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W Lidzbarku powstaje
nowa galeria handlowa

Centrum handlowe Mercado, bo taką nazwę będzie nosiła nowa galeria, na ponad 3 tysiącach metrów 
kwadratowych będzie mieściła 4 sklepy. Nie wiadomo jeszcze jakich sieci.

Od kwietnia 2018 roku w  części budynku 
funkcjonuje supermarket Biedronka, a od tego roku 
Media Ekspert oraz sklep Kik. Do końca wakacji 
w  galerii powstanie także drogeria. Przed galerią 
powstał też parking na ok. 100 miejsc. Obecnie 
w  centrum handlowym pracuje prawie 40 osób. 

A K T U A L N O Ś C I

Dzięki współpracy z Gmina Lidzbark w najbliższym 
czasie rozpocznie się budowa zjazdu z  parkingu 
znajdującego się pry galerii na ul. Zieluńską, który 
powstanie do wakacji oraz dodatkowe oświetlenie 
i przejście dla pieszych.
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A K T U A L N O Ś C ILidzbark na targach turystycznych

Sterylkobus w naszej Gminie

Oferty turystyczne z  Polski i  zagranicy, spotkanie w  jednym miejscu całej branży turystycznej, konferencje, szkolenia 
i warsztaty dla profesjonalistów oraz liczne atrakcje dla szerokiej publiczności – tak w skrócie wyglądały targi Free Time 
Festiwal w Gdańsku.

Ponad 100 czworonogów skorzystało z  usług 
sterylkobusa, który po raz pierwszy pojawił się 
w naszej Gminie.

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
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wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/696 15 05 wew. 182

ISSN 2392-3059

W dniach 6 – 7 kwiet-
nia Lidzbark wziął udział 
w  gdańskich targach tu-
rystycznych. W  tym dwu-
dniowym wydarzeniu od-
wiedzający mogli zobaczyć 
na ponad 220 stoiskach 
oferty podzielone na 10 
stref. Na wspólnym stoisku 
Cittaslow Polska i  stoisku 
Warmii i  Mazur Lidzbark, 
Ryn, Gołdap, Górowo Iła-
weckie, Nidzica, Nowe Mia-
sto Lubawskie oraz Orneta 
oprócz typowej turystyki 
przedstawiały walory kul-
turowe, rzemieślnicze i wyroby spożywcze produkowa-
ne w regionach wystawców.
Stoisko Miast Cittaslow cieszyło się dużym zaintereso-
waniem wśród odwiedzających, o czym świadczy liczba 
przeprowadzonych rozmów. Pytano głównie o  oferty 
dla ludzi aktywnie i twórczo spędzających czas, o oferty 
dla rodzin z dziećmi, poszukujących nietypowych i cie-

Specjalny autobus, który stanął na parkingu przy siedzibie 
Welskiego Parku Krajobrazowego przez dwa dni obsługiwał 
czworonożnych pacjentów z terenu Gminy Lidzbark. Akcja była 
sczegolnie utrudniona z powodu zimna i silnego wiatru, który 
niejednokrotnie porywał puste klatki dla zwierząt. Mimo tego, 
podczas dwóch dni udało się wykastrować łącznie 85 zwierząt: 

kawych atrakcji turystycz-
nych, kulturalnych, sporto-
wych i rekreacyjnych.
Goście z  zaciekawieniem 
przeglądali mapy tury-
styczne, przewodniki, bazy 
noclegowe, trasy rowero-
we i  szlaki kajakowe. Podo-
bały się także inne drobne 
upominki oraz degustacja: 
swojskiej kiełbasy i  domo-
wych ogórków małosol-
nych, swojskiego chleba 
przygotowanego przez soł-
tyskę miejscowości Nowy 
Zieluń Annę Szczepańską 

czy sera salami produkowanego przez Mleczarnię Lidz-
bark. Udało się nam mnóstwo ludzi uświadomić, że poza 
Lidzbarkiem Warmińskim istnieje na mapie jeszcze je-
den Lidzbark. Starszy, otwierający bramę na Warmię 
i  Mazury, z  pięknymi pejzażami i  atrakcyjną ofertą dla 
każdego.

23 suczki, 14 psów, 38 kocic i 10 kocurów. 
Zachipowanych zostało 37 zwierząt.

A K T U A L N O Ś C I
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Pierwszym z  realizowanych przez Gminę Lidzbark 
zadaniem inwestycyjnym jest budowa chodnika 
na ul. Wiatracznej w  Starym Dłutowie. Inwestycja 
wykonywana przez PGK Lidzbark zakłada ok.130 m 
chodnika za kwotę 20 tys. zł. 

