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Usuń azbest ze swojego dachu 
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Gmina realizuje
kolejne inwestycje

Mały Grant Sołecki
dla Nowego Dworu! 
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Ruszyła budowa
nowego zakładu w Lidzbarku!

A K T U A L N O Ś C IWybudowanie na terenie Lidzbarka nowego zakładu CLASSIC SOFA o  powierzchni ponad 10.000 m2, 
jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych i stworzenie w najbliższym czasie 200 miejsc 
pracy, jest spełnieniem oczekiwań wielu osób. Inwestycja warta ponad 25 milionów złotych będzie 7. fabryką Grupy 
Meblowej Szynaka, w której obecnie pracuje ponad 3000 osób. 
Po czasochłonnym procesie adaptacji projektu, uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę oraz skompletowania 
dokumentacji, chwila rozpoczęcia prac budowlanych jest bardzo ekscytująca. – Ruszyła jedna z największych inwestycji 
w naszym regionie. Nie kryję swojej satysfakcji, że wraz z Grupą Meblową Szynaka udaje się nam realizować bardzo 
ważny element rozwoju naszej gminy jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek.

 Czytaj więcej: str. 6-7
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Mały Grant Sołecki dla Nowego Dworu! 
Recepta na barwniejsze życie na wsi

Rodzinny piknik PCK
Honorowy Dawca Krwi brzmi dumnie, choć sam krwiodawca to najczęściej ktoś kogo mijamy codziennie na ulicy, nasz 
sąsiad może krewny. Ot skromna osoba a dzieli się tym co ma najcenniejszego – kroplą krwi ratują zdrowie, a nawet życie.

Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznane. W  ramach 
konkursu sołectwu Nowy Dwór przyznana została pomoc w  formie dotacji celowej w  wysokości 
12 000 złotych z  przeznaczeniem na realizację zadania „Urządzenie siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Nowy Dwór”.

 W  uroczystości podpisania umów – oprócz 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego 
– wzięli udział: Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek, Skarbnik Miasta i  Gminy Gabriela 
Sadowska oraz sołtys Katarzyna Paradowska. 
Przyznane środki wykorzystane zostaną na 
zakup i  montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 
które zostaną zamontowane przy istniejącym 
placu zabaw, zlokalizowanym przy świetlicy 
wiejskiej. Cieszymy się z  każdego zdobytego 
dofinansowania.

W sobotnie przedpołudnie, 8 czerwca tradycyjnie 
na Plaży Miejskiej odbył się Piknik Rodzinny 
zorganizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi 
w Lidzbarku, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w  Działdowie. Głównym motywem pikniku 
było podziękowanie Krwiodawcom, którzy oddając 
krew, codziennie ratują innym życie, jak również 
uświadomienie, że krew to dar który mimo, że ma go 
każdy, to wielu go potrzebuje, a oddają go nieliczni.
Zgromadzeni mogli postrzelać z  wiatrówki na mini 
strzelnicy, obejrzeć sprzęt przy stoisku Policji, zasiąść 
za sterami wozu strażackiego z  OSP z  Lidzbarka 
a  także posilić się wojskową grochówą czy posiłkiem 
podawanym przy grillu. Amatorzy wodnego szaleństwa 
mogli przepłynąć się motorówką pod czujnym 
okiem ratowników WOPR. Na uczestników czekały 
konkurencje sprawnościowe oraz konkursy m.in. na 
największą rzeźbę z piasku. Imprezę uświetniły występy 
dzieci z  klubu taekwondo pod okiem trener Katarzyny 
Gromowskiej. W  trakcie imprezy wręczono upominki 
i  nagrody dla dzieci. Specjalne podziękowania prezes 
Jerzy Giezek oraz Roman Nawrocki skierowali do 
dla władz miasta, dziękując za współpracę z  Polskim 

Czerwonym Krzyżem. Organizatorom sprzyjała również 
piękna pogoda, która przeciągnęła bardzo dużą ilość 
osób, w tym turystów i wczasowiczów oraz mieszkańców.
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Gmina realizuje kolejne inwestycje

Wizyta delegacji z Chin

W ostatnim czasie stadion miejski nabiera kształtów. Odbywają się prace związane z nawierzchnią bieżni. 
W trakcie realizacji jest przebudowa drogi w miejscowości Kiełpiny.  Wykonawcą inwestycji jest PGK Sp. 
z o. o.  Całkowity koszt remontu drogi wyniesie  114 390,00 zł. W Jeleniu, Wlewsku i Zalesiu powstają nowe place zabaw. 
Inwestycje wykonywane są ze środków funduszy sołeckich przy wsparciu z budżetu gminy Lidzbark. 

