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29 sierpnia Ministerstwo Sportu i  Turystyki 
ogłosiło wyniki tegorocznego Programu Infra-
struktury Lekkoatletycznej. Dzięki środkom z  mi-
nisterstwa zmodernizowanych zostanie 55 stadio-
nów z całej Polski, w tym także stadion lidzbarski. 
Kwota dofi nansowania, jaką otrzymał lidzbarski 
samorząd to 1,5 mln zł.

– Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ 
pracowaliśmy nad tą inwestycją bardzo inten-
sywnie – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek. – Budowa tego obiektu jest potrzebna nie tyl-
ko naszym lekkoatletom, którzy mają coraz lep-
sze wyniki sportowe, ale także naszej młodzieży 
szkolnej. Dzięki otrzymanemu dofi nansowaniu, 
już w przyszłym roku treningi będą odbywały się 
w bardzo dobrych warunkach – dodaje burmistrz.

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku jeszcze we wrześniu tego roku, tuż po pod-
pisaniu umowy z  ministerstwem, zamierza ogłosić przetarg.  Całkowita wartość 
przebudowy stadionu to ponad 4,3 mln zł. Warto zaznaczyć, że na I etap prac uda-
ło się pozyskać w tym roku dofi nansowanie w kwocie 258 tys. zł, II etap – to wspo-
mniane 1,5 mln zł. II etap prac zakłada m. in. wykonanie drenażu i odcinków kanali-
zacji deszczowej pod bieżnią, remont budynku sanitarno-szatniowego. W ramach 
modernizacji wykonana zostanie skocznia w dal i do trójskoku, skocznia do skoku 
wzwyż, do skoku o tyczce, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem. Po-
wstaną nowe trybuny, wieża sędziowska, strefa rozgrzewkową z bieżnią okrężną, 
skocznią do skoku w dal i wzwyż, rzutnią do pchnięcia kulą oraz bieżnią prostą o dł. 
60 m. Zakupione zostanie również nowe wyposażenie ruchome.

Warto zaznaczyć, że Lidzbark zakwalifi kowany został do udziału w projekcie „Lekkoatletyka dla każdego”, który pro-
wadzony jest przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W ramach 
udziału w programie udało się uzyskać dofi nansowanie na zatrudnienie oraz pokrycie całości wynagrodzenia drugiego 
trenera dla sekcji lekkiej atletyki Luks Lidzbark Welski. Nowy trener swoją prace rozpocznie już od 1 października.

1,5 miliona złotych na modernizację stadionu
A K T U A L N O Ś C I
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Wyjazdowe szkolenie dla 
sołtysów i lokalnych liderów

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze 2017

W sobotę, 2 września o godzinie 9:00 na boisku treningowym 
przy Stadionie Miejskim w  Lidzbarku zostały rozegrane 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do startu zgłosiło 
się 8 drużyn z  terenu Gminy Lidzbark. 2 drużyna żeńskie i  6 
drużyn męskich.  W  związku z  niesprzyjającą pogodą, każda 
ekipa wzięła udział tylko w  jednej konkurencji – ćwiczeniach 
bojowych. Sędzią głównym zawodów był Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie bryg. 
mgr inż. Jan Florek.
Pomimo niesprzyjającej pogody, zawody przebiegały sprawnie 
w  sportowej i  wesołej atmosferze. Na zakończenie zawodów 
wszyscy strażacy posili się ciepłym posiłkiem. Dekoracji drużyn 
dokonał Burmistrz Lidzbarka dh Maciej Sitarek.

Klasyfikacja generalna zawodów:
Grupa ”C” – kobieca drużyna pożarnicza:
1. OSP Stare Dłutowo
2. OSP Kiełpiny
Grupa „A” męska drużyna pożarnicza:
1. OSP Kiełpiny
2. OSP Jeleń
3. OSP Nowy Dwór
4. OSP Stare Dłutowo
5. OSP Lidzbark
6. OSP Bryńsk
Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi 
dyplomami i  nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza 
Lidzbarka Macieja Sitarka.

W  dniu 31.08.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Lidzbarku (Lider) wraz z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w  Działdowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Płośnicy, Rybnie oraz Iłowie – Osadzie zakończył 
realizację pierwszej edycji projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
„AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”. 
Wsparciem w programie objęto 88 uczestników z terenu Miasta 
i Gminy Lidzbark, Miasta Działdowo oraz Gmin Iłowo-Osada, 
Płośnica oraz Rybno. 
Pierwsza edycja projektu zakładała realizację ścieżki 
reintegracji dla 27 osób bezrobotnych najbardziej oddalonych 
od rynku pracy (III profil) oraz dla 28 osób nieaktywnych 
zawodowo. W  ramach ścieżki dla osób doświadczających 
przemocy domowej 20 uczestników miało okazję skorzystać 
między innymi z indywidualnych konsultacji psychologicznych, 
treningu kompetencji społecznych dla ofiar przemocy czy 
warsztatach „Close – Open”. W ramach ścieżki reintegracji dla 
rodzin wieloproblemowych wraz z najbliższym otoczeniem 13 
uczestników przeszło m.in. trening integracji emocjonalnej, 
komunikacji partnerskiej czy kompetencji rodzicielskich.
W miesiącach maj – czerwiec 2017r. prowadzono procedurę 
rekrutacyjną do II edycji projektu.

