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Remont Przemysłowej, Targowej 
i Poświętnej już wkrótce!

Zakres zamówienia obejmuje remont jezdni asfaltowej 
o  powierzchni 5035 m2, budowę nowych chodników 
z  kostki betonowej o  łącznej powierzchni 1384 m2, 
zjazdy do posesji o łącznej powierzchni 480 m2, a także 
wykonanie oznakowania poziomego i  pionowego. 
Wartość inwestycji to 799.557,81 zł, z  czego aż 
60 % tej kwoty zostanie sfinansowana z  Funduszu 
Dróg Samorządowych. Wykonawcą inwestycji jest 

27 listopada Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek podpisał umowę na wykonanie robót drogowych w ramach 
dofinasowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

A K T U A L N O Ś C I

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. Z  o.o. 
Brodnica. – Cieszę się, że zwiększymy strefę komfortu, 
bezpieczeństwa a  także estetyki w  tej części miasta 
– mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Termin 
zakończenia tej inwestycji ustalony jest na 30 czerwca 
2020 roku. Od tego dnia rozpocznie się także okres 
gwarancyjny na wykonanie usługi ustalony na 60 
miesięcy.

80 wyróżnień
dla lidzbarskich sportowców

Inwestycje
w Gminie

Od 50 lat
razem…
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Fundusz sołecki to wyodrębnione 
w  budżecie gminy środki przeznaczone 
dla sołectw. Dzięki niemu zrealizować można zadania, 
które posłużą całej społeczności danego sołectwa.

Do dyspozycji mieszkańców Nowego 
Dworu została oddana siłownia „pod 
chmurką”. A  wszystko w  ramach zdobytego Małego 
Grantu Sołeckiego Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, dzięki któremu sołectwo 
Nowy Dwór otrzymało 12 000 złotych na budowę.

2

Fundusz sołecki 2019 
na ukończeniu

Nowa siłowania 
zewnętrzna w gminie

Na terenie Gminy Lidzbark funkcjonują 24 sołectwa. W  2019 roku na realizację funduszu sołeckiego gmina 
przeznaczyła ponad 450 tys. zł. W  ramach funduszu wykonano przebudowę dróg, chodników, doposażono place 
zabaw, wyremontowano świetlice wiejskie. Trwają właśnie ostatnie inwestycje wykonywane w  ramach funduszu 
sołeckiego. W  ostatnim czasie wykonano podjazd z  kostki przy świetlicy w  Adamowie, a  także zmodernizowano 
świetlicę  w Wąpiersku. 

Do wyboru mieszkańców jest 6 urządzenia do ćwiczeń – m.in. wioślarz, rower i  orbitrek. W  ramach zadania 
zamontowany został także stojak na rowery. Mamy nadzieję, że nowe miejsce rekreacji tętniło będzie życiem i będzie 
służyło i młodszym i starszym mieszkańcom wsi.

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

ISSN 2392-3059

Informujemy, że do końca 2019 roku bezpłatnie 
można przekazać do utylizacji tworzywa sztuczne 
typu: >>folia pryzmowa (czarna, biała, zielona itp.), 
>>folia po sianokiszonce, >>folia po nawozach, 
>>worki typu big bag, >>inne folie rolnicze, >>folia 
typu stretch, >>folia budowlana. 

Wyżej wymienione materiały można przekazać:
P.P.H.U. Eurobam,

13-240 Iłowo-Osada,  ul. Kraszewska 1c. 
O planowanym przyjeździe należy poinformować 

telefonicznie pod nr telefonu:

505-444-454 lub 510-400-008

Uwaga!
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Chociaż za oknami jesiennie, i zima za pasem prace inwestycyjne na terenie gminy nie zwalniają tempa.