W ramach nowo nawiązanej współpracy z miasteczkiem 
chińskiej sieci Cittaslow, 25 czerwca gościliśmy w naszym 
mieście delegację z prowincji Gaochun.

A K T U A L N O Ś C I

modernizacja stadionu miejskiego

Gaochun leży na wchodzie Chin, około 300 km 
od Shanghaju, i  podobnie jak Lidzbark należy 
do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. 
Pośrednim celem wizyty delegacji zagranicznej było 
nawiązanie bliższej współpracy oraz zapoznanie 
z  ofertą inwestycyjną Lidzbarka. Nasi goście wizytę 
w Lidzbarku rozpoczęli od spotkania z Burmistrzem 
Lidzbarka Maciejem Sitarkiem, który przedstawił 
prezentację na temat Polskiej Sieci Miast Cittaslow 
oraz dobrych praktyk stosowanych w naszej Gminie. 
Następnie Welexem zwiedzili najbardziej interesujące 

modernizacja stadionu miejskiego

plac zabaw w Jeleniu budowa drogi w Kiełpinach

A K T U A L N O Ś C I

zakątki naszego miasta: promenadę, Plażę Miejską, 
Ośrodek Halo Mazury, tereny inwestycyjne przy 
obwodnicy, a także Żłobek Miejski, lidzbarski Bulwar 
i skwerek Cittaslow.
Nasi goście wyjechali zainspirowani naszym 
miasteczkiem, pełni chęci do dalszej współpracy.
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Lidzbarskie liceum najlepsze w powiecie!
Znamy wyniki tegorocznych matur. 
Świadectwo dojrzałości uzyskało 
w  tym roku 80,5 procenta absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych w  Polsce. Ponadto do egzaminu 
maturalnego przystępowały osoby, które w  ubiegłych 
latach go nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały 
egzamin z kolejnych przedmiotów.

W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 
247 230 tegorocznych absolwentów,  w  tym 
uczniowie z  naszego liceum. Maturzyści z  liceów 
i  techników podchodzili w  maju do trzech egzaminów 
obowiązkowych – matematyki, języka angielskiego 
i  języka polskiego, a  oprócz tego mogli wybrać 
dodatkowe przedmioty. Jak się okazuje, matury 
nie zdał co piąty zdający.Liceum Ogólnokształcące 
z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w  Lidzbarku ma wielki powód do dumy. 
Aż 96 procent naszych maturzystów ma powody do 
zadowolenia. Gratulujemy! Osiągnęliśmy najlepszą 
zdawalność w powiecie działdowskim. 

Poniżej prezentujemy zdawalność w  poszczególnych 
szkołach:
• LO w Lidzbarku – 96 proc.
• I LO w ZS nr 1 w Działdowie – 91 proc. 
• II LO w ZS nr 2 w Działdowie – 86 proc. 
• Technikum w ZS nr 1 w Działdowie – 81 proc.
• ZS w Iłowie-Osadzie – 81 proc.
• LO w Rybnie – 79 proc. 
• Technikum w ZSZ nr 1 w Działdowie – 60 proc.

A K T U A L N O Ś C ILidzbark na Festiwalu Cittaslow
Festiwal Miast Cittaslow to jedno z tych wydarzeń, do których miasteczka należące do sieci przygotowują się niemal 
całym rokiem. W tym roku odbyła się X, jubileuszowa edycja Festiwalu, a jego gospodarzem było Górowo Iławeckie.