A K T U A L N O Ś C IPierwsze inwestycje w Gminie
Wiosna kalendarzowa w pełni i chociaż pogoda za oknem nie rozpieszcza na terenie naszej gminy trwają już pierwsze 
inwestycje.

Do realizacji budżetu inwestycyjnego przystąpił 
też powiat. W  ramach swoich zadań przystąpił do 
przebudowy drogi powiatowej Chełsty – Ciechanówko. 
Inwestycja zakłada wykonanie ok 800 metrów 
nawierzchni asfaltowej w  kierunku Chełst wraz 
z  poszerzeniem pobocza. Całkowity koszt inwestycji 
to 240 tys. zł. W  następnych latach planowana jest 
przebudowa kolejnych odcinków drogi. W ramach prac 
powiatu naprawiony zostanie również nawierzchnia 
drogi Jeleń – Wąpiersk na łuku o długości 100 m.

Burmistrz Lidzbarka, Rada Osiedla nr2 w Lidzbarku wraz z Radnymi osiedla
ogłaszają konkurs plastyczno–graficzny dla mieszkańców gminy Lidzbark

na opracowanie Logo „Osiedla Działki”.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział amatorzy i profesjonaliści,

osoby pełnoletnie i niepełnoletnie,
2. Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę plastyczną lub graficzną,
3. Termin składania do 14.05.2019 r. w MGOK w Lidzbarku z kartą zgłoszeniową,
4. Komisja konkursowa oceni oryginalność, pomysłowość oraz estetykę pracy,
5. Logo powinno prezentować Osiedle Działki w Lidzbarku,
6. Dla laureata konkursu przewidziana nagroda rzeczowa.

Konkurs plastyczno-graficzny

ZAPRASZAMY !!!

Więcej informacji na stronie facebook.com – Osiedle Działki
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275 uczniów na egzaminach
W minionym miesiącu w  całym kraju odbyły się egzaminy gimnazjalistów. Po raz pierwszy po reformie edukacji 
przeprowadzony został także egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiło ponad 377 tysięcy uczniów z prawie 13 tysięcy 
szkół, w tym również uczniowie z Gminy Lidzbark.

A K T U A L N O Ś C I

Przez 3 dni 135 gimnazjalistów oraz 140 uczniów 
klas 8 sprawdzało swoja wiedzę z  zakresu nauk hu-
manistycznych, matematycznych oraz języków. Mimo 
strajku nauczycieli, który zbiegł się z terminami egza-
minów, przeprowadzone zostały one bezproblemowo. 
Do strajku na terenie Gminy Lidzbarka przystąpiły 3 
szkoły: SP1 – 35 nauczycieli, SP2 – 33 nauczycieli i SP 
Dłutowo – 37 nauczycieli.

O G Ł O S Z E N I E
Żłobek Miejski w Lidzbarku rozpoczyna 

rekrutację dzieci na rok szkolny 2019/2020.

Szczegółowe informacje
w siedzibie żłobka, ul. Zieluńska 7

oraz pod numerem telefonu:
23 69 61 519.

– Dziękuję wszystkim nauczycielom, również tym 
emerytowanym oraz wszystkim osobom, który włą-
czyły się w  przeprowadzenie egzaminów oraz pra-
ce komisji egzaminacyjnych. Dzięki waszej pomocy, 
testy przebiegły bezproblemowo – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.

Wyniki kwietniowego egzaminu będą ogłoszone 
i przekazane szkołom 14 czerwca.
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Mamy nowego Sekretarza

Radni rozmawiali o bezpieczeństwie

Wraz z  początkiem kwietnia funkcję Sekretarza 
Miasta i Gminy Lidzbark objął Krzysztof Wieczorek, 
wieloletni Zastępca Burmistrza Olsztynka oraz 
Prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. 
w Olsztynku.

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego jest jednym z  zadań własnych gminy. W  celu 
jego realizacji gminy m.in. uruchamiają monitoring miejski, wyposażają OSP, wspierają programy walki 
z przemocą.

