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Kombi oraz Piękni i Młodzi podczas 
tegorocznych Dni Lidzbarka

namy już gwiazdy tegorocznych obchodów Dni Lidzbarka. W  piątek czas umilał będzie 
wszystkim jeden z  bardziej rozpoznawalnych zespołów disco polo, Piękni i  Młodzi, którzy 
zaprezentują znane wszystkim „Ona jest taka cudowna” czy „Niewiara”. W sobotę natomiast 

wystąpi Kombi, jeden z czołowych zespołów polskiej sceny muzycznej, znany z takich utworów jak 
„Pokolenie” czy „Słodkiego miłego życia”. Więcej informacji na temat tegorocznych Dni Lidzbarka już 
w najbliższym numerze biuletynu.

Poza Dniami Lidzbarka zapraszamy do udziału w szeregu imprez organizowanych na terenie całej 
gminy.

Więcej w kalendarzu imprez na stronie 7.

KOMBI PIĘKNI  I  MŁODZI
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Walne zebrania jednostek strażackich za nami

Błękitny Krzyż WOPR 
dla Burmistrza

Od 28 stycznia do 25 marca trwały walne zebrania strażaków z terenu Gminy Lidzbark. Swoje spotkania odbyli strażacy z OSP 
Nowy Dwór, Kiełpiny, Wąpiersk, Bryńsk, Jeleń, Słup, Tarczyny, Stare Dłutowo oraz Lidzbark. Wszystkie zebrania miały charakter 
sprawozdawczy i skupiały się na podsumowaniu działań z minionego roku. Warto zaznaczyć, że podczas tych spotkań nastąpiło 
oficjalne przekazanie nowego samochodu bojowego dla OSP Bryńsk oraz motopompy szlamowej dla OSP w Tarczynach. Zostały 
również wręczone specjalne odznaczenia. W  Lidzbarku medale otrzymali  kapelmistrz – Grzegorz Orłowski złoty medal „Za 
zasługi dla Pożarnictwa”. Wśród pozostałych odznaczonych znaleźli się: Katarzyna Fafińska, Gabriela Szulkowska, Daria Kowalska 
oraz Julia Pawlak,  Aleksandra Skuza, Agnieszka Giesek, Zuzanna Górczyńska, Eliza Karpińska, Dagmara Kornowska, Laura 
Wawreńczuk, Kacper Szczepański i Łukasz Pilanz.

W sobotę, 25 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze Miejsko – Powiatowego Oddziału WOPR w  Działdowie 
z/s w  Lidzbarku. Na spotkaniu obecni byli m. in. prezes ZG 
WOPR Sławomir Gicewicz, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, 
Nadleśniczy nadleśnictwa Lidzbark Dariusz Szczawiński a  także 
ratownicy lidzbarskiego WOPRu. Podczas obrad omówione zostały 
sprawy minionej kadencji oraz plany rozwoju na przyszłość. Po 
przeprowadzonych wyborach w  Zarządzie na kadencję 2017 – 
2021 zasiadają: Sławomir Maroński – Prezes, Jerzy Moskot – v-ce 
Prezes, Łukasz Machujski, Henryk Trzeciak oraz Karol Raszkowski. 
Podczas spotkania prezes Zarządu Głównego WOPR burmistrza 
Lidzbarka Macieja Sitarka, odznaczył Błękitnym Krzyżem który jest 
najwyższym odznaczeniem WOPR przyznawanym osobom cywilnym 
osoby. Podczas uroczystości przyznano też inne odznaczenia, m. in.: 
Złota odznaka WOPR – „Za Zasługi z  Liściem Laurowym” – Jerzy 
Moskot, Złota Honorowa Odznaka WOPR – Maroński Sławomir oraz 
Mościński Kazimierz, Srebrna Honorowa Odznaka WOPR – Kociela 
Zbigniew, Brązowa Honorowa Odznaka WOPR – Janusz Bielecki, 
Damian Kortas, Łukasz Machujski, Jakub Roch, Medal 50 – Lecia 
WOPR – Piotr Kornowski, Dyplomy Uznania – Małgorzata Nawrocka 
i Dariusz Szczawiński.

