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lipcu burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz ze skarbnikiem Gabrielą Sadowską podpisali umowę 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie I etapu modernizacji stadionu miejskiego, 
w ramach którego przebudowane zostanie boisko piłkarskie. Całkowity koszt realizacji zadania 
to 516 156 zł z czego dofinansowanie to 258 000 zł. 

W maju Burmistrz Lidzbarka złożył wniosek na II etap, który polegać ma na dofinansowaniu modernizacji 
stadionu pod kątem rozbudowy o infrastrukturę lekkoatletyczną.

Modernizacja stadionu miejskiego
coraz bliżej

A K T U A L N O Ś C I
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Początek wymiany młodzieży – lidzbarska młodzież w Oebisfelde

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w  Lidzbarku wspólnie 
z  przedstawicielami samorządu i  uczniami z  lidzbarskiego 
gimnazjum uczestniczyła w  obchodach 50-lecia Orkiestry 
z Breitenrode w partnerskiej Gminie Oebiesfelde.
38 członków lidzbarskiej orkiestry, 9 uczniów z  Gimnazjum 
im. Szarych Szeregów z  opiekunem oraz 5 przedstawicieli 
samorządu przez 4 dni przebywało w  partnerskiej Gminie 
Oebisfelde w  Niemczech. Gospodarze przygotowali bardzo 
bogaty program. Lidzbarczanie zwiedzili m.in. budynek nowo 
wyremontowanej Szkoły Podstawowej Drömlingsfüchse, 
w której młodzieży szczególnie spodobał się szkolny dzwonek 
przypominający dźwięk sms. – Dzięki takim spotkaniom 
nasza młodzież ma okazję poznać i  porównać odmienne 
systemy szkolnictwa a  wieloletnie doświadczenia pozwalają 
zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków 
obcych i otwartość na świat, dzięki takim kontaktom – mówi 
burmistrz Maciej Sitarek. W  tym dniu miała miejsce również 
sportowa rywalizacja pn. „Gry bez granic” o  przechodni 
puchar miasta Oebisfelde, który zdobyła strona niemiecka. 

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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Kalendarz imprez – Sierpień
 

4-6.08 – Dni Lasu w Bryńsku

6.08 – Święto Jagody w Bełku - 15.00

19.08 – Ogólnopolskie Regaty Kajakowe 

 – Plaża Miejska – 10.00 

19.08 – Święto Maliny w Słupie – 16.00 

19.08 – Święto Kukurydzy w Ciborzu – 17.00 

26.08 – III Turniej Plażowej Piłki Siatkowej – 10.00 

26.08 – Dzień Dębu w Klonowie – zakończenie lata – 17.00

27.08 – Biesiada Pokoleniowa w Zdrojku – 13.00

27.08 – Gminne Zawody OSP

A K T U A L N O Ś C I

Ostatecznie puchar przekazano na ręce Lidzbarczan, aby 
młodzież z  Oebisfelde mogła przyjechać na rewanż. Młode 
pokolenie bardzo szybko „złapało wspólny język”, co było 
głównym celem wyjazdu.

