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Nie truj. Weź dotacje. Wymień piec

ieszkańcy Gminy Lidzbark, którzy 
mają w domu stare piece węglowe 
będą mieli możliwość ich wymiany 
na proekologiczne. Wszystko po to, 

by zmniejszyć w gminie emisję zanieczyszczeń 
do powietrza, w  szczególności pyłowych, 
z  pieców c.o. przestarzałej konstrukcji oraz 
niskowydajnych, nieekologicznych kotłów. 
Z  inicjatywy burmistrza Macieja Sitarka, 12 
czerwca 2017 r. Rada Miejska w  Lidzbarku 
podjęła uchwałę w  sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z  budżetu Gminy Lidzbark na zadania 
służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.
Dotacje przyznawane będą na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne, w  tym na: ogrzewanie 
gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, podłączenie do sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, automatyczne 
kotły opalane tzw. pelletem, automatyczne kotły opalane ekogroszkiem

Komu i ile?
Wnioski składane będą przed realizacją zadania. Dotacja obejmie koszty poniesione na: demontaż palenisk węglowych, 
zakup i  montaż nowego źródła ogrzewania, wykonanie lub modernizację instalacji związanej z  nowym źródłem 
ogrzewania, modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego 
źródła ogrzewania.

Wysokość dotacji celowej wyniesie 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto dla budynku 
mieszkalnego, jednorodzinnego lub dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.

W związku z przyznawanymi dotacjami planowane są konsultacje z mieszkańcami.
O szczegółach będziemy informować na stronie www.lidzbark.pl oraz na facebook’u.

Terminy i miejsca spotkań:
17.07. godz. 17.00 – Osiedle Nowe Działki ul. Orzeszkowej (przy sklepie spożywczym)
18.07. godz. 17.00 – Osiedle Stare Działki ul. Południowa (przy sklepie spożywczym)
19.07. godz. 17.00 – Osiedle Skarpa – Przychodnia Zdrowia
20.07. godz. 17.00 – Plac Hallera – przy kościele Św. Wojciecha

Rozbudowa monitoringu
– jest 38 kamer

Inwestycji
ciąg dalszy

Absolutorium dla burmistrza 
Macieja Sitarka jednogłośne
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40 lat minęło

Wędkarski Dzień Dziecka

W sobotę natomiast, 17 czerwca w Ośrodku Wczasowym 
„LECH” odbył się zjazd pierwszych absolwentów dziennego 
Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, rocznik 1977.
Czterdzieści lat minęło od chwili, kiedy pierwsi uczniowie 
dziennego Liceum Ogólnokształcącego, założonego przez 
mgr Edwarda Klemensa, zdali egzamin maturalny.  Był to 
szósty Zjazd, na którym spotkali się byli uczniowie wspólnie 
 z uczącymi ich nauczycielami.
Czas nieubłaganie ucieka, więc, aby go zatrzymać choćby 
na jedną noc, od 2008 roku ta wyjątkowa klasa organizuje 
dodatkowo coroczne spotkania tylko w gronie absolwentów. 
Łączy ich szczególna więź, dla której warto pokonać nawet 

Z okazji Dnia Dziecka w  dniu 3.06.2017 r. wszystkie chętne 
dzieci mogły wziąć udział w zawodach wędkarskich „z przymru-
żeniem oka” organizowanych przez Koło PZW w  Lidzbarku . 
Dwadzieścioro ośmioro adeptów wędkarskich w różnym wieku, 
choć nie starszych niż 12 lat nad Małym Jeziorkiem po rozlo-
sowaniu stanowisk i przygotowaniu się do zmagań rozpoczęło 
zawody. Po 2 godzinnym wędkowaniu i zważeniu ryb wyłoniono 
zwycięzców. Ryby złowione w trakcie zawodów wspólnie z węd-
kującymi zostały wpuszczone do jeziora Lidzbarskiego. W  ten 
sposób dokonano wspólnie zarybienia dużego jeziora.
Sędzia Główny zawodów – Tomasz Młynarczuk i Sędzia Wagowy 
– Dawid Bartykowski w asyście Prezesa Koła PZW w Lidzbarku 
Andrzeja Marchlewicza oraz w obecności Burmistrza Lidzbarka 
Macieja Sitarka i zastępcy Janusza Bieleckiego najlepszym wrę-
czyli medale, puchary i dyplomy a wszystkim uczestnikom zawo-
dów upominki. Dzieci rozlosowały między sobą nagrody takie 
jak kołowrotki, wędki , podbieraki i siatki.