A K T U A L N O Ś C I

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gmin oraz 
niski stopień przestępczości są jednym z  czynników 
świadczących o rozwoju i atrakcyjności gmin. Nierzadko 
poziom bezpieczeństwa w  danej gminie jest brany 
pod uwagę przez potencjalnych inwestorów.  Mając na 
uwadze wszystkie te czynniki, radni Rady Miejskiej na 
ostatniej komisji Gospodarczej, 
poruszyli kwestie bezpieczeństwa 
na terenie Gminy Lidzbark. 
W  ostatnich latach podjęto szereg 
działań, które mają za zadanie 
zwiększyć szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy. W  2016 roku na terenie 
Lidzbarka uruchomiony został 
system monitoringu miejskiego, 
w  skład którego wchodzi obecnie 
39 kamer. Tylko w 2018 roku dzięki kamerom miejskim 
udało się ustalić sprawców m. in. zakłócenia porządku, 
czy spożywania alkoholu w  miejscu publicznym. Dzięki 
czujnym oczom kamer lidzbarskiego monitoringu 

Wraz z  końcem stycznia odszedł dotychczasowy sekretarz 
Zbigniew Nosek. Został on Sekretarzem Gminy Lutocin. 
W  odpowiedzi na nabór na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze wpłynęły trzy kandydatury. Pan Krzysztof 
Wieczorek spełnił wszystkie wymagania formalne określone 
w  ogłoszeniu o  naborze. Jego kandydatura poparta została 
posiadanym wykształceniem i  doświadczeniem zawodowym. 
W  teście wiedzy i  kompetencji wykazał się najlepszą wiedzą 
i  znajomością zagadnień, którymi będzie się zajmował na 
kierowniczym stanowisku. Nowy Sekretarz to 56 letni 
mieszkaniec Olsztynka, który dzięki pełnieniu poprzednich 
funkcji na stanowisku Zastępcy Burmistrza, a  także dyrektora 
PGK zdobył doświadczenie pracy w  samorządzie, które 
z pewnością zaowocuje na nowym stanowisku. 

odnotowano 83 zdarzenia nieprzestrzegania przepisów 
ruchu drogowego, m. in. wjazd pod zakaz, 4 wypadki na 
przejściu dla pieszych, 5 kradzieży rowerów, a  także 8 
zdarzeń dotyczących niszczenia mienia. 
Nad porządkiem i  bezpieczeństwem stale czuwa 
policja, która w  ubiegłym roku zanotowała 133 kolizje 

drogowe, 6 wypadków. Na terenie 
gminy Lidzbark policjanci w  2018 
roku podjęli 2147 różnego rodzaju 
interwencji. Na terenie gminy działa 
9 jednostek OSP stanowiących 
jej ochronę przeciwpożarową, 
które z  roku na rok są sukcesywnie 
doposażane w  samochody, 
potrzebny sprzęt oraz ubrania. 
W  ubiegłym roku nowe samochody 
pożarnicze otrzymały jednostki 

z OSP Jeleń i Slup. Wybudowana została również nowa 
strażnica dla OSP Kiełpiny. W 2018 roku jednostki OSP 
z gminy Lidzbark uczestniczyły w 159 akcjach, w których 
udział brało blisko 1000 strażaków.

Sekretarz Miasta i Gminy Lidzbark 
Krzysztof Wieczorek

A K T U A L N O Ś C I
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V Jarmark Wielkanocny
Tegoroczny Jarmark odwiedziła rekordowa ilość 
wystawców, a  także odwiedzających. 27 wystawców na 
bogato zastawionych stołach prezentowało rękodzieło 
oraz wyśmienite potrawy wielkanocne.
V Lidzbarski Jarmark Wielkanocny uroczyście otworzył 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek w  towarzystwie 
Starosty Pawła Cieślińskiego, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Pawła Ciesielskiego oraz organizatora Dyrektor 
MGOK Marleny Komosińskiej. Po raz pierwszy na jarmarku 
swoje stoisko zaprezentowało Osiedle Działki oraz Panie 
z Wąpierska. Warto wspomnieć, że nie brakowało atrakcji, 
przygotowanych specjalnie dla dzieci. W  trakcie jarmarku 

A K T U A L N O Ś C I

dzieci uczestniczyły zajęciach plastycznych, gdzie w  tzw. 
Ogródkach można było własnoręcznie wykonać kartkę 
świąteczną i  namalować pisankę. Wszystko według 
własnego pomysłu.
W okresie przedświątecznym odbyła się również wystawa 
w  Strzegowie, gdzie Gminę Lidzbark reprezentowało 
KGW Bryńsk. Każdy z  wystawców zobowiązany 
był do udziału w  jednym z  wybranych przez siebie 
konkursów. Najsmaczniejszym pasztetem wielkanocnym 
bezapelacyjnie okrzyknięty został przysmak przygotowany 
przez nasze Panie z Bryńsk.

