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poniedziałek, 31 lipca burmistrz Maciej Sitarek razem ze skarbnikiem Gabrielą Sadowską 
podpisali umowę z  Marszałkiem województwa na dofinansowanie urządzenia i  oznakowania 
trasy rowerowej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do końca czerwca 

2018 roku powstanie 8km odcinek urządzonej i oznakowanej ścieżki rowerowej z wiatą wypoczynkową oraz 
stojakami na rowery. Na trasie pojawi się również rowerowy zestaw naprawczy, z którego skorzystać będzie 
można w razie usterki. Na odcinkach poprowadzonych na skarpie zaplanowano także atrakcje dla pasjonatów 
MTB, m. in. przeszkody terenowe tj. stos kłód, złoże głazów oraz drewniane huśtawki czy mostki.

Ponad 617 tys. zł dofinansowania z RPO
na ścieżkę rowerową wokół naszego jeziora

A K T U A L N O Ś C I
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Jubileusz 95-letniej mieszkanki Słupa

We wtorek, 25 lipca zastępca burmistrza 
Lidzbarka Janusz Bielecki wraz z kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą Goszka 
odwiedzili kolejną jubilatkę, która tego właśnie 
dnia obchodziła swoje 95 urodziny. Mieszkanka 
Słupa, pani Stefania Wiśniewska urodziła się 
w  1922 roku w  Brzoziu jako córka Apolonii 
i Dominika Seroczyńskich. Jubilatka doczekała 
się 7 wnuków i 11 prawnuków. 
 
Solenizantce składamy najserdeczniejsze 
życzenia: dobrego zdrowia, spokoju i  pogody 
ducha, a  także pomyślności na dalsze długie 
lata życia.

Informujemy, że możliwość składania wniosków o dotacje 
na wymianę starych pieców węglowych na proekologiczne 
upływa 31 sierpnia. Wnioski dostępne w sekretariacie 
i pokojach nr 18 i 19 Urzędu Miasta i Gminy, a także na 
stronie internetowej

bip.umig.lidzbark.pl
oraz www.lidzbark.pl/dofinansowanienapiece

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta 
i Gminy Lidzbark do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana 
do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej
(tj. osoba lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.
W  celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód 
udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Z Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 w pierwszej kolejności mogą skorzystać osoby i rodziny,
które wcześniej nie korzystały z pomocy w ramach Podprogramu 2016.

Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia 2017r.

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
– Wrzesień

2.09 – Święto Kapusty w Nowym Dłutowie

9.09 – Święto Kartofla w Kotach

16.09 – Święto Żurawiny w Jeleniu

23.09 – Razem do Trójstyku  

24.09 – Święto Cebuli we Wlewsku

                 - Niedziela Cittaslow

A K T U A L N O Ś C I
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W dalszym ciągu trwa realizacja inwestycji przewidzianych w tegorocznym budżecie. Zakończyła się przebudowa chodnika na 
ul. Jeleńskiej za 120 tys. zł, a także budowa placu przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku. Mieszkańcy Jamielnika poza placem 
przy świetlicy, który sfinansowany został z funduszu sołeckiego, cieszyć się mogą nowym miejscem do spotkań integracyjnych, 
które powstało przy zbiorniku wodnym. Dobiegły końca prace przy budowie drogi w Zdrojku za ok. 196 tys. zł. i Zalesiu za 
121 tys. zł., a  także przebudowa drogi w  Kiełpinach. Wykonany został również chodnik w  Dłutowie przy ul. 1000-lecia za 
niespełna 124 tys. zł., parking na ul. Myśliwskiej oraz chodnik na ul. Południowej. Zakończył się również remont chodnika na ul. 
Podzamcze. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa drogi w Wawrowie w kierunku Marszewnicy za ok. 288 tys. zł i drogi 
w Podciborzu. 