To już piąta edycja tej imprezy, podczas której nasze 
miasto miało okazję zaprezentować lokalną żywność 
i rękodzieło. Podobnie jak w ubiegłych latach, i tym razem 
Lidzbark wystawił się na Festiwalu z  tym co najlepsze. 
Dzięki temu nasze stoisko było jednym z  najbardziej 
obleganych podczas całego festiwalu, co zaowocowało 
drugim miejscem w konkursie na najładniejsze stoisko. 
Dużą popularnością cieszyły się przede wszystkim 
smakołyki przygotowane przez koła gospodyń z terenu 
naszej gminy, które reprezentowała Katarzyna 
Paradowska z  Nowego Dworu oraz Urszula Brzóska 
z  Dłutowa. Stoisko Lidzbarka wspierał także Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury, który dla zgromadzonych 
na Festiwalu oferował warsztaty malowania na szkle. 
Jednym z  elementów Festiwalu był też konkurs na 
najładniejszego ślimaka wykonanego dowolną metodą. 
W  tym konkursie również wystawiliśmy swojego 
reprezentanta, przygotowanego przez pana Jerzego 
Wisińskiego i  udekorowanego przez panią Katarzynę 
Rynkowską z Nicka.
Warto zaznaczyć, że Lidzbark wystawił również 
na stoisku wydawnictwa promocyjne m. in. mapy 

gminy, ścieżki Weltrack, Welskiego i  Górznieńsko 
– Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz oferty 
ośrodków wczasowych, hoteli, parków krajobrazowych 
i nadleśnictwa.
Festiwal Cittaslow był prezentacją dorobku i potencjału 
miejscowości skupionych w  Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow, których najliczniejsza grupa znajduje 
się w regionie warmińsko-mazurskim.
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Pierwsi seniorzy z Miasta i Gminy Lidzbark
korzystają już z programu Teleopieki Domowej

Teleopieka to usługa dająca seniorom możliwość całodobowego wezwania pomocy w  przypadku 
zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa. Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na 
współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego w postaci bransoletki 
lub wisiorka, telefonu umożliwiającego kontakt z operatorem oraz Centrum Operacyjno – Alarmowego.

Programem objęci są seniorzy 65+, którzy mieszkają 
samotnie, a  z  terenu miasta i  gminy Lidzbark korzysta 
z  niego już 20 seniorów. Podstawowe znaczenie ma 
tzw. czerwony przycisk życia, którego wciśnięcie włącza 
alarm odbierany w  Centrum Operacyjno-Alarmowym. 
Centrum podejmuje stosowną interwencję – 
nawiązuje kontakt z  osobą wzywającą pomocy, ustala 
przyczynę, powiadamia kolejno osoby do kontaktu 
celem sprawdzenia sytuacji w  miejscu zamieszkania 
podopiecznego, a  w  przypadku braku kontaktu 
głosowego – wzywa odpowiednie służby (np. Pogotowie 
Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję).

Wszyscy seniorzy, którzy zostali już podłączeni do 
systemu, otrzymali nowe telefony i wraz z pracownikiem 
urzędu miasta i  gminy wykonali pierwsze próbne 
połączenie. – Seniorzy są bardzo zadowoleni 
z  tego rozwiązania, czują się bezpieczniejsi i  mają 
świadomość, że w sytuacji kryzysowej nie zostaną bez 
pomocy. Oby jednak nigdy nie musieli korzystać z tego 
systemu – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

FOTOmigawka
Zachęcamy pary do tworzenia niezapomnianych wspomnień i zawierania 
związków małżeńskich w lidzbarskich plenerach! 
Ślub w plenerze – w malowniczych okolicznościach przyrody – parkach, 
nad jeziorem czy na plaży przestał być ekstrawagancją, a stał się normą. 
Odkąd zmianie uległo prawo o  aktach stanu cywilnego z  roku na rok 
w Lidzbarku przybywa par chętnych, by zawrzeć związek małżeński poza 
siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Musimy pamiętać jednak o spełnieniu 
dwóch podstawowych warunków 
– ważne, by było to miejsce godne 
oraz bezpieczne dla osób biorą-
cych udział w  uroczystości.Opłata 
za ceremonię poza murami Urzędu 
Stanu Cywilnego to koszt 1000 zł. 
Powiedzcie sobie TAK w malowni-
czym lidzbarskim plenerze.
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Pierwsze łopaty wbite! Classic Sofa
rusza z budową zakładu w Lidzbarku