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

ISSN 2392-3059

Kalendarz imprez – Lipiec
 
1.07. – Święto Lipy w Starym Dłutowie – 16:00
1-2.07. – Triathlon Energy
2.07. – Powiatowe Wieczory z Poezją – 18:00 
8.07. – Święto Ryby w Wąpiersku – 15:00
9.07. – Powiatowe Wieczory z Poezją – 18:00 
15.07. – Festyn rodzinny w Miłostajkach – 15:00 
16.07. – Festyn rodzinny w Nowym Dworze – 13:00 
22.07. – VII Festyn Rodzinny w Jamielniku – 18:00
23.07. – Gminne Zawody OSP 
29.07. – II Turniej Plażowej Piłki Siatkowej – 10:00 
28-30.07. – Dni Lidzbarka 2017

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

setki kilometrów. Wspomnienia, rozmowy, wspólne śpiewanie, 
oglądanie zdjęć, żarty i tańce to recepta na wspaniały, mile 
spędzony wieczór  w gronie przyjaciół.
W  tegorocznym Zjeździe udział wzięło 5 nauczycieli oraz 24 
absolwentów.
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Lidzbarski Hufiec ZHP otrzymał nową 
siedzibę. Mieści się ona teraz przy ul. 
Działdowskiej 10 A w budynku byłej gazowni. 
Pomieszczenie zmieniło się nie do poznania – 
obecnie jest to kilka pomieszczeń takich jak 
sekretariat z  gabinetem, kuchnia czy pokój 
harcmistrzowski oraz główna sala zwana 
harcówką. 14 czerwca br. nastąpiło uroczyste 
otwarcie z  udziałem burmistrza Lidzbarka 
Macieja Sitarka, Harcmistrza Grzegorza 
Woźniaka – członka Głównej Kwatery 
ZHP, Komendanta Chorągwi Warmińsko-
Mazurskiej ZHP Jakuba Zięty, delegacji Hufca 
Braniewo Arkadiusza Witkowskiego oraz 
Jana Turoniuka. Na uroczystości obecni byli 
także dyrektorzy i przedstawicieli wszystkich 
szkół z  terenu Gminy Lidzbark oraz licznie 
zgromadzeni sympatycy hufca ZHP, zuchy, 
harcerze i ich rodzice.
Podczas środowej uroczystości nie zabrakło 
przecięcia wstęgi oraz podziękowań za 

A K T U A L N O Ś C I

nieocenioną pomoc. „Jestem przekonany, że 
członkom Hufca Lidzbark Welski nie zabraknie 
uporu i  determinacji w  dalszych działaniach 
zmierzających ku temu, aby zaplanowane 
przedsięwzięcia mogły zostać możliwie 
szybko i  sprawnie zrealizowane. Życzę, aby to 
miejsce było pełne pozytywnych wspomnień, 
poszczególne piony rozwijały się a  nowi 
członkowie w  swych gromadach i  drużynach 
Hufca Lidzbark Welski znaleźli swoje miejsce 
i  pięli się wzwyż” – powiedział burmistrz 
Lidzbarka, Maciej Sitarek.
Jest to teraz zadbane i  przyjazne miejsce 
spotkań lidzbarskiej braci harcerskiej. Należy 
dodać, że z  lidzbarskiej Harcówki korzysta 
obecnie ok. 250 harcerzy z  całej gminy 
a także większość organizacji i stowarzyszeń. 
Zuchy i  harcerze nie ukrywali zadowolenia 
i zapewniają, że będą dobrymi gospodarzami.
Prace wykonali pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy Lidzbark.