We wtorek, 29 sierpnia sołtysi z  Gminy Lidzbark, 
przedstawiciele stowarzyszeń  oraz Urzędu Miasta i  Gminy 
w  Lidzbarku uczestniczyli w  bezpłatnym szkoleniu dla 
lokalnych liderów w ramach projektu pn. „Chrońmy powietrze 
– przeciwdziałanie niskiej emisji”. Szkolenie zorganizowane 
w  Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w  Górznie 
poruszało szeroko pojętą problematykę ochrony środowiska, 
m. in. źródła emisji zanieczyszczeń oraz jakość powietrza 
w  Polsce, skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenia 
powietrza, a  także sposoby zapobiegania i  przeciwdziałania 
emisjom i  problemowi wysokich stężeń zanieczyszczeń. 
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający 
ukończenie szkolenia.

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
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Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro
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W środę, 13 września 30 wnioskodawców zostało 
zaproszonych do Urzędu Miasta i  Gminy w  Lidzbarku na 
uroczyste podpisanie umów dotyczących dofinansowania 
wymiany pieców.
Po raz pierwszy w  historii naszej gminy uruchomiono 
procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego 
na proekologiczne w  budynkach mieszkalnych położonych 
na terenie Miasta i  Gminy Lidzbark. Uchwała określająca 
zasady udzielania dotacji celowej z  budżetu Gminy Lidzbark 
na zadania służące ochronie powietrza obowiązuje do 31 
grudnia 2020 r., a w roku 2017 przeznaczono na jej realizację 
89  000 zł. – W  bieżącym roku w  wyniku naboru złożonych 
zostało 38 wniosków, w tym 16 wniosków na gaz, 8 wniosków 
na kotły opalane granulatem drzewnym i  14 wniosków na 
kotły opalane ekogroszkiem, z  czego 4 wnioskodawców 
wycofało swoje wnioski, a 4 wnioski zostały odrzucone, w tym 
ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości – 
2 wnioski, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych 
– 2 wnioski – powiedział burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Udzielając dotacji na zmianę systemów grzewczych 

Wraz z  początkiem września wystartowały prace remontowe w  by-
łej Szkole Podstawowej przy ul. Zieluńskiej, gdzie powstanie pierwszy 
w Lidzbarku żłobek. W czwartek, 31 sierpnia burmistrz Lidzbarka Ma-
ciej Sitarek wraz ze skarbnikiem Gabrielą Sadowską podpisali umowę 
z firmą KAMIX na wykonanie robót budowlanych. Całkowity koszt prac 
to niespełna 567 tys. zł. z  czego  255  920 zł to dofinansowanie, które 
udało się pozyskać w  ramach  konkursu „MALUCH plus”. Prace remon-
towe zakładają gruntowną przebudowę budynku, która dostosuje go do 
postawionych wymagań i standardów, a także do potrzeb zarówno dzie-
ci jak i rodziców. Do żłobka trafi także wyposażenie za ponad 187 tys. zł.
Oddanie nowo powstałego żłobka planowane jest wraz z  początkiem 
2018 roku i będzie on nowym miejscem pracy dla kilkunastu osób.

A K T U A L N O Ś C I

W sierpniu na terenie naszej gminy stanęły 24 
gabloty informacyjne, po jednej dla każdego 
sołectwa.
Całkowity koszt – 32 472 zł, w  tym 20 661 zł 
dofinansowania z LGD.

FOTOmigawka

z węglowego na prekologiczne, gmina realizuje jedno z zadań 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lidzbark, 
przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w  Lidzbarku, w  dniu 
13 września 2016r., przyczyniające się do poprawy jakości 
powietrza na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

