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Nowy garaż dla
lidzbarskich strażaków
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Rodziców Żołnierzy

Fajnie jest
planować razem!
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Święto lidzbarskich strażaków A K T U A L N O Ś C I

Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku obchodzi w tym roku 130-lecie istnienia. Niewiele młodsza bo 95-letnia jest zaś 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Z tej okazji odbyły się uroczystości w trakcie których strażacy 
oprócz podziękowań i wyróżnień otrzymali nie jeden, a dwa długo wyczekiwane prezenty: rozpoczęcie budowy nowego 
garażu oraz odrestaurowanie zabytkowego wozu bojowego.

 Czytaj więcej: str. 3 i 8
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A K T U A L N O Ś C IMedale dla Rodziców Żołnierzy
Medale „Za zasługi dla obronności kraju” to polskie odznaczenie wojskowe nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. 
Medal ten został ustanowiony przez Sejm ustawą z  dnia 21 kwietnia 1966 r. i  stanowi wyraz wysokiego uznania dla 
rodziców, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych żołnierzy. Przyznawany jest za zasługi i  wkład w  umacnianie 
obronności kraju oraz rodzicom, których troje i więcej dzieci służyło w Wojsku Polskim.

Na rowerach, hulajnogach, rolkach czy wrotkach - w taki sposób uczniowie lidzbarskich szkół podstawowych będą 
docierać na zajęcia przez cały maj w ramach ogólnopolskiej kampanii.

29 kwietnia w  Urzędzie Miasta i  Gminy w  Lidzbarku 
odznaczenia przyznane przez Ministra, wręczył 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z Wojskowym 
Komendantem Uzupełnień w  Ostródzie ppłk Adamem 
Basak. Medale trafiły w  ręce trzech rodzin. Wśród 
odznaczonych znalazł się pan Andrzej Nowak, ojciec 
sześciu synów, którzy odbyli zasadniczą służbę 
wojskową oraz córki, która posiada kartę mobilizacyjną. 
Odznaczeni zostali również Państwo Regina i Zbigniew 
Szynaka, rodzice córki i 3 synów pełniących nienaganną 
służbę wojskową oraz Anna i Andrzej Wiśniewscy, którzy 
wychowali trzech synów na wzorowych żołnierzy.
Zarówno Burmistrz Lidzbarka, jak i  Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w serdecznych słowach złożyli 
gratulacje, słowa uznania za wychowanie swoich dzieci 
w duchu patriotyzmu i oddania Ojczyźnie.

Każdego dnia od 6 maja do 31 maja uczestnicy za dojazd 
na zajęcia otrzymywać będą naklejki, które przykleją 
do dzienniczka rowerowego i  na plakat klasowy. Na 
zakończenie nagrodę otrzyma każdy uczestnik, który 
aktywnie brał udział w  projekcie, jedna i  druga szkoła 
oraz najbardziej aktywna klasa z każdej ze szkół. 
Województwo warmińsko-mazurskie w  ogólnopolskiej 
akcji reprezentują dwa miasta: Lidzbark oraz Elbląg. 
W naszym mieście udział bierze 268 uczniów z naszych 
2 szkół podstawowych. Wszystkim uczestnikom 
życzymy dobrej pogody i kompletu naklejek.

Rowerowy Maj w Lidzbarku
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Fajnie jest planować razem!
28 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Lidzbarku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w  południowo – wschodniej części gminy. Plan jest bardzo ważnym 
dokumentem planistycznym, który określa jakie przeznaczenie mają mieć poszczególne grunty, a poprzez konsultacje 
społeczne możemy umożliwić mieszkańcom dostęp do informacji o tym, co może się wydarzyć w ich otoczeniu.

Na początku kwietnia Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek podpisał umowę na budowę garażu dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lidzbarku.

