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Padł rekord! 1 800 000 zł dla Dłutowa
A K T U A L N O Ś C I

Do 2020 roku powstanie droga łącząca ze sobą dwie gminy, dwa powiaty i dwa województwa.

Gmina Lidzbark pozyskała dofinansowanie na 
przebudowę drogi gminnej od Starego Dłutowa 
w kierunku Straszew. To ważna trasa, z której korzystają 
zarówno mieszkańcy Dłutowa, jak i  całej tamtejszej 
części gminy. W  ramach przebudowy postanie 

prawie 3 kilometrowy odcinek drogi asfaltowej wraz 
z chodnikami. Całkowity koszt zadania to 2 924 709 zł 
z czego 1 860 992 zł to dofinansowanie z PROW 2014-
2020 w  ramach programu budowy i  modernizacji dróg 
lokalnych.
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A K T U A L N O Ś C I

Nowa droga
we Wlewsku

Zakończyła się przebudowa drogi we Wsi Wlewsk. 
Na długości 1400 metrów wylany został asfalt, który 
z pewnością ułatwi mieszkańcom dojazd i poprawi 
bezpieczeństwo korzystających z drogi. Całkowity koszt 
inwestycji to 423 161,08 zł.

W miniony piątek odbyła się w Urzędzie wyjątkowa uroczystość, podczas której Burmistrz Lidzbarka podziękował za 
współpracę radnym ustępującym w tej kadencji ze stanowiska.

Podziękowanie Radnym
Rady Miejskiej mijającej kadencji

Spotkanie było okazją nie tylko do podziękowań za ostatnie 
lata pełnienia funkcji publicznej na rzecz Miasta i  Gminy 
Lidzbark, dobre pomysły, inicjatywy, realizowane inwestycje, 
a  także determinację, rzeczową współpracę i  otwartość na 
drugiego człowieka. Było również doskonałym momentem 
do powspominania minionych lat w  samorządzie oraz 
działalności radnych.
Tego dnia odbyło się również spotkanie przedstawicieli 
samorządu wiejskiego z radnymi oraz pracownikami Urzędu. 
Była to okazja do wspólnej rozmowy, wymiany pomysłów 
na rozwój swoich sołectw, a także do podziękowań za dobrą 
współpracę pełną wzajemnego zrozumienia z władzami gminy.

A K T U A L N O Ś C I
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Znamy prezydium nowej Rady Miejskiej
i składy jej Komisji

We wtorek, 20 listopada w Lidzbarku odbyła się pierwsza, inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej. W trakcie obrad radni 
otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

A K T U A L N O Ś C I

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

Podczas sesji odbyło się uroczyste ślubowanie radnych 
oraz Burmistrza. Podczas obrad wybrano również 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Paweł 
Ciesielski. Wybrano również wiceprzewodniczących, 
zostali nimi Michał Łukasz Kwiatkowski (ponownie) 
oraz Dorota Maria Wacławska.

23 listopada odbyła się kolejna sesja, podczas której 
wybrano składy komisji stałych Rady Miejskiej.

Komisja Planowania, Budżetu 
i Gospodarki Finansowej

1. Mirosław Trzciński – Przewodniczący Komisji
2. Marek Witold Ostrowski – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji
3. Michał Łukasz Kwiatkowski – Sekretarz Komisji
4. Dariusz Jarosław Nowiński
5. Paweł Ciesielski

Od lewej:
Wiceprzewodznczący Michał Kwiatkowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ciesielski
oraz Wiceprzewodnicząca Dorota Wacławcka

Komisja Oświaty,
Opieki Społecznej,

Zdrowia, Kultury i Turystyki

1. Michał Paweł Dzimira – Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Marszak – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji
3. Hanna Maria Krezymon – Sekretarz Komisji
4. Agnieszka Kalisz
5. Dorota Maria Wacławska

Komisja Gospodarki,
Bezpieczeństwa

i Ochrony Środowiska

1. Zbigniew Piotr Gutowski – Przewodniczący Komisji
2. Waldemar Antoni Skuza – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji
3. Leon Chmielewski – Sekretarz Komisji
4. Waldemar Adam Iwankowski
5. Jarosław Wiśnicki

Komisja Rewizyjna

1. Marek Witold Ostrowski – Przewodniczący Komisji
2. Jarosław Wiśnicki – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji
3. Mirosław Trzciński – Sekretarz Komisji
4. Michał Paweł Dzimira
5. Zbigniew Piotr Gutowski

Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji

1. Hanna Maria Krezymon – Przewodnicząca Komisji
2. Leon Chmielewski – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji
3. Tomasz Marszak – Sekretarz Komisji
4. Dariusz Jarosław Nowiński
5. Waldemar Antoni Skuza
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Obchody 100-lecia niepodległości A K T U A L N O Ś C I

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy” 1918-2018 Jak dumnie to brzmi. Mamy to szczęście, że urodziliśmy się 
i żyjemy w czasach wolności – celebrujmy to, ceńmy to, szanujmy to i pamiętajmy o tych, dzięki którym tak jest.

