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Przedszkole w Dłutowie jak nowe

września dzieci wróciły po wakacjach do szkół. Na przedszkolaków z  Dłutowa czekało generalnie 
wyremontowane przedszkole. Kapitalny remont przedszkola w  Nowym Dłutowie to największa inwestycja, 
przeprowadzona na terenie naszych szkół podczas wakacji. Warto wspomnieć także o inwestycjach drogowych 
i poprawie bezpieczeństwa. W Wąpiersku powstał parking i trwa budowa wiele lat oczekiwanego ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż drogi Jeleń-Wąpiersk. To tylko niektóre pozytywne zmiany… Więcej informacji na stronie 9.
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Nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Welpark zaprasza kamperowiczów

Do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przystąpili kolejni partnerzy 
z  Gminy Lidzbark, którzy zdecydowali się dołączyć do  grona tych, 
którzy wspierają wielodzietne rodziny. 30 sierpnia 2016 r. wojewoda 
Artur Chojecki podpisał umowy z czterema firmami:

• Sklep Artykułami Przemysłowo-Chemicznymi ul. Działdowska 8 
Pani Teresy Żyły 

• Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy zakątek” ul. Główny Dworze 
7A Pani Teresy Rakockiej

• Sklep obuwniczo-odzieżowy i  galanteria skórzana ul. Plac 
Generała Józefa Hallera 9 Pani Jolanty Piątek

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUPITER” ul. Główny 
Dworzec 7 oraz Sklep z  bielizną osobistą i  pościelową ul. Nowy 
Rynek 3 Pana Jerzego Masłowskiego.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z  przynajmniej z  trójką 
dzieci, niezależnie od  dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu 
członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 
25  lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na  czas trwania 
orzeczenia o  niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 
całego kraju. Wykaz Partnerów oraz zniżek dostępnych w  ramach 
KDR publikowany jest na stronie www.rodzina.gov.pl Do największych 
partnerów należą między innymi: sieci telefonii komórkowej (Play, 
T-mobile, Orange), Energa, sieci marketów (Carrefour, Praktiker, 

W  piątek i  sobotę, 2 – 3 września, Lidzbark oraz pobliskie 
Piaseczno gościły motocyklistów przybyłych z  różnych stron 
Polski na VIII Zjazd Miłośników Yamahy Virago zorganizowany 
przez społeczność forum internetowego virago.com.pl. 

FOTOmigawka

Lidzbark zaprasza wszystkich 
turystów. Warto do nas przyjechać 
samochodem, rowerem, przypłynąć 
kajakiem, a  ostatnio nawet 
odwiedzić kamperem. Mamy 
idealnie dostosowane miejsce do 
postoju tego typu auta.
W  tym roku gościliśmy pierwszych 
turystów, którzy obrali sobie 
Lidzbark, jako postój w podróży z Litwy. – Bardzo ładne miejsce na postój 
i piękna okolica – komentują turyści nocujący w kamperze nad naszym 
Małym Jeziorkiem. Zapraszamy w  kolejnym sezonie do Welparku. 
Wszelkie udogodnienia dla podróżujących kamperem są już dostępne.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w  Lidzbarku, która miała miejsce 
we wtorek 13 września Rada Miejska przyjęła Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2010 oraz Plan gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta i  Gminy Lidzbark na lata 2015-2020 
z perspektywą na rok 2022. Przyjęte przez Radę Miejską w Lidzbarku 
plany powstawały przez kilka miesięcy i  są to podstawowe 
dokumenty, które powinna posiadać gmina starając się o środki unijne 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 2015-2020.

Alma), PKP Intercity, Przewozy Regionalne, stacje paliw (Orlen, Lotos) 
oraz banki (BOŚ Bank, Bank PKO BP, Bank Zachodni WBK).
Miejsca, w  których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym 
znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze 
zniżki należy okazać Kartę. Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać 
w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba 
być całą rodziną w jednym miejscu.

• Sklep dziecięcy „Otylia” Pani Lidii Pronobis na ul. Plac Generała 
Józefa Hallera 6 Sklep dziecięcy Pana Andrzeja Karbowskiego na 
ul. Nowy Rynek 14 

• Sklep komputerowy „NETCOM” Pana Tomasza Marszak na ul. 
Działdowskiej 8A 

• Sklep „KAJA” Pana Kazimierza Ankowskiego na ul. Działdowskiej 8

A K T U A L N O Ś C I

Z Sesji Rady Miejskiej...
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Ruszyła budowa wodociągu Zieluń-Glinki
A K T U A L N O Ś C I

We Wlewsku powstaną drogi
za 468 tys. zł

A K T U A L N O Ś C I

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 
Nagrody przyznawane są osobom stale zamieszkałym na terenie Gminy Lidzbark , które uzyskały miejsca medalowe w zawodach krajowych 
i międzynarodowych, a w szczególności w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, Europy, Polski, województwa, a także uczestnicy 
zawodów lokalnych organizowanych przez Burmistrza Lidzbarka za zajęcia od I  do III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Wniosek o przyznanie stypendium złożyć może związek, stowarzyszenie lub klub sportowy. Dokumenty należy składać do 30 września 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.