A K T U A L N O Ś C I
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Dzieci z osiedla Skarpa od niedawna cieszyć się mogą nowym placem zabaw, który powstał na ul. Topolowej. Huśtawki, zjeżdżalnie 
oraz siatki do wspinania się to gwarancja świetnie spędzonego czasu. Placu zabaw doczekały się również dzieci z  Miłostajek. 
Przedszkolaki z  Przedszkola Miejskiego w  Lidzbarku mogą się cieszyć natomiast placem zabaw doposażonym m. in. o  nowe 
zjeżdżalnie, drabinki czy ściankę wspinaczkową. Całkowity koszt wyposażenia placów zabaw to niespełna 90 tys. zł.

Trwają kolejne inwestycje współfinansowane przez Gminę Lidzbark oraz Powiat Działdowski. Każda z jednostek zobowiązała 
się pokryć po połowie kosztów realizacji wykonywanych inwestycji. W ostatnim czasie wykonany został chodnik w Bryńsku za 
60 tys. zł . Zakończyła się także przebudowa chodnika w m. Adamowo, której koszt to 76 tys. zł.

Nowy plac zabaw na ul. Topolowej

Wspólne inwestycje z powiatem działdowskim

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

chodnik w Bryńsku chodnik w Adamowie
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Podczas sobotnich obchodów tegorocznych Dni Lidzbarka, 
podobnie jak w  ubiegłym roku wręczone zostały Nagrody 
Burmistrza Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w  nauce oraz za 
wybitne osiągnięcia artystyczne. Z  rąk burmistrza Lidzbarka 
Macieja Sitarka, a  także Starosty Działdowskiego Mariana 
Janickiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Michała 
Kwiatkowskiego odebrali je uczniowie szkół podstawowych oraz 
gimnazjów z  terenu naszej gminy. W  tym roku nagrodzonych 
zostało aż 86 uczniów. Warto zaznaczyć, że w  roku ubiegłym 
wyróżnionych zostało 65 uczniów. Statuetki oraz czeki 
w kwocie 500 i 1000 zł przyznane były w zależności od swoich 
osiągnięć. Dla 3 uczniów naszych szkół, którzy mieszkają 
poza terenem naszej Gminy, Burmistrz ufundował nagrody 
ze środków prywatnych. Wszyscy nagrodzeni wyróżniali się 
wysoką średnią – co najmniej 5,70 dla szkoły podstawowej i co 
najmniej 5,30 dla szkoły gimnazjalnej, wzorowym zachowaniem, 
a  część z  nich mogła się również pochwalić tytułem laureata 
bądź finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, 
a także wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach artystycznych.

Nagrody Burmistrza Lidzbarka podczas 
tegorocznych obchodów Dni Lidzbarka

A K T U A L N O Ś C I
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Fotorelacja z Dni Lidzbarka
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Dni Lasu w Bryńsku

Festyn w Nowym Dworze

Podobnie jak w ubiegłym roku tegoroczne Dni Lasu rozpoczęły 
się już w piątek zajęciami edukacyjnymi dla dzieci przygotowane 
przez Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy. Piątkowy 
wieczór zakończył się dyskoteką dla dorosłych. Podczas 
drugiego dnia obchodów Dni Lasu rozegrany został Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich, w  którym udział wzięły Panie ze Słupa, 
Bryńska i Nowego Dworu. Tegoroczny puchar powędrował do 
Pań z  Bryńska, które po emocjonującej dogrywce minimalnie 
wygrały rywalizację z  KGW z  Nowego Dworu. Organizatorzy 
zapewnili w  tym dniu mnóstwo atrakcji, między innymi 
miasteczko zabaw dla dzieci z  dmuchanymi zjeżdżalniami, 
pokaz najnowszego sprzętu wykorzystywanego do pracy 
w  lesie, przejażdżki konne, wóz strażacki, zlot motocykli, 
a  także zawody dla dorosłych. Wieczorem spróbować można 
było przygotowane specjalnie na tę okazję udźca z  dzika. Po 
degustacji rozstrzygnięta została loteria fantowa, w  której 
każdy los był wygrany. Nie zabrakło stoiska Nadleśnictwa 
Lidzbark oraz miejscowego Koła Gospodyń które serwowało 
przepyszne dania i  nalewki. Wieczór zakończyła zabawa 
taneczna, podczas której wystrzelone zostały fajerwerki.