A K T U A L N O Ś C I
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W słoneczną niedzielę, 10 września nad stawem w Jamielniku 
odbyły się I Sołeckie Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza 
w dwóch kategoriach: młodzież do lat 18 i dorośli. Po niemalże 
dwóch godzinach wędkowania, zważono złowione ryby 
i  wyłoniono zwycięzców. W  kategorii młodzież  najlepszy 
okazał się Michał Makrucki, którego złowione ryby ważyły 3 
290 gramów, drugie miejsce zajął Robert Gburski z wagą 2 165 
gramów. Na trzecim miejscu z  wagą 775 gramów uplasowała 
się jedyna uczestniczka zawodów – Martyna Warlikowska. 
Zawody w kategorii dorośli wygrał Krzysztof Stempka z wagą 
2  970 gramów. Tuż za zwycięzcą uplasowali się Zygmunt 
Szczypółkowski (2 840 gramów) i Dariusz Drankowski (1 530 
gramów). Wręczenia pucharów i  medali dokonał burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek, sołtys Jamielnika Irena Makrucka 
i Radny Rady Miejskiej Zbigniew Gutowski. Pozostali uczestnicy 
zawodów także nie wrócili do domu z  pustymi rękami, choć 
żaden z  nich nie zabrał ze sobą złowionej przez siebie ryby. 
Zgodnie z  regulaminem zawody rozegrano na „żywej rybie”, 
co oznacza, że po złowieniu i  zważeniu ryb przez sędziów 
wszystkie wpuszczone zostały z powrotem do stawu.
Tego dnia dokonano również ofi cjalnego otwarcia nowo 
powstałej  wiaty, tzw. „Grzybka”. Uroczystego przecięcia 

Pierwsze takie miejsce do integracji w naszej gminie
A K T U A L N O Ś C I

W piątek, 18 sierpnia plażę opanowały nietypowe, bo piaskowe owoce 
i warzywa. A to wszystko z związku nową zabawą skierowaną do dzieci 
i młodzieży promującą zdrowy tryb życia pn. „Owocowo-warzywna 
rzeźba z piachu”. Pomysłodawcą akcji był Olsztyński oddział Agencji 
Rynku Rolnego przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. 
W programie było mnóstwo konkurencji sportowych, dzieci mogły 
poczęstować się sokami owocowymi oraz mlekiem a także borówkami 
czy pysznymi jabłkami rozdawanymi przez naszą lokalną maskotkę – 
Welusia. Finalnie Puchar Wesołego Jabłuszka otrzymała KALAREPA, 
drugie miejsce zajęła RZODKIEWKA, a na trzecim miejscu uplasowała się 
BORÓWKA wykonana przez grupę z Lidzbarka.

FOTOmigawka

wstęgi dokonał Gospodarz Gminy, Radny, Sołtys wsi oraz 
przedstawicielka młodego pokolenia Jamielnika, która 
wyrecytowała specjalnie na tę okoliczność przygotowany 
wierszyk. Uroczystości towarzyszyły podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w powstanie tego miejsca oraz grill 
z kiełbaskami i ognisko dla licznie przybyłych mieszkańców.

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że trwa na-
bór wniosków o  przyznanie nagród i  wyróżnień za osią-
gnięte wyniki sportowe. Nagrody przyznawane są osobom 
zamieszkałym na terenie Gminy Lidzbark, które uzyskały 
miejsca medalowe w  zawodach krajowych i  międzynaro-
dowych, a  w  szczególności w  igrzyskach olimpijskich, mi-
strzostwach świata, Europy, Polski, województwa, a  także 
zawodach rangi powiatowej i gminnej. Wniosek o przyzna-
nie stypendium złożyć może klub sportowy, stowarzysze-
nie, dyrektor szkoły, rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni 
zawodnik. Dokumenty należy składać do 15 październi-
ka w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

Trwają prace przy remoncie drogi Wawrowo – Marszewnica, którą wykonuje firma Wapnopol. Całkowity koszt 
inwestycji to 288 tys. W trakcie są również prace przy przebudowie nawierzchni jezdni we Wlewsku za prawie pół 
miliona złotych, którą wykonuje firma Kamex. Trwa również budowa parkingu, przy cmentarzu miejskim w Lidzbarku. 
Koszt inwestycji to niespełna 140 tys. zł.

Budynek wielorodzinny przy ul. Zieluńskiej doczekał 
się nowej elewacji, do końca dobiega malowanie 
bloku przy ul. Jeleńskiej 5. Sezon remontowy u nas 
w pełni. Trwa renowacja bloku przy ul. Nowy Rynek 
2 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza.
Samorząd miasta (budynek przy ul. Zieluńskiej oraz 
Mickiewicza) i  Spółdzielnia  Mieszkaniowa (blok 
przy ul. Jeleńskiej 5 oraz Nowy Rynek 2)  realizuje 
inwestycje i  remonty. Wyremontowana zabudowa 
zyskuje równocześnie atrakcyjny wygląd i  staje się 
kolejną wizytówką miasta.

