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Z Ministrem o rozbudowie stadionu w Lidzbarku

poniedziałek, 14 listopada w  Ministerstwie 
Sportu i  Turystyki w  Warszawie odbyło się 
spotkanie w  sprawie rozbudowy lidzbarskiego 
obiektu sportowego o  stadion lekkoatletyczny 

i  kolejne boiska do piłki nożnej. Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek oraz trener lidzbarskich lekkoatletów Karol Afeltowicz 
odbyli rozmowę z Jarosławem Stawiarskim, Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Remigiuszem Ludwigiem 
– z-cą dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej. 
W  spotkaniu uczestniczyła również Senator RP Bogusława 
Orzechowska, która wspiera pomysł powstania w  Lidzbarku 
obiektu sportowego o  znaczeniu regionalnym. – Posiadamy 
już koncepcję rozbudowy lidzbarskiego stadionu i  zamierzamy 
wiosną aplikować o  środki ministerialne – wyjaśnia burmistrz 

Maciej Sitarek. – Liczę, że ta inwestycja wpłynie na rozwój branży 
turystycznej w naszym mieście i jej efektem będzie nie tylko większa 
liczba klubów sportowych odwiedzających nasze miasto, ale także 
budowa kolejnych obiektów noclegowych – dodał burmistrz. 
Już teraz wpływają do lidzbarskiego urzędu listy intencyjne 
popierające budowę w  Lidzbarku stadionu lekkoatletycznego. 
Powstaniem w  Lidzbarku ośrodka sportowo-szkoleniowego 
jest zainteresowany Polski Związek Lekkiej Atletyki. Planowaną 
inwestycję wspiera również wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Artur Chojecki, który wspomina Lidzbark z dzieciństwa, kiedy 
przebywał w  naszym mieście na letnim obozie. Pozytywnie 
wypowiada się o  takim obiekcie w  naszym mieście również 
Robert Szaj z  Polskiej Fundacji Paraolimpijskiej, który od lata 
wspiera w naszym kraju sport paraolimpijski.
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Stypendia szkolne dla 
uczniów gminy Lidzbark

A K T U A L N O Ś C I

Zadłużenie Gminy Lidzbark najniższe w województwie

14 listopada uczniom na terenie naszej gminy przyznano pierwsze 
w  tym roku stypendia socjalne. Stypendium szkolne otrzymać może 
uczeń znajdujący się w  trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W tym roku na terenie gminy 
taką pomoc uzyskało 355 uczniów. Aby uzyskać pomoc materialną 
miesięczna wysokość dochodu na osobę w  rodzinie ucznia nie 
mogła być wyższa niż kwota 514,00 zł netto. Wnioski o świadczenia 
materialne składać można było do 15 września. Stypendium szkolne 
przyznawane jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 
miesięcy w danym roku szkolnym. 

W niedzielę, 13 listopada mieszkaniec 
Lidzbarka, pan Mieczysław Wasielewski 
obchodził 95 urodziny. Z  tej okazji 
Jubilat przyjął delegację z Urzędu Miasta 
i  Gminy w  Lidzbarku. Burmistrz Maciej 
Sitarek oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Małgorzata Goszka życzyli 
Panu Mieczysławowi zdrowia, uśmiechu 
na twarzy, pogody ducha oraz kolejnych 
wielu lat życia. Szanownemu Jubilatowi 
było dane przeżyć swój wiek w  naszej 
polskiej historii, oraz doświadczyć wielu 
trudów i  radości z  nim związanych. Tak 
długie życie jest skarbnicą doświadczeń 
dla kilku pokoleń Polaków.
Pan Mieczysław urodził się 13 listopada 1921 w Mleczówce w gminie 
Lubowidz, a w Lidzbarku mieszka od 25 lat.
Przybycie gości było miłym zaskoczeniem dla Jubilata, a  zarazem 
wielkim przeżyciem. Spotkanie, któremu towarzyszyła pani Bogumiła 
Jabłońska, sąsiadka, która na co dzień pomaga panu Mieczysławowi 
w  obowiązkach domowych, przebiegało w  miłej, pełnej wspomnień 
atmosferze.

A K T U A L N O Ś C I

Mieczysław Wasielewski 
obchodził 95 urodziny

A K T U A L N O Ś C I

Defibrylator na hali
W piątek, 28 października w hali sportowej przy lidzbarskim gimnazjum odbyło się szkolenie z obsługi defibrylatora, który w ostatnim 
czasie z rąk Starosty Działdowskiego otrzymał nasz lidzbarski WOPR. Ratownicy na okres zimowy postanowili przekazać sprzęt do 
naszego gimnazjum, aby poza wakacjami dostępny był podczas wszelkiego rodzaju imprez sportowych odbywających się na hali.

Jak wynika z danych przedstawionych 
przez skarbnika miasta i  gminy Lidz-
bark na przełomie lat 2010 – 2016 
zadłużenie Gminy ma tendencję spad-
kową, szczególnie widoczne jest to 
w  latach 2015 – 2016. Polityka bu-
dżetowa prowadzona przez władze 
samorządowe pozwoliła zmniejszyć 
zadłużenie z  roku 2014 w  kwocie 
5  689  992 mln do kwoty 3  781  124 
w  roku 2016r. – Kondycja finansowa 
naszej gminy jest bardzo dobra. Wśród 
gmin miejsko-wiejskich naszego wo-
jewództwa plasujemy się na pierw-
szym miejscu, jeśli chodzi o  wielkość 
zadłużenia – mówi burmistrz Maciej 
Sitarek. – Dobra sytuacja finansowa 
otwiera wielkie drzwi w ubieganiu się 
o środki zewnętrzne. – dodaje. 