A K T U A L N O Ś C I

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
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Pierwszy asfalt w tym roku,
czyli modernizacja drogi Kiełpiny-Rynek

Trwa remont piętra w przychodni zdrowia

Zakończyła się kolejna inwestycja drogowa w  naszej gminie. 
Tym razem na poprawę warunków drogowych doczekali się 
użytkownicy na odcinku Kiełpiny – Rynek.
Całkowity koszt inwestycji to 702.542,37 zł. Władze 
samorządowe pozyskały na ten cel kwotę dofinansowania 
z  PROW, która wynosi 511.528,00 zł. Dzięki otrzymanym 
przez Gminę środkom zewnętrznym, do wakacji doczekamy 
się kolejnego odcinka asfaltowej drogi w  Kiełpinach, tym 
razem o  długości 1 165 metrów. Warto zaznaczyć, że ta 
inwestycja łączy gminy oraz powiaty i  na pewno będzie 
ogromnym udogodnieniem dla wszystkich jej użytkowników. 
Przypomnijmy, że w  ubiegłym roku Kiełpiny i  Wąpiersk 
połączone zostały asfaltem. Teraz Kiełpiny połączą się drogą 
asfaltową z  miejscowością Rynek w  Gminie Grodziczno. 
Na chwilę obecną położone zostały chodniki oraz wylana 
nawierzchnia asfaltowa. Oddanie drogi planowane jest wraz 
z końcem kwietnia.

Na początku kwietnia rozpoczął się 
remont na piętrze budynku lidzbarskiego 
ośrodka zdrowia. Prace obejmują remont 
całego holu: malowanie ścian, wymianę 
drzwi gabinetów, wymiana podłogi oraz 
grzejników. Koszt całej modernizacji to 
niespełna 119 tys. zł.
To już kolejny etap prac w  budynku 
przychodni zdrowia przy ul. Brzozowej. 
W  ubiegłym roku wyremontowana 
została część dla osób dorosłych wraz 
z  pomieszczeniami gdzie prowadzona 
jest świąteczna i  weekendowa pomoc. 
W  tym roku natomiast wykonano 
modernizację części dla dzieci. Podczas 
prac wyremontowano łazienki dla 
pacjentów oraz personelu, zmieniono układ 
pomieszczeń, powiększono poczekalnię 
a  także wydzielono nowe pomieszczenie, 
które zaadaptowano na gabinet lekarski. 
Koszt inwestycji to ponad 88 tys. zł. Gmina 
jest również w  trakcie pozyskiwania 
środków na termomodernizację całego 
budynku.
Podczas remontu bez problemu korzystać 
można z  gabinetów znajdujących się 
w modernizowanej części przychodni.

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I
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Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku zaprasza do udziału w pierwszym przetargu ustnym na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, 

położonej w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej o powierzchni 0.2957 ha.
Cena wywoławcza – 78.900,00zł.

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku zaprasza do udziału w trzecim przetargu ustnym na
5 działek budowlanych z widokiem na jezioro. Atrakcyjna cena – od 45 tys. za 12 arów.

Wadium można wpłacać najpóźniej do 4 maja.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark,

tel. (23) 696-15-05 wew.136, oraz na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl
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najpóźniej do 10 maja.
Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie 
Miasta i Gminy Lidzbark,
tel. (23) 696-15-05 
wew.136, oraz na stronie 
www.bip.umig.lidzbark.pl
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

W piątek 24 marca w  sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z  posłem 
i sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim. Towarzyszyli mu dyrektorzy 
i  specjaliści między innymi z  Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii czy KRUSu. Na spotkaniu poruszono m. in. problem 
wypuszczania drobiu na wolny wybieg aż po kwestię zniechęcania młodych rolników do przejmowania gospodarstwa 
po rodzicach, a także propozycję zwiększenia limitów dopłat do paliwa rolniczego. Dominującym problemem okazał 
się jednak zalew powiatu przez inwestycje związane z budową kurników. Poseł obiecał pochylić się nad problemem, ale 
podkreślił, że sam wiele nie zdziała. Na kolejnym spotkaniu tego typu poznamy więcej szczegółów.

