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Będzie nowy most na ul. Działdowskiej
rzyjęta została już uchwała w  sprawie remontu mostu będącego częścią drogi wojewódzkiej ul. 
Działdowskiej. Inwestycja, która wykonywana będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
wyniesie ok. 1 700 000 zł, z czego wkład własny Gminy Lidzbark to 600 000 zł. – Remont tego mostu 

to inwestycja wyczekiwana zarówno przez nas, jak i przez wszystkich mieszkańców Lidzbarka. Odnowiona 
droga nie tylko polepszy warunki jazdy, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo, w  szczególności 
dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej – mówi burmistrz Maciej Sitarek.

Triathlon w lipcu!
Dwa dni atrakcji i emocji

Aktualne inwestycje
w gminie

Rondo na ul. Zieluńskiej 
oficjalnie otwarte

str. 3 str. 5 str. 11

Burmistrz Maciej Sitarek z (po prawej) marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem
i (po lewej) dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemarem Królikowskim.
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Lidzbarska orkiestra na obchodach
Dnia Strażaka w Warszawie

Plaża online Dzień Ojca w kajaku

W sobotę, 6 maja na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone 
z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, w których uczestniczyła również nasza lidzbarska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta.
Uroczystość zainaugurowała promocja oficerska 218 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wśród których był 
lidzbarczanin mł. kpt. Radosław Kilanowski, wieloletni członek OSP oraz członek Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Lidzbarku. Na 
uroczystość pojechali strażacy z Lidzbarka wraz z orkiestrą.
Po zakończeniu uroczystości Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lidzbarka zagrała koncert na Placu Piłsudskiego. Następnie orkiestra 
wraz z grupą taneczną przeniosła się na Plac Zamkowy, gdzie zagrała wspaniały koncert nagrodzony gromkimi brawami przez 
zgromadzoną publiczność.

W  ubiegłym roku 
na Plaży Miejskiej 
z a i n s t a l o w a n o 
kamerkę do stre-
amingu on-line. 
Podgląd z kamerki 
dostępny jest rów-
nież w tym roku. Aby zobaczyć, co aktualnie dzieje się 
na naszej plaży, jaka jest pogoda wystarczy wejść na 
stronę, kliknąć w zakładkę i nic więcej. Link do kame-
ry z znajduje się w zakładce „Dla Mieszkańca” i „Dla 
Turysty” w bocznej zakładce „Plaża online”.

Zachęcamy do korzystania!

Zapraszamy do udziału w  Spływie Kajakowym organizowanym 
z okazji Dnia Ojca, który odbędzie się 25 czerwca. Zapisy na Plaży 
Miejskiej w  siedzibie lidzbarskiego WOPRu od poniedziałku do 
piątku w godzinach 16:00 – 18:00 lub 
pod numerem telefonu: 665 973 979. 
Ilość miejsc ograniczona.

*Ze względu na warunki pogodowe termin 
spływu może ulec zmianie.

A K T U A L N O Ś C I

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark e-mail:umig@lidzbark.pl,
www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107

Redakcja: Biuro ds. Promocji i Turystyki
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje 
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/6961182
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A K T U A L N O Ś C I
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Aktualne inwestycje w gminie

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi z kostki w m. Słup, której koszt wyniósł niespełna 120 tys. zł. Końca dobiegły również 
prace przy II etapie przebudowy ulicy Jeleńskiej. Koszt inwestycji to prawie 119 tys. zł. Zakończyły się prace przy przebudowie 
drogi z kostki na ul. 3 – go Maja. Całkowity koszt to niespełna 39 532, 20 zł. W trakcie jest również przebudowa drogi w Kiełpinach, 
której koszt wyniesie 98 525,46 zł. Trwają prace przy przebudowie drogi w Bełku za 119 584,29 zł. Zagospodarowana zostanie 
również działka nr 252/2 w m. Bryńsk za niespełna 20 tys. zł. Wykonawcą tych inwestycji jest firma KAMEX. Obecnie trwa również 
modernizacja drogi w Klonowie, której koszt to niespełna 145 tys. zł. Planowany termin ukończenia prac to koniec maja.