Inwestycji ciąg dalszy

Mamy szczyt inwestycji w  trakcie realizacji 
w  różnych lokalizacjach na terenie 
Lidzbarka i  gminy. Zakończyła przebudowa 
drogi w  Kiełpinach za niespełna 120 tys. 
zł., a  także przebudowa drogi w  Bełku za 
119  584,29 zł. Zagospodarowana została 
również działka nr 252/2 w  m. Bryńsk 
za 19  987,50 zł. Zakończyła się również 
modernizacja drogi w Klonowie, której koszt 
to niespełna 145 tys. zł. Zagospodarowane 
zostały również działki na ul. Zieluńskiej 
naprzeciwko Komisariatu Policji, za 30 tys. zł. 
Dobiegły również końca prace przy budowie 
chodnika w  Tarczynach za 34  582,07 zł. 
Wykonana została również przebudowa 
drogi w Chełstach, za 45 940,50 zł, na którą 
udało się uzyskać dofinansowanie z Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Wykonawcą tych 
inwestycji jest firma KAMEX.
Trwa przebudowa chodnika na ul. Jeleńskiej, 
a także budowa placu przy świetlicy wiejskiej 
w  Jamielniku, którego koszt sfinansowany 
zostanie z funduszu soleckiego. 
W  najbliższym czasie rozpocznie się 
przebudowa drogi w Kiełpinach naprzeciwko 
szkoły. Do końca lipca wykonane zostaną 
również drogi w Zalesiu i Zdrojku.

A K T U A L N O Ś C I

Droga w Kiełpinach

Droga w Chełstach

Przed Po

Przed Po
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Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku Lidzbark uczestniczył w Festiwalu Cittaslow, który tym razem odbył się 
20 maja w Kaletach na Śląsku. To już trzecia edycja tej imprezy podczas której mieliśmy okazję zaprezentować lokalną żywność 
i rękodzieło. Dzięki temu nasze stoisko było jednym z najbardziej obleganych podczas całego festiwalu. Festiwal Cittaslow był 
prezentacją dorobku i potencjału miejscowości skupionych w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, których najliczniejsza grupa 
znajduje się w regionie warmińsko-mazurskim. Warto zaznaczyć, że Lidzbark wystawił stoisko z wydawnictwami promocyjnymi 
oraz z ofertą ośrodków wczasowych, hoteli, parków krajobrazowych i nadleśnictwa. Podczas trwania Festiwalu mieliśmy również 
okazję kibicować przedstawicielom naszego urzędu, którzy wspierali reprezentację przedstawicieli miast Cittaslow w rozegranym 
meczu piłki nożnej przeciwko reprezentacji Kalety, który zakończył się remisem.

W 2018 roku to Lidzbark będzie gościł przedstawicieli miast Cittaslow na kolejnym Festiwalu. Zapraszamy już teraz!

Nieodłącznym elementem krajobrazu naszej gminy jest 
meandrująca rzeka Wel. To ona w  sobotę 17 czerwca stała 
się bohaterką imprezy w  Podciborzu. Sołtys sołectwa Cibórz 
zaprosił wszystkich na imprezę plenerową pod miejscowy 
„grzybek”. Goście, jak i  pogoda, dopisali. Program Święta 
Rzeki Wel był na tyle bogaty, że każdy znalazł coś dla siebie. 
Animatorzy z MGOK zorganizowali czas dzieciom proponując 
różnego rodzaje zabawy i  konkursy. Dzięki gościnności 
i uprzejmości lokalnych mieszkańców dla wszystkich dostępny 
był grill, ognisko, słodkie przekąski i  napoje. Wśród gości 
obecni byli reprezentanci lokalnych władz samorządowych. 
Zgromadzonym mieszkańcom czas umilał zespół muzyczny, 
przy akompaniamencie którego wszyscy wspólnie bawili się do 
godzin wieczornych. 

Święto Rzeki 
Wel to pierwsza 

plenerowa impreza 
rozpoczynająca 

cykl imprez 
tematycznych na 

wsiach. 