– Wzajemne poznanie i  zrozumienie młodych pokoleń ma 
duże znaczenie dla trwałego porozumienia między naszymi 
narodami, bo to właśnie młodzi ludzie będą tworzyć przyszłe 
stosunki między naszymi krajami – dodaje Burmistrz Lidzbarka. 
Po zawodach odbyła się prelekcja połączona z  pokazem filmu 
o  dawnej granicy Niemiec i  historii Oebisfelde. Wieczorem 
niemiecka i polska młodzież integrowała się podczas koncertu 
plenerowego. Drugiego dnia młodzież zwiedziła park 
Drömling w Kämkerhorst, gdzie pracownicy parku oprowadzili 
wszystkich po siedzibie, opowiadając o  swojej pracy w  parku. 
Młody wolontariusz Parku Drömling opowiedział o  historii 
herbu Oebisfele nawiązując do gatunków ptaków, w tym sów, 
które żyją na terenie parku. Punktem kulminacyjnym odwiedzin 
były koncerty Orkiestr, w  tym Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP w  Lidzbarku podczas Obchodów 50. rocznicy Orkiestry 
Dętej z  Breitenrode, podczas którego nasza orkiestra została 
nagrodzona gromkimi brawami oraz niezwykle wysoko 
oceniona przez lokalnego krytyka muzycznego. Niespodzianką 
podczas tego koncertu dla naszych niemieckich przyjaciół był 
występ mażoretek.
W  dzień odjazdu na pożegnanie przyszła Orkiestra 
z Breitenrode oraz młodzież niemiecka. Była wymiana adresów, 
upominki i gorące pożegnania.
To przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy ze strony 
niemieckiej – prawie w  całości wizyta została sfinansowany 
przez członków orkiestry Breitenrode.
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Od 2015 roku w Przychodni Zdrowia przy 
ul. Brzozowej sukcesywnie trwają remon-
ty poszczególnych części budynku. Wyre-
montowana została część dla dorosłych 
oraz część dla dzieci zdrowych i  chorych. 
W  tym roku zakończył się remont piętra 
budynku. Całkowity koszt modernizacji 
przychodni to ponad 300 tys. zł. 
W  lutym ubiegłego roku w  lidzbarskiej 
przychodni zdrowia uruchomiono również 
pomoc ambulatoryjną w ramach świadcze-
nia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
W 2016 roku z ambulatorium skorzystało 
2968 osób.
W tym roku planowana jest natomiast ter-
momodernizacja budynku.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Pięćdziesięcioletni jubileusz pożycia małżeńskiego to cudowna okazja, aby okazać swoją miłość, wdzięczność i radość ze wspólnie spędzonych 
chwil. Taką właśnie okazję w czwartek, 29 czerwca miały pary, które w związek małżeński wstąpiły w pierwszej połowie 1967 roku. Z okazji tego 
wyjątkowego jubileuszu 13 par odznaczonych zostało specjalnym medalem przyznawanym z tej okazji przez Prezydenta Polski. Medale oraz 
dyplomy wręczył małżonkom burmistrz Maciej Sitarek. Odznaczeni zostali:

• Melania i Edmund Anger
• Stefania i Andrzej Bartwiccy
• Teresa i Johann Gawrisch
• Czesława i Bronisław Gurzyńscy

A K T U A L N O Ś C I

W tym miesiącu do mieszkańców naszej Gminy trafił już 30 numer bezpłatnego biuletynu „Lidzbark.pl”. Informujemy, 
że wydawcą biuletynu jest Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku. Za stronę redakcyjną odpowiada Wydział Organizacyjny. 
Nakład biuletynu wynosi 4000 sztuk a  co ciekawe miesięczny koszt druku i  składu 1 egzemplarza, który właśnie 
trzymają Państwo w rękach wynosi tylko 32 grosze. Biuletyn dostępny jest w różnych sklepach oraz instytucjach na 
terenie Lidzbarka, a także kolportowany jest do sołtysów na terenie całej Gminy. Dostępny jest również w Urzędzie 
Miasta i Gminy przy ul. Sądowej 21.

A K T U A L N O Ś C I

Przed Po

Przed Po

• Teresa i Stefan Hiszpańscy
• Irena i Kazimierz Karpińscy
• Mirosława i Jan Korpusik

• Teresa i Juliusz Kowalscy
• Zofia i Edmund Małeccy
• Bogumiła i Alfons Nisgorscy