Lidzbark także świętował ten wyjątkowy dzień. W sobotę, uczniowie z naszych szkół podstawowych przedstawili 
część artystyczną nawiązująca do Święta Niepodległości.

Niedzielne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą święta 
w kościele pw. Św. Wojciecha, po której w pięknym, biało-czerwonym pochodzie, mieszkańcy Lidzbarka udali się 
do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Tam odbył się spektakle teatralne grupy „Drako” z Lidzbarka i grupy 
„Niemoovish” Akademii Młodego Aktora w Pałacu Młodzieży oraz występ chóru Copernicus z Torunia.
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Tę wyjątkową rocznicę uczcili również miłośnicy tenisa stołowego oraz członkowie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Lidzbarku.
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103 wyróżnienia dla lidzbarskich sportowców
A K T U A L N O Ś C IW lidzbarskim Domu Kultury po raz trzeci już odbyła się uroczysta Gala Sportu, podczas której 

lidzbarskim sportowcom oraz trenerom wręczono podziękowania za ich wybitne osiągnięcia na arenie 
ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Na tegorocznej gali wręczono 97 indywidualnych 
wyróżnień lidzbarskim sportowcom oraz 6 wyróżnień 
drużynom gier zespołowych na łączną kwotę 25 
600 zł. Podziękowania wręczone zostały również 
19 trenerom. Wśród wyróżnionych znaleźli się 
przedstawiciele 7 dyscyplin sportowych, m. in. piłki 
nożnej, piłki siatkowej, lekkoatletyki, taekwon-do czy 
kajakarstwa.
Nie ulega wątpliwości, że ich osiągnięcia powinny 
być odpowiednio wyróżnione. Nagrody w  postaci 
symbolicznych czeków wręczył wyróżnionym 
burmistrz Maciej Sitarek.
Wydarzenie uświetniły występy artystyczne uczniów 
lidzbarskich szkół oraz podopiecznych Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury.
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A K T U A L N O Ś C I

Co słychać w naszych jednostkach OSP

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt, to także grupa ochotników, która coraz częściej swym 
poziomem wyszkolenia, wiedzy i umiejętności ratowniczych dorównuje kolegom z PSP. Na terenie gminy Lidzbark 
działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W poniedziałek, 15 października w  Urzędzie Miasta 
i  Gminy w  Lidzbarku gminnym strażakom przekazany 
został specjalistyczny sprzęt ratowniczy zakupiony 
w  ramach uzyskanego dofinansowania ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości. Wsparcie otrzymały: 
OSP Bryńsk, OSP Stare Dłutowo, OSP Jeleń, OSP 
Słup, OSP Nowy Dwór, OSP Wąpiersk, OSP Tarczyny, 
OSP Lidzbark oraz OSP Kiełpiny. W  ramach projektu 
zostało zakupionych 9 defibrylatorów, dwa detektory 
wielogazowe, dwie torby ratownictwa medycznego PSP 
R1, detektor napięcia, cylinder rozpierający, pilarka do 
drewna, nożyce hydrauliczne oraz parawan do osłony 
miejsca wypadku. 

OSP Jeleń
Strażacy z  Jelenia mogą już cieszyć się swoim nowym 
autem bojowym, który w  ostatnim czasie otrzymali. 
Uroczystego poświęcenia wozu dokonali ksiądz kapelan 
Stanisław Grzywacz i  proboszcz parafii w  Wąpiersku 
ksiądz Bogdan Kołodziejczyk. Klucze do Renault 
Premium zaopatrzonego w  zbiornik wody 3000 litrów 
na ręce prezesa i  naczelnika OSP Jeleń przekazał 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
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OSP Słup
Nowe auto w  ostatnim czasie otrzymali również 
ochotnicy ze Słupa, żegnając się tym samym ostatniego 
w  naszej gminie, 45letniego żuka. Uroczystemu 
przekazaniu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego Ford Transit z 2007 towarzyszył przemarsz 
mieszkańców i  zaproszonych gości poprowadzony 

przez Młodzieżową Orkiestrę Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Lidzbarku. Klucze do auta zaopatrzonego 
w  agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy ze 
zbiornikiem wody 400 litrowym, wyciągarką i  szybkim 
natarciem o długości 40 metrów na ręce prezesa OSP 
Słup oficjalnie przekazał Burmistrz Lidzbarka.