Masa atrakcji czekała w  niedzielę 16 lipca na 
mieszkańców Nowego Dworu. Tego dnia odbył się festyn 
rodzinny z udziałem całych rodzin. Imprezę rozpoczęły 
pokazy strażackie z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Nowego Dworu. Oficjalnego otwarcia dokonali sołtys 
Nowego Dworu Katarzyna Paradowska oraz burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek. Zaraz po otwarciu na 
scenie pojawiło się Stowarzyszenie „Pogodna Jesień” 
z  bogatym programem artystycznym a  następnie 
zespół „Ach te Baby” z  Dłutowa. Niespodzianką dla 
uczestników był pieczony dzik, którego na oczach 
zgromadzonych kroił kucharz. Spróbować można było 
także darmowego bigosu oraz grochówki. W  czasie 
trwania festynu można było odwiedzić park maszyn 
rolniczych, jak również zmierzyć ciśnienie oraz poziom 
cukru. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych 
cieszyła się atrakcja w  postaci przejażdżki konnej 
przygotowanej przez „Farmę Noego” z  Kiełpin. Dzieci 
chętnie brały udział w  konkurencjach prowadzonych 
przez instruktorów z  Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Lidzbarku. Bieg w  workach, przejście przez 
tunel, zbieranie piłeczek kończyły się atrakcyjnymi 
nagrodami rzeczowymi. Oprócz tego uczestnicy 
mogli zjeść potrawy z  grilla, słodkiego gofra oraz inne 
smakołyki, które przyrządziły panie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Nowym Dworze. Kilkugodzinnej 

Niedzielne popołudnie stało się świętem piłki nożnej.
Mecz piłki nożnej między Nadleśnictwem Lidzbark a  drużyną 
z Bryńska zakończył się remisem 2:2. Po zaciętej serii rzutów 
karnych ostatecznie lepsza okazała się drużyna z Bryńska. 

imprezie dopisała słoneczna pogoda oraz dobry humor uczestników. 
Zgromadzonym czas umilał zespół Ex-System, przy akompaniamencie 
którego wszyscy wspólnie bawili się do późnych godzin wieczornych.
Sołtys Nowego Dworu pragnie podziękować wszystkim sponsorom, 
dzięki którym możliwe było zorganizowanie festynu, a także strażakom 
z OSP Nowy Dwór, Kołu Gospodyń Wiejski i mieszkańcom wsi.
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W niedzielę, 6 sierpnia odbyło się kolejne wakacyjne święto w gminie, czyli pierwsza edycja Święta Jagody w Bełku.
Jagodowe biesiadowanie rozpoczęło się oficjalnym otwarciem drogi, której przebudowa sfinansowana została z budżetu Gminy 
Lidzbark, a  jej koszt wyniósł niespełna 120 tysięcy złotych.  Przecięcia wstęgi w  asyście dzieci dokonał  burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek, radny Rady Miejskiej Zbigniew Gutowski oraz sołtys sołectwa Bełk Patryk Moszczyński. Po części oficjalnej na 
zgromadzonych czekały konkursy dla starszych i  młodszych przygotowane przez animatorów  z  Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury, część artystyczna w wykonaniu najmłodszych mieszkańców Bełku, dmuchańce, malowanie twarzy, Welex, bryczka, wóz 
strażacki oraz gospodynie ze swojskim jadłem. Jagody w drożdżówkach, cieście, zupie... wymieniać można długo. Biesiadowanie 
uwieńczyła zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu Foto-Rytmik. Na festynie obecni byli burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, sołtysi sąsiednich sołectw oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Lidzbarku.