W ostatnim czasie wzdłuż ul. Zieluńskiej oraz przy nowo wybudowanym rondzie posadzono 500 krzewów oraz nawieziono 
kilkanaście ton kamieni ozdobnych, dzięki czemu poprawi się estetyka zarówno całej ulicy jak i zmodernizowanego skrzyżowania.

Wiceminister Babalski spotkał się z rolnikami

500 krzewów na ulicy Zieluńskiej
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Wystawa Wielkanocna za nami
A K T U A L N O Ś C I

W piątek, 7 kwietnia na hali sportowo-widowiskowej 
w Lidzbarku odbyła się wystawa wielkanocna, której inicjatorami 
byli Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalnej Grupy 
Działania w  Ciechanowie oraz burmistrza Lidzbarka Maciej 
Sitarek . Oficjalne otwarcie nastąpiło o godzinie 13:00. Podczas 
kiermaszu świątecznego odwiedzić można było stoiska 
ponad pięćdziesięciu wystawców prezentujących regionalne 
potrawy, sztukę ludową, rękodzieło, książki, kosmetyki, 
nalewki. Można było także spróbować typowych wyrobów 
wielkanocnych przygotowanych przez poszczególne sołectwa 
oraz koła gospodyń wiejskich, a  także zakupić świąteczne 
gadżety i  ozdoby. W  trakcie wystawy  rozstrzygnięto konkurs 
na najładniejszą pisankę oraz na najsmaczniejsze ciastko 
wielkanocne.

Konkurs dla dzieci na najładniejszą pisankę:
• I  miejsce – Gminne Centrum Kultury , Sportu i  Rekreacji 

w Lipowcu Kościelnym
• II miejsce – Templin Aleksandra i Dorota – Lidzbark
• III miejsce – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dłutowie

Konkurs na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne:
• I miejsce – Joanna Zaborek – Nick, gm. Lidzbark
• II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy Wielkiej gm. 

Lipowiec Kościelny
• III miejsce – Sołectwo Ościsłowo – gm. Glinojeck



Lidzbark.pl

7

Kalendarz imprez Lidzbark wiosna – lato 2017

Maj
•	 1.05 – Festiwal Biegowy „Lidzbarska 10’tka”
•	 3.05 – Święto Konstytucji, Konkurs „Śpiewać każdy może”
•	 27.05- Rajd Rowerowy
•	 28.05 – MTB

CzerwieC
•	 4.06 – Dzień Dziecka
•	 17.06 – Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi 
•	 24.06 – Otwarcie Sezonu – I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
•	 24.06 – Święto Rzeki Wel (Noc Świętojańska) w Podcibórzu
•	 30.06 – Festyn w Nowym Zieluniu

LipieC
•	 1.07 – Święto Lipy Starym Dłutowie
•	 1-2.07 – Triathlon Energy
•	 8.07 – Święto Ryby w Wąpiersku
•	 15.07 – festyn rodzinny w Miłostajkach
•	 16.07 – festyn rodzinny w Nowym Dworze
•	 22.07 – VII Festyn Rodzinny w Jamielniku
•	 29.07 – II Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
•	 28-30.07 – Dni Lidzbarka 2017