Lidzbark na Festiwalu Cittaslow w Kaletach

Spotkanie nad rzeką Wel

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 poniedziałek, 12 czerwca, podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej 
w Lidzbarku radni udzieli jednogłośnie burmistrzowi Maciejowi 
Sitarkowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2016 
rok. – Panie burmistrzu poprzeczka została podniesiona bardzo 
wysoko, o  czym już niejednokrotnie mówiłem. Miasto i  Gmina 
Lidzbark idą w  dobrym kierunku. 5  767  094,32 zł to środki 
europejskie zainwestowane w  naszą gminę w  2016 roku, które 
pomogły w  realizacji wielu inwestycji. Mogę tylko pogratulować 
takiego wyniku i życzyć dalszych sukcesów – mówił Michał Dzimira, 
przewodniczący Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, 
Kultury i  Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku. Podczas sesji, 
po raz kolejny nieobecny był przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Lidzbarku Tomasz Dudaniec. Obrady sesji absolutoryjnej 
w  sposób rzeczowy przeprowadziła wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Grażyna Zakrzewska. – Za ten miniony budżet 
chciałbym podziękować moim najbliższym współpracownikom, 
radnym, sołtysom i  pracownikom urzędu. Dziękuję że mogłem na 

Wspólne inwestycje są sprawdzianem dobrej współpracy 
pomiędzy samorządami. Przykładem może być droga 
Kiełpiny-Rynek, zrealizowana przez Gminę Lidzbark oraz 
Gminę Grodziczno, której otwarcie odbyło się w  sobotę, 3 
czerwca o  12.30. – Nowo powstała inwestycja to droga, która 
łączy dwa powiaty, nowomiejski i  działdowski oraz dwie gminy, 
Gminę Lidzbark z  Gminą Grodziczno. Jest to droga budowana 
w partnerstwie z Gminą Grodziczno, a łącznie jest to około 3 km. 
nowego asfaltu i  przede wszystkim łączy takie miejscowości jak 
Rynek i Kiełpiny. – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. To 
kolejna duża przebudowa w  miejscowości Kiełpiny. Odcinek 
o  długości 1 165 metrów w  sumie kosztował 702 542,37 zł 

Absolutorium dla burmistrza Macieja Sitarka jednogłośne

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Dobra współpraca
to podstawa

z czego 511 528,00 zł to dofinansowanie z PROW. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, 
wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański, Przewodnicząca 
Rady Gminy Grodziczno Urszula Plitt, sołtys Kiełpin Łukasz 
Machujski, radny Rady Miejskiej Tadeusz Kosman oraz sołtys 
Rynku Tomasz Januszewski.

państwa liczyć. Cieszy mnie, że w tym budżecie po raz drugi znalazł 
się fundusz sołecki – mówił burmistrz Maciej Sitarek.
Tuż przed głosowaniem burmistrz przedstawił szczegółowe 
dane finansowe gminy oraz najważniejsze spośród 52 
wykonanych inwestycji, wśród których znalazły się: 
uruchomienie ambulatorium i  remont przychodni zdrowia, 
budowa drogi Wąpiersk-Kiełpiny, budowę ronda na ul. 
Zieluńskiej czy też rozbudowa monitoringu i zakup samochodów 
dla OSP Wąpiersk i ŚDS Lidzbark. Rekordowa jest także kwota 
dochodów budżetowych, która pierwszy raz w  historii gminy 
przekroczyła 55 mln zł przy jednocześnie rekordowo niskim 
zadłużeniu gminy, które na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 3 781 
124 zł i stanowiło 6,8% wykonanych dochodów budżetowych.
Absolutorium udzielane jest przez Radę Miejską i  oznacza 
stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określo-
nym przedziale czasowym (konkretnie: danego roku).
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Lidzbark Uśmiechnięty

