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W powiecie działdowskim
Styczeń
Sylwester pod chmurką
Szacuje się, że ponad tysiąc osób
witało rok 2020 podczas zabawy sylwestrowej na placu Mickiewicza
w Działdowie.
Impreza trwała od godziny
22.00, a do tańca rozgrzewał
wszystkich zespół
Funtom Cover
Band. Przed samą
północą na scenie
pojawił się burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński oraz starosta działdowski Paweł Cieśliński.

Rekordowy 28. finał
WOŚP
Powiat działdowski ponownie zagrał
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Popularnością cieszyły się zarówno kwesty, jak i imprezy, które zostały
zorganizowane w poszczególnych
gminach. Najwięcej pieniędzy zebrano
w Działdowie - ponad 70 tys. zł.

Nagrodzeni na Gali
Mistrzów Sportu
Grupa „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt” została nagrodzona podczas 85. Gali Mistrzów
Sportu, organizowanej przez redakcję
Przeglądu Sportowego. Działdowianie otrzymali statuetkę Czempiona
w kategorii „Sport bez barier – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
Intelektualnie”.

Katarzynki 2020
przyznane
W połowie stycznia odbyła się
24. edycja Katarzynek, czyli najważ-

nagrodę redakcji Tygodnika Działdowskiego otrzymała zapaśniczka Maja
Rozentalska.

Marzec
Tragedia w hucie szkła
Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wyniku pożaru do którego
doszło 11 marca na terenie huty szkła
w Działdowie. Przyczyną była awaria
pieca elektrycznego i wyciek gorącej

Luty
Zapusty w Dłutowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Dłutowie zorganizowało zapusty, czyli
tradycyjny polski karnawał. Impreza

cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, do tego stopnia, że w świetlicy
zabrakło miejsc.

Nagrodzono ludzi sportu
Blisko 100 osób zostało wyróżnionych podczas Gali Sportu Rybno
2020. Była to największa tego typu
impreza w naszym powiecie. Najpopularniejszym sportowcem został piłkarz
Delfina Rybno Patryk Rozentalski, zaś

Tragiczne zakończenie
wakacji

Policjanci z Działdowa szukają
sprawcy, który najpierw włożył psa do
reklamówki z kamieniami, a następnie wrzucił go do rzeki. Pływającego
czworonoga znalazła w Malinowie
mieszkanka Działdowa. Na szczęście
przeżył.

Do tragicznego w skutkach wypadku
drogowego doszło w Sarniej Górze nieopodal Lidzbarka. W wyniku zderzenia
z ciężarówką zginęło trzech mieszkańców Działdowa, którzy podróżowali
samochodem osobowym.

Czerwiec
Poważny pożar w Turzy
Wielkiej
Do groźnego pożaru doszło 1
czerwca w Turzy Wielkiej. Spalił się
ciąg drewnianych garaży, a ogień rozprzestrzenił się również na pobliski
budynek wielorodzinny. Dwoje dzieci
trafiło do szpitala. Rodzinom zapewniono opiekę socjalną.

surówki szkła. Pożar ostatecznie gasiło
13 zastępów, w tym okoliczne OSP.

Były obóz nie ma
wartości historycznej?
Zawalający się budynek działdowskich koszar, w którym mieścił się
niemiecki obóz zagłady, nie posiada
wystarczającej wartości historycznej,
aby jego ratowanie finansowane było ze
środków państwa. Tak wynika z decyzji ministerstwa kultury i dziedzictwa
narodowego, które nie przyznało miastu środków na zabezpieczenie obiektu.
Wnioskowano o 2,9 mln zł.

Maturalny maraton
rozpoczęty
Ponad 400 uczniów z terenu powiatu działdowskiego przystąpiło 8 czerwca do egzaminu maturalnego z języka
polskiego. W tym roku egzamin na
wielu płaszczyznach wyglądał zupełnie inaczej niż chociażby rok temu.
Z uwagi na sytuację w kraju, odbył

Koronawirus dotarł do
powiatu działdowskiego
W piątek, 10 kwietnia, Powiatowa
Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Działdowie poinformowała o dwóch
pierwszych przypadkach COVID-19
na terenie powiatu działdowskiego. Pierwszymi zakażonymi są dwie
mieszkanki gminy Rybno w średnim
wieku. Kobiety nie są spokrewnione.
Ich choroba przebiega bezobjawowo.
Nie wymagają hospitalizacji.

