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2 miliony z Cittaslow na rewitalizację
A K T U A L N O Ś C IPięć z dziewiętnastu miejscowości należących do sieci Cittaslow na Warmii i Mazurach otrzyma 

pieniądze na odnowienie budynków i stworzenie możliwości pracy, nauki i wypoczynku dla 
mieszkańców i turystów.

Czternaście miast już z  takiego dofinansowania 
skorzystało, czas na te, które do sieci przystąpiły później: 
Bartoszyce, Działdowo, Jeziorany, Lidzbark i  Ornetę. Te 
miasta jak stwierdził Marszałek województwa Gustaw 
Brzezin spożytkują pieniądze pozostałe z  oszczędności 
po realizacji programu przeznaczonego na rewitalizację 
miast CittaSlow.
– Po 2 latach nastąpił ważny dzień dla naszej gminy. 
Włączamy się do puli 54 mln euro przeznaczonych dla 

miasteczek należących do Sieci Cittaslow. Nasze korzyści to 
2 mln zł na projekty rezerwowe jeszcze w tym roku – mówi 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

W ramach dofinansowania planowane jest utworzenie 
centrum aktywizacji dla młodzieży ze studiem nagrań, 
ścianką wspinaczkową oraz klubem młodzieżowym.
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A K T U A L N O Ś C IOd 50 lat razem
Pięćdziesięcioletni jubileusz pożycia małżeńskiego to cudowna okazja, aby okazać swoją miłość, wdzięczność i radość 
ze wspólnie spędzonych chwil.

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 i skład: Wydział Organizacyjny
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 23/696 15 05 wew. 182

Taką właśnie okazję miały dzisiaj pary, które w  związek małżeński wstąpiły w  pierwszej połowie 1968 roku. Z  okazji tego 
wyjątkowego jubileuszu 18 par odznaczonych zostało specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Polski. Medale 
oraz dyplomy wręczył małżonkom burmistrz Maciej Sitarek, składając przy okazji życzenia zdrowia, szczęścia i wielu kolejnych 
lat w małżeństwie.

• Halina i Henryk Borowscy,
• Halina i Ryszard Gajewscy,
• Celina i Kazimierz Jabłońscy,
• Danuta i Wojciech Jaruga,
• Renata i Władysław Kaczorowscy,
• Janina i Ryszard Kotowscy,
• Teresa i Idzi Kozłowscy,
• Teresa i Henryk Lewandowscy,
• Teresa i Józef Murawscy,
• Stanisława i Roman Pszenny,
• Barbara i Jerzy Rutkowscy,
• Halina i Edmund Rynkowscy,
• Halina i Kazimierz Skolmowscy,
• Genowefa i Jan Stefańscy,
• Bogusława i Edward Szczepańscy,
• Jadwiga i Jan Szczepańscy,
• Wiesława i Stefan Tułodzieccy,
• Regina i Józef Wierzchołowscy

Odznaczeni zostali:

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w  Lidzbarku ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego nr 20, położonego w Lidzbarku 
przy ulicy Przemysłowej 14. Lokal o  powierzchni użytkowej 
59,1 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, 
położony jest na I  piętrze. Do lokalu przynależy piwnica 
o powierzchni 4,2 m2.

Cena wywoławcza: 98 000 zł, 
Wadium: 4900 zł,

Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 1000 zł. 

Przetarg odbędzie się w  22 sierpnia o  godz. 1000 w  siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 7A.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej 
do dnia 21 sierpnia 2018 r., przelewem na rachunek Spółdzielni 
nr 82821500062001000006770001 w  BS w  Działdowie 
z/s w  Lidzbarku. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lidzbarku, tel.23 696 13 89.

Uwaga,
przetarg!
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Podczas XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku radni udzieli burmistrzowi Maciejowi Sitarkowi absolutorium za 
wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.

Jesienią tego roku mieszkańcy Glinek i Nowego Zielunia doczekają się wody w kranach.

