziła się 19
sierpnia 1919 we Władywostoku, a do Dłutowa przeprowadziła
się w wieku 6 lat. Ma 3 dzieci, 6 wnuków, 7 prawnuków oraz
2 praprawnuków. 100. urodziny to zacna okazja i jubileusz,
który wszyscy chcieliby obchodzić. Pani Stanisława nie kryła
wzruszenia podczas przyjmowania życzeń od licznych gości.
Nie zabrakło pysznego tortu urodzinowego i toastów na cześć
Pani Stanisławy. Spotkanie ze stulatką przebiegło w ciepłej,
pogodnej atmosferze, przepełnione wieloma wspomnieniami.
Pani Stanisławie życzymy zdrowia, uśmiechu na twarzy, pogody
ducha oraz kolejnych wielu lat życia.

OSP Jeleń ponownie na pierwszym miejscu!
31 sierpnia tradycyjnie nad Małym Jeziorkiem odbyły się coroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
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Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi
dyplomami i nagrodami pieniężnymi, a dla drużyn
znajdujących się na podium czekały dodatkowo
pamiątkowe puchary. Dekoracji dokonali: burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z komendantem Miejsko –
Gminnym Stanisławem Machujskim i przewodniczącym
Rady Miejskiej Pawłem Ciesielskim.
Zawody zorganizowane były na wysokim poziomie
i przebiegły sprawnie
Podsumowanie wyników zawodów:
MDP OSP Stare Dłutowo Grupa ”C” – kobieca drużyna
pożarnicza:
1. OSP Stare Dłutowo, 2. OSP Kiełpiny.
Grupa „A” – męska drużyna pożarnicza:
1. OSP Jeleń, 2. OSP Stare Dłutowo, 3. OSP Lidzbark,
4. OSP Nowy Dwór, 5. OSP Bryńsk, 6. OSP Słup, 7. OSP
Kiełpiny.

Do startu zgłosiło się 10 drużyn z terenu Gminy Lidzbark:
7 drużyn męskich i 2 drużyny kobiece. Poza rywalizacją
wystartowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP
Stare Dłutowo. Zawody rozegrane zostały w dwóch
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami
oraz ćwiczenie bojowe. Komisję sędziowska powołał
Komendant Powiatowy PSP w Działdowie bryg. mgr inż.
Leszek Góralski, a sędzią głównym zawodów był mł. kpt.
Damian Mackiewicz.
Ostatecznie spośród wszystkich drużyn na najwyższym
stopniu podium ponownie stanęli strażacy z OSP Jeleń.
Znakomitą formą wykazały się również panie. Pierwsze
miejsce w swojej kategorii zajęły druhny z OSP Stare
Dłutowo.

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark e-mail:umig@lidzbark.pl,
www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107
Redakcja i skład: Wydział Organizacyjny
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
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Hiszpanie zainteresowani
nowym stadionem w Lidzbarku
W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania Gminę Lidzbark odwiedziła wczoraj sześcioosobowa
delegacja z Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva z siedzibą w Bonares. To hiszpańska
jednostka ponadgminna, utworzona przez 15 gmin w prowincji Huelva w Andaluzji.

Głównym punktem programu wizyty były odwiedziny
na nowo wyremontowanym stadionie lekkoatletycznym,
który zrobił na gościach duże wrażenie. Żywo

A K T UA L NO Ś C I

zainteresowani przebiegiem budowy całego obiektu,
wyrazili chęć wynajmu stadionu dla grup sportowych
z regionu Andaluzji. Liczymy na owocną współpracę.

Kalendarz Burmistrza
dla Mieszkańców
Drogi mieszkańcu! Nie czekaj, umów się na konkretną godzinę.
Spotkania z Burmistrzem odbywają się we wtorki w godzinach 10:00 – 14:00.
Nie będziesz już musiał czekać w kolejce. Zgłoś się do Sekretariatu Urzędu Miasta
i Gminy Lidzbark, a ustalimy spotkanie o konkretnej godzinie.
Telefon: 23 696 15 05 wew. 121.
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Inwestycji ciąg dalszy
Chociaż za oknami już jesiennie, prace inwestycyjne na terenie gminy nie zwalniają tempa.