OSP Kiełpiny
W  październiku mieszkańcy Kiełpin wspólnie 
z  zaproszonymi gośćmi hucznie obchodzili 85 
rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Wydarzenie zainaugurował przemarsz oraz Msza 
Święta odprawiona przez ks. kanonika Stanisława 
Rybarczyk, ks. Henryka Rycherta oraz kapelana 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
ks. Stanisława Grzywacza. Po niej odbył się przemarsz 
na czele z  niezawodną Młodzieżową Orkiestrą Dętą 

Ochotniczej Straży Pożarnej w  Lidzbarku do siedziby 
OSP w Kiełpinach.
Najważniejszym punktem jubileuszu było oficjalne 
otwarcie nowego garażu dla starżaków z  Kiełpin. Po 
ceremonii otwarcia nastąpiło poświęcenie obiektu oraz 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Druhowie z  jednostki 
w  Kiełpinach zostali również personalnie docenieni za 
swoje zasługi.
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K U L T U R A

Poloneza czas zacząć,
czyli Pan Tadeusz w wykonaniu UTW

16 listopada w sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku wystąpiła grupa 
teatralna ,,A, co!”, działająca przy UTW Lidzbark, przedstawiła fragmenty epopeji narodowej ,,Pan 
Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowywali 
się od kwietnia do listopada, robiąc wszystko, aby nie 
zawieść swojej publiczności, tym bardziej, że większość 
z nich nigdy wcześniej nie występowała na scenie.
Wychodząc z  założenia, że ,,czego nie dopowiemy, to 
dowyglądamy”, panie uszyły sobie stroje stylizowane 
na tamte czasy. Tę czynność wzięła na siebie pani 
Krystyna Braun, wyczarowując przepiękne kostiumy. 
Scenografię zapewniła pani Edyta Nowakowska, a ruch 

Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku 
- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku – I etap

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) 

w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej

Całkowita wartość inwestycji:   488 579,04  PLN

Kwota dofinansowania ze środków FRKF:   244 289,00   PLN

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl

sceniczny oraz interpretację zawdzięczamy pani Ani 
Wasielewskiej. Natomiast autorem pomysłu oraz słowa 
wiążącego była pani Ewa Rzeszutko, która zajęła się 
również wyborem fragmentów. Oprawę muzyczną 
zapewnił znakomity pianista i kompozytor, odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Stanisław Deja. Mamy nadzieję, że wielu widzów odkryło 
na nowo ,,Pana Tadeusza” i ponownie go przeczyta.
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„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 
4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w  budynkach 
publicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1  093 736.60 zł., w  tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – 925 909.57 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 167 827,03 zł.
29 września 2017r. podpisano w  Urzędzie Marszałkowskim w  Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”.

– Udało nam się ocieplić budynki, wymienić piece na 
proekologiczne na pellet, częściowo wymienić okna i  drzwi 
zewnętrze, a  także wymienić część grzejników i  oświetlenia 
na energooszczędne. Przedsięwzięcie z pewnością poprawiło 
estetykę budynków, przyczyni się do oszczędności oraz 
wpłynie na dbałość o środowisko naturalne – mówi Burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.
Gmina Lidzbark zrealizowała projekt, który w znaczny sposób 
poprawi warunki nauki uczniów SP Słup oraz SP Kiełpiny. 
W ramach inwestycji wykonano prace mające wpływ na poprawę 
efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej 
w  Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w  Słupie 
poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych 
i  stropodachów. Ponadto w  Słupie wymieniono okna piwnic,  
a w Kiełpinach wymieniono część okien i drzwi. W budynkach 
zmodernizowano instalacje grzewcze – wymieniono kotły 
na piece na pelet z  automatyką pogodową, zmodernizowano 
c.o., zamontowano zawory termostatyczne, zmodernizowano 
oświetlenie na energooszczędne typu LED, zamontowano 
instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) – pelet.
Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. 
Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie 
wsi: Słup i  Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz 
zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej szkół podstawowych.