7 maja w świetlicy wiejskiej w Dłutowie odbyło się spo-
tkanie informacyjno – konsultacyjne poprowadzone 
przez moderatora Janusza Wiśniewskiego oraz urbani-
stę Łukasza Piskurewicza – autora wielu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  Uczestni-
kami spotkania w głównej mierze byli właściciele działek 
na terenie których gmina zamierza opracować miejsco-
wy plan oraz mieszkańcy Dłutowa, Adamowa, Marszew-
nicy, Nowego Dworu i  Zdrojka. 
W  spotkaniu uczestniczył m.in. 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek, Zastępca Burmistrza Janusz 
Bielecki, radni Rady Miejskiej 
Mirosław Trzciński i  Waldemar 
Skuza, sołtys wsi Stare Dłutowo 
Józef Burdalski.Głównym celem 
spotkania było przedstawienie 
podstawowych zagadnień jak: 
przedstawienie granic terenu 
dla którego sporządzony zosta-
nie miejscowy plan, omówienie 
głównych kierunków zagospo-
darowania wyznaczonych w  stu-

To długo wyczekiwana przez lidzbarskich strażaków 
inwestycja, która ułatwi im codzienną pracę i  przede 
wszystkim będzie obiektem nowoczesnym, na miarę 
XXI w. Całkowity koszt inwestycji to 699 098,95 zł, 
a  zrealizuje ją Przedsiębiorstwo Budowlane DOMEX 
Sp. z o.o. z Żuromina. Zgodnie z umową wszystkie prace 
powinny zostać zakończone do końca września 2020 
roku. Jest to potężna inwestycja, która idzie w dobrym 
kierunku. Podczas obchodów jubileuszu 130-lecia OSP 
w  Lidzbarku na placu budowy wkopany został kamień 
węgielny pod budowę garażu wraz z  kapsułą czasu 
z aktem erekcyjnym oraz innym cennymi dla strażaków 
pamiątkami. 

A K T U A L N O Ś C I

Nowy garaż dla lidzbarskich strażaków

dium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu oraz podstawowych po-
jęć, zasad i wytycznych przy opracowywaniu miejscowe-
go planu. Po części teoretycznej wywiązała się dyskusja, 
dzięki której wstępnie mogliśmy poznać potrzeby i ocze-
kiwania związane z  przyszłym zagospodarowaniem te-
renu. Dziękujemy za udział w spotkaniu i liczymy na dal-
szą współpracę w procedurze planistycznej.
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Trwa realizacja tegorocznego budżetu inwestycyjnego. 
W  trakcie są prace związane z  przebudową drogi 
w miejscowości  Klonowo. W ramach prac remontowych 
wykonana zostanie droga z  kostki brukowej 
o  powierzchni 850 m2. Będzie to kontynuacja drogi 
wykonanej w  2016 roku. Wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku, 
a jej całkowity koszt to 115 tys. zł. 

FOTOmigawka
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Żora Korolyov ponownie na lidzbarskim Festiwalu Tańca
19 zespołów, 250 uczestników, 500 stópek zawładnęło parkietem w hali sportowo-widowiskowej 
podczas tegorocznej edycji Festiwalu Tańca „Lidzbark – Miasto Rytmu”.

19 maja o  godzinie 12:00 na Hali Sportowo-
Widowiskowej rozpoczął się IV Ogólnopolski Festiwal 
Tańca „Lidzbark – Miasto Rytmu”, zorganizowany 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Lidzbarku. 
W  Festiwalu udział wzięło 19 zespołów, które 
przyjechały z  5 miast: Działdowa, Iławy, Lubawy, 
Malborka oraz Rypina. W  Jury zasiedli: Żora 
Korolyov oraz Alesya Surova – tancerze z  wieloletnim 
doświadczeniem. Nagrody wręczono w kategoriach:
6 – 9 lat, 10 – 14 lat, 15 – 19 lat. 

Firma ABACUS z  siedzibą w  Księżym Dworze 
ufundowała Nagrodę Specjalną w  postaci baletek 
przyznaną przez niezależne Jury w  składzie: Krystyna 
Komoszyńska oraz Anna Dziombowska. Nagrodę 
otrzymał Zespół Lollipops ze Szkoły Tańca Fresh Flow 
Dance Academy z  Działdowa pod opieką Pani Joanny 
Kolk, Gorąca atmosfera Festiwalu sprawiła, że trybuny 
były zapełnione i wszyscy widzowie świetnie się bawili, 
a  Lidzbark tego dnia stał się prawdziwym Miastem 
Rytmu.
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Trwa program edukacyjny dla szkół z  terenu naszej gminy. Pierwszy raz w  historii gminy udział 
w programie edukacyjnym wezmą szkoły podstawowe z: Lidzbarka, Dłutowa, Bryńska i Kiełpin.