A K T U A L N O Ś C I

Przed Po

Przebudowa drogi w miejscowości Słup

Przebudowa ulicy 3 – go Maja

Po

II etap przebudowy ulicy Jeleńskiej

Przed

PoPrzed
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Na początku maja burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z  panią skarbnik Gabrielą Sadowską podpisali umowy na kolejne 
dofinansowania przebudowy dróg na terenie gminy. Dzięki bezzwrotnej pomocy z  Agencji Nieruchomości Rolnych możliwa 
będzie przebudowa kolejnych dróg we Wlewsku, Chełstach, a także na ul. Jeleńskiej. Łączna kwota dofinansowanie na wyniesie 
ponad 1 mln zł.

We wsi Jeleń trwają intensywne prace nad długo wyczekiwanym nowym boiskiem. Na terenie starego boiska miało miejsce 
niwelowanie oraz równanie terenu. Docelowo przeznaczone zostanie ono na parking dla korzystających z nowego boisko, a także 
dla odwiedzających Muzeum Etnograficzne i Muzeum Przyrody mieszczące się w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego. 
Będzie to duże ułatwienie dla zorganizowanych autokarowych wycieczek, a także poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo. 
Na terenie nowego boisko została już zasiana trawa. Satysfakcjonujący stan użytkowy nowe boisko osiągnie wiosną przyszłego 
roku. Całkowity koszt prac to 30 000 zł.

Kolejne dofinansowania z ANR

Nowe boisko w miejscowości Jeleń

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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W i e ś c i  z  U r z ę d u

W  piątek, 5 maja  odbyło się uroczyste otwarcie 
zmodernizowanego skrzyżowania ulic Zieluńskiej, 3 – Maja, 
Słonecznej oraz Żeromskiego. Podczas uroczystości obecni 
byli Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin, burmistrz Maciej Sitarek, Waldemar 
Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
projektant ronda Andrzej Dusiński, kierownik RDW Nidzica 
Janusz Adamiak, kierownik Działu Drogowo-Mostowego 
w  RDW Nidzica Ewa Brodniewicz, przedstawiciele firmy 
SKANSKA, która wykonywała inwestycję, a  także ksiądz 
proboszcz Marian Wiśniewski i  radni Grażyna Zakrzewska, 
Andrzej Goszka i Piotr Mroczkowski.
 – Zakończona inwestycja rozbudowy skrzyżowania na ulicy 
Zieluńskiej to jedno z  największych i  najdroższych zadań, 
jakie przyszło nam realizować. Cieszy mnie, że poprzez tę 
inwestycję zmienia się radykalnie na korzyść komunikacja 
i bezpieczeństwo w Lidzbarku. Warto zaznaczyć, że inwestycja 
ta była możliwa dzięki współfinansowaniu z  samorządem 
wojewódzkim – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Prace obejmowały budowę ronda wraz z  chodnikami 
i przejściami dla pieszych. Miasto nie tylko zyskało estetycznie, 
ale przede wszystkim w  znaczącym stopniu poprawiło się 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na nowo 
otwartym bezkolizyjnym skrzyżowaniu.

5 maja w  Dłutowie odbyła się uroczystość otwarcia nowo 
wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Uroczystości w Dłutowie 
rozpoczęły się mszą święta w  kościele pw. Św. Wawrzyńca, 
po której uroczystym pochodem, który poprowadziła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lidzbarka wszyscy zgromadzeni 
udali się do zmodernizowanej świetlicy.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali marszałek 
województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek a  także sołtysi 
Starego i Nowego Dłutowa, Józef Burdalski i Tomasz Burkacki.
Świetlica w  Dłutowie doczekała się gruntownej przebudowy, 
wymiany dachu, remontu wewnątrz budynku. Otrzymała 
także nowe wyposażenie. Całkowity koszt modernizacji 
to niespełna 430 tys. zł. – Dziś wspólnie z  Marszałkiem 
naszego województwa oraz sołtysami Starego i  Nowego 
Dłutowa a  także strażakami i  mieszkańcami odebraliśmy 
zmodernizowaną świetlicę wiejską. Mieszkańcy mogą się 
cieszyć kompleksowo wyremontowanym i  wyposażonym 