Sierpień
•	 4. - 6.08 – Dni Lasu w Bryńsku
•	 06.08 – Święto Jagody w Bełku
•	 19.08 – Święto Kukurydzy w Ciborzu
•	 19.08 - Święto Maliny w Słupie
•	 26.08 – III Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
•	 26.08 – Dzień Dębu w Klonowie – zakończenie lata

wrzeSień
•	 2.09 – Święto Kapusty w Nowym Dłutowie
•	 9.09 – Święto Żurawiny w Jeleniu
•	 16.09 –Święto Kartofla w Kotach
•	 23.09 – Dzień Cebuli we Wlewsku
•	 24.09 – Niedziela Cittaslow
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w  Lidzbarku, która odbyła się 
28 marca wybrano  nowego 
wiceprzewodniczącego, którym został 
31 – letni radny z  Bryńska, Michał 
Kwiatkowski.
Funkcja wiceprzewodniczącego była 
nieobsadzona od stycznia, kiedy upra-
womocniła się decyzja komisarza wy-
borczego, który wygasił mandat radnego 
poprzedniemu wiceprzewodniczącemu. 
Sprawa dotyczyła naruszenia przez rad-
nego zakazu prowadzenia działalności 
z  wykorzystaniem mienia komunalnego 
gminy.
Kandydatów do objęcia funkcji było 
dwóch. Oprócz radnego Kwiatkowskiego do wyborów stanął Tadeusz 
Kosman. Podczas tajnego głosowania, 14 radnych stosunkiem 

głosów 9 do 4 wybrało Kwiatkowskiego. 
Jeden głos był nieważny.
Od ostatniej sesji Rada Miejska Lidzbarka 
ma znów dwoje wiceprzewodniczących.

– Bardzo serdecznie dziękuje za powierzenie 
mi funkcji wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w  Lidzbarku. Jako najmłodszy 
radny obecnej kadencji dołożę wszelkich 
starań, aby powierzoną mi funkcję 
wykonywać godnie i sumiennie. Jeszcze raz 
bardzo dziękuje za zaufanie. – mówił radny 
Michał Kwiatkowski.

Warto zaznaczyć, że poza funkcją 
radnego, Michał Kwiatkowski jest też 

członkiem Zarządu OSP Bryńsk, a  także Prezesem Stowarzyszenia 
Koła Gospodyń Wiejskich w Bryńsku. 

Mamy kolejną ścieżkę rowerową w Lidzbarku
Tym razem chodnik wraz ze ścieżka rowerową powstał przy ul. 
Lipowej, która prowadzi od stadionu do Ośrodka Wczasowego 
Lech. Wykonawcą tej inwestycji jest firma KAMEX, a jej koszt to 
niespełna 120 tys. zł. Warto zaznaczyć, że jest to kontynuacja 
wykonanej w  ubiegłym roku ścieżki rowerowej, prowadzącej 
od OW Pod Lipami, przy OW Danusia II, pętlą w lesie za OW 
Ambrowil, kończąc przy Ośrodku Pod Lipami, na którą udało się 
pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  kwocie  259 169,97  zł.. Rowerzyści 
mogą również korzystać z utwardzonej ścieżki, która prowadzi 
wzdłuż obwodnicy, a  także promenadą wzdłuż Jeziora 
Lidzbarskiego, a  z  roku na rok kilometrów nowych ścieżek na 
terenie naszej gminy przybywa.
Ponadto na terenie naszej gminy znajdują się też inne szlaki 
rowerowe oznaczone odpowiednimi kolorami: szlak wokół 
jeziora Lidzbarskiego, którego modernizacja planowana jest 
w tym roku, oznaczony kolorem niebieskim, ścieżka prowadząca 
do Dębu Rzeczpospolitej oznaczona kolorem zielonym, ścieżka 

A K T U A L N O Ś C I

rowerowa „Obrazik”, oznaczona kolorem czerwonym, a  także 
„żółta” ścieżka do Kurojad. Poza tym na naszym terenie istnieje 
wiele innych leśnych ścieżek, z  których chętnie korzystają 
tutejsi rowerzyści. Pogoda za oknem coraz piękniejsza, dlatego 
zachęcamy do aktywności fizycznej i  korzystania z  uroków 
naszej gminy.