1 522 769,44 zł dofinansowania na projekt 
edukacyjny Lidzbarska Akademia Mistrzów

W programie Lidzbarska Akademia Mistrzów bierze 
udział 785 uczniów, 60 nauczycieli i 356 rodziców. Ce-
lem projektu jest udział uczniów w  różnych formach 
pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, indywidualizacja 
procesu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, podniesienie kompetencji nauczycieli 
dzięki szkoleniom, warsztatom, studiom, sieci współ-
pracy, wzmocnienie współpracy i  podniesienie kompe-
tencji wychowawczych rodziców dzięki warsztatom do-
tyczącym pracy z  dzieckiem o  specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, wspierania dziecka w  rozwoju jego kre-
atywności oraz w  określaniu przez dziecko jego celów 
edukacyjnych i wyborów zawodu. W projekcie zaplano-
wano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorą-
cych udział w  kołach zainteresowań oraz warsztatach 
rozwijających umiejętność pracy zespołowej. W ramach 
projektu uczniowie biorą udział w dodatkowych kołach 
zainteresowań, warsztatach pracy zespołowej, bezpie-
czeństwa w  sieci, zajęciach z  doradztwa zawodowego, 
a  także specjalistycznych zajęciach logopedycznych, 
profilaktycznych czy korekcyjno – kompensacyjnych. 
Do wszystkich zajęć zakupione zostały materiały dy-
daktyczne dla uczniów o  łącznej wartości 30.354 zł., 
niezbędne do realizacji zajęć.
W  ramach projektu, szkoły stopniowo doposażane są 
w  sprzęt komputerowy, a  także doposażenie pracowni 
przedmiotowych matematycznych i  przyrodniczych. 
Docelowo dla placówek z naszej gminy przeznaczonych 
jest 45 tabletów i 45 laptopów:
SP1 – laptopy – 15; tablety – 15
SP2 – laptopy – 8 
Dłutowo laptopy – 3; tablety – 20

A K T U A L N O Ś C I

W dniach 17-21 maja gościliśmy w  naszej Gminie 
delegację niemiecką z miasta partnerskiego Oebisfelde. 
Wśród gości znalazła się Burmistrz Oebisfelde 
Bogumila Jacksch wraz z członkami Rady Miejskiej oraz 
przedstawicielami Orkiestry Dętej. Podczas tych kilku 
dni goście uczestniczyli w wydarzeniach, które odbywały 
się na terenie miasta, a także spotkali się z burmistrzem 
Lidzbarka Maciejem Sitarkiem oraz przedstawicielami 
Rady Miejskiej. Skorzystali również z  gościnności 
lidzbarskiego żłobka oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
z  Bryńska. W  przyszłym roku będziemy obchodzić 
20-lecie współpracy partnerskiej z Oebisflelde.

FOTOmigawka

Bryńsk laptopy – 10; tablety – 10
Kiełpin laptopy – 9 

 – Warto inwestować w dzieci i młodzież – uważa bur-
mistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Dzięki temu projek-
towi praktycznie każda ze szkół z terenu miasta i gmi-
ny Lidzbark otrzyma sprzęt, a nasze dzieci i młodzież 
wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających 
zainteresowania i umiejętności – dodaje Burmistrz. 

Projekt jest realizowany
od sierpnia 2018 roku do lipca 2020. 

Przedsięwzięcie współfinansowane 
przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 
w ramach Konkursu WM DLA 

WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ 

JST W WOJEWÓDZTWIE 
WARMIŃSKO-MAZURSKIM 
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Majowy Festiwal Biegowy
W długi majowy weekend w  Lidzbarku nie można było się nudzić. Wielka majówkę rozpoczęliśmy na sportowo. 
Tradycyjnie 1 maja nad Małym Jeziorkiem zgromadzili się amatorzy biegów. Lidzbarską 5tkę i  10tkę zainaugurowały 
biegi dzieci.  W IV edycji Festiwalu Biegowego dla dorosłych wystartowało 114 uczestników. Wraz z towarzyszącą nam 
słoneczną pogodą, mogliśmy oglądać biegowe poczynania zawodników z całej Polski. Od godz. 15:00 kibice wyglądali 
na mecie najszybszych biegaczy na dystansie 5 i  10 km. Podobnie jak w  ubiegłych latach wyróżniono najlepszego 
Lidzbarzaka i Lidzbarzankę, którymi okazali się: na dystansie 5 km – Izabela Rzeszutko i Igor Olszewski oraz na dystansie 
10 km – Donata Anger i Mariusz Dembowski.