Pierwszy Lidzbarski Maraton MTB

A K T U A L N O Ś C I

Pierwszy tydzień czerwca upłynął w  Lidzbarku 
pod znakiem uśmiechu. Uśmiechnięta akcja 
integrowała i  budowała dobrą atmosferę 
w  naszym mieście. Na zaproszenie burmistrza 
Lidzbarka Macieja Sitarka, Marek Wysoczyński 
z  @WorldSmileArchive był uśmiechniętym 
profesorem naszych szkołach.
Projekt Światowego Archiwum Uśmiechu 
i  smile coaching, czyli worldsmilearchive.com 
także czynił dobro dla sportowców i  muzyków 
w  Lidzbarku. Na plaży miejskiej odbyło się 
spotkanie z  WOPR i  kajakarzami, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP również miała również swoją 
chwilę na głośny uśmiech. Kluby sportowe UPKS 
PONCIO i LKS WEL Lidzbark też miały okazję by 
uczestniczyć w uśmiechniętych warsztatach. Ale 
owoce tego spotkania mają być dla wszystkich. 
Bo jeden uśmiech produkuje drugi. Bo uśmiech 
to most, to okno na świat, uśmiech to coś co łączy. 
Uśmiech to chwila mądrości, z łzą, która jest jak 
deszcz dla kwiatów, uśmiech to słońce. I  tego 
słońca potrzeba.

Do imprez promujących Miasto i  Gminę Lidzbark dołączyła 
kolejna wielka impreza sportowa: Lidzbarski Maraton MTB. 
120 zawodników przy pięknej pogodzie zmagało się na 
malowniczej trasie Górznieńsko-Lidzbarskiego i  Welskiego 
Parku Krajobrazowego. Wśród nich zastępca burmistrza 
Janusz Bielecki, który udowadnia, że rower jest dobry dla 
każdego, wystarczy trochę poćwiczyć:
– Trasa nie tylko dla zawodowców, także dla amatorów – ja jestem 
tego najlepszym przykładem. Na rower wsiadłem pierwszego maja 
czyli miesiąc temu. Mamy piękną ścieżkę wkoło jeziora więc co 
drugi dzień po 10 kilometrów i  można było dzisiejszą trasę fajnie 
ukończyć, dojechać do końca i  to w  dobrej prędkości. Polecam 
wszystkim – mówi zastępca burmistrza Janusz Bielecki.
Do zawodów zgłosili się rowerzyści z  wielu miejsc Polski. 
Po dojechaniu do mety, wycieńczeni zgodnie stwierdzili, że 
trasa przygotowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu oraz Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku była 
niezwykle wymagająca. Lidzbarki Maraton Rowerowy MTB 
będzie się odbywał cyklicznie. Kto nie wziął w nim udziału w tym 
roku, będzie miał kolejne okazje. Warto więc odkurzyć rowery, 
wyruszyć na lidzbarskie szlaki i  samemu spróbować swoich 
sił. Tym bardziej, że jak podkreślają organizatorzy – trasy są 
przygotowane dla każdego niezależnie od zaawansowania 
i wieku:

A K T U A L N O Ś C I

– Warto dodać, że w  dzisiejszych zawodach berze udział 
przedstawiciel rady powiatu działdowskiego, bierze również udział 
przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w postaci mojego zastępcy 
a  w  najstarszej kategorii wiekowej bierze udział jeden z  byłych 
burmistrzów Lidzbarka – mówi burmistrz Maciej Sitarek.
We wszystkich kategoriach wręczono dyplomy, medale 
i  pamiątkowe statuetki, a  zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe. W  rajdzie udział wzięło kilkunastu mieszkańców 
Gminy Lidzbark.
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Dzień Dziecka na Bulwarze
A K T U A L N O Ś C I