Rondo na ul. Zieluńskiej oficjalnie otwarte

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Uroczyste otwarcie
zmodernizowanej świetlicy w Dłutowie

budynkiem, w  którym mieścić się będzie także filia 
biblioteczna. Dziękuję wszystkim, którzy mieli swój udział 
w  tej inwestycji  . – mówił podczas uroczystości burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.
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II Festiwal Biegowy Lidzbarska 10-tka za nami
A K T U A L N O Ś C I

W  II edycji Festiwalu wystartowało 88 uczestników. Wraz 
z  towarzyszącą nam słoneczną pogodą, mogliśmy oglądać 
biegowe poczynania zawodników z  całej Polski. Na starcie 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek dając sygnał startu, 
rozpoczął oficjalnie zawody na 10 km. Wśród biegaczy 
znaleźli się też gospodarze imprezy – Lidzbarczanie, godnie 
reprezentując swoją miejscowość.

Najlepszym Lidzbarczaninem bez zaskoczenia okazał się 
Mariusz Dembowski z czasem 33 minuty 10 sekund. Najlepszą 
Lidzbarczanką została Marta Jagielska osiągając wynik 43 
minuty 24 sekundy.

Na najwyższym stopniu podium w  kategorii OPEN wśród 
mężczyzn stanął: Konrad Nosarzewski ze Stupska z  czasem: 
32:43 min. Drugie miejsce zajął: Robert Kaczorek z Bartniczki 
z czasem: 33:06 min. Trzecim okazał się wcześniej wspomniany 
Mariusz Dembowski, tracąc do II miejsca tylko 4 sekundy.

Wśród kobiet tryumfowały: I  miejsce – Mariola Sudzińska 
(Olsztyn) : 38:31 min.; II miejsce – Marta Jagielska (Lidzbark) : 
43:24; III miejsce – Katarzyna Kowal (Zieluń) : 45:23.

Oprócz biegu głównego na kibiców czekało moc atrakcji.

W  trakcie Festiwalu można było wziąć udział w  loterii, gdzie 
losowanie nagród odbyło się przed podaniem wyników, a  do 
wygrania był zegarek sportowy oraz rower górski.

Dla najmłodszych czekał QUIZ z  wiedzy o  sporcie w  którym 
udział wzięło 30 chętnych dzieci.
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Spotkanie burmistrza z pracownikami PGK
PGK będzie się rozwijać

W czwartek, 25 maja burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek odbył 
spotkanie z  kadrą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z  .o.o. w  Lidzbarku. W  spotkaniu uczestniczyło także kie-
rownictwo urzędu: skarbnik Gabriela Sadowska, zastępca bur-
mistrza Janusz Bielecki oraz sekretarz Zbigniew Nosek a także 
członkowie Komisji Budżetowej i  Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w  Lidzbarku: przewodniczący komisji Budżetowej Mirosław 
Trzciński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Michał Kwiat-
kowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Gutow-
ski oraz radny Piotr Mroczkowski, Tadeusz Kosman i  Tadeusz 
Kosman. Celem spotkania było przedstawienie informacji na 
temat rozwoju przedsiębiorstwa oraz aktualnego stanu finan-
sowego spółki. – Sytuacja finansowa spółki jest stabilna i bez-
pieczna. Kondycja przedsiębiorstwa na koniec pierwszego 
kwartału jest analogiczna, rok rocznie począwszy od 2014 
roku – wyjaśniał burmistrz Maciej Sitarek. – Prywatyzacji spół-
ki nie przewiduję, może jeśli w przyszłości zmieni się burmistrz 
będzie inaczej. Ja zamierzam spółkę rozwijać i w nią inwesto-
wać – zaznaczył.