Po środkach pozyskanych z  Agencji Nieruchomości Rolnych na 
remonty dróg w  Ciborzu i  Chełstach przyszedł czas na Wlewsk. 
W  tym sołectwie, w  ramach remontu powstaną drogi z  kostki 
brukowej o łącznej powierzchni 3 075m2. Całkowity koszt inwestycji 
to niespełna 468 tys. zł. W  najbliższym czasie ogłoszony zostanie 
przetarg na wykonanie inwestycji, a  same prace wykonane zostaną 
jeszcze w  tym roku. O  pozyskanych środkach Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek poinformował mieszkańców osobiście, podczas 
spotkania w świetlicy wiejskiej.

W  ostatnie dni sierpnia w  Lidzbarku przy ul. Działdowskiej powstał 
pierwszy w  naszym mieście mural. Nawiązuje on do historii miasta 
i  przedstawia postaci historyczne związane z  Lidzbarkiem, św. 
Wojciecha oraz gen. Władysława Andersa. Na muralu umieszczony 
został również jednorożec nawiązujący do herbu miasta oraz dwa 
miecze symbolizujące Szlak Grunwaldzki przebiegający przez gminę. 
Tło to graficzne przestawienie Jeziora Lidzbarskiego. Mural jest 
upamiętnieniem 715 – tej rocznicy urodzin Lidzbarka.

W Nowym Zieluniu oraz Glinkach ruszyła od wielu lat wyczekiwana inwestycja 
jaką jest doprowadzenie sieci wodociągowej do domów mieszkańców wsi. 
W  ramach prac na terenie tych miejscowości przewidziane jest położenie 
instalacji wodociągowej na trasie Nowy Dwór – Nowy Zieluń na odcinku 
ok. 7 km., a  także budowa wodociągu Zieluń – Glinki o  długości ok. 4,5 km. 
– Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej w  tych miejscowościach to 
długo oczekiwana przez ich mieszkańców inwestycja. – mówi burmistrz 
Maciej Sitarek. Inwestycje te przyczynią się w  szczególności do polepszenia 
życia mieszkańców, ale również do jakości dostarczanej wody. – dodaje. Koszt 
przeprowadzanych inwestycji to ponad 400 tys. zł. Wykonawcą jest PGK Sp. 
z o. o. w Lidzbarku. – Biorąc pod uwagę utrzymującą się już od dłuższego czasu 
tendencję obniżania poziomu wód gruntowych, a co za tym idzie wysychania 
już istniejących studni, kwestią czasu będzie bark wody na poszczególnych 
posesjach. Dodatkowo obszary, przez które będą biegły nitki wodociągu, staną 
się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów czy osób planujących 
osiedlenie w  tych okolicach. – mówi prezes PGK Piotr Karski. Zakończenie 
prac planowane jest do końca 2017 roku.

Trwa przyjmowanie wniosków o stypednia sportowe

A K T U A L N O Ś C I

Pierwszy mural w Lidzbarku
A K T U A L N O Ś C I
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

Trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego łączącego Jeleń i  Wąpiersk. Jest to wspólna inwestycja naszej gminy i  powiatu 
działdowskiego, która z pewnością polepszy bezpieczeństwo mieszkańców zarówno jednej jak i drugiej wsi. To właśnie tą drogę przemierzali 
do tej pory parafianie i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wąpiersku. Koszt tej inwestycji to niespełna 410 tys. zł, a wkład własny gminy to ponad 
204 tys. zł.

Inwestycji ciąg dalszy

Na terenie naszej gminy w  dalszym ciągu trwa szereg inwestycji 
drogowych i infrastrukturalnych. Dobiegają końca prace przy budowie 
drogi Wąpiersk – Kiełpiny. Cały czas trwają również prace związane 
z  budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zieluńskiej, Żeromskiego, 
Słonecznej i 3 – go Maja. W związku z trwającymi pracami od 6 września 
nastąpiło zamknięcie ul.3-go maja w  obrębie przebudowanego 
skrzyżowania. Objazd wyznaczony jest ul. Polną. Od 19 września 
natomiast nastąpiła zmiana zamknięcia pasa ruchu ul. Zieluńskiej 
wraz z  udostępnieniem skrzyżowania z  ul. Żeromskiego. Trwają też 
prace przy budowie chłodni w Nicku za 64 tys. Na przełomie września 
i  października rozpocznie się również kapitalny remont w  dziecięcej 
części lidzbarskiego ośrodka zdrowia.