W czwartek 18 lipca uczestniczyliśmy w  historycznym 
wydarzeniu – symbolicznym wbiciu pierwszej łopaty 
pod budowę nowoczesnej fabryki mebli tapicerowanych 
firmy Classic Sofa należącej do Grupy Szynaka. 
Będzie kosztować 25 milionów złotych i  docelowo ma 
zatrudniać nawet 500 osób! Właściciel Jan Szynaka 
podkreśla, że powstający w  Lidzbarku zakład ma być 
jednym z największych w Polsce. – Założenie jest takie, 
by Lidzbark stał się dla nas główną siedzibą i  głównym 
zakładem, gdzie będzie realizowana produkcja mebli 
tapicerowanych. Ambicje są duże, zawsze jednak 
muszą być ciekawe pomysły, które chcemy realizować 
tu na terenie Lidzbarka Welskiego. Obiecywałem 
burmistrzom – samorządowcom i  przyjaciołom tu 
w  Lidzbarku, że kolejna inwestycja będzie realizowana 
w  Lidzbarku Welskim. Zawsze dotrzymujemy słowa 
więc kolejną inwestycją jest właśnie Lidzbark Welski – 
mówi Jan Szynaka, Grupa Szynaka. 

Zadowolenia z rozpoczętej inwestycji nie krył burmistrz 
Lidzbarka, dla którego zakład produkcji mebli był 
oczkiem w  głowie i  złożoną kilka lat temu obietnicą 
wyborczą: 

A K T U A L N O Ś C I
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 – Dzisiaj historyczna chwila – jeszcze przed kilkoma 
dniami mieliśmy tu pole i  dużą uprawę porzeczek, 
z  których zostały już tylko powidła. Dziś ma tu 
miejsce wkopanie łopaty pod budowę dużego zakładu 
produkcji tapicerki meblowej. Za kilka miesięcy będzie 
tu miejsce pracy dla 150 osób, pracodawca stabilny, 
odpowiedzialny społecznie i  mający bardzo duże 
perspektywy rozwojowe. Jest to dobre miejsce pracy 
dla ludzi z  ambicjami, chcących się doskonalić bo 
z pewnością takie możliwości będą od teraz w Lidzbarku. 
To również realizacja obietnicy, która miałem okazję 
złożyć jakiś czas temu naszym mieszkańcom. Tym 
bardziej cieszę się, że ona ma dziś swoje spełnienie – 
dodaje burmistrz Maciej Sitarek.

Wojewoda Artur Chojecki podkreśla, że wpływ 
na decyzję o  budowie zakładu miały zarówno 
funkcjonowanie Warmińsko Mazurskiej Strefy 
Ekonomicznej jak i działania rządu:
 – To kolejna inwestycja w  branży meblarskiej, która 
jest wiodąca branżą w  naszym regionie, ale i  w  kraju. 
Dzięki Szynaka Meble mamy stabilna pracę, rozwój 
naszego województwa. Stąd kolejna inwestycja tej 
grupy – to wyraz tego, że branża meblowa ma ogromny 
potencjał. Jestem przekonany, że będzie tak w kolejnych 
latach. Wpływ na to ma Warmińsko Mazurska Strefa 
Ekonomiczna i  działanie rządu nastawione na to, by 
rozwijać kluczowe i priorytetowe branże naszego kraju 
– mówi Wojewoda Artur Chojecki.
 