W najbliższym czasie, dzięki dofinansowaniu ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowanych
zostanie także szereg długo wyczekiwanych przez
mieszkańców inwestycji drogowych
W ramach dofinansowania przebudowana zostanie m.
in. droga Nick – Biernaty, a także
droga powiatowa Lidzbark
– Bryńsk. Wyremontowany
zostanie również trakt ul.
Przemysłowa-PoświętnaTargowa. Ważną inwestycją,
która możliwa będzie do
realizacji dzięki dofinansowaniu
to ul. Wiejska. Całkowity koszt
realizacji tych zadań to 4 226
799 zł z czego 2 356 079,40
zł to kwota dofinansowania.
Oznacza to, że każda z tych
inwestycji
dofinansowana
zostanie w 60%.
Zakończyła się budowa skwerku
przy ul. Zieluńskiej. Inwestycję
zrealizowała firma Kamex za
niemal 120 tysięcy złotych. W jej
ramach powstało kilkanaście
miejsc parkingowych, plac
Ulica Wiejska
z kostki, zieleń, ławki i siedziska.
Wykonano
również
prace
elektryczne: zamontowano 4
podświetlane kule oraz stalowy
napis Lidzbark.
W
niedalekiej
przyszłości
planowane jest w tym miejscu
postawienie pomnika, który
będzie miejscem lokalnych
uroczystości. W dalszym ciągu
trwa remont drogi Dłutowo
– Straszewy. W ramach
przebudowy do 2020 roku
postanie prawie 3 kilometrowy
odcinek drogi asfaltowej wraz
z chodnikami łączący ze sobą
dwie gminy, dwa powiaty i dwa
województwa. Całkowity koszt
zadania to niemal 3 miliony
złotych z czego 1 milion 860
tysięcy to dofinansowanie
w ramach programu budowy
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i modernizacji dróg lokalnych. Trwają też prace przy
budowie chodnika i parkingów przy ul. Jeleńska 21.
Całkowity koszt inwestycji to 67 650 zł, a wykonawcą
jest PGK Lidzbark.

Parking przy ulicy Jeleńskiej 21
4
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Lidzbarski Budżet Obywatelski.
Przyjdź i oddaj swój głos!
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Trwa 4 edycja Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego.
Do 5 października można było zgłaszać swoje projekty mieszące się w kwocie do 100 000 zł.

Właśnie trwa weryfikacja wniosków złożonych
przez mieszkańców Lidzbarka. Już 4 października
opublikowane zostaną one na stronie internetowej
www.lidzbark.pl. Już dziś zachęcamy do udziału
w głosowaniu. Podobnie jak w ubiegły roku będziemy
czekali na Was w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark,
a także w punktach mobilnych:
•
•
•
•
•

Głosować można w dni powszednie w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Lidzbarku w godzinach pracy Urzędu
oraz w punktach mobilnych w godzinach 10:00 –
14:00. Uprawnieni do oddania głosu są mieszkańcy
zameldowani na terenie Lidzbarka, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończyli 16. rok życia. Wyniki
głosowania poznamy już 25 października.

7.10.2019 r. – ul. Jeleńska
8.10.2019 r. – ul. Działdowska
9.10.2019 r. – ul. Brzozowa
10.10.2019 r. – Plac Hallera
11.10.2019 r. – ul. Elizy Orzeszkowej

Wernisaż wystawy i promocja książki
„Edward Klemens (1939-2006) – Miłośnik Ziemi Lidzbarskiej”
20 września w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku odbył się wernisaż wystawy poświęconej A K T U A L N O Ś C I
życiu i twórczości Edwarda Klemensa wraz z promocją książki autorstwa Magdaleny Zawackiej pt: „Edward
Klemens (1939-2006)- Miłośnik Ziemi Lidzbarskiej”. Głównym inicjatorem tej wystawy był zastępca burmistrza Janusz
Bielecki, który już od kilku miesięcy współpracował z córką Edwarda.