Z okazji Dnia Dziecka, 4 czerwca na Bulwarze przy ul. 
Działdowskiej kilka minut po 15.00 burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek wypuszczając pęk balonów uroczyście otworzył piknik 
rodzinny. Przy współpracy Hufca ZHP Lidzbark, MGOK, 
MOSIR oraz Urzędu Miasta bulwar przy rzece Wel zamienił się 
w wielki plac zabaw. Były popisy taneczne i wokalne, występy 
artystyczne najmłodszych mieszkańców, gry i zabawy sportowe 
oraz konkurencje rodzinne. Nie zabrakło również dmuchanego 
placu zabaw, który cieszył się ogromną popularnością. Dzieci 
mogły zrobić sobie zabawne zdjęcie w fotobudce, przenieść się 
do wirtualnej rzeczywistości, spróbować swoich sił w udzielaniu 
pierwszej pomocy, a także poznać uroki rzeki Wel i przepłynąć 
kajakiem pod okiem lidzbarskich WOPRowców. Dzięki balonom 
i  bańkom mydlanym bulwar nad Welem stał się niezwykle 
kolorowym miejscem. Maluchom tego dnia wolno było wsiąść 
za kierownicę wozu strażackiego, a także przejechać się ulicami 
Lidzbarka bryczką i  Welexem. Niespodzianką dla dzieci były 
również kupony na lody rozdawane przez samego Burmistrza. 
Niedzielna impreza rozpoczęła w  naszym mieście Tydzień 
Uśmiechu, a  Pan Marek Wysoczyński – coach uśmiechu, 
z  podnośnika strażackiego zrobił uczestnikom uśmiechnięte 
zdjęcie.  Na miejscu był również punkt gastronomiczny, gdzie 
można było kupić słodkości.
Festyny z  okazji Dnia Dziecka odbyły się również na terenie 
kilku sołectw.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim osobom, firmom 
i  instytucjom, które pomogły zorganizować ten wyjątkowy 
dzień – WOPR Lidzbark, strażakom z OSP Lidzbark, Kajakiem 
po Welu – Małgorzata i  Marek Szatkowscy, firmie Kolorowy 
Parasol – Ewelina Falba, Fotobudka – Paweł Siedlikowski, 
Time4VR – Jagoda Kordas, Farma Noego – Izabela i  Ryszard 
Grams.
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Rozbudowa monitoringu – jest 38 kamer

Welex wraca na drogi!

A K T U A L N O Ś C I

Lidzbarskie Centrum Monitoringu, mieszczące się w  budynku przy ul. 
Dworcowej zostało po raz 3 doposażone, tym razem na kwotę 70 tys. 
złotych. W tym momencie terenu Lidzbarka strzegą 38 kamery. 
Monitoring na terenie naszego miasta zainstalowany został w  2015 
roku i początkowo obejmował ścisłe centrum Lidzbarka okiem 22 kamer. 
– Pracownicy monitoringu śledzą obraz z  kamer na 9 monitorach 
i w sytuacji łamania prawa lub niebezpieczeństwa od razu informują 
policję. Zadaniem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz zmniejszenie ilości aktów wandalizmu w  naszym 
mieście – mówi burmistrz Maciej Sitarek. 

Obecnie mamy 9 kamer szyb-
koobrotowych na ulicach – 
Dworcowa, Nowy Rynek, Plac 
Hallera, Zamkowa, Nowa, na 
Bulwarze przy ul. Działdow-
skiej, na Plaży Miejskiej, 2 nad 
Małym Jeziorkiem oraz 24 
kamery stacjonarne rozmiesz-
czone na terenie całego miasta. 
Dzięki kamerom z  monitorin-
gu od początku jego istnienia 
udaremniono wiele wykroczeń 
i przestępstw.
Udało się m. in. ująć sprawców 
dewastacji koszy na terenie 
miasta, żartownisiów, którzy 

A K T U A L N O Ś C I

26 czerwca na lidzbarskie drogi wrócił Welex. Nowa trasa startuje z ul. Jeleńskiej, przez ul. Działdowską (Bulwar), Plac Hallera, 
Przychodnię Zdrowia, ul. Zieluńską (tartak) kończąc na ul. Południowej.
Przystanek na ul. Targowej dostępny będzie tylko w CZWARTKI.

W tym sezonie Welex pozostaje darmowym środkiem transportu
dla mieszkańców i turystów i kursuje od poniedziałku do piątku.

dolali płynu do mycia naczyń do fontanny na ul. Plac 
Hallera, ustalić kierowcę, który samochodem cięża-
rowym zniszczył barierki przy ul. Piaski. Policjanci za-
trzymali także wędkarza nielegalnie łowiącego ryby 
na Małym Jeziorku, który okazał się osobą poszuki-
waną, a co więcej posiadał przy sobie narkotyki.
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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

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 !