A K T U A L N O Ś C I

Zadłużenie Gminy Lidzbark w latach 2010 - 2017
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Pomoc żywnościowa
dla 1288 osób

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
powstanie park linowy

Nowe 
przedsiebiorstwa

w Gminie

Od października na terenie miasta i  gminy 
Lidzbark zarejestrowanych zostało 9 nowych 
podmiotów gospodarczych. Tworzą się i powstają 
nowe miejsca pracy dla mieszkańców. W  nowym 
przedsiębiorstwie Armario sp. z  o.o. zajmującym 
się szyciem pokrowców na meble zatrudnienie 
znalazło 10 osób. Docelowo zatrudnionych ma 
być 50 pracowników. Poszukiwane są głównie 
krawcowe. Wszystkim nowym przedsiębiorcom 
życzymy powodzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Lidzbarku przystąpił do realizacji Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014 – 2020 Podprogram 2016 fi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym oraz współpracy w  zakresie dys-
trybucji żywności przez Bank Żywności 
w Olsztynie.
Pomocą żywnościową objęto mieszkańców 
miasta i gminy Lidzbark, 650 osób odebra-
ło żywność za pośrednictwem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lidzbarku. 
Ponadto MOPS w  Lidzbarku zakwalifiko-
wał 638 osób do otrzymania żywności za 
pośrednictwem Centrum Caritas w  Dział-
dowie. Osoby te spełniły kryteria kwalifi-
kowalności do statusu osoby najbardziej 
potrzebującej. 
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej 
w  trakcie trwania Programu może sko-
rzystać z  tzw. działań towarzyszących. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności 
i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego. 
Działania te realizowane są w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbęd-
ną wiedzę i  umiejętności z  zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego 
odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania 
marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dys-
trybucji pomocy żywnościowej. Żywność wydawana jest w  wyznaczonych terminach 
z  wyremontowanych przez Urząd Miasta i  Gminy w  Lidzbarku magazynów przy ul. 
Działdowskiej.

Znane są już wyniki głosowania, w którym mieszkańcy naszego mia-
sta zdecydowali, jaki projekt spośród zgłoszonych w ramach Lidzbar-
skiego Budżetu Obywatelskiego 2017 rekomenduje do realizacji. Z 7 
zakwalifikowanych do głosowania wybrano park linowy.

W czasie głosowania, odbywającego się miedzy 21 a 28 października 
2016 roku, mieszkańcy Lidzbarka oddali 267 głosów. Głosów nie-
ważnych było 64, przy czym o nieważności decydował m.in. brak pod-
pisu osoby głosującej pod oświadczeniem, wybór więcej niż jednego 
wniosku czy głos oddany przez mieszkańca nieuprawnionego do gło-
sowania. Wśród zgłoszonych projektów najwięcej głosów zebrał wart 
60 tysięcy złotych projekt dotyczący utworzenia parku linowego (89 
głosów). Najchętniej głosowali na niego mieszkańcy powyżej 26 roku 
życia, jak również jeden 75 latek. Tuż za parkiem linowym (48 głosów) 
uplasował się wniosek obywatelski dotyczący zagospodarowania te-
renu Chmielna-Brzozowa – teren rekreacyjny „Od malucha do seniora” 
– Dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie i włączenie się w I edycję 

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 w  naszym mieście  – 
mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek – Jestem dumny z pomy-
słów i kreatywności mieszkańców. Dzięki tej inicjatywie wspólnie bu-
dujemy społeczeństwo obywatelskie oraz poprawiamy atrakcyjność 
Lidzbarka.

Podczas oficjalnego liczenia głosów komisja, w  której skład weszli 
przedstawiciele rad osiedlowych, radni oraz pracownicy urzędu 
rozlosowała nagrodę – tablet. Szczęście dopisało panu Markowi 
Ostrowskiemu. Gratulujemy.

A K T U A L N O Ś C I
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A K T U A L N O Ś C I

Kolejne inwestycje z Agencji Nieruchomości Rolnych

Welex przejechał 5,5 tysiąca kilometrów

Od połowy lipca władze Lidzbarka uruchomiły nową atrakcje 
turystyczną jaką jest Welex, czyli elektryczny pojazd wolnobieżny, który 
wzbudził niemałe zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców, jak 
i turystów. Możliwość skorzystania z pojazdu była bezpłatna, co tym 
bardziej przyciągało osoby chętne do przejażdżki. Szczególnie w ciepłe 
dni cieszył się on sporym zainteresowaniem, gdyż ułatwiał dotarcie 
na plażę miejską oraz do atrakcji w  naszej gminie, m. in. do Muzeum 
Welskiego Parku Krajobrazowego czy do Nadleśnictwa Lidzbark. 
W  dzień targowy mogliśmy zaobserwować maksymalne obłożenie 
pojazdu. Liczba korzystających spadała wraz ze spadkiem temperatury 
na dworze i  tak w  połowie jesieni Welex zakończył przejazdy w  tym 
roku kalendarzowym. W  sumie przez cały okres kursowanie, Welex 
pokonał ponad 5 500 km, oczywiście bezawaryjnie.