Na początku w  nowym zakładzie pracę znajdzie około 
150 osób. Docelowo Classic Sofa ma ich zatrudniać 
od 400 do 500! To diametralnie zmieni sytuację na 
lokalnym rynku pracy:
 
 – Dziś Warmia i Mazury to wysoki stopień bezrobocia, 
jednak tam, gdzie zlokalizowane są zakłady Grupy 
Szynaka to bezrobocie sięga tylko 3 – 4 procent. 
Okazuje się, że już zaczyna nam brakować solidnych 
pracowników. Zaczynają się pokazywać ludzie zza 
wschodniej granicy. A na naszym terenie jest jeszcze wielu 
wspaniałych ludzi. Chcemy to kilkunasto-procentowe 
bezrobocie w  Lidzbarku zlikwidować, lub chociaż 
doprowadzić do tych 3 – 4 procent, które są w innych 

miastach. W perspektywie będzie tu miało zatrudnienie 
od 400 do 500 pracowników i zakład będzie należał do 
jednych z  czołowych zakładów produkujących meble 
tapicerowane w Polsce – tłumaczy Jan Szynaka.
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Festyn rodzinny na „Działkach”
Wakacje to czas pikników, rodzinnych festynów, wspólnej zabawy. To czas na miłe spotkanie i na długie rozmowy.

O to, by nikomu, niczego nie zabrakło do pełni szczęścia zatroszczyła się Rada Osiedla nr 2.

Imprezę zainaugurowało uroczyste przecięcie wstęgi 
i otwarcie parku trampolin wraz z siłownią zewnętrzną, 
która zrealizowana została w  ramach ubiegłorocznego 
Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego. Następnie bur-
mistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z przewodniczącą 
Zarządu Rady Osiedla Anetą Drankowską odsłonili nowe 
logo osiedla. Warto zaznaczyć, że Rada Osiedla zorga-
nizowała konkurs na logo osiedla, w  którym zwyciężyła 
Daria Tułodziecka. Podczas festynu odbył się mecz Sa-
morządowcy kontra najmłodsi przedstawiciele osiedla 
nr 2. Po zaciętej walce w ogromnym upale wynikiem 7:1 
zwyciężyły dzieci z osiedla.
Na zgromadzonych czekało tego dnia mnóstwo atrakcji. 
Skoczne rytmy muzyki disco polo w  wykonaniu młode-
go zespołu z  Zielunia poderwały uczestników festynu 
z  miejsc. Dla najmłodszych przygotowano dmuchaną 
zjeżdżalnię, loterię fantową, a także malowanie twarzy.
Nie lada atrakcją był występ cyrku „Heca” z Lipinek. Poka-
zy akrobatyczne, żonglerskie oraz konkurencje przygo-
towane przez cyrkowców dla dzieci zachwyciły wszyst-
kich zebranych. Nie zabrakło też chętnych do wcielenia 
się w  rolę strażaka za kierownicą wozu strażackiego, 
motocykli, a  także przejażdżek konnych oraz konkuren-
cji sportowych przygotowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji. Na zakończenie wystąpiła skromna, 
uśmiechnięta, bardzo utalentowana mieszkanka Osiedla 
nr 2 Klaudia Nadolska. Pomimo upalnej pogody i żaru le-
jącego się z nieba mieszkańcy dopisali i chętnie korzystali 
z przygotowanych atrakcji.

A K T U A L N O Ś C I
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Usuń azbest ze swojego dachu
– ruszył nabór wniosków

Sobota, że Och!
OCh Fundacja wraz z partnerami przedsięwzięcia przygotowała w sobotnie popołudnie mnóstwo atrakcji. Naprawdę 
warto było pobyć chwilę w ich towarzystwie i dowiedzieć się o działalności Fundacji, która dokłada wszelkich starań, 
aby opiekun chorego, był wspierany nie tylko przez pomoc udzielaną choremu, ale przede wszystkim pomoc jemu – by 
mógł wypocząć, zaznać przyjemności dnia codziennego, wyjść do ludzi.

Burmistrz Lidzbarka ogłosił nabór wniosków związanych z udzieleniem pomocy
w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

O pomoc ubiegać się mogą podmioty, które planują 
usunięcie azbestu w  roku 2019 (azbest tylko do 
odbioru, zdemontowany) oraz podmioty, które 
planują usunięcie azbestu w  roku 2020 (zadanie 
obejmuje również demontaż).

A K T U A L N O Ś C I

Pomoc będzie udzielana w  formie bezgotówkowej, 
tj. poprzez dofinansowanie prac związanych 
z usunięciem azbestu, wykonanych przez wyłonionego 
przez Gminę wykonawcę.
Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości 
ujętych w  ewidencji wyrobów zawierających azbest 
znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.
Druki wniosków można pobrać w  Urzędzie Miasta 
i  Gminy Lidzbark, pokój nr 18 i  19, na stronie 
internetowej  www.bip.umig.lidzbark.pl  oraz 
u Sołtysów.