Inwestycje w gminie

Na terenie naszej gminy trwa realizacja kolejnych zadań 
inwestycyjnych przewidzianych w tegorocznym budżecie. 
Rozpoczęła się przebudowa chodnika w Klonowie, którego 
koszt to niespełna 145 tys. zł. Wykonawca jest PGK sp. z o. o. 
w Lidzbarku. W najbliższym czasie rozpocznie się II prac przy 
modernizacji drogi na ul. Jeleńskiej, której wykonawcą będzie 
KAMEX. Całkowity koszt remontu to 120 tys. zł. Planowane 
jest również rozpoczęcie prac przy budowie drogi z kostki 
brukowej prowadzącej do zbiornika wodnego w Kiełpinach. 

Lidzbark ma nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
W i e ś c i  z  U r z ę d u

A K T U A L N O Ś C I
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•	zajęcia	indywidualne	i w grupie	dla	wszystkich	grup	wiekowych:	
przedszkolaków,	uczniów	szkół	podstawowych,	gimnazjów	i szkół	
średnich,	studentów	oraz	osób	dorosłych	chcących	wyjechać													
za	granicę	w celu	opieki	nad	osobami	starszymi
•	szkolenia	dla	firm

Ponadto:	sprawdzanie	prac	
licencjackich	i magisterskich	

	w języku	polskim,	
angielskim
i niemieckim

Szkoła	Językowa	„Vivoincept”
angielski,	niemiecki

Budynek	„Stokrotki”	ul.	Targowa	2a	w Lidzbarku
Przyjmowanie	zgłoszeń	pod	nr	tel.	880	560	648

lub	na	maila:	vivoincept@gmail.com

Znamy laureatów i finalistów
przedmiotowych konkursów wojewódzkich

O Ś W I A T A

W piątek, 31 marca w  Urzędzie Miasta 
i  Gminy w  Lidzbarku burmistrz Maciej 
Sitarek spotkał się z  laureatami i  finalistami 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 
W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele, 
którzy przygotowywali uczniów do udziału 
w  konkursach. Uczniowie oraz nauczyciele 
otrzymali listy gratulacyjne z podziękowaniami 
za trud włożony w  przygotowanie do 
konkursów. Laureaci i  finaliści otrzymali 
ponadto drobne upominki. Po wręczeniu nagród 
przedstawiciele władz zaprosili wszystkich 
zebranych na drobny poczęstunek, w  trakcie 
którego była okazja do wspólnej rozmowy.

Szkolny Konkurs Recytatorski w SP Wąpiersk
28 marca 2017 r. w  Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w  Wąpiersku odbył się Szkolny Konkursu Recytatorski w  kategorii 
klas: „0”, II-III i IV-VI. Organizatorami konkursu były panie Dorota Zalewska 
i Maria Gutowska.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

W kategorii klasy „0”: I miejsce – Kamil Igelski, II miejsce – Lena Chojnacka, 
III miejsce – Sebastian Pilanz, Wyróżnienie – Mikołaj Sobotka
W kategorii klas II-III: I miejsce – Nikola Rolka, II miejsce – Weronika Lange, 
III miejsce – Małgorzata Czuba, Wyróżnienie – Dominika Kościńska.
W kategorii klas IV-VI: I miejsce – Natalia Kozłowska, II miejsce – Wiktoria 
Świniarska, III miejsce – Izabela Wiśniewska, Wyróżnienie – Kamil Świniarski.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów i finalistów z naszej Gminy:

Szkoła Podstawowa w Lidzbarku:

Aleksandra Templin, Wiktor Rakocki, Marcin Boruszkowski, Konrad Świtkowski, Ksawery Kurlanc – finaliści  w  Wojewódzkim Konkursie 
Historycznym – nauczyciel Michał Dzimira, Amelia Ciesielska – uczestnik w Wojewódzkim Konkursie Historycznym