 

Nowa śmieciarka i parkometry

Burmistrz mówił o zmianach, które zeszły w spółce w ostatnich 
miesiącach. Od 1 stycznia 2017 roku lidzbarska spółka prowa-
dzi strefę płatnego parkowania, która w 2016 roku przyniosła 
około 10 tysięcy dochodu dla miasta. Po kilkuletniej przerwie 
PGK wróciło również z  początkiem roku do realizacji usługi 
wywozu odpadów komunalnych z terenu Lidzbarka i gminy za 
pomocą pierwszej w Lidzbarku śmieciarki o wartości 153 tys zł. 
Lidzbarskie przedsiębiorstwo dzięki zapisom w  ustawie o  sa-
morządzie gminnym i  zmianie w  umowie może bez przetargu 
realizować usługę pielęgnacji miejskiej zieleni. Burmistrz poin-
formował zebranych, że w tym roku spółka otrzymała od gminy 
zwiększenie kapitału na kwotę 280 tys. zł na budowę wodocią-
gów Nowy Zieluń-Glinki, 
Jamielnik-Bełk Kolonia 
i  Nowy Dwór-Zieluń. 
– W  ubiegłym roku wy-
konaliśmy wodociąg 
od miejscowości Nowy 
Dwór do skrzyżowania 
z  drogą wojewódzką na 
Żuromin. W  tym roku 
zaczęliśmy od tej dro-
gi w  kierunku Zielunia 
i ten wodociąg jest prak-
tycznie na ukończeniu. 
Zostało 300 metrów. 
Po wykonaniu płukania i  badań będzie można dokonywać 
przyłączeń. Od czerwca będzie realizowany wodociąg Zieluń-
-Glinki – mówił Jerzy Kozak, prokurent PGK i kierownik Zakła-
du Wodociągów i Oczyszczalni.

A K T U A L N O Ś C I

– Do 30 listopada zamierzamy także wykonać wodociąg Ja-
mielnik-Bełk Kolonia – dodaje. 

Remonty mieszkań i budowy dróg

W  2017  r. Gmina  przeznaczyła  na  remonty  mienia komunal-
nego 120  tys.  zł. – Trwa remont dachu i  elewacji budynku 
przy ul. Działdowskiej 19, który wykonany zostanie do końca 
czerwca. Do końca sierpnia wykonany zostanie również re-
mont dachu i elewacji budynku na ul. Mickiewicza 2. W pla-
nach mamy również remont dachu budynku na ul. Sądowej 2 
– mówi kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Janusz 
Łukaszewski. Od wielu lat, będąc konkurencyjnym i wygrywa-
jąc przetargi – spółka wykonuje remonty oraz budowy nowych 
dróg i chodników na terenie Gminy Lidzbark. Ten rok zapowia-
da się równie dobrze. – Obecnie dobiega końca modernizacja 
drogi w Klonowie, której koszt to niespełna 145 tys. zł. Plano-
wany termin ukończenia prac to koniec maja. Z początkiem 
czerwca rozpocznie się przebudowa chodnika wzdłuż ul. Je-
leńskiej. Natomiast w  lipcu wyremontowany zostanie chod-
nik na ul. Podzamcze, Młyńska, Cicha. W wolnych terminach 
planowana jest też budowa chodnika na ul. Południowej oraz 
parking na ul. Myśliwskiej – mówi kierownik Zakładu Oczysz-
czania Miasta Jerzy Kopański.

 

2mln na kanalizację w Jeleniu

Byłym pracownikom spółki zależy na dezinformacji i  dezor-
ganizacji pracy firmy, która się rozwija. Sytuację finansową 
jasno przedstawiła główna księgowa. – Działalność finanso-
wa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. jest 
stabilna – wynagrodzenia, składki ZUS i podatki płacone są 
w terminach. Wszystkie faktury zakupu płacone są na bieżąco 
i  nie ma zaległości – wyjaśniła główna księgowa spółki Kata-

rzyna Gomuła. Księgowa 
poinformowała także 
pracowników przedsię-
biorstwa, że spółka spła-
ca kredyt zaciągnięty 
przez poprzedniego pre-
zesa na kwotę 600 tys. 
zł a  jego miesięczna rata 
to ponad 10 tys. zł. Zimą 
PGK ma niewielkie przy-
chody a  wydatki stałe 
są takie same. Płynność 
firmy rokrocznie popra-
wia się w  okresie letnim, 
w  którym spółka otrzy-