W sobotę, 15 lip-
ca już po raz drugi 
mieszkańcy Mi-
łostajek wspól-
nie biesiadowali 
z  okazji II festynu 
rodzinnego. O  go-
dzinie 15:30 soł-
tys przywitał za-
proszonych gości, 
wśród których byli 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, radni oraz sołtysi.
Z  inicjatywy sołtysa Witolda Warmińskiego i  Rady Sołeckiej 
Miłostajek mieszkańcy spędzili czas na świeżym powietrzu 
przy wspólnym grillu a  także innych smakowitościach 
przygotowanych przez mieszkanki wsi. Moc atrakcji zapewnił 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Lidzbarku grami 
i  zabawami m. in.: rzut gumakiem sołtysa, jedzenie pączków 
na czas czy sztafeta dla najmłodszych z  tunelem. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również przejażdżki Welexem 
oraz malowanie twarzy. Wieczorem wszyscy wspólnie 
biesiadowali przy ognisku.
Sołtys wsi Miłostajki pragnie podziękować Burmistrzowi 
Lidzbarka, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, Domu Kultury 
oraz sponsorom i  mieszkańcom za pomoc w  organizacjo 
festynu.

W tym roku prawie każde sołectwo organizuje na swoim 
terenie imprezę plenerową dla mieszkańców. Nie inaczej było 
w Jamielniku, gdzie w sobotę, 22 lipca odbył się VII już Piknik 
Rodzinny. Zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych poprowadzili 
animatorzy z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, na scenie 
natomiast wystąpił młodzieżowy zespół „Trio” z Jamielnika oraz 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w  Bryńsku. Dla uczestników 
pikniku przygotowana była także loteria fantowa, gdzie każdy 
los był wygrany, a  także ognisko z  pieczonymi kiełbaskami. 
Każdy mógł także spróbować darmowej zupy przygotowanej 
przez Radę Sołecką. O 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna 
dla dorosłych, podczas której przygrywał zespół Exces.

Miło w Miłostajkach Piknik Rodzinny 
w Jamielniku za nami

Jagodowe biesiadowanie w Bełku



Lidzbark.pl

10

A K T U A L N O Ś C I

Akcja poboru krwi w Lidzbarku

W sobotę, 12 sierpnia Klub Honorowych Dawców Krwi w  Lidzbarku we współpracy z  Urzędem Miasta i  Gminy w  Lidzbarku 
zorganizowali na parkingu przy ul. Jeleńskiej pobór krwi, gdzie w specjalnym Autokarze Krwiodawcy  można było oddać krew. 
Chętnych nie brakowało. Do poboru zgłosiło się 57 krwiodawców, spośród których krew oddało 50 osób. Dodatkowo wszystkim 
krwiodawcom czas umilali pracownicy MGOK w Lidzbarku, którzy wraz z lidzbarskim Welusiem przy muzyce rozdawali drobne 
upominki każdemu, kto pojawił się na poborze. Podczas akcji krwiodawstwa można było również bezpłatnie zmierzyć ciśnienie 
oraz zbadać poziom cukru we krwi.

W piątek, 11 sierpnia w  Miejsko – Gminnym Ośrodku 
kultury w  Lidzbarku odbyły się obchody 125 rocznicy 
urodzin generała Władysława Andersa. Uroczystego 
złożenia kwiatów przy tablicy pamiątkowej dokonali 
zastępca burmistrza Janusz Bielecki oraz historyk Ewa 
Rzeszutko.

FOTOmigawka
Podczas niedzielnych obchodów tegorocznych Dni 
Lidzbarka zorganizowane zostały IV już Amatorskie 
Regaty Smoczych Łodzi, w których udział wzięło 12 
drużyn złożonych z przedstawicieli m.in. poszczególnych 
sołectw, lokalnych instytucji oraz lidzbarskich osiedli. 
Zwycięską drużyną okazała się osada złożona z byłych 
sportowców lidzbarskiego Welu.

FOTOmigawka
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XI Zawody Pływackie za nami

W sobotę, 22 lipca na 
plaży miejskiej w Lidzbarku 
odbyły się XI Zawody 
Pływackie o  Puchar 
Burmistrza Lidzbarka 
pod patronatem Starosty 
Działdowskiego. Chętnych 
do udziału nie zabrakło. 
Zawody rozstrzygnięte zostały w  7 kategoriach, a  nowością 
była kategorii Samorządowców 50m. Jak co roku nie zawiodła 
Sztafeta Rodzinna 2x50m, w  której udział wzięło  7 rodzin. 
Największą atrakcją była kategoria OPEN ok. 300m, w  której 
startowało 12 osób. W  zawodach ogółem udział wzięło 40 
osób. Najmłodszą zawodniczką była Ewa Czarnecka urodzona 
w  2009r, a  najstarszymi zawodnikami byli Roman Gajewski 
i Jarosław Gołębiewski urodzeni w 1972r.