Uroczystość otworzyła i przywitała przybyłych gości dyrektor MGOK Marlena Komosińska. Następnie słowo wstępne wygłosił Janusz Bielecki, a potem wspominał przyjaciela
Edwarda pan Stefan Żagiel. Po wspomnieniach
córka Klemensa Magdalena Zawacka złożyła
w imieniu całej rodziny serdeczne podziękowania burmistrzowi Maciejowi Sitarkowi oraz
zastępcy burmistrza Januszowi Bieleckiemu
za inicjatywę i wsparcie w wydarzeniach upamiętniających swojego ojca. – Bardzo dzięku-

Wystawę przygotował pan Zygmunt Mężykowski wraz z panią
Adrianną Skrzyńską, a oprawę muzyczną i piękną piosenkę
zaśpiewała pani Marta Wiadrowska.

ję za wydanie książki zatytułowanej „Edward
Klemens – Miłośnik Ziemi Lidzbarskiej” mojego autorstwa. Gdyby żył na pewno byłby
dumny, że jego praca cieszy się uznaniem
i zainteresowaniem – powiedziała Magdalena Zawacka.
5
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Idź na wybory!
Już 13 października znowu pójdziemy do urn. Tym razem będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów.

Najważniejsze daty o jakich muszą pamiętać
głosujący w tegorocznych wyborach
parlamentarnych:

Głosujący dostaną dwie karty do głosowania. Na
jednej karcie wybieramy posłów do Sejmu, na drugiej
– Senatorów do Senatu. Głosowanie polega na
postawieniu dwóch przecinających się linii (najlepiej
znaku x) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.
Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach
do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu. To oznacza, że
na każdej z kart do głosowania można postawić jeden
znak x. Lokale wyborcze w całym kraju będą otwarte
niezmiennie od godziny 7 do 21. Przed oddaniem głosu,
członek komisji wyborczej musi potwierdzić naszą
tożsamość na podstawie dokumentu ze zdjęciem, np.:
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy legitymacja
studencka.

• Do 4.10.2019 r. wyborcy niepełnosprawni lub starsze
mają czas na złożenie wniosku o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
• Do 8.10.2019 r. należy złożyć wniosek o dopisanie do
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania.
• Do 10.10.2019 r. roku wyborcy przebywający za
granicą mogą składać wnioski o wpisanie do spisu
wyborców w obwodach utworzonych za granicą.

Do Sejmu z naszego okręgu startuje 88 kandydatów z 6 komitetów.
Z terenu Gminy Lidzbark startuje 3 kandydatów:
• WIŚNIEWSKI
Andrzej Janusz,
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo
Ludowe, numer 10
na liście nr 1.

• GIEREJ Jakub
Przemysław,
Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy
Demokratycznej,
numer 8 na liście
nr 3.
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• ŁOŻYŃSKA Anna,
Komitet Wyborczy
Wyborców Koalicja
Bezpartyjni
i Samorządowcy,
numer 13 na liście
nr 8.
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Do Senatu z terenu powiatu
działdowskiego startuje tylko
jeden kandydat:
• BIELECKI Janusz Piotr, Komitet
Wyborczy Wyborców Koalicja
Bezpartyjni i Samorządowcy,
numer 1 na liście.

Lidzbark.pl

Lokale wyborcze w Gminie Lidzbark
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Zakończyliśmy sezon imprez tematycznych
Święto Cebuli we Wlewsku zakończyło tegoroczny cykl imprez tematycznych na terenie naszej
Gminy. A w tym roku było ich naprawdę sporo. Praktycznie każde sołectwo w naszej gminie
postanowiło zorganizować festyn dla swoich mieszkańców, który był jednocześnie okazją do
integracji społeczeństwa, ale także do wspólnej zabawy. W ostatnim miesiącu swoje święto obchodzili
mieszkańcy Nowego Dłutowa, Kotów, Jelenia oraz Wlewska.