muje zapłatę m.in. za prace drogowe zrealizowane w  pierw-
szym kwartale roku. Ten rok zapowiada się optymistycznie. 
Przypomnijmy, że PGK realizować będzie w tym roku budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeleń, która dofinan-
sowana została kwotą prawie 2 mln zł z środków unijnych. 
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Kalendarz imprez Lidzbark wiosna – lato 2017

CzerwieC
•	 4.06 – Dzień Dziecka na Bulwarze przy ul. Działdowskiej
•	 4-9.06 – Tydzień Uśmiechu
•	 11.06. – Turniej Sołectw w Piłkę Nożną a Orlikach w Lidzbarku
•	 17.06 – Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi na plaży
•	 17.06 – Święto Rzeki Wel w Podcibórzu
•	 24.06 – Otwarcie Sezonu – I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
•	 25.06 – Dzień Ojca w kajaku – spływ kajakowy rzeką Wel
•	 30.06 – Festyn w Glinkach

LipieC
•	 1.07 – Święto Lipy Starym Dłutowie
•	 1-2.07 – Triathlon Energy
•	 2.07. – Powiatowe Wieczory z Poezją
•	 8.07 – Święto Ryby w Wąpiersku
•	 9.07. – Powiatowe Wieczory z Poezją
•	 15.07 – Festyn rodzinny w Miłostajkach
•	 16.07 – Festyn rodzinny w Nowym Dworze
•	 22.07 – VII Festyn Rodzinny w Jamielniku
•	 23.07. – Gminne Zawody OSP
•	 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
•	 11.08. – Obchody urodzin gen. Andersa
•	 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
•	 27.08 – Biesiada Pokoleniowa w Zdrojku

wrzeSień
•	 2.09 – Święto Kapusty w Nowym Dłutowie
•	 9.09 – Święto Kartofla w Kotach
•	 16.09 – Święto Żurawiny w Jeleniu
•	 23.09 – Dzień Cebuli we Wlewsku
•	 24.09 – Niedziela Cittaslow
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Zwycięski projekt

Rozstrzygnięcie konkursu na logo
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku

Podłączeni do Słońca Śpiewać Każdy Może.
Wiosenne Spotkanie z Piosenką

Młodzieżowa Rada Miejska w Lidzbarku dokonała rozstrzygnięcia ogłoszonego 
konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w  Lidzbarku 
został ogłoszony 1 marca.  Prace  można było nadsyłać do 31 marca br. 
Celem konkursu było wybranie oryginalnego logo Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej Rady. 
W konkursie wzięło udział 5 projektów złożonych w terminie.
Po przeprowadzeniu oceny zgłoszonych projektów Młodzieżowa Rada Miejska 
zdecydowała, że wygrał projekt Pana Krzysztofa Ignaciuka.

Uczennice klasy II B Gimnazjum z Od-
działami Dwujęzycznymi im. Szarych 
Szeregów w  Lidzbarku: Kinga Nowiń-
ska, Julia Lewicka, Klaudia Wiśniew-
ska, Natalia Szklany pod opieką p. Anny 
Ponieważ wzięły udział w  projekcie 
edukacyjnym , ”Postaw na Słońce” re-
alizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Głównym celem projektu było poszerzanie wiedzy na temat odnawial-
nych źródeł energii (OZE).Jednym z  elementów projektu jest udział 
w  konkursie filmowym. W  związku z  tym uczennice nagrały krótki 
reportaż pt. ”Podłączeni do Słońca”. Głównym celem reportażu jest 
promocja wykorzystania energii słonecznej w  naszym mieście. Tym 
samym chciałybyśmy zachęcić mieszkańców Lidzbarka do korzysta-
nia z OZE i stosowania mikroinstalacji fotowoltaicznych we własnych 
gospodarstwach domowych.
Zapraszamy do obejrzenia tego reportażu. który można zobaczyć na 
stronie filmeko.pl/filmy, gdzie można zagłosować (do końca czerwca) 
oraz zamieszczony jest na YouTube. Serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia filmu – Grupa projektowa – Wysłańcy Atuma