Zakończyły się prace przy przebudowie ulic we Wlewsku oraz 
na tzw. Wybowie przy ul. Jeleńskiej. Remont dróg miedzy blo-
kami we Wlewsku za ponad 460 tys. zł oraz przebudowa cią-
gów komunikacyjnych na ul. Jeleńskiej za niespełna 314 tys. zł 
możliwa była dzięki dofinansowaniu uzyskanym z  Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. Są to kolejne po Chełstach, Ciborzu oraz 
osiedlu Jeleńska inwestycje, na które burmistrz Lidzbarka Maciej Si-
tarek pozyskał środki z ANR, których łączna kwota to ok. 1,4 mln zł. –  
 – W tym roku udało się pozyskać środki na remont dróg w miejsco-
wości Cibórz czy Chełsty a  także w  Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej 
czy w  pobliżu ulicy 
Myśliwskiej. Wykona-
liśmy już nowe drogi, 
nowe chodniki w miej-
scowości Cibórz, na co 
udało się uzyskać bez-
zwrotne dofinansowa-
nie, podobnie jak na 
miejscowość Chełsty. 

Przed

Brodnicki szpital zaprasza wszystkie młode mamy z terenu miasta 
i  gminy Lidzbark do skorzystania z  usług placówki w  zakresie 
szkoły rodzenia, opieki przedporodowej, poporodowej oraz 
samego porodu.
Na zwiększenie atrakcyjności szpitala w  Brodnicy wpływ mają 
nowe warunki po modernizacji i  rozbudowie placówki. Brodnicki 
szpital jako nieliczny w regionie wprowadził znieczulenia porodów 
najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą zewnątrzoponową. 
Metoda ta daje kobiecie większy komfort rodzenia, poprzez 
eliminację bólu. Za znieczulenia pacjentki nie ponoszą żadnych 

Bezpłatna szkoła rodzenia
A K T U A L N O Ś C I

opłat, podobnie jak za „porody rodzinne”. Nowością w brodnickim 
szpitalu jest także darmowa edukacja przedporodowa. 
W  ramach „szkoły rodzenia” przewidziane są ćwiczenia fizyczne 
oraz spotkania ze specjalistami: ginekologiem położnikiem, 
neonatologiem, anestezjologiem, psychologiem i fizjoterapeutą.

Do „szkoły rodzenia” można się zgłaszać
pod nr tel. 56 668 91 92

lub na e-mail: szkola.rodzenia@zozbrodnica.pl

A K T U A L N O Ś C I

Tam jest zupełnie nowa wylewka, zupełnie nowa droga z nawierzchni 
asfaltowej – tłumaczy burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Na tak zwa-
nym Wybowie w okolicach domu wielorodzinnego, w okolicach garaży 
powstaje natomiast cały zespół dróg: kilka dróg dojazdowych, chodni-
ki i wygodne dojścia do garaży – dodaje burmistrz.

Po
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Chodnik z Jelenia do Wąpierska oddany do użytku

W piątek, 4 listopada uroczyście otwarta została długo 
oczekiwana przez mieszkańców gminy Lidzbark i nie tylko 
droga Wąpiersk – Kiełpiny. Przebudowę firma Skanska 
rozpoczęła w  wakacje a  na jej wykonanie „zrzuciły się” 
samorządy: gminny, powiatowy i wojewódzki.
– Myślę, że to kolejny z dowodów na naszą skuteczność: 
udało się pozyskać dofinansowanie w  formie celowej 
z budżetu państwa w kwocie 686 tysięcy złotych a także 
dotację ze Starostwa Powiatowego w  Działdowie. 
Inwestycja to całkowita przebudowa drogi na odcinku 
3880 metrów. Łączny koszt przebudowy to 1 milion 
372 tysiące złotych. Już teraz mieszkańcy mogą cieszyć 
się tą drogą, szczególnie, że zbliża się pora jesienno-
zimowa i  deszcze. Do tej pory była tam bardzo trudna 
komunikacja, auta grzęzły na tej drodze gruntowej. 
Myślę, że teraz zarówno dzieci dojeżdżające tą drogą 
gruntową do szkół jak i  mieszkańcy, którzy często 
pracują w pobliskiej Lubawie nie będą już musieli jeździć 
do Lidzbarka tylko będą mieli doskonałą komunikację 
właśnie z  tymi miejscowościami – tłumaczy burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.
Na drogę z Wąpierska do Kiełpin mieszkańcy czekali tak 
długo, że wielu z nich przestało wierzyć, że jej budowa jest 
w ogóle możliwa.
– Na nową inwestycję droga Wąpiersk-Kiełpiny 
czekaliśmy 40 lat. W końcu nadeszła ta chwila, że ją mamy 