Środa 13 września, dla 
przedszkolaków z  Przed-
szkola Miejskiego oraz ich 
wychowawców była nie-
zwykle wyjątkowa. W tym 
dniu dokonano uroczyste-
go otwarcia placu zabaw.
Na uroczystości obecni 
byli między innymi bur-
mistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek, dziekan ks. ka-
nonik  Marian Wiśniew-
ski, wicedziekan ks. kanonik Stanisław Grzywacz oraz przedstawicielka 
Rady Rodziców. Po przywitaniu przybyłych gości, rodziców i dzieci przez 
Dyrektor Dorotę Waleśkiewicz przedszkolaki zaprezentowały się w czę-
ści artystycznej. Śpiewały, recytowały wierszyki, wykonały szaloną zum-
bę i wesoły pociąg. Oficjalnego przecięcia wstęgi wraz z zaproszonymi 
gośćmi dokonał przedstawiciel  przedszkolaków –  dzielny  Wojtuś. Po 
pobłogosławieniu obiektu przez księdza dziekana gospodarz gminy na 
ręce pani dyrektor przekazał telewizor, który w razie niepogody będzie 
stanowił alternatywę dla powstałego placu.  – Cieszę  się bardzo i  je-
stem niezmiernie dumny z  faktu, iż kolejny plac zabaw powstał wła-
śnie w naszym przedszkolu. – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek 
– Uśmiech na twarzach dzieci w  ten dzień  jest  najlepszym podzięko-
waniem dla wszystkich zaangażowanych w jego powstanie. Nawet dzi-
siejsza aura sprzyja zabawom na świeżym powietrzu i już dziś jesteśmy 
w stanie potwierdzić, że plac zabaw przynosi dzieciom wiele radości.

Kolejne lidzbarskie 
budynki zmienią

swój wygląd

Otwarcie placu zabaw
w Przedszkolu Miejskim

Inwestycje w Gminie

W i e ś c i  z  U r z ę d u

W i e ś c i  z  U r z ę d u
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Witaj szkoło!
O Ś W I A T A

W gminie Lidzbark w bieżącym roku szkolnym rozpoczęło edukację 1058 uczniów w klasach 1-7 szkoły podstawowej 
oraz 310 uczniów w klasach gimnazjalnych. Z czego 138 po raz pierwszy przekroczyło próg szkolny i rozpoczyna 
przygodę edukacyjną w klasie pierwszej.

W  trakcie przerwy wakacyjnej w  szkołach trwało wiele prac 
remontowych i modernizacyjnych. Największe zmiany nastąpiły 
w  Szkole Podstawowej Nr 2 z  oddziałami dwujęzycznymi 
i  sportowymi im. Szarych Szeregów w  Lidzbarku oraz klasami 
gimnazjalnymi. Dostosowując budynek szkolny do realizacji 
nowego sytemu oświaty uczniom klas I-IV zagwarantowana 
została wydzielona część obiektu, izolująca ich od uczniów 
klas starszych. W  zakresie przeprowadzonych remontów 
w budynku nauczania wczesnoszkolnego ułożono nowe schody 
oraz chodnik przy wejściu do budynku, wykonano generalny 
remont dwóch sanitariatów, wyremontowano pomieszczenia 
z  przeznaczeniem na szatnie szkolne, hole w  piwnicy, 
na parterze i  na piętrze, adaptowano i  wyremontowano 
pomieszczenia z  przeznaczeniem na pokój nauczycielski oraz 
bibliotekę i  pracownię komputerową. Wykonano również 
dodatkowe punkty grzewcze. W bloku sportowym naprawiono 
ubytki w  ścianach, wymieniono obudowy grzejników oraz 
wycyklinowano parkiet. Zmodernizowano oświetlenie oraz 
adaptowano pomieszczenia z przeznaczeniem na duże szatnie 
i zaplecze sali gimnastycznej. W ramach prac modernizacyjnych 
założono również system zasłon na okna, pomalowano 
drabinki, grzejniki, sufit oraz ściany. Z  prac konserwatorsko-
porządkowych uzupełniono i  pomalowano ławki na terenie 
szkolnym, wymieniono szyby zespolone w  oknach oraz 
uzupełniono ubytki w  pokryciu dachu. Łączny koszt prac 
remontowych wyniósł ponad 130 tysięcy złotych.
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W Szkole Podstawowej w Słupie w związku z reformą edukacji 
w czasie wakacji zagospodarowano część korytarza szkolnego 
na salę lekcyjną. Pomalowano klasy, pokój nauczycielski, 
korytarze, wymieniono oświetlenie oraz grzejniki centralnego 
ogrzewania w czterech pomieszczeniach.

W  Szkole Podstawowej w  Bryńsku zaadaptowano strych na 
potrzeby sali dydaktycznej oraz 
wyremontowano korytarz główny 
na poddaszu budynku szkoły. 
W  ramach modernizacji poddasza 
ocieplono go, wymieniono podłogi, 
okna, zamontowano instalację 
elektryczną, drzwi i  grzejniki. 
Wyremontowany został pokój 
nauczycielski oraz 4 sale lekcyjne. 
Odmalowano również szatnie, 
stołówkę i  schody na korytarzach 
budynku.