Tegoroczny Jubileuszowy Dziesiąty Konkurs Wokalny „Śpiewać Każdy 
Może”, który odbył się 3 maja na zakończenie „Wielkiej Majówki nad 
Welem”, odznaczał się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników 
i  publiczności. W  wypełnionej po brzegi Sali Widowiskowej Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w  Lidzbarku wystąpili amatorzy 
śpiewu reprezentujący wysoki poziom wykonawczy doceniony 
przez profesjonalne jury. Wykonania uczestników oceniali – 
międzynarodowej sławy pianista Stanisław Deja oraz solistka 
operowa Magdalena Kunce (która uświetniła lidzbarski Konkurs 
swoim występem).
Jury przyznało nagrody:
• I miejsce: Katarzyna Moskal
• II miejsce: Irena Sławińska
• III miejsce: Barbara Truszczyńska
i wyróżnienia dla: Izabeli Grams, Ireny Prusak, Wandy Nowińskiej.
Zwycięzców uhonorowano nagrodami rzeczowymi, zaś wszyscy 
uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

•	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

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

lub	na	maila:	vivoincept@gmail.com

Szkoła	Językowa	„Vivoincept”
czeka	na	Ciebie!
angielski,	niemiecki•	Wakacyjne	kursy	językowe	z angielskiego	i niemieckiego	dla	wszystkich	grup	

wiekowych	w atrakcyjnych	cenach	MEGaPRoMoCJE!!!
•	Jeśli	chcesz	się	super	przygotować	do	egzaminów,	zgłoś	się	już	dziś!
•	Za	swój	udział	w kursie	otrzymasz	c e r t y f i k a t !

K U L T U R A

K U L T U R A

K U L T U R A
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Uczniowie nagrodzeni podczas Dnia Prymusa

Dąb Pamięci ku czci ppor. Leona Czarkowskiego w Kiełpinach

W  czwartek, 11 maja w  lidzbarskim Gimnazjum odbył się 
Dzień Prymusa. Część artystyczna powiązana z  projektem 
„Szkoła wierna dziedzictwu narodowemu”, piosenki chóru 
oraz wspaniała atmosfera uprzyjemniły tę piękną uroczystość, 
która stała się już tradycją szkoły.W uroczystości wzięli udział 
uczniowie szkoły „Najlepsi z najlepszych”, ich rodzice, dyrekcja 
szkoły, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz przewodniczący 
Rady Rodziców i  nauczyciele. Uczniowie – finaliści i  laureaci 
olimpiad i  konkursów przedmiotowych otrzymali statuetki 
i  dyplomy, a  ich rodzice gratulacje: Kinga Nowińska kl.2b – 
uzyskała tytuł laureata w  konkursie historycznym oraz II 
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Moja Mała 
Ojczyzna i Zakon Krzyżacki”. Kinga uzyskała najwyższą średnią 
ocen na poziomie klas II i  jednocześnie najwyższą średnią 
w  szkole – 6.0, Bartłomiej Kordalski kl.3a – laureat konkursu 
chemicznego Wiktor Kawka – kl. 3b – laureat konkursu z fizyki, 
Jakub Goszka – kl. 3e – finalista w konkursie chemicznym. Uczeń 
zajął również II miejsce w  województwie na poziomie klas 
trzecich w konkursie z języka niemieckiego „ Łowcy talentów”. 
Jakub uzyskał również bardzo wysoką średnią ocen na 
poziomie klas trzecich – 5,73, Natalia Szklany – kl. 2b – uzyskała 
I  miejsce na poziomie klas II w  Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Niemieckiego „ Łowcy Talentów”, Natalia Kiempisty – 
kl.2c – uzyskała I  miejsce w  województwie w  Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia – PCK. Uczennica 