Trwa budowa chodnika Jeleń-Wąpiersk

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Mieszkańcy Chełst korzystać mogą już z  nowej drogi utworzonej 
dzięki środkom pozyskanym z  Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Wyremontowany został 300 metrowy odcinek drogi, na którym 
położono asfalt. Koszt inwestycji to ponad 162 tys. zł. Inwestycja 
wykonana w  ramach dofinansowania jest pierwszym krokiem do 
polepszenia zarówno bezpieczeństwo jak i wizerunek miejscowości.

Chełsty mają asfalt
W i e ś c i  z  U r z ę d u
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Trwa budowa dróg i chodników na Jeleńskiej

Lidzbarski bulwar pięknieje

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

W trakcie jest przebudowa drogi oraz chodnika do bloku na ul. Jeleńska 9, którego wykonawcą jest PGK SP. z o. o. Koszt tej inwestycji to 149 
tys. zł. Warto podkreślić, że jest to wspólna inwestycja gminy i spółdzielni mieszkaniowej, która użyczyła swoją działkę pod utworzenie parkingu. 
Dodatkowo spółdzielnia zobowiązała się zadbać o  zieleń przy remontowym terenie. – Dzięki współpracy ze Spółdzielnią, dla mieszkańców 
osiedla powstanie nowy parking, wyremontowana zostanie również droga, dzięki czemu z pewnością zwiększy się bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańców całego osiedla. – mówi burmistrz Maciej Sitarek. W trakcie jest również przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej przy blokach numer 
28, 30, 32, 34 i 36, na którą pozyskano dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych. Koszt inwestycji to ok. 341 tys. zł. Prace wykonywane 
przez firmę Kamex zostaną ukończone wraz z końcem września.

Bulwar położony wzdłuż brzegu rzeki Wel pięknieje. 
Dzięki licznym elementom małej architektury stał 
się kolejnym doskonałym miejscem nad rzeką do 
całorocznego wypoczynku.

Od 2015 roku przeprowadzona została gruntowna 
modernizacja bulwaru, który rozciąga się między mostem 
na ul. Działdowskiej, a wiaduktem kolejowym. W ramach 
inwestycji położono chodnik oraz wybudowano wiatę 
do grillowania. W  tym roku postawiono pylon przy 
wejściu oraz dwa pylony pod tablice informacyjne. 
W ramach inwestycji bulwar jako miejsce do wypoczynku 
wzbogacono w  piaskownicę, stół do gry w  szachy 
jednoplanszowy z  czterema siedziskami, betonowy stół 
do gry w  szachy, chińczyka lub warcaby dwuplanszowy 
z dwiema ławkami, ławki miejskie oraz dwa ławko-leżaki. 
Koszt realizacji budowy bulwaru wyniósł blisko 90 tys. 
zł. – Głównym założeniem inwestycji była poprawa 
wizerunku nabrzeża rzeki. Cieszę się, że miejsce to staje 
się coraz popularniejsze wśród mieszkańców i turystów, 
a otwarty w tym roku sąsiadujący z bulwarem plac zabaw 
przynosi radość dzieciom – mówi burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek.

Budowa drogi przy bloku Jeleńska 9 Budowa drogi na ul. Jeleńskiej
przy blokach nr 28, 30, 32, 34 i 36
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Święto Kukurydzy w Ciborzu