Strażacy z KP PSP w Działdowie
zostali zadysponowani do pomocy
w gaszeniu pożaru Biebrzańskiego
Parku Narodowego. Do oddalonych
o ponad 200 km lasów i mokradeł udało się pięciu strażaków. Ich zadaniem
było zatrzymanie pożaru, a następnie
dozór terenu. Akcja trwała 5 dni.

Maj
Kryzys dotknął również
Działdowo
Blisko 1 mln zł zalegają mieszkańcy
i przedsiębiorcy z tytułu podatku od
nieruchomości. Dodatkowo prawie 800
tys. zł mniej niż w ubiegłym roku wpłynęło w kwietniu do budżetu z udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Jeżeli sytuacja potrwa dłużej, miasto będzie miało problem ze zbilansowaniem budżetu. Z tego powodu
burmistrz wstrzymał wszystkie nierozpoczęte inwestycje i odwołał tegoroczne
imprezy – chociażby Dni Działdowa.

Absolutorium przez
internet
Burmistrz Maciej Sitarek otrzymał
jednogłośnie wotum zaufania oraz
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2019. Sytuacja była
wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy
w historii nad tymi ważnymi uchwałami debatowano przez internet.
Sesja w trybie wideokonferencji
odbyła się w czwartek, 21 maja.

Nowe drogi i chodniki za
6,5 mln zł
Na ten remont czekało wielu mieszkańców Działdowa. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w wysokości ponad 5 mln zł, już niedługo
rozpocznie się przebudowa ulic: Wolności, Sportowej i Budowlanej. Jak
zapowiada burmistrz Grzegorz Mrowiński, remont będzie kompleksowy.
Pojawią się nowe chodniki, oświetlenie,
podziemne instalacje oraz co oczywiste – zostanie zmieniona nawierzchnia
asfaltowa dróg.

Wrzesień
Festiwal Miast Cittaslow
Pierwszy weekend września upłynął
w Działdowie w ślimaczym tempie,
a to za sprawą 11. Festiwalu Miast Cittaslow, którego gospodarzem w tym
roku było nasze miasto. Podczas oficjalnego otwarcia obiektu nie obyło się
bez wielu atrakcji. Był m.in. koncert dla
dzieci, degustacje kuchni mazurskiej
czy występy grupy cyrkowej.

Wojewoda z tytułem
Osobowości Powiatu
Działdowskiego

Kwiecień

Ratowali Biebrzański
Park Narodowy
niejszych nagród przyznawanych
w Działdowie. Tegorocznymi laureatami zostali: Justyna Lytvyn, Wojciech
Kass oraz Grzegorz Kaszubski. Galę
uświetnił koncert Sławka Uniatowskiego. Odbywające się w minioną sobotę
Katarzynki były wyjątkowe. Przypadły
bowiem w 100. rocznicę przyłączenia
Działdowa do Polski.

Próba bestialskiego
mordu

się on miesiąc później niż zakładano.
Ponadto zrezygnowano z egzaminów
ustnych. Uczniowie musieli przyjść na
egzamin w maseczkach. Mogli je zdjąć
dopiero po zajęciu miejsc.

Działdowo ma nowego
milionera
Niezwykle udany początek wakacji
ma osoba, która zagrała w grę liczbową Lotto w punkcie przy ul. Karłowicza w Działdowie. Podczas losowania,
które odbyło się w środę, 30 czerwca
trafiła „szóstkę” i wygrała ponad 7,4
mln zł! Ponadto, dzięki grze systemem
„8” gracz wygrał dodatkowe 58 tys. zł.
Szczęśliwie skreślone liczby to: 3, 13,
19, 35, 40 i 43.

Wojewoda Artur Chojecki został
nagrodzony honorowym tytułem
Osobowości Powiatu Działdowskiego. Wyjątkowe wyróżnienie otrzymał
podczas uroczystej sesji Rady Powiatu,
która odbyła się w środę, 9 września.
Z uwagi na rangę wydarzenia, sesja
odbyła się nie w sali konferencyjnej
starostwa, a w znacznie większej auli
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Działdowie.

Classic Sofa uroczyście
otwarta
21 września odbyło się uroczyste
otwarcie fabryki Classic Sofa w Lidz-

Lipiec
Odszedł na zasłużoną
emeryturę
Po 31 latach pracy w Miejskim
Domu Kultury, na zasłużoną emeryturę, odszedł Marek Pepłowski, instruktor muzyki, który prowadził zajęcia
wokalne z działdowską młodzieżą.