Już w  poprzednich kadencjach radni Gminy Lidzbark wnioskowali 
o  utworzenie ciągu pieszo rowerowego z  Jelenia do Wąpierska. 
Głównym argumentem padającym podczas sesyjnych obrad była 
dbałość o  bezpieczeństwo pieszych na bardzo niebezpiecznym 
odcinku drogi. W piątek, 4 listopada dokonano uroczystego otwarcia 
długo wyczekiwanej inwestycji.
– Faktycznie długo czekaliśmy, nawet bardzo długo. Muszę powiedzieć, 
że inicjatorem tego chodnika, który połączył Jeleń i Wąpiersk byłem 
ja. Dziś jestem najszczęśliwszy ze wszystkich, ponieważ doczekałem 
tego momentu. I  musieliśmy doczekać tego momentu, że znalazł się 
właściwy człowiek na właściwym miejscu w postaci burmistrza Sitarka, 
który spiął te inwestycje. Najbardziej chyba zadowolonym to czuję się 
ja bo nareszcie ziściło się moje marzenie – mówi delegat Wojewódzkiej 
Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie Ryszard Kordalski
Marzenia o  bezpiecznym przejściu między dwiema miejscowościami 
ziściły się i  na początku listopada uroczyście otwarto ciąg pieszo 
jezdny między Jeleniem a Wąpierskiem.
– To jest codzienna droga dzieci do szkoły, to jest droga wiernych 
do parafii. Jest mocno uczęszczana a  tak usytuowana, że ten zakręt 
rzeczywiście wpływał na tę komunikację bardzo negatywnie. Przy 
współpracy z Powiatem Działdowskim udało nam się pozyskać na to 
środki i  wspólnymi siłami wykonaliśmy tę inwestycję właśnie w  tym 
roku. Jest to połączenie pieszo-rowerowe za kwotę 408 tysięcy złotych 
z czego solidarnie 204 tysiące to był udział własny gminy a kolejne 204 
tysiące to udział Starostwa Powiatowego. Inwestycja bardzo długo 
oczekiwana i bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców. Cieszy mnie, 
że już tej jesieni dzieci będą chodziły do szkoły bezpiecznie a  także 
będzie dobra komunikacja z  parafią – mówi burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek.

i  jesteśmy bardzo zadowoleni z  tej drogi i  myślimy, że przez następne pokolenie 
będzie też ta droga używana i, że będzie w  dobrym stanie i  będzie przejezdna – 
zapewnia sołtys Wąpierska Hanna Krezymon.
Inwestycja została zrealizowana w  ramach Programu Rozwoju Gminnej oraz 
Powiatowej Infrastruktury na lata 2016–2019. Za jej wykonanie Gmina Lidzbark 
zapłaciła 336 tysięcy, Powiat Działdowski 350 tysięcy a  województwo dołożyło 
686 tysięcy złotych.

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Bezpieczniej czują się zarówno piesi, rowerzyści jak i kierowcy. Oprócz 
chodnika przy kościele w  Wąpiersku powstał również parking, na 
który mieszkańcy czekali równie długo. Koszt inwestycji to niespełna 
410 tys. zł. Podczas uroczystości oprócz lokalnych władz, obecni byli 
także starosta działdowski Marian Janicki, dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Jerzy Grochocki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Działdowskiego Jan Korona, radny Rady Miejskiej Tadeusz Kosman, 
sołtys Wąpierska Hanna Krezymon, sołtys Jelenia Wojciech 
Maciejewski, delegat Wojewódzkiej Warmińsko – Mazurskiej Izby 
Rolniczej w Olsztynie Ryszard Kordalski, a także mieszkańcy wsi Jeleń, 
Wąpiersk i Kiełpiny.

Droga Wąpierska-Kiełpiny uroczyście otwarta
W i e ś c i  z  U r z ę d u
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Święto Niepodległości
A K T U A L N O Ś C I

Z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło 
się wiele uroczystości upamiętniających to ważne wydarzenie. Apel 
z tej okazji zorganizowały szkoły podstawowe oraz gimnazja działające 
na terenie naszej gminy. W Szkole Podstawowej w Lidzbarku oraz aby 
upamiętnić ten dzień zorganizowano uroczystą wieczornicę. Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku wraz z uczniami lidzbarskiego 
liceum przedstawili spektakl pt. „Znicz Pamięci.

SP Kiełpiny

SP Bryńsk

Gimnazjum w Lidzbarku

NSP Wąpiersk

SP Dłutowo

Wieczornica w SP Lidzbark
Wieczornica w SP Lidzbark

Wieczornica w SP Lidzbark

Spektakl pt. Znicz Pamięci
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W  piątek, 4 listopada odbyła się wielka Gala Sportu, podczas której 
najbardziej utalentowana sportowo młodzież otrzymała wyjątkowe 
wyróżnienia i nagrody pieniężne. Statuetki i czeki wręczali burmistrz 
Maciej Sitarek i  Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki, 
który objął honorowy patronat nad imprezą.
 – Po pierwsze dlatego, ze możemy uhonorować młodych sportowców, 
podziękować im za osiągnięcia, za pasję, za talent i  za ciężką pracę 
bo sport to także ciężka praca. To także ważne dlatego, że młodym 
sportowcom możemy pokazać to, że wyróżniają się na tle innych, 
że rozsławiają imię swojego miasta, że są doceniani za to, co robią. 
Sport uczy także cierpliwości, pracowitości i  tego, że każdy sukces 
jest okupiony ciężką, ale i  systematyczna pracą – mówi Wojewoda 
Warmińsko Mazurski Artur Chojecki.
 – Nagrody i  wyróżnienia dla talentów sportu trafiły do naszych 
sportowców już po raz drugi natomiast taka gala z  piękną oprawa 
muzyczną i  oficjalnym wręczeniem tych wyróżnień w  obecności 
Wojewody Warmińsko Mazurskiego miała miejsce po raz pierwszy. 
Piękne wydarzenie, które połączyło wiele dyscyplin sportu, 
podsumowało nasze starania i  zaangażowanie w  sport w  mieście 
i  w  gminie. Dziś mieliśmy okazję mówić o  nowych sekcjach, jak 
i wyróżnić sportowców z tych sekcji. Z rąk mojej skromnej osoby jak 
i  pana Wojewody trafiły do naszych sportowców statuetki a  także 
nagrody pieniężne – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
Galę sportu samorząd Lidzbarka zorganizował po raz pierwszy, 
a  39 wyróżnień za osiągnięcia sportowe zostało przyznanych 
w kategoriach: piłka siatkowa, plażowa piłka siatkowa, tenis stołowy, 
lekkoatletyka, nordic walking, kajakarstwo, sztuki walki i  piłka nożna 
zarówno sportowcom jak i drużynom gier zespołowych.