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Absolutorium dla Burmistrza

Woda w Glinkach i Nowym Zieluniu

W ubiegłym roku mieszkańcy Glinek 
i  Nowego Zielunia doczekali się budowy 
sieci wodociągowej na terenie swoich 
miejscowości. W ramach prac wykonano 
położenie instalacji wodociągowej 
na trasie Nowy Dwór – Nowy Zieluń 
na odcinku ok. 7 km., a  także budowa 
wodociągu Zieluń – Glinki o długości ok. 
4,5 km.
Łączny koszt  dokumentacji i  prac 
ziemnych to ponad 400 tys. zł. 
Wykonawcą inwestycji jest PGK 
Sp. z  o. o. W  tym roku trwają prace 
związane z  kładzeniem przyłączy do 
poszczególnych lokali mieszkalnych. Do 
tej pory woda popłynęła w  12 domach 
w  Nowym Zieluniu oraz 2 domach 
w Glinkach. Ponadto na terenie obydwu 

Jak podkreślał burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek, absolutorium to nie tylko 
ukoronowanie jego pracy, to również 
sukces radnych, pracowników urzędu 
i jednostek organizacyjnych.
 
– Po raz czwarty otrzymałem absolutorium 
od Rady Miejskiej w Lidzbarku. Dziękuję za 
docenienie mojej pracy, moich Współpra-
cowników, Dyrektorów jak i  Kierowników 
naszych jednostek. Absolutorium oznacza 
dla mnie nie tylko pozytywne przyjęcie 
ubiegłorocznego budżetu, ale także doce-
nienie mojej pracy – mówi Burmistrz.

Tuż przed głosowaniem burmistrz przedstawił 
szczegółowe dane finansowe gminy oraz najważniejsze 
spośród 62 wykonanych w  ubiegłym roku inwestycji 

miejscowości zainstalowany został tzw. Zdrój, czyli hydrant, z  którego 
mieszkańcy donosić mogą wodę do swoich domów. Zakończenie 
inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

za kwotę 6 308  471 zł., m. in. utworzenie pierwszego 
w  powiecie żłobka, budowa parkingu przy cmentarzu 
oraz kolejny etap remontu przychodni zdrowia. 
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Lidzbark najmniej zadłużoną gminą w województwie

Aż 100 gmin w Polsce może się pochwalić brakiem zadłużenia.
Gmina Lidzbark ma duże szanse, aby dołączyć do tego grona.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień  31 grudnia 2017 
roku wynosiło 3 464 690 zł i stanowiło 5,9 % wykonanych 
dochodów budżetowych. To 242 zł w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca gminy. Dla porównania, według 

A K T U A L N O Ś C I

danych na koniec trzeciego kwartału 2017 gmina 
Działdowo wykazała 400 zł zadłużenia na mieszkańca, 
Żuromin ponad 550 zł, a Mława ponad 700 zł.
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Inwestycje w Gminie A K T U A L N O Ś C I

W dalszym ciągu trwa realizacja zadań tegorocznego budżetu.

Zakończyły się prace przy przebudowie parkingu i  drogi 
wjazdowej przy ul. Nowy Rynek, którą wykonało PGK. Koszt 
inwestycji to 87  822 zł. W  trakcie są również prace przy 
budowie chodnika i  parkingu przy świetlicy w  Klonowie za 
119  900 zł, którą wykonuje forma KAMEX oraz prace przy 
termomodernizacji szkół podstawowych w Słupie i Kiełpinach. 
SP Kiełpiny doczekało się już ocieplenia budynku i  dachu. 
Otrzymało tez nową elewację. Trwają prace związane 
z  wymianą pieca, grzejników oraz oświetlenia. W  SP Słup 
ocieplenie budynku z  zewnątrz. W  połowie lipca otwarto 
nowowyremontowany most na ul. Działdowskiej. Wspólna 
inwestycja miasta i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 
Opóźnienie w  wyznaczeniu terminu odbioru końcowego 
spowodowane było przedłużającą się procedurą uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. Trwają prace przy budowie 
drogi i  chodnika w  Ciborzu za 119  875,80 zł. Rozpoczęła 
się przebudowa chodnika na ul. Młyńskiej i  Cichej oraz ul. 
Orzeszkowej. Parking  na  u l .  Nowy Rynek

Most  na  u l .  Dz ia łdowskiejParking  przy  świet l icy  w  Klonowie

Chodnik  w KlonowieDroga  w Ciborzu
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A K T U A L N O Ś C I

Nowoczesne i odmienione
targowisko miejskie

W ubiegłym miesiącu mieszkańcy i sprzedawcy po raz pierwszy skorzystać mogli
z wyremontowanego targowiska miejskiego.