A K T U A L N O Ś C IInwestycje w Gminie

Trwa budowa chodnika na ul. Kraziewicza, którą 
wykonuje firma Kamex. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi 129  949,50 zł. W  trakcie realizacji jest także 
budowa mini przystani kajakowej na ul. Działdowskiej. 
W  ramach inwestycji wykonane zostaną schody, które 
z  pewnością przydadzą się kajakarzom korzystającym 
z naszej rzeki Wel. Całkowity koszt inwestycji to ponad 

Ogłoszenie
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Lidzbarku w  ramach 
Ogólnopolskiej Kampanii „Biała 
Wstążka” otwiera swe drzwi 7 

grudnia 2019 roku w godzinach od 10:00–12:00.
W  tych godzinach zaprasza wszystkich szukających 
pomocy i wsparcia na bezpłatne porady i konsultacje 
specjalistów – członków Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w  Rodzinie, do których należą: członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przewodnicząca Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, pracownik socjalny, policjant, 
pedagog szkolny, terapeutka.

chodnik na ul. Kraziewicza

90 ty. zł. W  trakcie rozpatrywania są również oferty 
przetargowe na budowę dróg Nick – Biernaty, ul. 
Przemysłowej, Poświętnej i Targowej oraz ul. Wiejskiej, 
których remont rozpocznie się jeszcze w  tym roku. 
Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

jeszcze w  tym roku powstaną kolejne 4 Otwarte 
Strefy Aktywności. Tzw. OSY powstaną przy szkołach 
podstawowych w  Kiełpinach, Słupie, Wąpiersku oraz 
Bryńsku. Całkowity koszt inwestycji to 194 590 zł.

– Dzięki inwestycjom uczniowie w trakcie przerw będą 
mogli na świeżym powietrzu dbać o swoją aktywność 

fizyczną. Po realizacji tego zadania, Otwarte Strefy 
Aktywności będą znajdować się przy każdej ze szkół 
na terenie Gminy Lidzbark – mówi burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek.

– To uzupełnienie szerokiej bazy obiektów sportowych 
znajdujących się na terenie naszej gminy, z  której 
korzystać mogą zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy 
i turyści – dodaje Burmistrz.

mini przystań kajakowa nad rzeką Wel
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A K T U A L N O Ś C ICzujniki czadu dla mieszkańców
W trosce o  bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy 
Urząd Miasta i  Gminy w  Lidzbarku rozdał dzisiaj 50 
czujników tlenku węgla, tzw. czadu.

Warunkiem otrzymania czujnika było poprawne 
wypełnienie ankiety związanej z  objawami zatrucia 
tlenkiem węgla, zamieszczonej w  ostatnim numerze 
lidzbarskiego biuletynu. Od wczesnych godzin 
porannych Urząd Miasta odwiedzali mieszkańcy 
z  poprawnie wypełnionymi ankietami. Gratulujemy 
wiedzy i  prawidłowych odpowiedzi konkursowych! 
Liczymy, że czujniki zagwarantują bezpieczeństwo 
i dzięki nim mieszkańcy w porę będą mogli reagować na 
nadchodzące zagrożenie. 

– Bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową, dlatego 
też aby jeszcze bardziej poprawić komfort życia 
mieszkańców gminy rozdaliśmy dzisiaj zakupione 
wcześniej czujniki czadu. Tlenek węgla to gaz, który nie 
ma koloru ani zapachu. Jest ogromnie niebezpieczny 
przez cały rok, a szczególnie teraz, gdy temperatury za 
oknem szybują w dół, a w domach trwa sezon grzewczy 
– mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

O takie urządzenia w ostatnim czasie wzbogaciło się 
Przedszkole Miejskie w Lidzbarku. Dwa oczyszczacze 
powietrza trafiły do grupy 3 – i 4-latków. Dzięki 
nowym urządzeniom dzieci mogą oddychać czystym 
powietrzem, bez smogu, kurzu i bakterii. Urządzenia 
wyposażone są m.in. w wielostopniową technologię 
oczyszczania (filtr wstępny, filtr węglowy, filtr HEPA), 
wskaźnik zanieczyszczenia powietrza z wyświetlaczem, 
funkcję skutecznego usuwania nieprzyjemnych 
zapachów, pyłów bakterii, kurzu, dymu, alergenów oraz 
cząsteczek PM10 i PM2.5. W nawilżacze powietrza 
wyposażony jest natomiast lidzbarski Żłobek Miejski. 
Suche powietrze znacznie zwiększa aktywność wirusów 
grypy, jednocześnie powoduje szybkie wysychanie 
śluzówki. Jest to przyczyna zmniejszenia odporności na 