Cele szczegółowe: zmniejszenie zużycia energii w budynkach, 
poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów 
związanych  z  użytkowaniem budynków w  których mieszczą 
się szkoły podstawowe, efektywne wykorzystanie energii 
cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze 
źródeł odnawialnych w  bilansie energetycznym budynku, 
zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku, 
obniżenie kosztów ogrzewania obiektów, poprawa warunków 
użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej.
Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z  założeniami 
dokumentów strategicznych  i  planistycznych na poziomie 
krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Projekt jest spójny ze:
 – Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – Strategią UE Morza 
Bałtyckiego.
Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO 
Woj. Warmińsko-Mazurskiego „Wspieranie efektywności 
energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej, w  tym w  budynkach publicznych i  w  sektorze 
mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności 
energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach 
publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty. 

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020.
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60-lecie klubu Wel Lidzbark
„Sport to sposób na życie, to radość z  wysiłku, wartości wychowawcze przekazywane z  pokolenia na pokolenie, to 
przykład wzajemnego szacunku, uznawania podstawowych zasad etycznych, przyjaźni i fair play na boisku, jak również, 
a może przede wszystkim w życiu”.

30 września 2018 r. LKS WEL Lidzbark świętował 
jubileusz 60-lecia istnienia. Obchody stały się okazją do 
licznych wspomnień oraz podsumowań dokonań klubu. 
Niedzielny Jubileusz to także okazja do odznaczenia 
zasłużonych osób. Wszystkie osoby, które  w wyjątkowy 
sposób przysłużyły się do rozwoju i  sukcesów Klubu 
zostały wyróżnione, a  w  ich stronę skierowano wiele 
ciepłych słów. Uroczystość była także świetną okazją 
do przekazania kluczy do nowo wyremontowanego 
budynku na stadionie miejskim, który stanie się oficjalną 
siedzibą lidzbarskiego Welu. Sportowym akcentem 
jubileuszu był mecz towarzyski okraszony wyjątkową 
oprawą rozegrany pomiędzy Reprezentacją Artystów 
Polskich oraz drużyną WEL i przyjaciele. Po efektownej 
i  zaciętej grze mecz zakończył się wynikiem 7:5 dla 
drużyny artystów. Po części oficjalnej każdy miał okazję 
przybić sobie piątkę i zrobić zdjęcie z wieloma znanymi 
postaciami ze świata filmu, telewizji czy estrady.

A K T U A L N O Ś C I
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A K T U A L N O Ś C IUroczyste odsłonięcie krzyża
Miejsca pamięci są niezwykle ważne dla każdej społeczności. Przypominają o tych, którzy od nas odeszli, pozwalają na 
chwilę refleksji w pędzie codziennego życia.

Na początku października w  lesie przy drodze 
w  kierunku Kiełpin odbyła się niezwykła uroczystość. 
Tego popołudnia dokonano odsłonięcia tablicy 
oraz krzyża upamiętniającego miejsce pochówku 
mieszkańców Lidzbarka i  okolic zmarłych na skutek 
dżumy. Inicjatorem Odnowienia Krzyża był Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Lidzbarku, natomiast wykonawcą – 
Nadleśnictwo Lidzbark. W  Uroczystości Odnowienia 

Po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lidzbarku we współpracy  z Samorządem Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego oraz szeregiem innych 
samorządów lokalnych i  organizacji pozarządowych 
przystępuje do podejmowania działań w ramach Ogól-
noświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają 
się przemocy wobec kobiet pn. „Biała Wstążka”. Kam-
pania „Biała Wstążka” trwa co roku od 25 listopada do 
10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka. Kampania zapoczątkowana była 
w  1991 roku w  Kanadzie i  prowadzona jest obecnie 
w ponad 55 krajach świata. Jedną z  inicjatyw jakie po-

Krzyża udział wzięli członkowie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, młodzież licealna, harcerze ZHP z  Lidzbarka, 
którzy pełnili przy krzyżu wartę honorową, a  także 
przedstawiciele władz miasta, sponsorzy, mieszkańcy 
Lidzbarka i  okolic oraz leśnicy. Podczas uroczystości 
dokonano także odczytania rysu historycznego oraz 
listu dla potomnych, który następnie wraz z  lokalną 
prasą zakopano w tzw. kapsule czasu.