• Stefania i Paweł Rybiccy
• Urszula i Jan Wilamowscy
• Iryka i Władysław Wrzosek
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Cykl imprez tematycznych na terenie naszej 
gminy trwa. Po Święcie Lipy w Starym Dłutowie 
przyszedł czas na Święto Ryby, które w minioną 
sobotę obchodzili mieszkańcy Wąpierska. Podczas 
imprezy, zgodnie z nazwą święta spróbować można 
było potraw rybnych, wśród których znalazły się 
m. in. ryba po grecku, ryba po japońsku czy pstrąg 
wędzony. Zgromadzonym czas umilił występ dzieci z 
SP Wąpiersk. Uczestnicy festyny mogli wziąć udział 
w grach i zabawach sportowych przygotowanych 
przez MGOK w Lidzbarku, a także spróbować 
swoich sił na zainstalowanym specjalnie na tę okazje 
parku linowym, z którego chętnie korzystali zarówno 
młodsi jak i starsi. Potrenować można było również 
strzelanie z łuku czy wziąć udział w zawodach 
wędkarskich. Święto Ryby było również okazją do 
integracji sołtysów z naszej gminy.
Z tej okazji burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek 
wręczył każdemu z nich koszulkę z nazwą swojego 

W sobotę, 1 lipca na boisku szkolnym w  Starym 
Dłutowie odbyła się pierwsza edycja Święta 
Lipy. Lipa nieodłącznie kojarzy się z  początkiem 
lata, jej kwiaty posiadają delikatny, miodowo-
waniliowy zapach, zaś herbatka lipowa zwalcza 
każde przeziębienie. To właśnie dlatego lipa 
została bohaterką święta w  Starym Dłutowie. 
Impreza zgromadziła licznie przybyłych gości 
z całej Gminy. Nie zabrakło Burmistrza Lidzbarka 
Macieja Siarka i  zastępcy burmistrza Janusza 
Bieleckiego. W  pierwszej odsłonie Festynu 
Rodzinnego zaprezentowały się „Ach te baby”, 
zaraz po nich sceną zawładnęli uczniowie Szkoły 
Podstawowej, którzy swoimi brawurowymi 
występami tanecznymi i  wokalnymi wywołali 
burzę oklasków. W  programie nie zabrakło 
zabawnych konkurencji z  nagrodami dla dzieci 
i  dorosłych przygotowanych przez animatorów 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, pokazu 
Zumby w  wykonaniu grupy z  Lidzbarka, 
przejażdżek bryczką, degustacji ciast, Welexa, 
występów wokalnych i zawodów przygotowanych 
przez zastęp strażaków ochotników z  Dłutowa. 
Kluczowym momentem święta było sadzenie 
lip. Drzewka posadzone zostały przez włodarza 
gminy Macieja Sitarka oraz sołtysa sołectwa 

Ryby w Wąpiersku też mają swoje święto

Spotkanie pod lipą w Starym Dłutowie

A K T U A L N O Ś C I

Stare Dłutowo Józefa Burdalskiego. Podczas trwania festynu wręczone 
zostały również puchary dla uczestników Charytatywnego Turnieju w Piłkę 
Nożną, z którego wpisowe przeznaczone zostało dla mieszkanki Dłutowa – 
Karolinki Rychcik. Pierwsze krople deszczu spadły na uczestników podczas 
części artystycznej, aura nie zniechęciła jednak nikogo i zabawa trwała do 
białego rana.

A K T U A L N O Ś C I

sołectwa. Inicjatorem spotkania była pani sołtys Hanna Krezymon oraz 
rada sołecka.
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

W poniedziałek, 3 lipca Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek 
spotkał się po raz kolejny z  mieszkańcami ulic Jeleńska 
i Myśliwska. Na spotkaniu obecni byli także Sekretarz Urzędu 
Miasta i  Gminy Zbigniew Nosek, radni Michał Dzimira oraz 
Radosław Fryza, a  także prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej – Jan Sarnowski. Burmistrz 
rozpoczął spotkanie od przedstawienia zadań, jakie w 
poprzednim roku zostały wykonane oraz to co w  bieżącym 
roku Gmina zobowiązała się wykonać. Szeroko omówiona 
została także współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową. 
W trakcie spotkania był czas również na dyskusję o problemach 
zarówno osiedla jak i  miasta. Była to doskonała okazja do 
rozmowy o  potrzebach i  pomysłach lidzbarczan związanych 
z  funkcjonowaniem osiedla. – Cieszymy się z  kolejnego 
spotkania z  mieszkańcami ul. Jeleńskiej i  ul. Myśliwskiej. 