W  Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w  Wąpiersku 
w  ramach remontu w  sali 
lekcyjnej położono nową podłogę, 
rozebrano piec kaflowy oraz 
pomalowano pomieszczenie. 
Wymieniono grzejniki ze starych na 
aluminiowe w  5 pomieszczeniach, 
pomalowano klasy, zaplecze przy 
pokoju nauczycielskim, progi 
prowadzące do klas oraz schody 
prowadzące na piętro szkoły.

W  Szkole Podstawowej Nr 1 
z  oddziałami dwujęzycznymi 

i  sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w  okresie letnim 
przeprowadzono prace malarskie w sali lekcyjnej, na korytarzu 
przy sali sportowej oraz w  pomieszczeniach kuchennych. 
Wymieniono wykładziny w  3 salach lekcyjnych, drzwi 
w pomieszczeniach sanitarnych, zainstalowano termy w klasach 
oddziału I-III oraz zakupiono szafki dla uczniów klas VII.

W  Szkole Podstawowej 
w  Dłutowie w  ramach prac 
remontowych pomalowano 3 sale 
dydaktyczne, zaplecze sanitarne 
oraz blok sportowy.

Wraz z  początkiem roku 
szkolnego również wdrażamy 
w  życie planowaną adaptację na 
żłobek miejski budynku przy ulicy 
Zieluńskiej.
 
Z  okazji nowego roku szkolnego 
życzę uczniom, nauczycielom 
i wszystkim pracownikom oświaty 
szybkiej i  bezproblemowej 
adaptacji w  nowym systemie 
szkolnictwa. Niech szkoła będzie 
przyjaznym miejscem zdobywania 
wiedzy, odkrywania i  rozwijania 
pasji oraz zainteresowań, a nowy 
rok szkolny 2017/2018 czasem 
owocnej współpracy – mówi 
burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek.
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Biesiada pokoleniowa w Zdrojku
A K T U A L N O Ś C I

Tegoroczne lato obfituje w  szereg wydarzeń kulturalnych. 
Wesoło i  smacznie bawiliśmy się również w  niedzielę, 27 
sierpnia w  Zdrojku. Zanim jednak rozpoczęło się wspólne 
biesiadowanie przedstawiciele samorządu powiatowego, 
gminnego oraz władze lokalne dokonały uroczystego otwarcia 
drogi. Ponad 400 metrów nowej nawierzchni asfaltowej, 
położonej przez całą miejscowość w  Zdrojku, na pewno 
będzie stanowić udogodnienie dla wszystkich mieszkańców. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł niemalże 200 tysięcy 
złotych. Po uroczystym przecięciu wstęgi przy asyście 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w  Lidzbarku przybyli 
mieszkańcy i  goście udali się na plac przy świetlicy wiejskiej. 
Był kabaret, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, Welex, 
pyszne ciasta, grochówka i  kiełbaska z  grilla. Świetną zabawę 
na niedzielne biesiadowanie przygotowały wszystkie pokolenia 
mieszkańców Zdrojka. Animacje dla dzieci i  dorosłych 
poprowadzili pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury. W  programie biesiady nie zabrakło licznych popisów 
artystycznych w  wykonaniu uzdolnionych niewątpliwie 
najmłodszych i  najstarszych mieszkańców wsi. Kilka bardzo 
pomysłowych konkursów z  rekwizytami dostarczyły emocji 
uczestnikom i kibicom. Dobra pogoda sprzyjała organizatorom 
i gościom biesiady, dzięki czemu w Zdrojku życie tętniło niemal 
od początku do końca imprezy. To nie pierwszy raz kiedy 
mieszkańcy Zdrojka wykazują się taką inicjatywą podczas 
biesiady. Wielkie gratulacje.

Druga edycja Święta Kukurydzy w Ciborzu połączyła przegląd 
piosenek, skeczy, wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z degustacją tradycyjnych produktów lokalnych. Tutaj nie było 
mowy o  małej uroczystości, ale o  imprezie organizowanej 
z roku na rok z coraz większym kunsztem, wybornym humorem 
i z potrawami zaspakajającymi gusta gości. Uroczystość rozpoczął 
poprzez powitanie wszystkich gości Radny Rady Miejskiej Leon 
Chmielewski oraz sołtys Ciborza Jan Sowiński. W  święcie 
uczestniczyły lokalne władze samorządowe z  burmistrzem 
Lidzbarka Maciejem Sitarek na czele, przedstawiciele Rady 
Miejskiej oraz znamienity gość – dyrektor Oddziału Terenowego 
Agencji Nieruchomości Rolnych w  Olsztynie – Zbigniew 
Nadrowski. W Ciborzu scena żyła śpiewem, śmiechem i tańcem. 
W tym roku zagościł na niej zespół „Ach te Baby” z Dłutowa oraz 
Stowarzyszenie „Pogodna Jesień”, które swoim repertuarem 
artystycznym wprowadziło zgromadzonych gości w  klimat 
imprezy biesiadnej. Zgromadzonym czas umiliła również 
nasza utytułowana Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Lidzbarku wraz z  zespołem tanecznym. 