S P O R T
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Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji w Lidzbarku
Obchody Majówki to również bardziej 
doniosłe wydarzenia i  uroczystości. Tra-
dycyjnie 2 maja odbyła się akcja wręcza-
nia mieszkańcom gminy barw narodo-
wych przez Burmistrza Lidzbarka. Było 
to aktywne włączenie się w  świętowanie 
Dnia Flagi, jak również zaproszenie do 
przyszłorocznych obchodów jubileuszu 
100-lecia powrotu Lidzbarka do macierzy, 
a  3 maja dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w  Bryńsku i  grupa artystyczno-wokalna 
z  MGOK podczas Mszy Świętej w  koście-
le pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny przedstawiły program artystyczny.

A K T U A L N O Ś C I
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„Ten jest większy między ludźmi, kto umie 
służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych.”
130-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej i  95. rocznica utworzenia Orkiestry Dętej przy OSP w  Lidzbarku 
to dwa doniosłe Jubileusze, które świętowaliśmy w ubiegły weekend. Te dwa prężnie działające stowarzyszenia od 
początku swego istnienia nierozerwalnie związane są z historią, życiem kulturalnym i społecznym naszego miasta. To 
one na przestrzeni lat swym bezinteresownym działaniem wypełniają ważną kartę w historii lokalnej społeczności.

Podczas trwających dwa dni obchodów Jubileuszu 
strażacy wręczyli podziękowania oraz odznaczenia 
najbardziej zasłużonym strażakom oraz przyjaciołom 
jednostki. Nie obyło się bez tradycyjnych pokazów 
strażackich, podczas których druhowie z  jednostki 
OSP w  Lidzbarku zaprezentowali swoje umiejętności 
niesienia pomocy podczas wypadku, a  także 
w  humorystyczny sposób przypomnieli jak gasiło się 
pożary 100 lat temu. 
  – Pokolenia strażaków i  działaczy pracowały 
z wielkim wysiłkiem na wizerunek dzisiejszej jednostki, 
która jest chlubą miasta. Czuję wielką satysfakcję 
z osobistego zaangażowania w działalność strażaków. 
Cieszy mnie, że mogę wyposażać jednostki w  coraz 
lepszy i  nowocześniejszy sprzęt. Realizować długo 
wyczekiwane przez strażaków inwestycje, które 
ułatwiają im codzienną pracę i  przede wszystkim są 
obiektami na miarę XXI w. – mówi burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek. – Kultywując lokalną tradycję dbamy 
o dobrze wyszkoloną kadrę druhów, która jest w stanie 
nieść pomoc w  każdej sytuacji zagrożenia – dodaje 
Burmistrz.
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Wielkie otwarcie placu zabaw,
czyli piknik rodzinny na ul. Myśliwskiej

Gmina Lidzbark się zmienia, a z tych zmian korzystają również najmłodsi. W piątkowe popołudnie 
licznie pojawili się przy ulicy Myśliwskiej, gdzie miało miejsce oficjalne otwarcie nowego placu 
zabaw, połączone z rodzinnym piknikiem.

Już przed godziną 18:00 na placu zabaw było 
gwarno i  tłoczno. Najmłodsi z  utęsknieniem 
czekali na oficjalne otwarcie i  początek 
licznych zabaw oraz niespodzianek. 
Oficjalnego otwarcia placu zabaw dokonał 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz 
z  zastępcą Burmistrza Januszem Bieleckim. 
Nie zabrakło również przedstawicieli Rady 
Miejskiej oraz księdza proboszcza Stanisława 
Grzywacza, który poświęcił nowo otwarty 
plac. – Wielofunkcyjny plac zabaw połączony 
z siłownią zewnętrzną to doskonałe miejsce 
wypoczynku dla całych rodzin. Na terenie 
całego placu zabaw ustawione zostały 
ławeczki i  kosze na śmieci, a  cały teren 
został ogrodzony, co z  pewnością zapewni 
bezpieczeństwo korzystających z  niego 
mieszkańców – mówi Burmistrz Lidzbarka. 
– To kolejny już plac zabaw, który umożliwi 
dzieciom wspólne spędzanie czasu – dodaje. 
W  podziękowaniu za nowe miejsce zabaw, 
dzieci wręczyły Burmistrzowi bukiet kwiatów.