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego 
w formie dotacji celowej na realizację siedmiu zadań na terenie naszej gminy. Każda z jednostek zobowiązała się pokryć po Polo-
wie kosztów realizacji inwestycji, dzięki czemu możliwe będzie m. in. przebudowa chodnika w Adamowie, Wlewsku czy Bryńsku.

Spotkanie z mieszkańcami 
ul. Jeleńskiej i Myśliwskiej

Wspólne inwestycje z powiatem działdowskim
W i e ś c i  z  U r z ę d u

Wspólne inwestycje z powiatem działdowskim na rok 2017 Kwota

Przebudowa chodnika w m. Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej nr 1280N  21 000 zł

Przebudowa chodnika w m. Adamowo w ciągu drogi powiatowej nr 1298N 76 000 zł

Kontynuacja przebudowy chodnika w m. Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353N 60 000 zł

Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Jamielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1353N 36 000 zł

Przebudowa parkingu w m. Nowe Dłutowo w ciągu drogi powiatowej nr 1294N 20 000 zł

Przebudowa chodnika – budowa peronów w m. Bełk, szt. 2 w ciągu drogi powiatowej nr 1292N 14 000 zł

Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w m. Wlewsk w ciągu drogi powiatowej nr 1335N 26 000 zł

parking w Dłutowie chodnik w Wąpiersku

Spotykamy się co roku, aby przedstawić Państwu relacje 
z naszych działań. Jest to dowód na to, że władza samorządowa 
– burmistrz i radni z tych okręgów, chcą rozmawiać i słuchać 
ludzi. Przez ostatnie 3 lata na naszym osiedlu wykonano 
ważne inwestycje na ogólną kwotę ponad 2 400 tys. zł. Nasze 
osiedle pięknieje i będzie jeszcze ładniejsze. Dzięki doskonałej 
współpracy radnych z  naszych okręgów z  burmistrzem 
i  prezesem spółdzielni możecie Państwo spodziewać się 
kolejnych inwestycji na naszym osiedlu. Zadbajmy wszyscy, 
aby na ul. Jeleńskiej żyło się jeszcze przyjemniej – powiedział 
na spotkaniu radny Michał Dzimira.
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Druga edycja Triathlon Energy
w Lidzbarku za nami!

A K T U A L N O Ś C I

Rywalizacja do ostatnich metrów, czyli kocioł emocji w Lidzbarku Podczas Hoffer Triathlon Energy. Były spektakularne debiuty, 
wzruszenie oraz tysiące uśmiechów, których nie był w  stanie przepędzić nawet deszcz. Dwudniowa impreza triathlonowa, 
która odbyła się w Lidzbarku w pierwszy weekend lipca zgromadzała w Lidzbarku ponad 300 zawodników z całej Polski, którzy 
mogli zmierzyć się ze sobą na dystansie 1/2 1/4 i  1/8 IronMana. – Jest mi niezmierni miło, że po bardzo dobrym przyjęciu 
ubiegłorocznej imprezy, ponownie staliśmy się triathlonową stolicą Polski. Pozytywnie nastawieni zawodnicy, wymagająca 
arena zmagań i niezawodni kibice, wspierający na każdym kilometrze zdeterminowanych uczestników, tak wygląda przepis na 
sukces najbardziej wymagających zawodów organizowanych w naszym mieście – mówił burmistrz Maciej Sitarek. W sobotę 
natomiast, 1 lipca dzień przed rywalizacją, na Plaży Miejskiej odbył się pierwszy bieg Run for Fun, w którym wystartować mogli 
rodzice ze swoimi dziećmi. O 15.00 odbyło się wspólne gotowanie, w którym razem z Maliką, finalistką programu Top Chef 
udział burmistrz Maciej Sitarek i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Zakrzewska przygotowali humus z ciecierzycy 
z grillowanym bakłażanem, granatem i Pesto z pietruszki, pstrąga wędzonego w sałatce cytrynowej z biała fasolą i ziołami oraz 
kuskus seffa, deser z migdałami pachnący wodą z kwiatów pomarańczy.
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Dzień Ojca w kajaku

Wędkarski Dzień Ojca

A K T U A L N O Ś C I

Z okazji Dnia Ojca WOPR w Lidzbarku przy wsparciu burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka 
zorganizował I rodzinny spływ kajakowy rzeką Wel.