Obchody 140- lecia Szkoły Podstawowej w Lidzbarku

W czwartek, 2 czerwca odbyły się uroczyste obchody 
40-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Tadeusza 
Kościuszki, które rozpoczęły się mszą świętą w  kościele pw. 
Świętego Wojciecha. Po mszy św. uczniowie, nauczyciele oraz 
zaproszeni goście na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP 
w  Lidzbarku oraz sztandarami szkól z  naszej gminy udali się 
pochodem ulicami miasta do Szkoły Podstawowej na dalszą 
cześć uroczystości. Cześć oficjalną rozpoczęło wprowadzenie 
sztandaru szkoły w asyście absolwentek szkoły, które ten sam 
sztandar 40-lat wcześniej wprowadzały przy okazji nadania 
szkole imienia. Beata Piątkowska, dyrektor szkoły, przybliżyła 
gościom historię szkoły, opowiedziała o  zmianach, które 
dokonały się na przestrzeni lat oraz przedstawiła plany na 
przyszłość. Głos zabrał również burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek, który wspomniał o  planowanej rozbudowie szkoły, 
wzbogacając ją o nowe dodatkowe skrzydło. Po części oficjalnej 
miała miejsce cześć artystyczna przygotowana przez uczniów 
szkoły m.in.: pokazy taneczne, scenki z życia patrona Tadeusza 
Kościuszki, występ zuchów i występy gimnastyczne. Następnie 
zostali wyróżnieni zasłużeni absolwenci szkoły, emerytowani 
nauczyciele i sympatycy placówki.
Każdy z gości otrzymał specjalnie przygotowaną na tę okazję 
książkę na temat szkoły podstawowej w Lidzbarku, autorstwa 
Michała Dzimiry i Magdaleny Zawadzkiej.

O Ś W I A T A
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Gala Mecenatu Kultury

Czytanie zbliża, czyli XVI Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom w Lidzbarku

W niedzielę 11 czerwca w  Sali Widowiskowej lidzbarskiego 
ośrodka kultury odbyła się, już po raz drugi, uroczysta Gala 
Mecenatu Kultury.
Istotą tego corocznego wydarzenia jest uhonorowanie 
osobowości, instytucji oraz firm szczególnie zasłużonych 
wspieraniu kultury w Lidzbarku i okolicach. Podczas niedzielnej 
Gali nagrodzono: Ewę Rzeszutko, Danielę Gawińską, 
Grzegorza Orłowskiego oraz Andrzeja i  Bożenę Daniluków. 
Wręczenia statuetek dokonał burmistrz Lidzbarka, Maciej 
Sitarek wraz z  Katarzyną Borowską, dyrektorką Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, z którego inicjatywy 
Gala została zorganizowana.
Elementem wydarzenia była projekcja filmowa prezentująca 
postaci nagrodzonych w  rozmowach z  ich znajomymi 
i  współpracownikami. Gala miała również walor estetyczny, 
antraktami w  części oficjalnej były występy pianistyczne 
i wokalne w wykonaniu Stanisława Deji oraz Joanny Gawrisch, 
zaś po jej zakończeniu goście mogli wysłuchać koncertu arii 