Pani Hanna Dziedzic i Pan Tadeusz Szlom
– pierwsi mieszkańcy, którzy odebrali czujniki czadu

Dodatkowa porcja świeżego, zdrowego 
powietrza w lidzbarskim przedszkolu

Suche powietrze jest przyczyną problemów zdrowotnych przede wszystkim u dzieci. Nawilżacze 
powietrza i wodne oczyszczacze powietrza są w stanie zapewnić optymalne parametry klimatyczne 
powietrza wewnątrz pomieszczeń.

A K T U A L N O Ś C I

Czujniki mają na celu wczesne wykrycie niebezpiecznego 
stężenia gazów i  alarmowania otoczenia o  zagrożeniu. 
Sygnalizator obecności czadu służy do ciągłego 
monitoringu obecności tlenku węgla CO w  powietrzu. 
Czujnik instaluje się w  pomieszczeniach zamkniętych, 
w  których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się 
niebezpiecznego dwutlenku węgla.

wirusy i bakterie. Optymalne parametry klimatyczne, 
a w szczególności odpowiednia wilgotność powietrza, 
przeciwdziała takim zjawiskom wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy.
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A K T U A L N O Ś C I

Od 50 lat razem…
Ślub jest przełomowym momentem w życiu każdego człowieka. Każda kolejna rocznica tej wyjątkowej 
chwili, a w szczególności pięćdziesięcioletni jubileusz pożycia małżeńskiego, to cudowna okazja, aby 
okazać swoją miłość, wdzięczność i radość ze wspólnie spędzonych chwil.

 Taką właśnie okazję 14 listopada miały pary, które 
w związek małżeński wstąpiły w 1969 roku. Z okazji tego 
wyjątkowego jubileuszu 20 par odznaczonych zostało 
specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta 

Odznaczeni zostali:
Teresa i Bogumił Celmer, Maria i Hubert Chachulscy, Teresa i Henryk Chylińscy, Danuta i Zygfryd 
Cichoccy, Zyta i Tadeusz Grochowscy, Renata i Henryk Jacońscy, Elżbieta i Konrad Kaczorowscy, 
Mieczysława i Józef Kordalscy, Barbara i Jan Liberaccy, Barbara i Jan Ostrowscy, Wiesława i Józef 
Piątkowscy, Krystyna i Józef Puczyńscy, Bożena i Ludwik Romanowscy, Teresa i Bonifacy Rzewniccy, 
Irena i Bronisław Sobotka, Elżbieta i Jan Szczepanik, Alicja i Henryk Wiśniewscy, Teresa i Jerzy 
Zalewscy, Teresa i Józef Zdrojewscy, Halina i Ryszard Żukowscy.

Polski. Medale oraz dyplomy wręczył małżonkom 
burmistrz Maciej Sitarek, składając przy okazji życzenia 
zdrowia, szczęścia i wielu kolejnych lat w małżeństwie.

Relację z wydarzenia obejrzyj na kanale  
YouTube: TV Lidzbark.pl.
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A K T U A L N O Ś C I

80 wyróżnień
dla lidzbarskich sportowców

W lidzbarskim Domu Kultury po raz czwarty już odbyła się uroczysta Gala Sportu, podczas której 
lidzbarskim sportowcom oraz trenerom wręczono podziękowania za ich wybitne osiągnięcia na arenie 
ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Relację z wydarzenia obejrzyj na kanale  
YouTube: TV Lidzbark.pl.

Na tegorocznej gali wręczono 73 indywidualnych 
wyróżnień lidzbarskim sportowcom oraz 7 wyróżnień 
drużynom gier zespołowych na łączną kwotę 25 600 zł. 
Podziękowania wręczone zostały również 14 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 wręczyli wyróżnionym burmistrz 
Maciej Sitarek 
Wydarzenie uświetniły występy artystyczne uczniów 
lidzbarskich szkół oraz podopiecznych Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury. Kinga Nowińska, medalistka Mistrzostw Świata w Taekwon-do
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Trenerzy: Katarzyna Gromowska, Łukasz Gromowski, Arkadiusz Raszkowski, Sebastian Nawrocki, Krzysztof 
Sadowski, Karol Braun, Piotr Cybulski, Kamila Kulina, Krzysztof Kopowski, Tomasz Poniewski, Sławomir Maroński, 
Sławomir Ostrowski.