Święto Żurawiny w Jeleniu

A K T U A L N O Ś C I

„Święto Kukurydzy” to już wpisana na stałe indywidualna impreza 
sołectwa Cibórz. Mieszkańcy nie tylko Ciborza, ale i okolicznych wsi, 
przybyli na to święto ze względu na mnóstwo atrakcji zapewnionych 
przez organizatorów. Uroczystość rozpoczął poprzez powitanie 
wszystkich gości Radny Rady Miejskiej Leon Chmielewski oraz 
sołtys Ciborza Jan Sowiński. W święcie uczestniczyły lokalne władze 
samorządowe z  burmistrzem Lidzbarka Maciejem Sitarek na czele 
oraz znamienity gość – dyrektor Oddziału Terenowego Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Olsztynie – Zbigniew Nadrowski.
Dużym zainteresowaniem, wśród przybyłych gości, cieszyła się 
grochówka, grill, jak i  namioty, gdzie każdy z  uczestników mógł 
zasmakować ciast i  potraw przygotowanych przez miejscowe 
gospodynie. Wszyscy z  niecierpliwością czekali na rozegranie 
przygotowanych przez animatorów z  MGOK konkurencji 
sprawnościowych dla dzieci, kobiet i mężczyzn, w których uczestnicy 
mogli wygrać wspaniałe nagrody ufundowane przez sponsorów. 
Podczas rywalizacji można było wykazać się umiejętnościami 
zręcznościowymi, kulinarnymi czy siłowymi przy przerzucaniu 180 
kg opony. Na najmłodszych czekała dmuchana atrakcja, malowanie 

W  sobotę, 10 września na plaży jeleńskiej odbyła się druga edycja 
Święta Żurawiny – strawy dla ciała i ducha. Impreza zgromadziła licznie 
przybyłych gości z  całej Gminy. Nie zabrakło Burmistrza Macieja 
Sitarka, zastępcy burmistrza Janusza Bieleckiego, radnych i sołtysów 
z  sąsiednich sołectw. Już od godziny 14:00 wraz z  przewodnikiem 
z Welskiego Parku Krajobrazowego można było wybrać się Welexem 
na wycieczkę, która prowadziła do bagien. Tam uczestnicy poznali 
historię rezerwatu, zobaczyli niezwykłą roślinność i  zasmakowali 
własnoręcznie zebranej żurawiny. Na plaży od godziny 16:00 można 
było wziąć udział w zawodach sportowych, konkursach oraz spróbować 
swoich sił w kunszcie, jakim jest lepienie z gliny. Na smakoszy czekali 
wystawcy i  kiermasz przetworów z  żurawiny, potrawy tradycyjnej 
kuchni polskiej, wegetariańskie i  kiełbaski z  grilla.  Nie zabrakło 
zabawnych konkurencji dla dorosłych ze słomą w roli głównej, piniaty 
pełnej słodyczy dla dzieci oraz wyjątkowej atrakcji, jaką był plac zabaw 
ze słomy z basenem wypełnionym sianem, torem przeszkód i boiskiem 
do krykieta. Na koniec, do późnych godzin nocnych, czas umilał 
zespół „Chłopaki” i „smoKe deTeCtor i przyjaciele”.

Pierwszy weekend września obfitował w  wiele wydarzeń kulturalno 
– sportowych. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje organizowane 
od wielu lat Święto Kartofla we wsi Koty. Uroczystości przewodził 
sołtys wsi Koty Wiesław Kraszewski. Impreza zgromadziła licznie 
przybyłych gości z  całej Gminy. Nie zabrakło Burmistrza Macieja 
Sitarka, Wicestarosty Mariana Brandta, Sekretarza Gminy Zbigniewa 
Noska oraz radnych. Obecni byli również sołtysi z sąsiednich sołectw.
Moc atrakcji i  konkursów oraz animacji dla dzieci zapewnił Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Był spływ kajakowy, malowanie 
twarzy, możliwość wcielenia się w  Indian za sprawą rozstawionej 
wioski indiańskiej, a  także skorzystanie z  udostępnionego Welexa. 
Zorganizowano konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ziemniaka, 
który wygrała Irena Burdalska z  Dłutowa za placki ziemniaczane 
z  nadzieniem. Następnie przybyli goście mogli degustować 
przygotowane potrawy. Każdy z  przybyłych gości mógł zasmakować 
ziemniaków i  kiełbasek z  ogniska. Straż Pożarna z  Jelenia dbała 
o bezpieczeństwo bawiących się osób. Odbył się także konkurs na czas 
w obieraniu jak największej liczby ziemniaków. Impreza zakończyła się 
zabawą taneczną pod gołym niebem.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc i  wsparcie osób, które 
przyczyniły się do sukcesu Święta Kartofla.

A K T U A L N O Ś C I

twarzy, tatuaże i  zaprezentowany kombajn do zbioru kukurydzy. 
Nie zabrakło występu artystycznego. Zgromadzonym czas umiliła 
nasza utytułowana Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lidzbarku wraz z zespołem tanecznym. Festyn zakończył 
się wspólną zabawą taneczną przy dźwiękach Foto-Rytmik Gmyr.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w  jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zrealizowania i  przebiegu święta, zapraszamy 
serdecznie w przyszłym roku.