Wnioski należy składać w terminie
 do dnia 31 lipca 2019 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku,
ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pokój nr 9 

(sekretariat).

A K T U A L N O Ś C I

OCh Fundacja skupia osoby i instytucje, które rozumieją, 
że Opiekun chorego to cichy, wielki bohater, o którym nie 
wolno nam zapomnieć. Podczas sobotniego, rodzinnego 
pikniku można było poczuć się jak nasi dziadkowie 
dzięki kombinezonowi geriatrycznemu, sprawdzić, 
z jakimi barierami architektonicznymi boryka się osoba 
niepełnosprawna, czy utrwalić sobie pierwszą pomoc. 
Dodatkowo czekała na przybyłych kuchnia regionalna, 
warsztaty malarskie i  z  sesnoplastyki oraz mnóstwo 
kolorowych atrakcji i konkursów dla najmłodszych. Ten 
wielobarwny i  szlachetny festyn nie odbyłby się bez 
inicjatywy kobiety z wielkim sercem – Pauliny Sekity.
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A K T U A L N O Ś C IImprezy sołeckie
Trwają imprezy tematyczne na terenie naszej gminy. Do tej pory swoje święta obchodzili mieszkańcy Kiełpin, Glinek, 
Starego Dłutowa, Podciborza, Wawrowa, Klonowa, a także Wąpierska i Nowego Dworu i Miłostajek. Imprezy były 
możliwością do integracji mieszkańców i wspólnego spędzenia wolnego czasu.

Święto Rzeki Wel w Podciborzu

Festyn u Sołtysowej w Glinkach

Festyn w WawrowieNoc Świętojańska w Klonowie

Święto Lipy w Starym Dłutowie Święto Ryby w Wąpiersku

Festyn Rodzinny w Nowym Dworze

Impreza w Miłostajkach
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S P O R T

Triathloniści po raz kolejny na lidzbarskich trasach

Kinga Nowińska reprezentantką Polski
na Mistrzostwach Świata!

Niewiele miast w Polsce może pochwalić się tak dobrymi warunkami do aktywnego spędzania czasu. 
Czyste jezioro, wymagająca trasa rowerowa oraz trasa biegowa w lesie, która chroni przed słońcem. 
To tylko część atutów LOTTO Triathlon Energy Lidzbark Welski, w którym w tym roku wystartowało 
blisko 250 zawodników. 

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych młodych sportowców. 
Z wielką radością dopingujemy i wspieramy dalszy rozwój 
Kingi Nowińskiej, która będzie reprezentowała nasz kraj 
na Mistrzostwach Świata Taekwon-do w  Foz de Iguas 
w Brazylii rozgrywanych w dniach 9-11 sierpnia 2019 r. 

Po raz czwarty Lidzbark w  swojej historii miał 
zaszczyt być gospodarzem triathlonowej imprezy. 
Nasza plaża i  Małe Jeziorko przepełniło się 
sportowymi zapaleńcami. Po raz kolejny trasa 
poprowadzona przez malownicze tereny gminy 
była dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem 
i  walką o  jak najlepsze miejsce. Podbiegi, zbiegi, 
asfalt, kostka, szuter, piach i  ostre zakręty. To 
u nas osoby debiutujące miały okazję spróbować 
sił w  tym sporcie, a „aktywni triathloniści” 
doświadczyć zawodów najwyższej rangi.

Gratulując rodzicom zdolnej córki, Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek wręczył wybitnej zawodniczce Kindze 
nagrodę za osiągnięcia oraz wsparcie finansowe 
wyjazdu. Kinga Nowińska trenuje pod okiem Damiana 
Gromowskiego (IV DAN) w sekcji Taekwon-do w Toruniu 
i Katarzyny Gromowskiej (IV DAN) w sekcji Taekwon-
do w Lidzbarku. Trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik 
w Brazylii.

S P O R T
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