Szkoła Podstawowa w  Kiełpinach w  ramach programu 
„Szkoła wierna dziedzictwu” włącza się w  szereg akcji.  5 
maja społeczność szkoły przy figurce Najświętszego Serca 
Jezusowego w  Kiełpinach zasadziła Dąb Pamięci poświęcony 
ppor. Leonowi Czarkowskiemu  zamordowanemu w  Twerze. 
Jest to pierwszy Dąb Pamięci posadzony w Gminie Lidzbark. Po 
oficjalnym przywitaniu wnuk ppor. Leona Czarkowskiego pan 
Maciej Czarkowski przedstawił sylwetkę Bohatera. Punktem 
kulminacyjnym tej części uroczystości było symboliczne 
posadzenie Dębu Katyńskiego oraz odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy, którego dokonali Maciej Czarkowski oraz Gabriela 
Marcinkowska. Po uroczystości przy figurce zaproszeni goście, 
nauczyciele, rodzice oraz uczniowie przeszli do szkoły  na 
uroczysty apel. Dyrektor szkoły na wstępie odczytała list 
z  Urzędu ds. Kombatantów i  Osób Represjonowanych 
i  zapoznała zebranych z  historią programu „Katyń. . . ocalić 
od zapomnienia”. Inicjatorem programu „Katyń…ocalić od 
zapomnienia” był Ojciec Józef Joniec, prezes stowarzyszenia 
Parafiada. Program objęty jest honorowym patronatem  przez 
Prezydenta RP. Jego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów 
Zbrodni Katyńskiej, a  zarazem przywrócenie ich sylwetek 
zbiorowej pamięci poprzez posadzenie  DĘBÓW PAMIĘCI. 

O Ś W I A T A

Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła 
w  Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady:  jeden 
DĄB to jedno nazwisko. Kolejnym punktem uroczystości 
był występ uczniów Szkoły Podstawowej w  Kiełpinach. Od 
dzisiaj społeczność Szkoły Podstawowej w  Kiełpinach będzie 
miała specjalne miejsce, w którym kultywować będzie pamięć 
o Katyniu.

weźmie udział również w ogólnopolskiej olimpiadzie.
Były też dyplomy dla uczniów za najwyższe osiągnięcia 
edukacyjne:
• Paulina Olszewska kl.1c uzyskała najwyższą średnią ocen 

na poziomie klas pierwszych – 5,71
• Małgorzata Celmer – kl.2b – uzyskała najwyższą średnią 

ocen na poziomie klas drugich i  jednocześnie najwyższą 
średnią w szkole – 6,0

• Szymon Kuklewicz – kl. 3e – uzyskał najwyższą średnią 
ocen na poziomie klas trzecich – 5,75

Łącznie nagrodzono 71 uczniów za najwyższe osiągnięcia 
edukacyjne.
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Triathlon w lipcu! Dwa dni atrakcji i emocji

I Lidzbarski Bieg na Sześć Łap

Sobota to zawody dla dzieci, warsztaty kulinarne,
cross kajaki oraz spotkanie z Marcinem Koniecznym, 

który opowie m.in. o przygotowaniach do startu
Ironman na Hawajach. A w niedzielę duża dawka 

emocji i adrenaliny. Zawody na trzech dystansach oraz 
rywalizacja sztafet. W tym dniu będą także specjalne 

atrakcje dla dzieci oraz dorosłych.

Kiedy Lidzbark debiutował na mapie polskiego triathlonu do mało 
znanej miejscowości na Warmii i  Mazurach przyjechało 200 zawod-
ników. Niemal wszyscy byli zaskoczeni warunkami i  infrastrukturą 
w  miasteczku, ale przede wszystkim serdecznym przyjęciem przez 
mieszkańców, którzy tłumnie kibicowali na trasie rowerowej i biego-
wej. W  tym roku będzie jeszcze ciekawiej, bo organizator wspólnie 
z władzami miasta przygotował sporo atrakcji 1 i 2 lipca br.
W  sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych planowane 
są zawody dla dzieci i  rodziców. Około godz. 15:00, Malika, jedna 
z  najbardziej charyzmatycznych szefowych kuchni poprowadzi 
warsztaty kulinarne, podczas których razem z zaproszonymi gośćmi na 
oczach publiczności, opowiadając o tym co robi, przygotuje specjalne 
dania, które za symboliczne 5 zł przeznaczone na cel charytatywny 
będzie można degustować. 
Warto wspomnieć także drugą edycję cross kajaków pod patronatem 
Marcina Koniecznego. Ta rywalizacja dla wszystkich odbędzie się także 