Organizatorem imprezy była Rada Osiedla nr 4. Podczas 
oficjalnego otwarcia placu zabaw nie zabrakło wspólnej zabawy, 
konkurencji sportowych, konkursów z  nagrodami, ogniska, 
a także przejażdżek Welexem. Najmłodsi mieszkańcy mogli także 
zobaczyć wnętrze policyjnego radiowozu i wozu strażackiego czy 
odwiedzić stoisko Welskiego Parku Krajobrazowego.

Całkowity koszt inwestycji to 218 870,79 zł.
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bark 2019. Dyktando ortograficzne uroczyście zaczął 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, który jest fundato-
rem dodatkowej nagrody specjalnej. W środę, 15 maja 
uczniowie grup „0” rywalizowali w XIV konkursie recy-
tatorskim poezji dziecięcej ph. „Recytować każdy może”. 
Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół i przedszko-
li miasta i gminy Lidzbark. Pierwsze miejsce wywalczył 
Adam Karczewski ze Szkoły Podstawowej w Kiełpinach, 
drugie Nina Murawska ze Szkoły Podstawowej w  Wą-

piersku, trzecie zaś 
Lena Jarzębska ze 
Szkoły Podstawowej 
w  Kiełpinach. Komi-
sja konkursowa przy-
znała również pięć 
równorzędnych wy-
różnień, które otrzy-
mali: Alicja Kamińska 
– Szkoła Podstawowa 
w  Słupie, Julia Ka-
sprzak – Szkoła Pod-
stawowa w  Słupie, 
Dawid Ptaszyński – 
Szkoła Podstawowa 
w  Bryńsku, Mikołaj 
Szostek – Przedszko-
le Miejskie w  Lidz-
barku, Karolina Wa-
siak – Niepubliczne 
Przedszkole „Bajkowy 
Zakątek” w  Lidzbar-
ku. W środę pasjonaci 
podróżowania odbyli 
wspaniałą podróż nad 
Bajkał, której prze-
wodnikiem był pan 
Zbigniew Kryszkie-
wicz. Tydzień Biblio-

tek był też okazją do spotkań edukacyjnych i wycieczek 
po bibliotece, w których wzięli udział uczniowie lidzbar-
skich szkół i Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku. Łącz-
nie we wszystkich wydarzeniach Tygodnia Bibliotek 
wzięło udział ponad 400 osób.
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K U L T U R A

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
w lidzbarskiej bibliotece

Tydzień Bibliotek to ogólnopolskie wydarzenie, którego celem jest  podkreślanie roli czytania 
i  bibliotek w  poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W czwartek, 16 maja uroczystym spotkaniem z Komisją 
Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turysty-
ki oraz zastępcą Burmistrza Januszem Bieleckim i  Se-
kretarzem Krzysztofem Wieczorkiem zakończyliśmy 
tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek pod hasłem 
#biblioteka. Tydzień Bibliotek 2019 Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna rozpoczęła od spotkania z najmłod-
szymi czytelnikami - przedszkolaczkami z  Miejskiego 
Żłobka oraz naszymi bibliotecznymi maluszkami uczęsz-
czającymi do Klubu 
Malucha „Sówka”. 
Dzieci słuchały opo-
wiadań o  bibliotece 
i  oglądały interaktyw-
ne książeczki. W Tygo-
dniu Bibliotek odbyły 
się również spotkania 
dwóch działających 
przy naszej Bibliote-
ce Dyskusyjnych Klu-
bów Książki oraz sta-
łej grupy miłośników 
robótek ręcznych. 10 
maja lidzbarską bi-
bliotekę odwiedziła 
Zofia Stanecka – zna-
na autorka książek 
dla dzieci. W  piątko-
wy wieczór miłośnicy 
teatru uczestniczyli 
w  czytanym spekta-
klu teatralnym. Sztu-
kę „Oto czulent na 
dzisiejszy szabat” za-
prezentowali aktorzy 
olsztyńskiego Teatru 
im. Stefana Jaracza 
– Wiesława Szymań-
ska i  Marian Czarkowski. W  sobotni wieczór młodzież 
wzięła udział w  wieczorno-nocnej akcji Literacka Noc 
Detektywów. W poniedziałkowy poranek uczniowie 
szkół z terenu gminy Lidzbark rozpoczęli pojedynek o 
tytuł Młodego Mistrza Ortografii Miasta i Gminy Lidz-



Lidzbark.pl
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