Święto z kukurydzą
w roli głównej

A K T U A L N O Ś C I

Na najmłodszych czekała nie lada atrakcja, jaką był Punkt 
Edukacji Przyrodniczej „Las w  szkatułce” przygotowany przez 
Nadleśnictwo Olsztynek, wóz strażacki, Welex, dmuchana 
zjeżdżalnia, basen z  kulkami, malowanie twarzy. Wszyscy 
z  niecierpliwością czekali na loterię przygotowana przez sklep 
motoryzacyjny Woźnicki Auto Części oraz finał loterii fantowej. 
Mnóstwo uśmiechu i  żywy doping przyniosły przygotowane 
przez animatorów z  MGOK konkurencje sprawnościowe dla 
dzieci, kobiet i  mężczyzn, w  których uczestnicy mogli wygrać 
wspaniałe nagrody ufundowane przez sponsorów. Festyn 
zakończył się wspólną zabawą taneczną przy dźwiękach Foto-
Rytmik Gmyr.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zrealizowania i przebiegu święta, zapraszamy 
serdecznie w przyszłym roku.
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W sobotę 19 sierpnia po raz drugi mieliśmy okazję bawić 
się w  Słupie na Święcie Maliny.  Uroczystości rozpoczęto 
oficjalnym otwarciem drogi, której przebudowa sfinansowana 
została z  budżetu Gminy Lidzbark.Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca 
burmistrza Janusz Bielecki, przedstawiciele  Rady Miejskiej 
oraz sołtys sołectwa Słup Wiesław Karda. Po części oficjalnej 
na terenie świetlicy wiejskiej można było skosztować pysznych 
ciast przygotowanych  przez słupskie gospodynie, pikantnej 
zupy chili a także tradycyjnej kiełbaski oraz kaszanki z grilla, jak 
również innych potraw. Nie zabrakło także wyrobów z malin.
Na najmłodszych czekały konkursy z nagrodami przygotowane 
przez animatorów z  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz zabawy z  animatorem zarówno dla dzieci jak i  dorosłych, 
malowanie twarzy, wata cukrowa i  dmuchana zjeżdżalnia 
zapewnione przez Centrum Animacji i Eventu z Bratiana. Dużym 
powodzeniem cieszył się zabytkowy żuk strażacki, do którego 

Koniec wakacji wcale nie oznacza końca imprez tematycznych 
na terenie naszej gminy. W ubiegłą sobotę, Dzień Kapusty 
dumnie świętowali mieszkańcy Nowego Dłutowa. Tego dnia 
na stołach zagościły wszelkiego rodzaju potrawy z kapusta 
w roli głównej: krokiety, gołąbki czy tradycyjny bigos. Poza 
kapuścianymi potrawami spróbować też można było pysznego 
ciasta oraz innych przekąsek. Impreza nie mogła się oczywiście 
odbyć bez tradycyjnych konkursów przygotowanych przez 
lidzbarski Dom Kultury zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
Mieszkańcy Nowego Dłutowa mogli między innymi sprawdzić 
jak dobrze znają głos swojego sołtysa. Dzieci natomiast mogły 
wziąć udział w szeregu sportowych rywalizacji. Były przejażdżki 
Welexem, malowanie twarzy, a także stoisko z watą cukrową. 
Całości przebiegu imprezy pilnował gość specjalny – gospodarz 
z kapusty, który dzielnie czuwał przed świetlica wiejską. Dzień 
Kapusty zakończył się wspólną zabawą taneczną.