Gratulujemy!
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Kalendarz imprez
wiosna – lato 2019

MAJ
Biegi przełajowe Lidzbarska 5-tka i 10-tka – 1.05. 
Śpiewać każdy może – 5.05. 
Patronalne  Święto Rolników
Św. Izydora w Wąpiersku – 12.05. 
Weltrack MTB Maraton Lidzbark 2019 – 26.05.

CZERWIEC
Dzień Dziecka – 2.06. 
Dzień Honorowego Dawcy Krwi – 8.06. 
Festyn w Kiełpinach – 9.06. 
Piknik u Sołtysowej w Glinkach – 14.06. 
Święto Lipy w Starym Dłutowie – 15.06. 
Święto Rzeki Wel w Podciborzu – 16.06. 
Festiwal Rzeczno-Bagienny w Kotach – 21-23.06. 
Festyn Rodzinny w Wawrowie – 21.06. 
Noc Świętojańska w Klonowie – 22.06. 
Dzień Ojca w kajaku – 23.06. 
Festiwal Cittaslow – Górowo Iławeckie – 29.06. 
Triathlon Energy – 30.06.

LIPIEC
Święto Ryby w Wąpiersku – 6.07. 
Festyn w Nowym Dworze – 7.07. 
Festyn w Miłostajkach – 14.07. 
IX Festyn Rodzinny w Jamielniku – 20.07. 
Dni Lidzbarka – 26-28.07. 
Regaty Smoczych Łodzi – 28.07.

SIERPIEŃ
Święto Jagody w Bełku – 2.08. 
Dni Lasu w Bryńsku – 2-4.08. 
Święto Śledzia w Nicku – 4.08. 
Święto Maliny w Słupie – 10.08. 
Święto Kukurydzy w Ciborzu – 17.08. 
Dożynki diecezjalne w Boleszynie – 25.08. 
Święto Kapusty w Nowym Dłutowie – 31.08.

WRZESIEŃ
Święto Żurawiny w Jeleniu – 7.09. 
Turniej Sołecki w piłkę nożną – 8.09. 
Fest Kartofel w Kotach – 14.09. 
Święto Cebuli we Wlewsku – 21.09.
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Pierwszy mecz rundy wiosennej
na własnym boisku i zwycięstwo 4:1!

Ponad 200 zawodników i zawodniczek na 3 orlikach

13 kwietnia seniorzy LKS Wel Lidzbark rozegrali pierwszy w tej 
rundzie mecz na własnym boisku. Ich rywalem była drużyna 
z Mroczna.

13 kwietnia na obiektach sportowych w Lidzbarku odbył się IX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Orlików rocznik 2008 
oraz Żaków 2011 o Puchar Zarządu UPKS Poncio – 2010 Lidzbark.

S P O R T

Po dość wyczerpującym, ale zwycięskim meczu w  Kurzętniku 
przyszedł czas na spotkanie z KS Mroczno. Drużyna z Mroczna nie 
radzi sobie najlepiej w  tym sezonie. W  12 spotkaniach zgromadzili 
zaledwie 10 punktów. Nie oznacza to jednak, że można ich lekceważyć. 
Pierwszy mecz wiosny przegrali z  Czarnymi Rudzienice, grając bez 
swojego najlepszego napastnika, jednak nie wiadomo na co ich stać. 
W  zimie podobnie jak nasi zawodnicy poczynili transfery. W  meczu 
z  drużyną z  Mroczna tylko przez pierwsze 20 minut przeciwnicy 
prowadzili równorzędną grę z naszym Welem. Potem z każdą minutą 
nasza drużyna zdobywała dominację na boisku. Po 90 minutach 
lidzbarscy zawodnicy zakończyli mecz zwycięstwem 4:1.
Bramki zdobyli: Wiktor Olszewski, Kacper Wiśniewski, Mateusz 
Napiórkowski i Michał Kamiński.