Zgoda ws. przejęcia szkoły
Rada Powiatu Działdowskiego podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie
przejęcia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Sierpień
Powieść z Lidzbarkiem
w tle
W niedzielę, 2 sierpnia w pięknym
otoczeniu lidzbarskiej przyrody odbyła się oficjalna premiera najnowszej
książki Anny Balińskiej „Sekrety Welu”.
Podczas spotkania mogliśmy poznać
autorkę pochodzącą z Iławy, która to
opowiedziała o swojej dotychczasowej twórczości, zdradziła skąd czerpie
inspirację do tworzenia nowych powieści, a także skąd wziął się pomysł na
„Sekrety Welu”.

barku. Jej budowa trwała równy rok.
W momencie otwarcia firma zatrudniała 170 osób, jednak liczba ta ma się
potroić.

Zabójcy lidzbarskiego
biznesmena zatrzymani
W ręce policji wpadli mężczyźni, którzy są podejrzani o rozbój
i zabójstwo biznesmena z Lidzbarka.
To mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego. Pod koniec lipca 2018
roku mieli oni wejść do domu, skrępować parę i ukraść biżuterię wartą
60 tys. zł. Sprawcy działali bardzo
brutalnie, doprowadzając do śmierci
63-latka.

Październik
Wygrał skatepark
Zakończyło się głosowanie związane z wyłonieniem inwestycji, która
powstanie w ramach Lidzbarskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021. Z pięciu zakwalifikowanych projektów zdecydowanie zwyciężyła budowa skate-
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parku, zgłoszona przez Młodzieżową
Radę Miejską. Zyskała ona poparcie
207 osób.

Znicze pod biurem PiS
Działdowianki włączyły się do ogólnopolskiego protestu w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W piątek i niedzielę na
symboliczne spacery ulicami Działdowa udało się łącznie kilkadziesiąt osób.
Były okrzyki i transparenty. Wszystko
jednak odbywało się bez zakłóceń. Po
obu marszach, pod biurem poselskosenatorskim PiS zapalono znicze.

Listopad
Mieszkaniec Rybna
buduje ośrodek na
Madagaskarze
Pochodzący z Rybna Daniel Kasprowicz po raz kolejny udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Misjonarz świecki
zorganizował zbiórkę i zebrał blisko
700 tys. zł na budowę ośrodka dla niedożywionych dzieci i kobiet w Anivorano na Madagaskarze.

Zabójstwo
w Koszelewach
Wstrząsające odkrycie w jednym
z domów na terenie Koszelew w gminie
Rybno. 24 listopada znaleziono w nim
ciało 30-letniej kobiety, która w okolicy szyi miała dwie rany cięte. Sprawcą
okazał się jej mąż, który początkowo
zgłosił policji zaginięcie żony. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi
mu od 8 lat pozbawienia wolności do
dożywocia.

Grudzień
W Iłowie-Osadzie
powstanie nowy stadion
Stadion w Iłowie-Osadzie w końcu
zmieni swoje oblicze. Gmina otrzymała
na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Koszt inwestycji to blisko
5 mln zł. Inwestycja planowana jest na
lata 2021-2022. Zakres prac obejmuje wykonanie boiska do piłki nożnej
z płytą o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z nawodnieniem, wykonanie
bieżni czterotorowej okrężnej i sześciotorowej prostej, budowę skoczni w dal
i trójskoku, skoczni wzwyż, rzutni do
pchnięcia kulą, odwodnienie boiska,
montaż nowych trybun, remont budynku socjalnego i wykonanie podjazdu
dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka ponownie
wśród najlepszych
Rzeczpospolita oraz Instytut Książki opublikowali ranking najlepszych
bibliotek w 2020 roku. W zestawieniu
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zajęła 3. miejsce w województwie
warmińsko-mazurskim oraz 16. miejsce spośród wszystkich bibliotek w kraju. To awans aż o 6 miejsc w porównaniu z ubiegłym rokiem i zdecydowanie
powód do świętowania.

10-letni bohater
uratował rodzinę
Bohaterzy żyją wśród nas. Jednym
z nich jest 10-letni mieszkaniec Działdowa, który widząc nieprzytomną
mamę, nie spanikował i zadzwonił na
pogotowie. Wykonany przez niego
telefon uratował życie całej rodziny.
Okazało się, że w mieszkaniu ulatniał
się tlenek węgla.

Zmarł Henryk
Przybyszewski
W niedzielę, 6 grudnia zmarł Henryk Przybyszewski. W Działdowie był
osobą znaną, piastował wiele ważnych funkcji. W latach 1998 – 2002
był starostą powiatu działdowskiego.
Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego i sportowi działdowskiemu poświęcał się z wielkim zaangażowaniem.
Opr. PP