Wszystko co dobre szybko się kończy, dlatego też w  sobotę, 
29 sierpnia świętowaliśmy w  Klonowie zakończenie lata. 
Obchody Dnia Dębu, bo taką oficjalną nazwę przyjął festyn 
w  Klonowie, rozpoczęły się porannym turniejem wędkarskim 
o  Puchar Burmistrza Lidzbarka, w  którym najlepszy okazał 
się  Karol Kwas. Drugie miejsce zajął  Kazimierz Kaczorowski, 
trzecie zaś  Marcin Sulkowski. Popołudniowe zabawy 
przygotowane przez lidzbarski Dom Kultury przyciągnęły 
zarówno dzieci jak i dorosłych. Zebrani mieszkańcy odwiedzić 
mogli stoisko przygotowane przez Górznieńsko – Lidzbarski 
Park Krajobrazowy, przejechać się Welexem czy skorzystać 
z  przejażdżki konnej. Specjalnie dla najmłodszych na placu 
pojawiła się dmuchana zjeżdżalnia oraz zamek, z  których 
tego dnia korzystać można było bezpłatnie. Panie z  sołectwa 
przygotowały pyszne domowe ciasta, chleb ze smalcem oraz 
inne domowe przysmaki. Poczęstować się można był również 
darmową kiełbaska z grilla oraz grochówką.
Imprezę zakończyło wspólne biesiadowanie, które trwało do 
późnych godzin wieczornych.

W malinowym Słupie

Święto Kapusty
w Nowym Dłutowie

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Zakończenie lata, czyli 
Dzień Dębu w Klonowie

A K T U A L N O Ś C I

na przejażdżkę garnęły się wszystkie dzieci. Festyn zakończył 
się zabawą taneczną przy akompaniamencie zespołu Exces.
Koło Gospodyń Wiejskich w Słupie dziękuje wszystkim, którzy 
w jakichkolwiek sposób pomogli w przygotowaniach do festynu.
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Sukcesy lidzbarskich
lekkoatletów

reprezentujący obecnie Zawiszę Bydgoszcz – Marcin Ruczyński. 
W  wyścigu OPEN zwyciężył Michał Ruczyński przed Pawłem 
Baraszkiewiczem i Tomaszem Rynkiewiczem. Mistrzami Gminy 
w kajakach turystycznych zostali Aleksandra i Arkadiusz Kalisz 
z  Lidzbarka. W  klasyfikacji klubowej zwyciężył UPKS Poncio 
Lidzbark, przed ZKS Olimpia Elbląg i Zawiszą Bydgoszcz.
Organizatorzy dziękują sponsorom imprezy, bez wsparcia 
których zorganizowanie tych zawodów nie byłoby możliwe: 
Firmie KARWEL Z. Jędrychowski, K. Reński spółka jawna, 
Firmie Agronaft S.C. Jan Brzóska, Tomasz Krajewski, 
Ośrodkowi Wczasowemu DANUSIA, Warmińsko-
Mazurskiemu Konsorcjum Handlowemu Sp. z o.o. w Lidzbarku, 
Spółdzielni Mleczarskiej w  Lidzbarku, Ter-Tom Kortas Sklep 
Spożywczy. Refo Sp. z o.o w Krakowie – producentowi napojów 
izotonicznych AKVO.

K U L T U R A

I Ogólnopolskie Regaty Kajakowe
pod patronatem Burmistrza Lidzbarka

W niedzielę, 20 sierpnia odbyły się w Lidzbarku I Ogólnopolskie 
Regaty Kajakowe pod Patronatem Burmistrza Lidzbarka. 
Imprezę zorganizował UPKS Poncio-2010 Lidzbark, przy 
współpracy Urzędu Miasta i  Gminy w  Lidzbarku, Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku oraz MGOK Lidzbark. 
Do regat przystąpiło ponad 70 zawodników i zawodniczek z 6 
klubów: CWZS Zawisza Bydgoszcz, UKS Koszałek Opałek 
Węgorzewo, Korona Elbląg, Olimpia Elbląg, OKSW Olsztyn, 
Poncio Lidzbark oraz zawodnicy niezrzeszeni, którzy startowali 
w wyścigu OPEN na kanadyjkach oraz w biegu o mistrzostwo 
Gminy Lidzbark na kajakach turystycznych. W  sumie 
przeprowadzono 21 wyścigów na dystansie 350m w kajakach 
i  kanadyjkach. Najlepsi zawodnicy i  zawodniczki otrzymali 
pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe, które wręczali 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca burmistrza Janusz 
Bielecki, wicemistrz olimpijski z  Sydney Paweł Baraszkiewicz 
oraz Dyrektor MOSiR Krzysztof Kopowski.
Swoje biegi wygrali: w  C-2 młodzików Damian Sadowski 
i  Kacper Bartkowski, w  C-1 młodzików – Damian Sadowski, 
w  C-2 open Natalia Marońska oraz Oliwia Kordalska, w  C-1 
młodziczek Amelia Braun (obecnie Zawisza Bydgoszcz). W C-1 
na 350 m w kategorii mężczyzn 2000 i starsi, który odbył się 
o  Puchar Dyrektora MOSiR Lidzbark, najlepszy okazał się, 

K U L T U R A

To był piękny dzień dla 
lidzbarskich lekkoatletów. 
W  niedzielę, 19 września 
w Lubawie odbyły sie Lek-
koatletyczne Mistrzostwa 
Województwa w kategorii 
dzieci starsze (ur. 2004 
i  młodsze) oraz w  katego-
rii młodzików (ur. 2003-
2004), w  którym wzięli 
udział lidzbarscy sportow-
cy. Wspaniałe zawodniczki 
i zawodnicy zdobyli razem 
cztery złote medale: w biegu na 100 m, biegu na 300 m, rzucie 
oszczepem i skoku w dal oraz jeden medal srebrny w pchnięciu 
kulą Ciężka praca i  talent naszej niezwykle uzdolnionej mło-
dzieży zaczyna przynosić piękne efekty.