•	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 !

S P O R T

S P O R T

Sobotni turniej podczas Dni Lidzbarka 2017 r. przyciągnął 
rekordową frekwencję. W tegorocznych rozgrywkach plażowej 
piłki siatkowej  wzięło udział  aż 29 par z  terenu całej Polski. 
W trakcie rywalizacji najlepszą parą okazała się drużyna Tyszka-
Borkowski z Olsztyna.
Nagrody wręczył dyrektor MOSiRu Krzysztof Kopowski 
oraz zastępca Burmistrza Janusz Bielecki. Nagrody, puchary 
i medale ufundował Urząd Miasta i Gminy oraz sponsorzy: AGG 
Sport z  Żuromina, Stacja Paliw Rutkowscy oraz Przychodnia 
Zdrowia Eskulap.

Klasyfikacja:
I miejsce: Mateusz Borkowski i Paweł Tyszka – Olsztyn 

Puchar Burmistrza Lidzbarka pojechał do Olsztyna

II miejsce: Piotr Loba i Adam Wincewicz – Olsztyn, III miejsce: Wiktor Mielczarek z Lidzbarka i Bartosz Tomczak z Olsztyna,
IV miejsce: Radosław Rochna z Lipowca i Piotr Cichocki z Zielonej.

Klasyfikacja kategorii OPEN:

PK – Adrian Sawicki      2000r. czas. 6’28”58’”
I Miejsce: Marta Jagielska     1999r. czas. 6’39’’46’’’
II Miejsce: Andrzej Rumanowski     1992r. czas. 6’46’’75’’’
PK – Artur Sawicki      1977r. czas. 6’57”64’”
III Miejsce: Jarosław Gołębiewski     1972r. czas. 6’58’’45’’’
IV Miejsce: Arkadiusz Kalisz     1977r. czas. 7’17”44’”
V Miejsce: Juliusz Kitewski     2003r. czas. 7’35”17”’
VI Miejsce: Damian Kortas     1995r. czas. 7’45”12”’
VII Miejsce: Karol Kordalski     1997r. czas. 8’47”16”’
VIII Miejsce: Roman Gajewski     1972r. czas. 9’33”15’”
PK – Piotr Dzięgielowski      1979r. czas. 10’25”12’”
IX Miejsce: Agnieszka Kalisz     1982r. czas. 11’17”08’”
PK – Poza Konkurencją

Organizator zawodów pragnie podziękować wszystkim 
sponsorom: Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta i Gminy 
Lidzbark, MOSiR Lidzbark, firmie Farma Noego, Kajakiem po 
Welu, Lody „Bonano”  za ufundowanie nagród oraz wszystkim 
uczestnikom za udział, a także zaprosić na przyszłoroczne XII 
już zawody podczas, których już teraz planowane są dodatkowe 
atrakcje.



Lidzbark.plRodzinna niedziela
podczas dni LidzbaRka

Niedzielne obchody Dni Lidzbarka odbyły się pod hasłem Pikniku sportowo – rekreacyjnego dla rodzin. Przy 
wspaniałej pogodzie odbył się Wielki Jarmark Lidzbarski – barwne stoiska z rękodziełem i przysmakami regionalnej 
kuchni okolic Lidzbarka od wczesnego popołudnia zachęcały do kosztowania smacznych i zdrowych posiłków oraz 
rodzinnych spotkań i spacerów. Tradycyjnym punktem programu był też tego dnia Turniej Wsi oraz IV Amatorskie 
Regaty Smoczych Łodzi – sportowa rywalizacja na Jeziorze Lidzbarskim. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych 
uczestników Dni Lidzbarka 2017 – widowiska teatralne i  animacje dla dzieci zaprezentowali specjalnie przybyli 
z Krakowa aktorzy teatralni. Dni Lidzbarka zakończyła w tym roku „Biesiada Góralska”.