39 stypendiów na Pierwszej Gali Sportu
A K T U A L N O Ś C I

Stypendia otrzymali: 

Piłka Siatkowa:
Drużyna Siatkarska Młodziczek: (Piątek Natalia, Kordalska Karolina, 
Gołaś Julia, Mallek Małgorzata, Karpińska Angelika, Czaplińska 
Joanna, Stempka Marika, Lewandowska Dżesika, Kalisz Barbara, 
Tarasewicz Klaudia, Suwińska Agata, Pawlak Julia, Pingot Amelia, 
Kozłowska Karolina, Piskorowska Vanessa).
Drużyna Siatkarska Kadetek:  (Kapińska Aleksandra, Burzyńska 
Aleksandra, Mendalka Natalia, Stańczak Marta, Wąsiewska Paulina, 
Piątek Natalia, Karpińska Oliwia, Rzymowska Daria, Stańczak Julia, 
Bakulska Natalia, Kozłowska Wiktoria, Lewandowska Aleksandra, 
Lewandowska Wiktoria, Kordalska Karolina)
Drużyna plażowej piłki siatkowej:  Grabowski Maciej i  Mielczarek 
Wiktor

Tenis stołowy: Witkowski Paweł, Łoziński Miłosz, Łozińska Paulina
Lekkoatletyka: Olszewski Igor
Nordic Walking: Ruczyńska Roksana
Kajakarstwo:  Kitewski Aleksander, Sławiński Sebastian, Gutowski 
Damian, Marońska Natalia, Braun Amelia, Kordalska Zuzanna, Sadowski 
Damian, Bartkowski Kacper, Kitewski Juliusz, Jakubowski Daniel
Sztuki walki:  Wiśnicki Hubert, Rucińska Oliwia, Dolny Krystian, 
Łoziński Dawid, Kłosowski Filip, Januszewski Oskar, Nowińska Olga, 
Bilski Bartosz, Bilski Tomasz, Łozińska Natalia, Waszkiewicz Igor, 
Twardowski Aleksander, Januszewski Igor, Rykaczewski Oliwer
Piłka nożna:  Anaida Shahbazyan, Pingot Miłosz, Burzyński Jakub, 
Lewandowski Arkadiusz, Szpejna Bartosz, Poniewski Oskar, Dembek 
Grzegorz.
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Niższe podatki w gminie juz po raz drugi

Pod koniec ubiegłego roku, Radni po raz pierwszy podjęli uchwałę 
w sprawie obniżenia podatków na terenie gminy Lidzbark. 28 listopa-
da, podczas XXIV sesji Rady Miejskiej podjęli uchwałę wprowadzającą 
zmiany w  sprawie obniżenia podatków od nieruchomości oraz środ-
ków transportowych. Zmianie uległy podatki od budynków zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym z 10,68zł/m2 do 10,59zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, a  także od gruntów pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników wodnych z 4,56 zł do 4,54 zł od 1 ha powierzchni. Zmniej-
szony został również podatek od budynków związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych o działalności leczniczej, który wynosi obec-
nie 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Obniżona została stawka roczna podatku od samochodu ciężarowego 
o masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton oraz podatek od ciągni-
ka siodłowego lub balastowego dostosowanego do używania łącznie 
z naczepą z 3 096 zł do 3 072zł. Zmianie uległa również średnia cena 
żyta za okres 11 kwartałów, która wynosi obecnie jak podaje GUS 
52,44 zł za 1dt.

W tym miesiącu o  opinię na temat realizacji tegorocznego budżetu zapytaliśmy radnego Rady 
Miejskiej z okręgu nr 13 pana Waldemara Skuzę.

 – Zadowolony jestem z realizacji tegorocznego budżetu. Pan Burmistrz w miarę możliwości wykonuje 
zaplanowane inwestycje, starając się pozyskiwać dodatkowe środki pieniężne na nowe inwestycje. 
Doceniam, że prace wykonywane są nie tylko na terenie miasta, ale również na obszarach wiejskich. 
Po kilku latach doczekaliśmy się dokończenia elewacji świetlicy wiejskiej i wymiany drzwi do garażu 
OSP w Nowym Dworze – mówi radny.

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku zaprasza do udziału w pierwszym przetargu ustnym
na sprzedaż nieruchomości rolnych w Zdrojku o powierzchni 4169m2 i Starym Dłutowie

o powierzchni 1,05 ha. Ceny wywoławcze: 8 300 zł i 19 800 zł.

Przetarg odbędzie się 15 grudnia o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału

oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do 8 grudnia. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku.

Tel. 23 696 15 05 wew. 136, oraz na stronie internetowej Lidzbarka www.bip.umig.lidzbark.pl

Centrum Usług Wspólnych zamiast ZEASiP
31 października, na XXIII sesji Rady Miejskiej, Radni przyjęli uchwałę likwidującą Zespół Ekonomiczno – Administracyjnyo Szkół i Przedszkoli 
w Lidzbarku. Jednostka ta zostanie zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2016 r., a z dniem 1 stycznia 2017 r. utworzone zostanie w jego miejsce 
Centrum Usług Wspólnych. CUW przejmie wszystkie należności i  zobowiązania oraz zadania należące do ZEASiP. W  najbliższym czasie 
ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko dyrektora nowopowstałej jednostki.