Święto Kartofla w Kotach
A K T U A L N O Ś C I
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W ostatnią niedzielę wakacji w Starym Dłutowie odbyło 
się tradycyjne Święto Plonów, czyli powiatowo-gminne 
dożynki. Święto Plonów rozpoczęła uroczysta msza 
święta w  miejscowym neogotyckim kościele, zaś po 
jej zakończeniu barwny korowód dożynkowy udał się 
na plac sąsiadujący z  dłutowską szkołą podstawową 
i  gimnazjum. Na przybyłych gości czekały już stoiska 
przygotowane przez lokalne sołectwa, instytucje oraz 
prywatnych wystawców, gdzie można było chociażby 
skosztować specjałów regionalnej kuchni. Najmłodsi 
uczestnicy wydarzenia mogli zaś zażyć atrakcji 
w  sporych rozmiarów parku rozrywki. Najbardziej 
wyczekiwane punkty programu odbywały się natomiast 
na pięknie udekorowanej scenie – były to: wręczenie 
nagród dla najlepszych rolników w  regionie, konkursy 
na najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy oraz 
najładniejsze stoisko, a  także występy zespołów 
muzycznych. Nagrody dla najlepszych rolników w gminie 
Lidzbark odebrali: Tomasza Brdak (Nowy Dwór), 
Aldona Maciejewska (Wawrowo), Jakub Gutowski 
(Wąpiersk), Krzysztof Szczepański (Jeleń). W konkursie 
na najładniejszy wieniec nagrodzono: Nick (pierwsze 
miejsce), Narzym i Zdrojek (pozostałe miejsca).
Wyróżnienia za udział otrzymały miejscowości: 
Iłowo-Osada, Adamowo, Stare Dłutowo,  Wąpiersk, 
Koty i  Wronka. W  konkursie na najładniejsze stoisko 
dożynkowe nagrodzono: Stare Dłutowo (pierwsze 
miejsce), Wąpiersk i  Bryńsk (miejsca pozostałe); 
wyróżniono zaś Nowy Dwór.
Na scenie w Dłutowie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z  Lidzbarka pod batutą Grzegorza Orłowskiego, 
zespoły ludowe: „Ach te baby” z  Dłutowa, „Jarzębinki” 
z  Małego Łęcka, a  także goście z  dalszych regionów 
Polski – „Berklejdy” i  „Łysozianie”. Zabawę do północy 
w rytmie muzyki tanecznej zapewniła gwiazda wieczoru 
grupa „Exclusive”.

Niedziela, 4 września upłynęła mieszkańcom Gminy 
pod znakiem świętowania dożynek parafialnych we wsi 
Jamielnik, zorganizowanych przez sołtys Irenę Makrucką 
oraz radnego Zbigniewa Gutowskiego. Obchody 
rozpoczęto uroczystą mszą św. w  Kościele WNMP 
w  Lidzbarku. Dla tych młodszych i  trochę starszych 
zorganizowano gry i  zabawy pod przewodnictwem 
animatorów z MGOK Lidzbark. Dzieci mogły pobawić się 
w dmuchanym zamku. Gościom czas umilały takie zespoły 
jak ACH TE BABY z Dłutowa oraz TRIO z Jamielnika. Nie 
małą atrakcja było pieczone prosię, jazda Welexem czy 
też skecz kabaretowy, a dzieci z Jamielnika przygotowały 
dla wszystkich zgromadzonych występ artystyczny pod 
tytułem „Jak powstaje chleb?”.

Powiatowo-gminne dożynki w Starym Dłutowie za nami
A K T U A L N O Ś C I

Dożynki Parafialne w Jamielniku
A K T U A L N O Ś C I
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę, 21 sierpnia przy Małym Jeziorku w Lidzbarku zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do startu zgłosiło się 9 
drużyn z terenu Gminy Lidzbark. 1 drużyna żeńska i 8 drużyn męskich. Pomimo trwającego przez cały dzień upału, zawody przebiegały sprawnie, 
w sportowej i wesołej atmosferze, skutecznie podsycane przez zgromadzoną publiczność, Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP w Lidzbarku oraz 
lokalne specjały kulinarne. Każda ekipa wzięła udział w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7×50 m. z przeszkodami. 
Sędzią głównym zawodów był bryg. mgr inż. Jan Florek , zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. 

W  przygotowaniu jest projekt 
uchwały Rady Miejskiej w  Lidz-
barku dotyczący Budżetu Oby-
watelskiego, który planowany jest 
w  przyszłorocznym budżecie gmi-
ny. Budżet Obywatelski to proces, 
który umożliwia mieszkańcom dys-
kusję i bezpośredni wpływ na decy-
zję o przeznaczeniu części budżetu 
gminy na przedsięwzięcia, które 
zgłaszane są bezpośrednio przez 
mieszkańców. Celem tej inicjatywy 
jest przede wszystkim możliwość 
dla mieszkańców decydowania 
o  ważnych dla siebie inwestycjach, 
ale też wzmacnianie postaw obywa-
telskich i  współodpowiedzialności 
za miasto, a  także lepsze poznanie 
potrzeb obywateli danej gminy.