Gimnazjum w Lidzbarku:

Bartłomiej Kordalski – laureat w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym – nauczyciel Lucyna Talarowska – Dzimira, Kinga Nowińska – laureatka 
w Wojewódzkim Konkursie Historycznym – nauczyciel Anna Weitz – Skibicka, Wiktor Kawka – laureat w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym – 
nauczyciel Natasza Dudaniec, Jakub Goszka – finalista w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym – nauczyciel Joanna Kraynik – Goślicka.

Wiosna zaczęła się w Warszawie
i dobiegła do LO w Lidzbarku!

W  czwartek 6 kwietnia 2017 roku zakończyła się III edycja akcji „Biegnij 
szkoło!”. Tym razem postawiono na rywalizację klas. Każdy oddział przebiegł 
ten sam dystans. Czas mierzony był od startu do stawienia się na mecie 
ostatniego ucznia. Celem akcji było zachęcenie do aktywnego i  zdrowego 
stylu życia. Zwyciężyli maturzyści z klasy IIIb.
Wiosenne bieganie zainaugurowała dyrektor szkoły – pani profesor Dorota 
Sadowska – która 26 marca w  stolicy przebiegła trasę 21 kilometrów 
w XII Warszawskim Półmaratonie, osiągając czas 1:52:57! Dobry przykład 
dała również Marta Jagielska z  klasy IIb, przygotowująca się do startu 
w  II Lidzbarskiej Dziesiątce. Nasza reprezentantka w  ubiegłym roku była 
najlepszą lidzbarczanką na tym dystansie.
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II Lidzbarskie Spotkania z Poezją – konkurs recytatorski

W piątek, 7 kwietnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Lidzbarku już po raz drugi zorganizował konkurs recytatorski 
dla dzieci i młodzieży „Lidzbarskie Spotkania z Poezją”.
Ideą tego, cieszącego się dużym zainteresowaniem, wydarzenia 
jest popularyzacja wiedzy literackiej oraz uwrażliwienie dzieci 
i  młodzieży na piękno ojczystego języka – waloru szczególnie 
obecnego w słowie poetyckim oraz w obszarze szeroko pojętej 
literatury pięknej (uczniowie gimnazjum recytowali także 
fragmenty prozy).
Uroczystego otwarcia tegorocznej edycji konkursu dokonał 
burmistrz Lidzbarka, Maciej Sitarek – po czym, w wypełnionej 
po brzegi Sali Konferencyjnej lidzbarskiego ośrodka kultury, 
twórczo rywalizowali ze sobą uczestnicy w  następujących 
kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV – VI szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum.

Nagrody (książki oraz dyplomy) zdobyli:

kategoria „kl. I – III”:
Nikola Rolka – I miejsce
Nina Sosnowska – II miejsce
Lena Karpińska – III miejsce
Oliwia Bielecka – wyróżnienie
Miłosz Gumowski – wyróżnienie

kategoria „kl. IV – VI”:
Olga Wesołowska – I miejsce
Julia Waleszkowska – II miejsce
Julia Pszenna – III miejsce
Martyna Pawelska – wyróżnienie
Karol Komoszyński – wyróżnienie

kategoria „Gimnazjum”:
Julia Wacławska – I miejsce
Katarzyna Mierzyńska – II miejsce
Karolina Gorczyca – III miejsce
Karolina Lazarewicz – wyróżnienie
Paulina Radzanowska – wyróżnienie
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64 medale dla lidzbarskich zawodników Taekwon-do