Okiem Radnego

A K T U A L N O Ś C I
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O Ś W I A T A

Bal Charytatywny w Boleszynie

W czwartek, 19 listopada odbył się czwarty 
już Charytatywny Bal Andrzejkowy organi-
zowany przez Proboszcza Parafii Boleszyn, 
Ks. Kanonika Piotra Nowaka oraz Stowa-
rzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa”, 
z  którego dochód w  całości przeznaczony 
będzie na Szkołę Podstawową w  Słupie. 
W tym roku zakupiony zostanie zestaw mul-
timedialny dla jednej z klas. Impreza odbyła 
się w sali wiejskiej w Boleszynie, użyczonej 
nieodpłatnie dzięki uprzejmości Pani Sołtys, 
Marii Nadolskiej. Swoją obecnością na balu 
zaszczycił tym razem Zastępca Burmistrza 
Lidzbarka, Janusz Bielecki z żoną.
Sponsorami przedmiotów na licytację w tym 
roku byli: Pani Krystyna Licznerska, Pan 
Adam Rudziński, Państwo Izabela i Ryszard 
Gramsowie, Masarnia z  Tradycją Dreszler, 
Kazimiera i  Ryszard Kozłowscy, Pani Kry-
styna Sieg, Firma Szynaka Meble, Pan Piotr 
Waleśkiewicz, Pan Adam Nawrocki, Pan 
Lech Koziński, Pan Wiesław Bardyszew-
ski, Pani Marta Jagielska, Państwo Teresa 
i  Waldemar Krukowie, Państwo Agnieszka 
i  Dariusz Kamińscy, Państwo Lila i  Krzysz-
tof Wierzchołowscy Pani Dorota Orlińska. 
Wsparli nas także różnymi produktami Pań-
stwo Roksana i  Stanisław Chorzelewskim, 
Pani Agata Sitarz – Prezes GS „Samopomoc 
Chłopska z Lidzbarka, Państwo Iwona i Ma-

Żywa lekcja muzyki w SP Dłutowo

We wtorek 8 listopada, już po raz kolejny w  dłutowskich szkołach 
odbyła się „Żywa lekcja muzyki”, którą prowadzili pracownicy Filhar-
monii Warmińsko – Mazurskiej.
Podczas muzycznego wykładu mogliśmy wysłuchać wielu pięknych 
utworów muzyki klastycznej w wykonaniu na gitarę, skrzypce lub al-
tówkę. Uczniowie poznali budowę skrzypiec i altówki oraz smyczka. 
Odbył się też krótki konkurs na rozpoznanie granych motywów fil-
mowych i bajkowych. Uczniowie świetnie poradzili sobie z muzycz-
nymi zagadkami.

Maraton Czytania

4 listopada w Gimnazjum w Lidzbarku miało miejsce szczególne wy-
darzenie dla wszystkich miłośników książek-Maraton Czytania. Or-
ganizatorkami i prowadzącymi jednocześnie były polonistki uczące 
w  tejże szkole: p.Małgorzata Wrzosek i  p. Lidia Ostrowska. Po raz 
pierwszy w historii szkoły 17 zaproszonych osób czytało przez kilka 
wieczornych godzin a licznie zgromadzeni goście w skupieniu słuchali 
przygotowanych przez czytających fragmentów książek. Celem spo-
tkania było wskazanie czytania jako alternatywy dla fałszywych war-
tości kultury masowej. Każdy uczestnik czytał swój fragment książki 
przez 10 minut. Koniec czasu prowadzące sygnalizowały gongiem. 
Maraton rozpoczął gospodarz uroczystości dyrektor szkoły Janusz 
Ławicki, który zaciekawił słuchaczy fragmentami książki J.Kaczkow-
skiego „Życie na pełnej petardzie”. Swoje ulubione książki przeczytali 
również przedstawiciele MGOKu, Domu Seniora, nauczyciele oraz 
rodzice. Najmłodszym uczestnikiem Maratonu Czytania był Filip 

Ostrowski, dziesięcioletni uczeń Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Lidzbarku.

Gimnazjaliści z Lidzbarka Mistrzami Powiatu Działdowskiego 
Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców

W  dniach 3 i  7 listopada w  hali sportowej przy Gimnazjum 
w  Lidzbarku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Piłki Siatkowej 
Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych.
Do rozgrywek w kategorii dziewcząt przystąpiły dwie drużyny: 
Gimnazjum z  Rybna i  drużyna z  Gimnazjum z  Lidzbarska. Szkołą, 
która niezmiennie będzie reprezentowała powiat działdowski 
na zawodach rejonowych będzie Gimnazjum z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku.
7 listopada odbyły się zmagania chłopców w tej samej dyscyplinie. 
W  zawodach wzięły udział 4 drużyny gimnazjum z  Lidzbarka, 
Rybna, Działdowa nr 1, Działdowa nr 2.Wobec małej liczby drużyn 
rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym.