A K T U A L N O Ś C I

Ćwiczenia 
gminnych OSP

A K T U A L N O Ś C I

Klasyfikacja generalna 
zawodów:

Grupa.”C”
kobieca drużyna 

pożarnicza:

1. OSP Kiełpiny

Grupa „A”
męska drużyna pożarnicza:

1. OSP Kiełpiny
2. OSP Jeleń
3. OSP Stare Dłutowo
4. OSP Słup
5. OSP Wąpiersk
6. OSP Nowy Dwór
7. OSP Bryńsk
8. OSP Lidzbark
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O Ś W I A T A

Kolejny rok szkolny rozpoczęty

Nowy rok szkolny w naszej gminie rozpoczął się uroczystym apelem 
w  każdej ze szkół. W  tym roku naukę w  szkołach podstawowych 
rozpoczęło 987 uczniów, w  tym 96 w  oddziałach przedszkolnych. 
Naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 64 dzieci. W Szkole Podstawowej 
w Bryńsku uczniów powitała nowa pani dyrektor Iwona Strungowska. 
Dla uczniów tej szkoły to nie tylko zmiana dyrektora, ale również zmiany 
w budynku szkoły. W czasie wakacji wyremontowane zostało główne 
wejście do szkoły i rozpoczął się remont poddasza. Nowy rok szkolny 
w  świeżo wyremontowanym budynku powitały też przedszkolaki 
z  Nowego Dłutowa. W  piątek, 2 września przedszkolaki w  asyście 
burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarek, dyrektora ZEASiP Zygmunta 
Osmańskiego, Radnego Rady Miejskiej Mirosława Trzcińskiego, 
Radnego Rady Powiatu Działdowskiego Pawła Mostowicza, dyrektora 
SP w Dłutowie Andrzeja Stolarskiego oraz nauczycieli, wychowawców, 
rodziców i  uczniów klas 1-3, oficjalnie otworzyły wyremontowane 
przedszkole w  Dłutowie. W  ciągu wakacji placówka zmieniła swój 
obraz pod względem bazy i wyposażenia. Zmodernizowano kotłownię 
i  wymieniono całą instalację co, wymieniono instalację elektryczną, 
instalację wodno-kanalizacyjną, drzwi w salach i korytarzach, podłogi 
w  pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i  klatkach schodowych, 
wykonano docieplenia ścian zewnętrznych, wymieniono podłogi 
w  salach lekcyjnych, odmalowano wszystkie pomieszczenia 
przedszkolne. Koszt inwestycji wyniósł blisko 180 tys. złotych. – 
Dbałość o  oświatę i  rozwój naszych dzieci jest obowiązkiem nas 
wszystkich. Cieszę się, że naszym pociechom możemy zapewnić 
takie warunki. Dzieciom rozpoczynającym edukacyjną przygodę 
w  tak wspaniale zmodernizowanym oraz wyposażonym przedszkolu 
życzę wielu pozytywnych wrażeń – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek. W  Wąpiersku natomiast na przeciwko szkoły utworzony 
został nowy parking, a na trasie Wąpiersk – Jeleń powstaje chodnik, 
który z  pewnością zwiększy bezpieczeństwo udający się tą drogą do 
szkoły uczniów. 

Podczas tegorocznych obchodów Dni Lidzbarka burmistrz 
Maciej Sitarek wraz z  marszałkiem województwa warmińsko – 
mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem wręczyli stypendia 
Burmistrza Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w  nauce oraz za 
wybitne osiągnięcia artystyczne. Trzy stypendia ufundowane zostały 