Lidzbarskie targowisko w  każdy czwartek przyciąga tłumy. 
O  jego remoncie mówiło się od 2015 r., kiedy to została 
przygotowana wizualizacja obiektu. Na jego modernizację 
udało się pozyskać 953 836 zł dofinansowania w  ramach 
współpracy z  SSS LGD z  PROW Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wartość całego 
zadania wynosi 1 620 009,36 zł. W  ramach wykonywanej 

inwestycji w  związku z  odwodnieniem terenu i  duża 
powierzchnią na 1 ha położona została kostka brukowa, 
postawione zostały wiaty handlowo-targowe, które były 
wymogiem związanym z  dofinansowaniem, i  które ochronią 
sprzedawców przed deszczem i  chłodem, automatyczne 
samoczyszczące się nowoczesne toalety, tereny zielone, 
oświetlenie i ogrodzenie. 
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Poza funkcją targowiska, gdzie w każdy czwartek odbywają się 
targi, plac przy ul. Targowej stał się również miejscem spotkań 
dla mieszkańców. Pod koniec czerwca, 42 najmłodszych 
mieszkańców gminy zapuściło korzenie w  Lidzbarku. 
Wszystko dzięki inicjatywie burmistrza Lidzbarka Macieja 
Sitarka, który zachęcił mieszkańców, by upamiętnili narodziny 

dzieci, sadząc drzewa. Zaproszenie na uroczystość na nowo 
wybudowanym targowisku miejskim otrzymali rodzice, którzy 
nowego członka rodziny powitali w  2018 r. Na każdego 
z  zaproszonych czekało drzewko wraz z  imienną tabliczką. 
Odpowiednio przygotowane zostały dęby dla chłopców 
i jarzębiny dla dziewczynek.

Kilka dni później lidzbarskie targowisko stało się pierwszą 
w historii Lidzbarka Strefą Kibica. Wspólne oglądanie meczu 
„o  wszystko” między Polską a  Kolumbią cieszyło się wielka 
popularnością. Na imprezę przybyli tłumnie fani piłki nożnej 
i  to całymi rodzinami wraz z  dziećmi, więc można śmiało 

stwierdzić, że strefa spełniła swoje zadanie i  dostarczyła 
wszystkim znakomitej rozrywki. Większość z  osób 
wchodzących do strefy miała przy sobie gadżety związane 
z  mistrzostwami. Każdy mógł sobie namalować na twarzy 
biało-czerwone barwy.
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A K T U A L N O Ś C ISołeckich imprez ciąg dalszy
Trwają imprezy tematyczne na terenie naszej gminy. Do tej pory swoje święta obchodzili mieszkańcy Wlewska, Kiełpin, 
Podciborza, Klonowa, Glinek, Starego Dłutowa, Wąpierska, Nowego Dworu i Miłostajek. Imprezy były możliwością do 
integracji mieszkańców i wspólnego spędzenia wolnego czasu.

Festyn  w Gl inkach Święto  rzeki  Wel  w  Podciborzu

Festyn  w Mi łostajkachŚwięto  L ipy  w Starym Dłutowie

Festyn  w Nowym Dworze
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Święto  Truskawki  we  Wlewsku

Noc  Świętojańska  w Klonowie

Festyn  w Kie łpinachŚwięto  Ryby  w Wąpiersku

Wydarzenia w sierpniu:

•	 3. - 5.08 – Dni Lasu w Bryńsku
•	 5.08 – Święto Śledzia w Nicku
•	 11.08 – Święto Maliny w Słupie
•	 18.08 – Święto Kukurydzy 

w Ciborzu
•	 26.08 – XXV Regionalny 

Przegląd Orkiestr 
Ochotniczych Straży Pożarnych
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Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i  dziedzictwo. 
Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne. Poddziałanie 6.2.3 
Efektywne wykorzystanie zasobów Schemat A. 