Lidzbark.pl

11

Ogólnopolski Dzień Sportu na Orliku już za nami!

W sobotę, 9 września odbyła się w  całej Polsce pierwsza edycja imprezy sportowej pod hasłem „Dzień sportu na Orliku”. Na 
obiektach zrekrutowanych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu 2017 przeprowadzono zajęcia dedykowane dzieciom, 
młodzieży, dorosłym.
W lidzbarskiej imprezie wzięło udział 28 osób. Dzieci ze szkoły podstawowej mogły pokazać swoje umiejętności w piłce nożnej, 
a młodzież z gimnazjum w siatkówce. Na orliku panowała przyjazna atmosfera oraz każdy z uczestników miał uśmiech na twarzy. 
Dla każdego uczestnika czekały niespodzianki oraz pamiątkowe medale, a dla najlepszych wyróżnienia.
Największym sukcesem tego wydarzenia było spędzenie czasu na sportowo przy pięknej słonecznej pogodzie, a  nie przed 
komputerem.

K U L T U R A

W sobotę, 26 sierpnia Plaża Miejska w  Lidzbarku, po raz ostatni w  tym sezonie gościła siatkarzy plażowych na III Turnieju 
Plażowej Piłki Siatkowej. Turniej wygrali siatkarze z Lidzbarka Paweł Ławicki , Błażej Szulc, którzy w finale pokonali mikst: Joanna 
Rodak, Wiktor Mielczarek.

Zakończenie sezonu w plażowej piłce siatkowej
K U L T U R A

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce:
Paweł Ławicki , Błażej Szulc – Lidzbark
II miejsce:
Joanna Rodak, Wiktor Mielczarek          
– Olsztyn, Lidzbark
III miejsce:
Hubert Trela , Miłosz Błaszkowski         
– Nowe Miasto Lubawskie.

Organizatorem turnieju był 
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Lidzbarku, który ufundował nagrody 
i  medale dla najlepszych zespołów. 
Już teraz zapraszamy na kolejne 
turnieje w  przyszłym sezonie na plażę 
w Lidzbarku.
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Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych, położonych w Lidzbarku przy ul. Żeromskiego, w bliskim 
sąsiedztwie rzeki Wel, fi gurujących w operacie ewidencji gruntów obręb 3 m. Lidzbark jako 
użytki gruntowe – R VI, oznaczonych numerami działek:

• 484/10 o pow. 0,1323 ha – cena wywoławcza – 95.940,00 zł, wadium – 9.500 zł
• 484/11 o pow. 0,1479 ha – cena wywoławcza – 55.350,00 zł, wadium – 5.500 zł
• 484/12 o pow. 0,1478 ha – cena wywoławcza – 55.350,00 zł, wadium – 5.500 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata 
wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 23 października 2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta i Gminy w Lidzbarku.tel. 236961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej 
Lidzbarka www.bip.umig.lidzbark.pl

Uwaga,
przetarg!

1. „Zdrowy Lidzbarku” – Tężnie solankowe
Miejsce: Bulwar albo Park ul. Lipowa
Koszt: 95 000 zł

2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 
wodnego „BAGIENKO” na osiedlu „Skarpa” w 
okolicy ul. Okopowej i ul. Świerkowej
Miejsce: dz. nr 780/12
Koszt: 60 000 zł

3. Czipowanie psów Miasta i Gminy Lidzbark
Koszt: 20 000 zł

4. Utworzenie bezobsługowej wypożyczalni rowerów
Plaża – dz. nr 8, Bulwar – dz. nr 398/8
Koszt: 100 000 zł

5. Plac zabaw w SP Lidzbark Nr 2 
im. Szarych Szeregów
Miejsce: ul. Nowa 10
Koszt. 50 000 zł

6. Modernizacja drewnianego hangaru
Miejsce: Plaża Miejska, ul. Leśniczówka 5
Koszt: 100 000 zł

7. Modernizacja fontanny w parku przy 
Małym Jeziorku
Miejsce: ul. Lipowa
Koszt: 100 000 zł

Lista rekomendowanych wniosków 
obywatelskich do projektu budżetu 
Gminy Lidzbark na rok 2018