Parking przy Szkole Podstawowej w Wąpiersku

przez Burmistrza Lidzbarka. Nagrodzeni zostali: Wiktor Chojak, 
Paweł Krysiak, Aleksandra Templin, Agnieszka Giesek, Zuzanna 
Górczyńska, Aleksandra Paturalska, Maria Nowakowska, Błażej 
Nawrocki, Nikoletta Grams, Nikola Ruczyńska, Julia Drumińska, 
Oskar Januszewski, Mikołaj Karbowski, Błażej Leśniewski, Radosław 
Mężykowski, Martyna Pawelska, Paweł Klejnowski, Magdalena 
Sieńska, Klaudia Sadowska, Natalia Kacprzak, Natalia Florian, Izabela 
Szostek, Izabela Wiśniewska, Milena Kalwa, Arkadiusz Kraszewski, 
Wiktoria Świniarska, Dawid Rolka, Paulina Olszewska, Zuzanna 
Ziółkowska, Alicja Napiórkowska, Bartosz Lamtych, Gracjan Kościński, 
Paulina Zaborek, Artur Bońkowski, Monika Gęborys, Katarzyna 
Gęborys, Wiktor Kawka, Joanna Czaplińska, Jakub Goszka, Bartosz 
Maciejewski, Weronika Milz, Monika Grześkiewicz, Julia Wąsiewska, 
Daria Rzymowska, Karolina Szostek, Aleksandra Zielińska, Michał 
Sadowski, Angelika Karpińska, Aleksandra Burzyńska, Karolina 
Cichocka, Martyna Krezymon, Małgorzata Celmer, Karolina Jarzynka, 
Paweł Kochański, Kornelia Komosińska, Kinga Nowińska, Julia Roch, 
Alicja Montowska, Martyna Sowińska, Cezary Kraszewski, Przemysław 
Gyża, Paulina Łozińska, Żaneta Puczyńska, Janusz Ostrowski, Julia 
Maria Giżyńska.
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Straż Graniczna na Mazowszu

K U L T U R A

K U L T U R A

Narodowe Czytanie Quo vadis

W  piątek 9 września galeria „Nowa 
Przestrzeń” lidzbarskiego ośrodka 
kultury gościła ważne wydarzenie – 
otwarcie wystawy „Straż Graniczna na 
Mazowszu. Historia i współczesność”.
Wernisaż wystawy, objętej patrona-
tem burmistrza Lidzbarka Macieja 
Sitarka, a  współorganizowanej przez 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w  Ciechanowie i  Nadwiślański Odział 
Straży Granicznej im. Powstania War-
szawskiego w  Warszawie, odwiedzi-
ło wielu znamienitych gości – m.in. 
dr Krzysztof Sobczak (wicedyrektor 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej), 
ppłk Wiesław Grzegorczyk i  Zdzi-
sław Smardzewski (funkcjonariusze 
Straży Granicznej przybyli w  asyście 
przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicz-
nej w  Olsztynie) oraz zastępca burmistrza Lidzbarka, Janusz Bielec-
ki. Znaczącym elementem wernisażu były prelekcje przybyłych gości 
poświęcone tematyce wystawy, a więc historii i teraźniejszości działań 
Straży Granicznej w  regionie. Publiczność mogła poznać chociażby 
fakty o praktykach stosowanych przez Straż dawniej i dziś znalazło się 

W  sobotę, 3 września w  Parku sportowo-rekreacyjnym „Małe 
Jeziorko” w  Lidzbarku odbyła się kolejna edycja, już piąta, 
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W  tym roku czytano „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza. Do wspólnego czytania fragmentów 
powieści historycznej zaproszono mieszkańców miasta i  młodzież 
lidzbarskich szkół. W  czasy dzieła Sienkiewicza zgromadzoną 
publiczność pięknie wprowadziła Pani Anna Ambrochowicz. Pierwszy 
fragment powieści przeczytał i  oficjalnie rozpoczął Narodowe 
Czytanie w  Lidzbarku Zastępca Burmistrza Pan Janusz Bielecki. 

Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe certyfikaty. W czasie 
spotkania, każdy kto przyniósł własny egzemplarz „Quo vadis” 
otrzymał pamiątkowy stempel. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
obrazów lokalnych twórców: Joanny Caboń-Ranosz, Justyny 
Michalskiej, Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej. Organizatorem 
akcji była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w  Lidzbarku oraz 
Gimnazjum z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów 
w Lidzbarku, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku, Zespół Szkół im. Króla Władysława 
Jagiełły w  Lidzbarku, wsparcie techniczne Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w  Lidzbarku. Fragmenty powieści czytali: Janusz Bielecki, 
Barbara Grzywacz, Krystyna Afeltowicz, Ewa Rzeszutko, Grzegorz 
Lemański, Krystyna Komoszyńska, Ewa Kawka, Grażyna Rozińska, 
Józef Nadratowski, Danuta Muszyńska, Maja Watemborska, Natalia 
Jabłońska, Paulina Brojacz, Klaudia Kowalkowska, Milena Małkowska, 
Patrycja Karpińska, Rafał Jagodziński, Milena Rumanowska, Sylwia 
Ostrowska, Teresa Kińska, Patrycja Taranowska, Olgierd Gadomski, 
Aneta Mielczarek. Kolejna edycja Narodowego Czytania już za rok.