Ostatnie miesiące dla zawodników z  sekcji Taekwon-do 
z  Lidzbarka były bardzo pracowite ale owocne w  sukcesy. 
4 lutego w  Działdowie odbyły się 21 Mistrzostwa Warmii 
i  Mazur stanowiące cykl turniejów Pucharu Polski 
organizowanych w  poszczególnych regionach w  całym kraju. 
W  zawodach wystartowało 278 zawodników i  zawodniczek 
z  14 miejscowości. Lidzbarscy zawodnicy zdobyli łącznie 
13 medali. 5 marca natomiast taekwondziści z  Lidzbarka 
brali udział w  zawodach w  Strzegowie, gdzie odbyły się 
Mistrzostwa Mazowsza stanowiące również cykl turniejów 
Pucharu Polski. Zawodnicy z  Lidzbarka stanęli na wysokości 
zadania i  zaprezentowali się jeszcze lepiej niż na zawodach 
w  Działdowie. W  sumie zdobyli 29 medali co niezmiernie 
ucieszyło trenerów i  samych zawodników, gdyż dwukrotnie 
pobili rekord z przed miesiąca. 9 kwietnia młodzi podopieczni 
Katarzyny Gromowskiej (3 DAN) i  Łukasza Gromoskiego            
(2 DAN) wystartowali w  najważniejszej tegorocznej imprezie 
Polskiej Federacji Takwon-do w  Mistrzostwach Polski 
w  Krotoszynie. W  zawodach udział wzięło 577 zawodniczek 
i  zawodników z  całego kraju. Grupa lidzbarskich sportowców 
z determinacją przystąpiła do rywalizacji z rówieśnikami z całej 
Polski pokazując stan przygotowania i  zdobywając łącznie 22 
medale. 
W lidzbarskiej sekcji trenują: Igor Kłosowski, Igor Januszewski 
Dawid Łoziński, Oliwer Rykaczewski, Kinga Nowińska, Olga 
Wiktoria Młynarczuk Nowińska, Julian Seklecki, Natalia 
Łozińska, Mikołaj Raniszewski, Katarzyna Lewicka, Bartosz 
Bilski, Filip Łapyr, Filip Kłosowski, Aleksander Twardowski, 
Oskar Januszewski, Marcel Raniszewski, Nadia Raniszewska, 
Dominik Rożyński Kadet.

W sumie zawodnicy z Lidzbarka zdobyli na ostatnich                    
3 zawodach rangi Pucharu Polski i  Mistrzostw Polski                     

64 medale: 24 złote, 25 srebrne, 15 brązowe. 

Trenerzy – Katarzyna Gromowska oraz Łukasz Gromowski 
podkreślają, że sekcja taekwon-do otrzymuje dofinansowanie 
z  Urzędu Miasta i  Gminy w  Lidzbarku na wyjazdy na zawody 
i pokazy odciążajac tym samym budżet rodziców, dzięki czemu 
dzieci i  młodzież chętniej w  nich uczestnicząy. Jedocześnie 
również podkreślają, że za uzyskane wyniki sportowe 
na poziomie Ogólnopolsim ich podpopieczni otrzymują 
stypendium sportowe wręczane od władz Miasta i  Gminy 
Lidzbark na uroczystej Gali Sportu.

W sobotę, 8 kwietnia na Orliku przy ulicy Garbuzy od-
był się turniej tenisa ziemnego dla młodzieży. W turnieju 
udział wzięło 7 osób. Najlepszym okazał się Błażej Na-
wrocki, drugie miejsce zajął Błażej Jackowski, a  trzecie 
miejsce przypadło Wiktorowi Chrabowskiemu. Najlep-
szej trójce zostały wręczone medale, a wszyscy otrzymali 
drobne upominki.

FOTOmigawka
W sobotę, 15 kwietnia odbyła się inauguracja sezonu pił-
karskiego w  naszym mieście. Wel Lidzbark zmierzył się 
z  Jeziorakiem Iława. Niestety mecz zakończył się wyni-
kiem 3:1 dla gości. Obecnie lidzbarski LKS Wel plasuje się 
na 3 miejscu w tabeli A klasy.

FOTOmigawka
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