Klasyfikacja końcowa:
1.  Gimnazjum Lidzbark 
2.  Gimnazjum nr 1 w Działdowie 
3.  Gimnazjum nr 2 w Działdowie 
4.  Gimnazjum Rybno

Drużyna z Lidzbarka otrzymała komplet punktów, natomiast pozo-
stałe drużyny miały tą samą ilość punktów. O wygranej zdecydowała 
ilość zdobytych setów przez drużyny.

riusz Wrzosek, Państwo Agnieszka i Cyprian Żach, Państwo Anna i Jerzy Cichowscy, Państw Ma-
ria i Roman Ludom, Państwo Ewa i Wojciech Fiszerom, Pan Benedykt Zero , którzy zadbali o suto 
i wykwintnie zastawione stoły.
Licytacja z  balu została częściowo przeniesiona na platformę transakcyjną on-line Allegro, by 
umożliwić zakupy jeszcze większej liczbie chętnych. Akcja potrwa do 5 grudnia, a do nabycia są 2 
obrazy. Zapraszamy do udziału w licytacji. 
Numery aukcji: 6618103281 i 6617819945
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Lidzbarskie
Spotkania z Teatrem

K U L T U R A

Warsztaty kodowania 
w Bibliotece Miejskiej

K U L T U R A

Od października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku 
odbywają się warsztaty kodowania dla uczniów starszych klas 
szkół podstawowych. W  czasie spotkań dzieci   poznają środowisko 
programowania Scratcha i  uczą się programistycznego myślenia. 
Warsztaty kodowania to nauka, ale również świetna zabawa, która 
rozwija logiczne myślenie i  zdolność rozwiązywania problemów. 
Warsztaty będą się odbywały cyklicznie, dwa razy w miesiącu do końca 
czerwca 2017 roku. Zajęcia odbywają się w ramach ogólnopolskiego 
projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Celem 
projektu jest zachęcanie młodych ludzi z  małych miejscowości do 
nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w  ramach 
inicjatywy YouthSpark. Projekt został objęty patronatem Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

W niedzielę, 23 paź-
dziernika odbyła się 
w  Lidzbarku pierwsza 
edycja „Lidzbarskich 
Spotkań z Teatrem”, wy-
darzenia dedykowane-
go spotkaniu amator-
skich grup teatralnych 
z  całej Polski. Ta pre-
kursorska inicjatywa 
lidzbarskiego ośrodka kultury spotkała się z dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród artystów, jak i  przybyłej publiczności. Trwające cały 
dzień „Lidzbarskie Spotkania z  Teatrem” były przeglądem spektakli 
w trzech kategoriach: „teatry dziecięce”, „młodzieżowe” oraz „dorosłe”, 
w którym wzięło udział w sumie siedem grup teatralnych (m.in. z Sierp-
ca, Lidzbarka, Olsztyna, Biskupca, Gniewina i Skarżyska-Kamiennej).
Jury, w skład którego weszli aktorzy znanego w Polsce teatru impro-
wizacji, Przemysław Buksiński oraz Marcin Wąsowski przyznało na-
stępujące nagrody i  wyróżnienia, premiowane cennymi upominkami 
rzeczowymi: Teatry dziecięce: I miejsce – grupa „Szklana kula” (Olsz-
tyn), II miejsce – „Debiut” (Biskupiec).
Teatry młodzieżowe: I miejsce – „Drako” (Lidzbark), II miejsce – „Zło-
dzieje oklasków” (Sierpc), Wyróżnienie – „Gimbaza z Dwójki” (Bisku-
piec). Teatry dorosłe: I miejsce – „Amatorska grupa teatralna” (Kielce, 
Skarżysko-Kamienna, Suchedniów), II miejsce – „Teatr pod Wieżą” 
(Gniewino).
Cennym uzupełnieniem trwającego do późnych godzin wieczornych 
przeglądu spektakli stały się warsztaty dla grup teatralnych prowa-
dzone przez Marcina Wąsowskiego oraz Przemysława Buksińskiego. 
Zarówno część prezentacyjna, jak i warsztatowa przebiegły z znako-
mitej atmosferze – wspieranej przez oklaski licznie zgromadzonej pu-
bliczności. „Lidzbarskie Spotkania z  Teatrem” okazały się być bardzo 

udanym wydarzeniem – dlatego też powrócą za rok.

Wojewódzkie Obchody Dnia Diabetyka

K U L T U R A

W sobotę, 19 listopada, w odbyły się Wojewódzko 
– Powiatowe Obchody Dnia Walki z  Cukrzycą. 
W uroczystości udział wzięli m. in. starosta Marian 
Janicki, wicestarosta Marian Brandt, wójt Gminy 
Iłowo Sebastian Cichocki, zastępca burmistrza 
Lidzbarka Janusz Bielecki, eojt Gminy Dzialdowo 
Paweł Cieśliński oraz wielu innych zaproszonych 
gości. Obchody rozpoczęły się uroczysta mszą 
w  Kościele Św. Wojciecha, a  następnie wszyscy 
zebrani przeszli ulicami miasta do Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie miały miejsce 
wykłady tematyczne, które poprzedziło wręczenie 
specjalnych wyróżnień osobom zaangażowanym 
w  walkę z  cukrzycą. Wykłady wygłosiły prof. dr 
hab. Ewa Pankowska oraz mgr Halina Jurkowska. 
Na miejscu można było wykonać badanie 
poziomu cukru we krwi, a  także zapoznać się 
z medykamentami stosowanymi w tej chorobie.
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Sukces kanadyjkarek 
z Lidzbarka na konsultacjach 