Na orlikach rywalizowało 12 drużyn z  rocznika 2008-2009, 
podzielonych na dwie grupy, po rozegraniu fazy grupowej 
w  której rywalizowano systemem „każdy z  każdym”, młodzi 
piłkarze grali spotkania ćwierćfinałowe, w  których Gol 
Brodnica przegrał z II drużyną SP 5 Kaliningrad, po serii rzutów 
karnych 2:3, również w  rzutach karnych z  pierwszą drużyną 
z  Kaliningradu przegrało Poncio Lidzbark, w  regulaminowym 
czasie był bezbramkowy remis. W trzecim spotkaniu Lap Lubawa 
przegrał 1:2 z  Małym Jeziorakiem, a  Piłkarz Golub –Dobrzyń 
z  Constracktem Lubawa 1:3.W  spotkaniach półfinałowych 
drużyny z Kaliningradu odniosły zwycięstwa i to one zmierzyły 
się w spotkaniu finałowym. Mecz był bardzo zacięty i zakończył 
się wynikiem remisowym 1:1 i  o  zwycięstwie po raz kolejny 
w  tym turnieju decydowały rzuty karne, te lepiej wykonywali 
piłkarze I zespołu i to oni z rąk Tomasz Poniewskiego Prezesa 

UPKS Poncio-2010 Lidzbark odebrali puchar za zwycięstwo. 
W meczu o 3 miejsce Mały Jeziorak pokonał Constrackt Lubawa 
2:1, takim samym wynikiem na korzyść UPKS poncio zakończył 
się ich mecz z Golem Brodnica. Najskuteczniejszym strzelcem 
został zawodnik UPKS Poncio Paweł Witkowski.
Natomiast na boisku Ośrodka Wypoczynkowego Pod Lipami, 
gościli młodzi piłkarze z  rocznika 2011-2012. Do rywalizacji 
przystąpiło 7 zespołów, które rywalizowały systemem „każdy 
z  każdym”. Po rozegraniu 21 spotkań wyłoniono zwycięzcę 
turnieju, którym została drużyna Constracktu Lubawa, drugie 
miejsce zajęli gospodarze UPKS Poncio, a trzecie Mały Jeziorak 
Iława, tuż za podium uplasowała się Wkra Działdowo. Kolejne 
miejsca zajęli piłkarze Sparty Brodnica, Żak Zbiczno i  UPKS 
Poncio II Lidzbark. Najlepszym piłkarzem turnieju wybrany 
został Adam Cybulski.
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Weltrack MTB Maraton już za miesiąc

S P O R T

Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych
W piątek, 5 kwietnia odbyły się w  Lidzbarku Mistrzostwa Województwa Szkolnego Związku 
Sportowego w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Igrzysk Dzieci, Młodzieży 
Szkolnej i  Licealiady. W  sumie do rywalizacji stanęło 19 szkół w  80 sztafetach – ponad pół tysiąca 
uczniów szkół z  województwa warmińsko-mazurskiego. Pogoda dopisała, trasy nie były zbyt 
wymagające, ale walka bardzo zacięta.

Lidzbarski Maraton MTB, czyli pozycja obowiązkowa 
w kalendarzu każdego rowerzysty już 26 maja.

Współorganizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku. 
Przed pierwszym biegiem, wszystkich zawodników powitała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku pod batutą 
Grzegorza Orłowskiego. Kilka ciepłych słów uczestnikom 
zawodów przekazali: Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, 
Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego Wacław 
Wasiela oraz Podpułkownik Wojska Polskiego Ambroży 
Brzozowski (inicjator tego wydarzenia w Lidzbarku). 

Jeśli jeszcze zwlekacie z  udziałem i  nie zarejestrowaliście 
się – zróbcie to jak najszybciej! Liczba miejsc startowych 
jest ograniczona! Czeka na was mnóstwo nagród, a  ponadto 
bogato zaopatrzone bufety (owoce ,ciasto, izotonik, woda), 
posiłek regeneracyjny. Nad waszym bezpieczeństwem czuwać 
będzie 4 ratowników. 

Zapisy na stronie:
http://weltrackmtblidzbark19.chiptiming.pl/

Całe zawody prowadzili: Dyrektor MOSiR w Lidzbarku 
Krzysztof Kopowski oraz wiceprzewodniczący SZS Mirosław 
Urbanowski.
Z terenu gminy Lidzbark wystartowało 63 uczniów 
reprezentujących 3 szkoły: SP Dłutowo. SP1 Lidzbark i SP2 
Lidzbark. Najlepsze miejsce w swojej kategorii wiekowej 
osiągnęła Magda Budzińska z SP Dłutowo, zajmując 3 miejsce 
w kat. Dziewcząt rocznik 2008 i młodsze na dystansie 800 m. 
4 miejsce w kat. Dziewcząt rocznik 2006-2007 na dystansie 
800 m. zajęła Wiktoria Leśniewska z SP 1. 
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