też miejsce na dyskusję z udziałem publiczności, którą poprowadziła 
dyrektor lidzbarskiego ośrodka kultury, Katarzyna Borowska.
Wystawa, stanowiąca cenne źródło wiedzy o  istotnym składniku na-
szej państwowości, czynna jest do 15 października, w  godzinach od 
9.00 do 17.00. Wstęp do galerii „Nowa Przestrzeń” jest bezpłatny.
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Zawody pływackie za nami
S P O R T

Pierwsze sukcesy
młodych tenisistów

Siatkarski weekend
w Lidzbarku

W  czwartek, 25 sierpnia odbyły się  X Zawody Pływackie o  Puchar 
Burmistrza Lidzbarka pod Patronatem Starosty w Działdowie. Zawody 
zorganizowane przez Miejsko – Powiatowy Oddział  WOPR 
W  Działdowie z  siedzibą w  Lidzbarku jak co roku cieszyły się 
dużą popularnością. Udział wzięło ponad 60 zawodników w  6 
konkurencjach, jak zwykle nie zabrakło pogody i wspaniałej atmosfery 
rywalizacji w zawodach.
Największą atrakcją pod względem zainteresowania była kategoria 
OPEN, która po raz pierwszy odbyła się nie w  obrębie pomostów, 
ale  wypuszczona  była  w  jezioro na dystansie około 300m. Start 
wspólny kobiet i mężczyzn z plaży, meta na plaży co oznaczało, że każdy 
zawodnik jeszcze po wyjściu z  wody musiał przebiec po piasku ok. 
30m, które nie dla wszystkich uczestników okazało się tak łatwe.
Organizator pragnie podziękować wszystkim zawodnikom oraz 
sponsorom:  Urząd Miasta Lidzbark, Starostwo Powiatowe 
w  Działdowie, „Kajakiem po „WEL-U” p. Szatkowscy”, „Miejskiemu 
Ośrodku i  Rekreacji w  Lidzbarku”, „Lody Bonano w  Lidzbarku”, „Fara 
Noego p.Grams w Kiełpinach”, „O.K.ej! Auto-Części p. Kociela Zbigniew 
w  Działdowie” osobom zaangażowanym, ratownikom i  wszystkim 
którzy byli i wspierali WOPR w Lidzbarku.

W  niedzielę, 11 września w  Lidzbarku Warmińskim odbył się 
I  Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w  tenisie stołowym, w  którym 
uczestniczyli zawodnicy lidzbarskiej sekcji tenisa: Paweł Witkowski, 
Miłosz Łoziński, Igor Chojnacki, Wiktor Nadolski, Wiktor Chojnacki 
i  Paulina Łozińska. Dużym sukcesem pochwalić się może Miłosz 
Łoziński, który w kategorii ŻAK zajął II miejsce uzyskując tym samym 
awans do GRAND PRIX POLSKI. Odbędzie się on w  listopadzie 
w Lidzbarku Warmińskim. W tej samej kategorii Paweł witkowski zajął 
V miejsce. Na uwagę zasługiwała gra pozostałych naszych 
reprezentantów, którzy pokazali na tym turnieju wiele ciekawych 
zagrań i  udowadniają, że powoli doganiają czołówki województwa 
w poszczególnych kategoriach.

Ogromna dawka emocji czekała w  pierwszy weekend września 
na lidzbarskich kibiców siatkówki. W  piątek siatkarze Łuczniczki 
Bydgoszcz oraz Effectora Kielce w  lidzbarskiej hali rozpoczęli 
przedsezonowe sparingi. W  piątkowe popołudnie drużyny rozegrały 
w  Lidzbarku pierwszy przed sezonem mecz towarzyski. Pierwszy 
rozegrany set dostarczył sporych emocji, bowiem zakończył się 
wynikiem 32:30 dla bydgoszczan. Podopieczni trenera  Piotra 
Makowskiego zwyciężyli również w  drugiej partii do 17, oraz 
w kolejnej do 22. Szkoleniowcy umówili się na rozegranie czwartego 
seta, w  którym także Bydgoszcz triumfowała 25:15. Pierwszy 
sparing zakończył się zwycięstwem 4:0 dla Łuczniczki i  tym samym 
zdobyciem  pucharu Burmistrza Lidzbarka, który osobiście wręczył 
burmistrz Maciej Sitarek w  asyście wicestarosty Mariana Brandta. 
Sobotni rewanż zakończył się identycznym rezultatem.

S P O R T S P O R T
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