W piątek, 23 czerwca dziewiętnaście drużyn 
rodzinnych, w  składzie osoba dorosła i  dziecko 
do lat 14, rywalizowało nad Małym Jeziorkiem 
w  Wędkarskich Zawodach Spławikowych 
o  Puchar Burmistrza – „Dzień Ojca”. Mimo 
niesprzyjającej pogody, humory dopisywały. 
Po niemalże dwóch godzinach wędkowania, 
zważono złowione ryby i  wyłoniono 
zwycięzców. Najlepszy okazał się team Łukasza 
Nizgorskiego, którego złowione ryby ważyły 2 
630 gramów, drugie miejsce zajął team Jerzego 
Szostkowskiego z  wagą 2 090 gramów. Na 
trzecim miejscu z wagą 1 790 gramów uplasowała 
się drużyna Oskara Kempczyńskiego.

Ciemne chmury na niebie i  lekki 
deszczyk nie zniechęciły uczestników, 
bo łącznie 51 małych i dużych kajakarzy 
przepłynęło prawym i  lewym brzegiem 
jeziora Lidzbarskiego by później wpłynąć 
na jeden z  najbardziej malowniczych 
odcinków rzeki Wel. Na szlaku pogoda 
już dopisała i  tak wszyscy bezpiecznie 
dopłynęli do Ośrodka w Kurojadach gdzie 
czekały kiełbaski, ognisko oraz ciepłe 
napoje. Nad bezpieczeństwem spływu na 
całej strasie czuwało 3 ratowników oraz 
6 młodych adeptek z  WOPR Lidzbark. 
Dla wielu osób była to okazja do tego, by 
pierwszy raz usiąść w kajaku, dla innych 
okazja do aktywnego spędzenia czasu 
wolnego. Niezależnie od celu i motywacji 
każdy z uczestników odniósł pozytywne 
wrażenia i  w  planach jest organizacja 
tego spływu cyklicznie. Serdecznie 
podziękowania należą się państwu 
Szatkowskim i  pani Romanowskiemu 
za nieoceniona pomoc przy organizacji 
spływu oraz właścicielom Ośrodka 
Wellavil w Kurojadach za udostępnienie 
uczestnikom miejsca na ognisko.

A K T U A L N O Ś C I
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III Rodzinne Igrzyska w Starym Dłutowie

W niedzielę 25 czerwca na orliku w Starym Dłutowie, odbyły 
się III Rodzinne Igrzyska „Z sercem do sportu”. Wydarzenie to 
przyciągnęło ponad 300 mieszkańców Dłutowa i okolic, którzy 
zechcieli wziąć udział w  tej sportowej zabawie i  na wesoło 
spędzić niedzielne popołudnie. Nie zabrakło również rodziców, 
dziadków, którzy nie tylko wspierali i dopingowali najmłodszych 
członków swoich rodzin, ale również aktywnie brali udział 
we wszystkich przygotowanych konkurencjach sportowych. 
W  zabawie udział wzięło czterdzieści rodzin, występujących 
nawet w  sześcioosobowych składach. Przygotowane 
konkurencje sportowe nie sprawiły uczestnikom żadnych 
trudności z  ich wykonaniem i  tym samym sprawiły dużo 
radości, uśmiechu i  zadowolenia. Były to m. in. strzały piłką 
z połowy boiska do pustej bramki, strzały piłką do ustawionych 
pachołków, rzut woreczkiem do ruchomego kosza czy zbieranie 
rozrzuconych piłek jednocześnie przez wszystkich uczestników. 
Dla wszystkich przybyłych organizator przygotował słodki 
poczęstunek oraz grilla, a  dla wszystkich aktywnie biorących 
udział w zabawie przygotowane były nagrody oraz medale dla 
najmłodszych. Nagrodą główną do wygrania był ufundowany 
przez Burmistrza Lidzbarka Rower Górski, który w  drodze 
losowania stał się własnością 10 letniego mieszkańca Nicka 
– Kacpra Kozłowskiego. – Jako organizator tego małego 
Sportowego Święta uważam to wydarzenie za wielki sukces, 
ponieważ nie często udaje się zebrać w  jednym miejscu tak 