Święto Żurawiny w Jeleniu

Święto Kapusty w Nowym Dłutowie

Święto Cebuli we Wlewsku

Fest Kartofel w Kotach
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Ambulatorium niezmiennie do końca roku
Od 2016 roku w Przychodni Zdrowia przy ul. Brzozowej w Lidzbarku funkcjonuje ambulatorium.
Z jego usług w każdy weekend korzystają dziesiątki pacjentów.

Świadczenia weekendowej i świątecznej pomocy
medycznej świadczone są od piątku od godziny 22:00 do
niedzieli do godziny 16:00. Osobami, które najczęściej
korzystają z opieki ambulatoryjnej to głównie rodzice
dzieci gorączkujących oraz osoby starsze. Usługę
ambulatoryjną, na zasadach weekendowej i świątecznej
opieki zdrowotnej na terenie gminy Lidzbark prowadzi
szpital z Brodnicy. Z opieki ambulatoryjnej skorzystać
będzie można w następujące weekendy:

Październik:
4 – 6.10;
11 – 13.10;
18 – 20.10;
25 – 27.10
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Listopad:
1 – 3.11;
8 – 10.11;
15 – 17.11;
22 – 25.11;
29.11 – 1.12
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Grudzień:
6 – 8.12;
13 – 15.12;
20 – 22.12;
25 – 29.12;
31.12
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Biesiada na Bulwarze
Popularna formuła spędzania czasu przy jedzeniu i kulturalnego biesiadowania tego lata zawitała do
Lidzbarka.

Pierwsza tegoroczna potańcówka zorganizowana
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury odbyła się 23
sierpnia i odbyła się w klimacie hitów lat 60-tych i 70tych.
Biesiada na Bulwarze zorganizowana przez Radę Osiedla
nr 1 zgromadziła kilka pokoleń mieszkańców Lidzbarka.
Były kiełbaski z grilla, pyszne ciasto i muzyka na żywo.
Biesiadę poprowadziła członkini Rady Osiedla nr 1 pani
Izabela Świniarska-Ławicka, a zaproszony akordeonista
przygrywał zebranym piosenki, które specjalnie na tę
okazję zebrane zostały w śpiewniku przygotowanym
przez Radę. O zabawę do późnych godzin nocnych
zadbał Pan Krzysztof Gmyr.
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Doskonały występ
naszych kajakarzy
podczas zawodów
Nadziei Olimpijskich
w Bratysławie

Bełk mistrzem
Turnieju Sołectw!
Na lidzbarskich orlikach odbyła się
S P O R T
kolejna edycja Turnieju Sołectw w piłkę
nożną o Puchar Burmistrza Lidzbarka. W tegorocznych
rozgrywkach zmierzyło się ze sobą 9 drużyn.

Puchar Nadziei Olimpijskich, to swoisty
S P O R T
przegląd młodych kadr zawodników,
którzy
w
przyszłości
zastąpią
utytułowanych
zawodników medalistów mistrzostw świata i Europy.
Podczas zawodów następuje swoista wymiana myśli
szkoleniowych
pod kątem startów w wyższych
kategoriach wiekowych.

W grupie A, której mecze rozegrane zostały na orliku
przy ul. Garbuzy zmierzyły się ze sobą drużyny z Jelenia,
Jamielnika, Wawrowa, Bełku i Nicka. Grupa B swoje
spotkania odbyła na orliku przy ul. Jeleńskiej, a w jej
skład wchodzili przedstawiciele Wąpierska, Kiełpin,
Klonowa i Słupa.
W ćwierćfinałach spotkały się pary:
Nick – Klonowo
Jeleń – Wąpiersk
Kiełpiny – Wawrowo
Bełk – Słup
W półfinałach zmierzyli się ze sobą:
Jeleń – Kiełpiny
Bełk – Nick
W meczu o trzecie miejsce zagrali:
Jeleń – Nick
W dniach 13-15 września czwórka kanadyjkarzy
z Lidzbarka uczestniczyła w najważniejszych dla nich
w tym sezonie zawodach. Na 11 medali zdobytych przez
wszystkich zawodników kadry Polski przedstawiciele
kanadyjkarzy z Lidzbarka zdobyli 5 medali są wśród nich:

Wielki finał to zacięte starcie drużyn z Bełku i Kiełpin.
Po emocjonującej walce wynikiem 3:2 zwyciężyła
drużyna z Bełku.
Podczas turnieju wyróżniono również najstarszego
zawodnika rozgrywek, którym okazał się Robert
Boczko. Statuetkami nagrodzono także najlepszego
bramkarza – Piotra Maciejewskiego oraz najlepszego
strzelca – Rafała Puczyńskiego.
Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar,
a dodatkowo zawodnicy najlepszych trzech drużyn
pamiątkowe medale. Na wszystkich zawodników
i kibiców czekała też gorąca zupa.

1. Amelia Braun: złoto w C1 na 1000 m, srebro w C2
na 500 m z Natalią Marońską, brąz w C2 na 200 m
z Kają Lach,
2. Natalia Marońska: srebro w C2 na 500 m z Amelią
Braun,
3. Damian Sadowski i Julian Kitewski: brąz w C2 na
1000 m i brąz w C4 na 500 m.
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Nowy Welex w Lidzbarku
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Gmina Lidzbark wzbogaciła się o kolejny elektryczny pojazd dla mieszkańców.

Nowy busik jest nie tylko bardziej funkcjonalny, ale
bez przeszkód może kursować w chłodniejsze dni.
Jest ogrzewany, posiada szklane drzwi i wspomaganie
układu kierowniczego. Całkowity koszt nowego

pojazdu to 79 590 zł. Od października nie będzie
obowiązywała już trasa turystyczna, w związku z czym
Welex kursował będzie według jednolitego rozkładu
odjazdów każdego dnia.

Lidzbarska Karta Mieszkańca
Na wzór okolicznych miasteczek Lidzbark dołącza do grona Gmin posiadających Kartę Mieszkańca.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni poparli
inicjatywę Burmistrza Lidzbarka i jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie wprowadzenia Lidzbarskiej
Karty Mieszkańca. Program na ma celu poprawę
warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Lidzbark,
a także zwiększenie dla mieszkańców dostępności
do miejskich obiektów użyteczności publicznej
oraz wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej
mieszkańców. Do otrzymania Lidzbarskiej Karty
Mieszkańca uprawniona będzie osoba, która rozlicza
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podatek dochodowy w Działdowie oraz deklaruje, że
jego miejscem zamieszkania jest Gmina Lidzbark, jest
rolnikiem utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa.
O Kartę ubiegać się mogą dzieci do ukończenia 18 roku
życia, a kontynuujący naukę do 25 roku życia.
Użytkownik karty będzie miał możliwość bezpłatnego
odwiedzenia obiektów kultury, sportu i rekreacji,
poznania różnych atrakcji Lidzbarka. Karta wydawana
będzie na 5 lat, na wniosek złożony w Urzędzie Miasta
i Gminy Lidzbark.
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Nowy punkt na lekkoatletycznej
mapie Polski oficjalnie otwarty

A K T UA L NO Ś C I

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego stadionu miejskiego w Lidzbarku mogło mieć tylko taki charakter – iście
sportowy. Zapalenie olimpijskiego znicza, symboliczne przecięcie wstęgi oraz sztafeta olimpijska – to tylko część
niedzielnej uroczystości.

W otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz regionu, samorządowcy, sportowcy, uczniowie z lokalnych
szkół, zaproszeni goście i mieszkańcy, którym bardzo serdecznie dziękujemy za udział. Emocji dostarczyły pokazy
lekkoatletyczne, blisko 44 metrowy dmuchany tor przeszkód, a także międzyszkolne rywalizacje w lekkoatletycznych konkurencjach nad którymi czuwali sędziowie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Całą imprezę poprowadził
komentator sportowy Bożydar Iwanow. Piknik zakończyła dekoracja wszystkich uczestników. Czołowe miejsca
w międzyszkolnej rywalizacji zajęli lekkoatleci z istniejącej
w Lidzbarku sekcji lekkoatletycznej. Gratulacje!
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