Otwarte drzwi A K T U A L N O Ś C I

dejmują placówki i  instytucje niosące pomoc ofiarom 
przemocy w rodzinie są tzw. „otwarte drzwi”. 
W  tym roku na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego zaplanowano zorganizowanie tego wydarze-
nia w sobotę 1 grudnia.
W  związku z  powyższym, w  ramach włączenia się 
w  działania Kampanii „OTWARTE DRZWI” również 
członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarne-
go z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Lidzbarku ul. Jeleńska 26 w dniu 1 grudnia pełnili dy-
żur dla osób doznających przemocy szukających pomo-
cy i wsparcia.
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A K T U A L N O Ś C I100 lat polskiego harcerstwa

Lidzbarski klub HDK z nową siedzibą

Od 100 lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nieustannie promują wartości demokratyczne i niepodległościowe, 
przekazują zasady moralne i wychowują kolejne pokolenia w duchu patriotyzmu, przywiązania do tradycji i wiary. Mowa 
oczywiście o harcerzach.

Każdy z nas jest mobilną apteką i nosi w sobie nawet 6 litrów leku ratującego życie i zdrowie. Najcenniejszego na świecie, 
niepodrabialnego i powstającego tylko w ludzkim organizmie.

W roku 100-lecia Niepodległości, Hufiec Lidzbark 
Welski świętował stulecie powstania harcerstwa. 
Cieszymy się, że nasi lidzbarscy harcerze kontynuują 
chlubną służbę pierwszej drużyny lidzbarskiej, która 

Mowa oczywiście o krwi. Nie potrafimy jej wytworzyć 
poza ustrojem człowieka, ale umiemy ją pobierać, 
przechowywać i podawać potrzebującym. I to dla tych 
ludzi o wielkim sercu, oddających krew włodarzom 
miasta udało się zorganizować nową siedzibę. Klucze 
do nowej placówki Lidzbarskiego Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Lidzbarku - HDK Lidzbark wczoraj 
odebrał z rąk Burmistrza Lidzbarka prezes Roman 
Nawrocki. Nowa siedziba klubu mieści się na pierwszym 
piętrze w budynku lidzbarskiego żłobka.

A K T U A L N O Ś C I

powstała 1922 r. oraz naszego hufca, który istnieje 
od 1975 roku. Czuwaj! – dla wszystkich tych, którzy 
działali i działają na terenie Gminy.
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II lidzbarski maraton MTB za nami!

Towarzyskie Zawody Wędkarskie
o Puchar Burmistrza Lidzbarka za nami

Czerpanie przyjemności z jazdy w maratonie MTB to dla wielu oksymoron. Tymczasem satysfakcja 
z ukończenia zawodów dla początkującego miłośnika tego typu rywalizacji jest często większa, niż 
czołowe lokaty dla doświadczonych wyjadaczy.

W niedzielę, 23 września odbyła się druga edycja wyścigu tym razem pod nazwą Weltrack MTB Mataron. Na starcie 
stanęło blisko 50 kolarzy z  całej Polski, wśród nich zawodnicy startujący na dystansie średnim (27 km) i  długim 
(40 km). Trasa wyznaczona przez organizatora przebiegała przez tereny świeżo oddanej trasie Weltrack oraz 
Nadleśnictwa Lidzbark.

W słoneczne niedzielne południe 30 wędkarzy 
zakończyło rywalizację w  Towarzyskich Zawodach 
Wędkarskich o  Puchar Burmistrza Lidzbarka 
zorganizowanych przez Koło Lidzbark Welski Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Zawody z  pewnością były 
wspaniałą okazją do wesołej i  zdrowej rywalizacji 
indywidualnej w  dwóch kategoriach: największa waga 
złowionych ryb oraz największy złowiony okaz.

Klasyfikacja:
I miejsce – Kopowski Krzysztof – 1,820 kg
II miejsce – Jankowski Marek – 1,425 kg
III miejsce – Nizgorski Łukasz – 0,900 kg

Dwóch wędkarzy poszczycić może się największym 
złowionym okazem. Mianowicie zarówno Gajewski Patryk, 
jak i Jankowski Marek złowił rybę ważącą 0,530 kg.
Zawodom towarzyszyła niezwykła chwila. Burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek na ręce prezesa Koła Lidzbark 
Welski PZW, pana Andrzeja Marchlewicza wręczył 
klucze do nowej siedziby Koła.

S P O R T

S P O R T
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