17 czerwca na plaży miejskiej w  Lidzbarku 
odbył się festyn z  okazji Międzynarodowego 
Dnia Krwiodawcy połączony z  poborem krwi 
w którym krew oddało 58 krwiodawców.

FOTOmigawka

A K T U A L N O Ś C I

dużą liczbę rodzin bawiących się sportem i  jednocześnie 
rywalizujących ze sobą o miano zwycięzców – mówi Krzysztof 
Sadowski, animator na orliku w  Dłutowie oraz organizator 
imprezy.
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Powiatowe Wieczory z Poezją
Piotr Cyrwus w Lidzbarku

W niedzielę 2 lipca galeria Nowa Przestrzeń przy lidzbarskim 
ośrodku kultury gościła pierwszy z cyklu odbywających się tego 
lata m.in. w Lidzbarku, Powiatowych Wieczorów z Poezją.
Licznie przybyła publiczność mogła usłyszeć utwory poetyckie 
i  prozatorskie Teresy Dwórznik – Romańskiej w  interpretacji 
autorki oraz znanego aktora filmowego, telewizyjnego 
i  teatralnego, Piotra Cyrwusa. Obok tekstów pochodzącej 
z  Jabłonowa pisarki pojawiła się również klasyka polskiej 
literatury; oprawę zaś muzyczną wydarzenia stanowiły 
utwory fortepianowe w  wykonaniu pianisty Stanisława Deja 
oraz piosenka poetycka śpiewana przez Joannę Domańską-
Gawrisch.

K U L T U R A

Wzruszający wieczór wspomnień

9 lipca natomiast podczas kolejnego Spotkania z  Poezją Lidia 
Sadowa przypomniała twórczość Zbigniewa Rzeszutko – 
wybitnego lidzbarskiego pisarza, który odszedł w zeszłym roku. 
Tym razem gościem poetyckich spotkań i gwiazdą wieczoru była 
aktorka teatralna i filmowa Lidia Sadowa znana z takich seriali 
jak „Barwy szczęścia” czy „Ranczo”.  Z  okazji tego spotkania 
wydany został tomik poezji na cześć zmarłego mieszkańca 
Lidzbarka. Podczas, gdy Lidia Sadowa prezentowała wiersze 
napisane przez Zbigniewa Rzeszutko, poeci czytali wiersze 
napisane po jego odejściu inspirowane znajomością z  nim 
i wspomnieniami.
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S P O R T

Rozpoczęliśmy sezon Plażowej Piłki Siatkowej 
o Puchar Burmistrza

I Turniej w Boule Sukcesy lidzbarskich 
tenisistów stołowych

W sobotę, 7 lipca na Orliku Garbuzy odbył się 
I  Turniej w  Boule, w  którym wzięło udział 10 
osób. Gra w Boule polega na precyzji i ruchach 
taktycznych, które są nie lada wyzwaniem dla 
zawodników. W  turnieju zastosowano system 
rywalizacji każdy z  każdym. Pierwsze miejsce 
zajął Błażej Nawrocki, drugie Bartosz Stefański, 
zaś trzecie miejsce przypadło Błażejowi 
Jackowskiemu. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale i nagrody okolicznościowe.