w sobotę nad jeziorem. Każdy kto wrzuci do puszki min. pięć złotych 
będzie mógł rywalizować w parach na specjalnie przygotowanej trasie. 
– To nie nic trudnego. W  tych zawodach liczy się przede wszystkim 
dobra zabawa – mówi Aldona Dybuk z Triathlon Energy. – W ubiegłym 
roku rywalizowali ze sobą zarówno dzieci jak i  dorośli. Było dużo 
śmiechu.
A  w  niedzielę, kiedy zawodnicy będą rywalizować na trasach, na 
stadionie miejskim Nadleśnictwo Lidzbark przygotuje atrakcje 
dla dzieci. Będzie edukacyjna przyczepa edukacyjna, konkursy 
i  inne atrakcje. W  tym roku, w  strefie finishera, gdzie zawodnicy po 
ukończeniu otrzymają posiłek regeneracyjny będą mogli za kilka 
złotych posilić się ich najbliżsi. 
Warto zaplanować pierwszy weekend w Lidzbarku, bo zabawa będzie 
nie tylko dla startujących, ale także dla ich rodzin.

LKS Wel Lidzbark serdecznie zaprasza dzieci od lat 5 oraz młodzież na zapisy do nowopowstalej Akademii Tenisa Ziemnego.
Spotkanie organizacyjne oraz pierwszy trening odbędzie się dnia 30 maja o godzinie 16.00 na orliku przy ulicy Jeleńskiej.

Wszelkich informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 509 727 713.

„Bieg na Sześć Łap” wystartował w  tym roku po raz pierwszy 
w  Lidzbarku, który dołączył tym samym do przeszło dwustu 
miejscowości organizujących to wydarzenie w  Polsce. Nowa forma 
rekreacji wzbudziła duże zainteresowanie uczestników oraz widzów – 
mieszkańców Lidzbarka i gości „Wielkiej Majówki nad Welem”.
„Bieg na Sześć Łap” jest nową i  popularną inicjatywą propagującą 
aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, w  ramach której 
biegacze – zarówno zawodowi sportowcy jak i  amatorzy – pokonują 
niewielki dystans (w Lidzbarku było to około 1200 metrów) razem ze 
swoimi czworonożnymi pupilami. Psy biorące udział w „Biegu na Sześć 
Łap” startują razem z  właścicielami, bądź też są wybierane spośród 
zwierząt znajdujących się w  lokalnych przytuliskach i  schroniskach 
(lidzbarski bieg współorganizowało przytulisko „Psia Przystań”).
Wspaniała pogoda i naturalne walory Parku Rekreacyjno-Sportowego 
„Małe Jeziorko” zachęcały do wzięcia udziału w  biegu – na start 
zgłosiło się ponad trzydziestu uczestników ze swoimi podopiecznymi. 
Tradycyjnie rozumiana rywalizacja sportowa nie była celem biegu, 

OGŁOSZENIE

S P O R T

którego formuła zachęcała raczej – po prostu – do dobrej zabawy na 
świeżym powietrzu. Na każdego z  uczestników „Biegu na Sześć Łap” 
czekały pamiątkowe medale, na pierwszych zaś na mecie – cenne 
nagrody rzeczowe. Lidzbarskie przytulisko przygotowało także stoisko 
z pysznymi ciastami, dochód z zakupu których został przeznaczony na 
cele funkcjonowania tej placówki.
Lidzbarski „Bieg na Sześć Łap” był wspaniałym wydarzeniem, które – 
mamy nadzieję – na stałe pozostanie na mapie biegów z czworonogami 
w Polsce.
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