„Czytanie zbliża” to hasło tegorocznego już XVI Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom, który jest największym dorocznym 
świętem akcji Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji jest 
zachęcenie dorosłych do czytania dzieciom codziennie przynajmniej 
20 minut dziennie. W  tym wyjątkowym tygodniu, który przypada 
zawsze na początku czerwca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Lidzbarku wspólnie z  lidzbarskimi przedszkolami zaprasza do 
udziału w akcji dorosłych, aby czytali przedszkolakom . W tym roku 
do wspólnego czytania w  Przedszkolu Miejskim i  Niepublicznym 
Przedszkolu „Bajkowy Zakątek” zaproszono rodziców, babcie, 
ciocie, którzy czytali ulubione bajki, baśnie swoje i  swoich dzieci 
oraz współczesne opowiadania dziecięce. Spotkania przebiegały 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, wszyscy dorośli mistrzowsko czytali, 
a dzieci za czytanie dziękowały wierszem, piosenką, a nawet tańcem. 
W tegorocznej akcji czytania wzięli udział: Lucyna Chojnacka, Anna 
Florkowska, Ewelina Gorczyczewska, Natalia Gutowska, Katarzyna 
Jakubowska, Marta Kalisz, Natalia Kłosowska, Agata Lamparska, 
Grzegorz Lemański, Mirosława Ładziak, Katarzyna Łukomska, 
Aneta Pacuska, Anna Pawelska, Judyta Połeć, Anna Raniszewska, 
Ewa Raszkowska, Grażyna Rozińska, Agnieszka Rymer, Katarzyna 
Tomaszewska i  Elżbieta Wiśniewska. Tydzień Czytania zakończył 
się uroczystym spotkaniem z  burmistrzem Lidzbarka Maciejem 
Sitarkiem i  zastępcą Januszem Bieleckim, którzy czytali wiersze 
Juliana Tuwima. Spotkanie w  Urzędzie Miasta i  Gminy było 
wyjątkowe i  radosne, a  pięknie przeczytane wiersze na pewno 
dzieci zapamiętają na długo.

K U L T U R A

K U L T U R A

i  operetek zaśpiewanych przez Krzysztofa Gwiazdę (baryton) 
przy akompaniamencie fortepianowym. Koncert ten wyraziście 
pokazywał, że muzykę klasyczną można zaprezentować 
w „lekki” i przystępny dla odbiorcy sposób.
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S P O R T

Jeleń przed Klonowem i Kiełpinami

Lidzbarski Wel kończy sezon na trzecim miejscu

W niedziele, 11 czerwca na dwóch orlikach 
w  Lidzbarku odbyły się rozgrywki Turnieju 
Sołectw.
W dwóch grupach rywalizowało 10 reprezentacji. 
Grupę A  tworzyły: Klonowo, Bryńsk, Jamielnik, 
Wąpiersk i  Nick. Grupę B: Jeleń, Bełk, Kiełpiny, 
Nowy Dwór i Słup.
Z  każdego grupy wychodziły dwie drużyny. 
Z  grupy A  do dalszej gry przeszły: Klonowo 
i Nick, zaś z grupy B: Jeleń i Kiełpiny.
W półfinale spotkały się pary: Kiełpiny – Klonowo 
oraz Jeleń – Nick.  Lepszymi w  tej rywalizacji 
okazały się drużyny Klonowa i  Jelenia, i  one 
stworzyły parę finałową – identyczną jak rok temu.
W finale w tamtym roku okazał się lepszy zespół 
z  Jelenia wygrywając 3-1. W  tym roku udało 
się im powtórzyć sukces ale dopiero po rzutach 
karnych (3-1), dlatego że w  regulaminowym 
czasie padł remis 0-0. Trzecie miejsce przypadło 
natomiast drużynie z Kiełpin.

LKS WEL Lidzbark meczu o  wszystko rozgromił Ossę Biskupiec 
lecz fantastyczny mecz i  wygrana 8-0 nie wystarczyły do awansu. 
Niestety gorszy bilans bezpośrednich spotkań pozbawił drużynę  
ligi okręgowej. W  równolegle rozgrywanym meczu Osa Ząbrowo 
rozgromił Narzym 5-0. Pomimo braku awansu całej drużynie należą 
się ogromne gratulacje za świetną rundę wiosenną i  zdecydowanie 
lepszą grę. Dla porównania ilości strzelonych bramek: 19 jesienią i 41 
wiosną. Wel zakończył sezon ligowy na 3 miejscu mając tyle samo 
punktów, co awansująca Osa.

Dla wszystkich podczas turnieju 
przygotowane zostały kiełbaski 
z grilla.
Na zakończeniu Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek wręczył wszystkim 
drużynom pamiątkowe statuetki, 
a najlepszym drużynom medale.

Klasyfikacja generalna:

I - Jeleń 
II - Klonowo 
III - Kiełpiny 
IV - Nick 
V - Bełk 

VI - Jamielnik 
VII - Słup 
VIII - Wąpiersk 
IX - Bryńsk 
X - Nowy Dwór
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