W  Mrągowie  zawodnicy klubu 
LKS WEL LIDZBARK wzięli udział 
w   Mistrzostwach Województwa 
Skrzatów i żaków  w tenisie stoło-
wym. Najważniejszy tytuł w kate-
gorii skrzat powędrował do Paw-
ła Witkowskiego, który w finale 
pokonał Michała Lipowskiego KS 
Dekorglass Działdowo w setach 
3:2  .  Natomiast Miłosz Łoziń-
ski stanął trzykrotnie na podium 
zajmując III miejsce w kategorii 
ŻAK w grze pojedynczej Ponadto 
zawodnicy LKS WEL LIDZBARK 
okazali się niepokonani   i zdobyli I 
miejsce w grze deblowej Witkow-
ski/Łoziński . Miłosz Łoziński po 
kolejny stanął na podium w grze 
mieszanej w parze Skakuj Joanna 
- UKS Olimp Kętrzyn zajmując III 
miejsce.

W pierwszą sobotę wakacji na plaży miejskiej  I turniejem 
rozpoczęliśmy sezon Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza. Zawody zostały rozegrane systemem brazylijskim 
a udział wzięło 12 par m.in. z takich miast jak Grudziądz czy 
Olsztyn. 

Najlepsze pary:
I Miejsce 
Wiktor Mielczarek – Lidzbark, Bartosz Tomczak – Olsztyn 
II Miejsce
Dawid Karpiński  – Lidzbark, Patryk Stępień  – Działdowo 
III Miejsce
Jakub Kłobucki  – Grudziądz, Patryk Gaffke   – Grudziądz 
IV Miejsce
Paweł Kopaczel  – Rybno, Kamil Ostrowski  – Lubawa

S P O R T

S P O R T
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zapraszją na

dni
LIDZBARKA

PIĄTEK  28 lipca 2017 
park rekreacyjno-sportowy, ul. Garbuzy
18.30 Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku
19.30 Uroczyste otwarcie Dni Lidzbarka 2017 
 •  Konkurs sponsorski - Wygraj pobyt w Dolinie Charlotty
20.00  Koncert laureatów konkursu ,,Wygraj  support przed Pięknymi 

i Młodymi''

21.30 Koncert Gwiazdy Wieczoru Piękni  i Młodzi 

23.00 Dyskoteka pod gwiazdami

SOBOTA 29 lipca 2017
plaża miejska
10.00  Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Lidzbarka 
13.00 Trójbój Rodzinny (pływanie, kajak, bieganie)
14.00 Aqua-aerobik – aktywne plażowanie
park rekreacyjno-sportowy, ul. Garbuzy
18.00  “Roztańczony Lidzbark”- ustanawiamy rekord roztańczonej 

publiczności
18.15  Wręczenie nagród Burmistrza Lidzbarka za wybitne 

osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne 
19.30 Koncert zespołu rockowego “Cover Band”

21.00 Koncert Gwiazdy Wieczoru KOMBII 

22.30 Pokaz fajerwerków 
22.45 Dyskoteka pod gwiazdami

NIEDZIELA 30 lipca 2017
park rekreacyjno-sportowy, ul. Garbuzy
14.00  Piknik sportowo-rekreacyjny dla rodzin
 • Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza Lidzbarka
 • smocze łodzie
 • byk rodeo
 • konkurencje sportowe
16.30  IV Amatorskie Regaty Smoczych Łodzi dla mieszkańców 

gminy Lidzbark 
18.00 Wręczenie nagród
18.30 Biesiada góralska 

Imprezy towarzyszące:  

• Wielki Jarmark Lidzbarski

• sportowe rywalizacje rodzinne

• prezentacja rękodzieła artystycznego

• degustacja potraw regionalnych

• ogród dla malucha

• plenerowy spektakl teatralny dla najmłodszych

• zwariowany świat karuzel

28-30 LIPCA | Park rekreacyjno-sportowy ul. Garbuzy 

piątek

2130

sobota

2100