Całkowita wartość projektu wynosi 650 354,46 zł., w  tym 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – 550 932,99 zł., wkład własny Beneficjenta 
w wysokości 99 421,47 zł.

W  ramach projektu Gmina Lidzbark urządziła wokół Jeziora 
Lidzbarskiego trasę rowerową ‘single track’ z  oznakowaniem, 
dokumentacją powykonawczą oraz wiatą. Jest to pierwsza 
tego typu trasa w Polsce Północnej, która będzie sporą atrakcją 
zarówno dla mieszkańców, jak i  turystów – mówi Burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.

Trasa rowerowa ‘single track’ to jednokierunkowa, kręta 
i  pofalowana ścieżka, dająca użytkownikom namiastkę 
tras górskich. Poprowadzona przez tereny zadrzewione, 
przeznaczona dla rowerzystów na każdym poziomie 
zaawansowania. Ziemna konstrukcja ścieżki jest profilowana, 
zróżnicowana wysokościowo o  średnim spadku nachylenia ok 
5-7%, szer. ok. 1,3 m i dł. ok. 8000 mb, odcinek 480 mb, o sz. 2 m. 
Na odcinkach prowadzonych po skarpie znajdują się naturalne 
przeszkody: muldy i zakręty typu banda, na odcinkach płaskich 
przeszkody terenowe naturalne. 

Trasa jest jednoznacznie oznakowana oraz wyposażona 
w szykany. Oznakowanie informuje o długości i przebiegu trasy, 
stopniu trudności oraz wymogach bezpieczeństwa.

Ścieżka w  minimalny sposób ingeruje w  ekosystem, do jej 
wykonania wykorzystano istniejący w  skarpie materiał, 
a  braki uzupełniono klińcem frakcji 0-31,5. Nawierzchnia 
trasy wykonana jest z  kamienia łamanego. Odwodnienie 
naturalne, poprzez odpowiednie uformowanie muld. W ramach 
infrastruktury towarzyszącej wykonano wiatę wypoczynkową 
o  powierzchni 25m2, o  walorach punktu widokowego, 
wyposażoną w stół, ławki, stojaki dla rowerów oraz rowerowy 

zestaw naprawczy. W ramach projektu powstała również mapa 
trasy, która będzie udostępniana wszystkim chętnym.

Celem głównym projektu jest: wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa naturalnego gminy Lidzbark i utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej regionu poprzez wykonanie turystyczno-
rekreacyjnej trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim.

Cele szczegółowe:
• zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych 

Jeziora Lidzbarskiego poprzez zamknięcie pętli rowerowej 
wokół akwenu dzięki wykonaniu odcinka uzupełniającego 
trasę,

• zwiększenie dostępności lasów północnej części Jeziora 
Lidzbarskiego i  ich atrakcyjności sportowej poprzez 
wykonanie bezpiecznej i oznakowanej trasy rowerowej,

• wzrost atrakcyjności rekreacyjnej obszaru objętego 
projektem poprzez wykonanie infrastruktury towarzyszącej 
w postaci odpowiednio wyposażonej wiaty turystycznej.

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z  założeniami 
dokumentów strategicznych i  planistycznych na poziomie 
krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

,,Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

na zdjęciu Patryk Czapliński
10
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S P O R T

298 zawodników podczas tegorocznego 
triathlonu w Lidzbarku

Warunki atmosferyczne nie ułatwiały zadania 
zawodnikom LOTTO Triathlon Energy w  Lidzbarku. 
I  o  ile niska temperatura powietrza, w  wodzie nie była 
problemem, o  tyle na rowerze to już miało znaczenie. 
Jeśli dodamy do tego silny wiatr na trasie, niekiedy było 
naprawdę ciężko. Ale dali radę. W tym roku w zawodach 
udział wzięło prawie 300 zawodników z  całej Polski. 
W samo południe wystartowało najwięcej debiutantów, 
w  tym prawie 20 mieszkańców Lidzbarka, którzy od 
trzech lat goszczą w  mieście triathlonistów. W  2016 
roku jeszcze wielu z  nich przyglądało się i  kibicowało 
przyjezdnym, aby w  kolejnych latach już spróbować sił 
samodzielnie.



Lidzbark.pl