jesiennych w Wałczu

SPARTA CUP BRODNICA 
2016 dla PONCIO Lidzbark

20 listopada z  okazji Świę-
ta Niepodległości, w  Hali 
OSiR w  Brodnicy odbył się 
Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Żaków rocznik 2008-2009. 
W  imprezie wzięli udział 
młodzi piłkarze UPKS Pon-
cio – 2010 Lidzbark. 
Podopiecznu Tomasza Po-
niewskiego odnosząc 5 
zwycięstw i remisując tylko 
jedno spotkanie zwyciężyli 
w całym turnieju, zdobywa-
jąc Puchar Niepodległości. Również bilans bramek był imponujący żaki 
zdobyły 31 goli , tracąc tylko 3. Najskuteczniejszym zawodnikiem tur-
nieju z dorobkiem 14 trafień został Paweł Witkowski. 
Skład: Karol Maciejewski, Bartosz Szczepański, Paweł Witkowski, Bru-
no Wilamowski, w  doolnym rzędzie od lewej Kacper Kanicz, Filip Sa-
dowski, Antoni Brzóska Marcel Żurek, Antoni Kraszewski.

W ostatni weekend 
w dniach 15-16 paździer-
nika w Wałczu odbyły się 
zawody konsultacyjno-
-szkoleniowe juniorów 
i  U23 (kategoria mło-
dzieżowiec). Celem za-
wodów jest sprawdzenie 
zawodników na wodzie 
(dystans do pokonania 
2000 i  1000 metrów), 
siłowni (wyciskania i  do-
ciągania sztangi), bieg na stadionie (dystans do pokonania od 1000-
1500 metrów), testy sprawności ruchowej oraz sprawdzian na basenie 
i wyselekcjonowanie grupy juniorów i kadetów spośród wszystkich za-
wodników, którzy zostaną objęci przygotowaniami do regat międzyna-
rodowych w roku 2017.
Na konsultacjach wystąpiły 2 nasze kanadyjkarki w  kategorii junior 
młodszy. Dziewczyny spisały się rewelacyjnie. Amelia Braun wygrała 
sprawdzian na wodzie i klasyfikację generalną(woda + bieganie + ba-
sen). Natalia Marońska była 2 w sprawdzianie na wodzie i 4 w gene-
ralnej klasyfikacji.
Do zawodów zgłosiły się 64 kluby z około 500 zawodnikami (136 ko-
biet, 247 kajakarzy, 25 kanadyjkarek, 108 kanadyjkarzy). Gratulujemy 
zawodniczkom i trenerowi Sławomirowi Marońskiemu.

Ponad 100 przed-
szkolaków brało 
udział w  biegach 
przełajowych „Bieg 
Przedszkola”, które 
odbyły się 27 paź-
dziernika w  Parku 
sportowo – rekre-
acyjnym nad Małym 
Jeziorkiem. W  bie-
gach wzięły udział 
dzieci z Przedszkola Miejskie w Lidzbarku, Niepublicznego Przedszko-
la „Bajkowy Zakątek”, Oddziału Przedszkolny w Bryńsku, Przedszkole 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieciątka Jezus we 
Wlewsku, Oddziału Przedszkolnego w  Kiełpinach oraz dzieci, które 
przyszły indywidualnie z rodzicami.
Biegi były podzielone na trzy grypy wiekowe: 4 latki , 5 latki ,6 latki, 
a długość dystansów wynosiły od 200 m. do 300m. Sześciu najszyb-
szych przedszkolaków z każdego biegu otrzymało pamiątkowy medal. 
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia biegu. Medale 
i  dyplomy wręczał burmistrz Maciej Sitarek. Po biegu dla każdego 
przedszkolaka czekała gorąca herbata z cytryną.

S P O R T

Wel Lidzbark kończy
sezon na podium

Bilans osiągnięć
lidzbarskich siatkarek

S P O R T

30 października piłkarze LKS Wel Lidzbark rozegrali swój ostatni mecz 
w  tegorocznej rundzie jesiennej. Po mniej udanym spotkaniu z  Ossą 
Biskupiec, zakończonym wynikiem 6:0 dla naszych rywali, zawodnicy 
Welu kończą sezon na 3 miejscu w  tabeli z  wynikiem 20 punktów. 
Przed zawodnikami chwila odpoczynku ale też czas na poprawę 
mankamentów, wyeliminowanie braków oraz czas dla Zarządu na 
szukanie wzmocnień przed kolejną rundą wiosenną. Byś może kolejny 
sezon zakończy się dla lidzbarskiego Welu awansem do ligi okręgowej. 
Trzymamy kciuki!

19 listopada lidzbarskie siatkarki w kat. młodziczki rozgrywały turniej 
w  Elblągu z  drużynami z  Elbląga, Ełku oraz Mrągowa. Niestety po 
zaciętej walce i  wyrównanych meczach musiały uznać wyższość 
rywalek, a skutkiem poniesionej porażki jest spadek do III ligi.
 26 listopada natomiast Młodziczek niesione dopingiem kibiców 
wykorzystały atut własnej hali i  wygrywając wszystkie swoje mecze 
i awansując tym samym powrotem do II ligi.
W  następnej kolejce (03.12.2016 r.) o  awans do I  ligi będzie 
rywalizować w turnieju rozgrywanym w Ełku z UKS Olimp Bartoszyce, 
SL SOS Salos Ełk i  MKS TRUSO Elbląg. Z  kolei kadetki rozgrywały 
turniej 20 listopada w Olsztynie i niestety nie sprostały rywalkom. Tym 
samym zaliczyły spadek do IV ligi. Możliwość powrotu do III ligi będą 
miały już 10 grudnia.

S P O R T

S P O R T

Bieg Przedszkolaka
S P O R T
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