Drużyna UPKS Poncio 2010

Siatkarski LKS Wel Lidzbark: Gołaś Julia, Karpińska Oliwka, Mallek Małgorzata, Olszonowicz Nikola, Pingot 
Amelia, Tarasewicz Klaudia, Kozłowska Wiktoria, Piątek Natalia, Wysocka Maria.
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Od 101 lat Niepodległa
11 listopada 1918 Polska odzyskała niepodległość. Tę wyjątkową rocznicę świętowali w  Lidzbarku 
wszyscy – młodzi, starsi, uczniowie szkół, miłośnicy sportu. Tego dnia mieliśmy okazję wspólnie 
zaśpiewać polskie pieści patriotyczne, przypomnieć sobie rys historyczny tych wydarzeń, a  także obejrzeć 
niezwykle poruszający spektakl grupy teatralnej „Draco” pod kierunkiem Anny Wasielewskiej. 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.

A K T U A L N O Ś C I

SP1

Koncert Pieśni Patriotycznych

SP Słup Koncert Pieśni Patriotycznych

SP Bryńsk

Koncert Pieśni Patriotycznych Koncert Pieśni Patriotycznych

SP Dłutowo
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SP Dłutowo

Koncert Pieśni Patriotycznych SP Wąpiersk

SP Kiełpiny

SP2 SP1Turniej Tenisa Stołowego

Turniej Tenisa Stołowego
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Powrót Lidzbarka do Macierzy
18 stycznia 1920 r. w niedzielę, po 148 latach rządów niemieckich, Lidzbark powrócił w granice Polski. Był to 
przełomowy dzień w historii ,,grodu nad Welem” i jeden z najważniejszych momentów w dziejach miasta.

Od stycznia 2020 roku obchodzić będziemy setną 
rocznicę tego niezwykłego dla naszej społeczności 
wydarzenia. W związku z tym burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek powołał zespół odpowiedzialny za przygotowanie 
obchodów. Wśród nich znaleźli się lidzbarscy historycy, 
przedstawiciele Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy, 
lokalnych stowarzyszeń oraz organizacji. 19 listopada 
odbyło się pierwsze spotkanie zespołu. Było ono okazją 
do dyskusji i  przysłowiowej „burzy mózgów” na temat 
formy obchodów, a  także imprez, które będą odbywać 
się przez cały rok. W  planach jest m. in. postawienie 
pomnika upamiętniającego powrót Lidzbarka do 
Macierzy, imprezy sportowe, kulturalne, gry terenowe, 
rekonstrukcje wydarzeń. A  Wy macie jakieś pomysły 
dotyczące obchodów? Z chęcią je przedyskutujemy.

„Czar PRLu”

Dom Kultury stał się swoistym wehikułem czasu. Już od 
bram witała gości galeria gadżetów z tamtych lat m. in. 
monety, bony towarowe, kartki zakupowe, telewizory, 
plakaty propagandowe – wszystko to sprzyjało wspo-
mnieniom. W  jeden magiczny wieczór przenieśliśmy 
się z naszego stechnologizowanego, rozpędzonego XXI 
wieku do pełnego uroku skolektywizowanego czasu 
Polski Ludowej. Do czasu kiedy życie towarzyskie roz-
wijało się w nieskończonych kolejkach sklepowych; nikt 

Warto było zajrzeć do MGOK i przenieść się w czasie i przestrzeni! Dzięki grupie teatralnej, „A, Co!” byliśmy 
świadkami i uczestnikami niezwykłej imprezy kulturalno – rozrywkowej.

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

nawet nie wyobrażał sobie zakupów przez Internet, czas 
prawdziwych więzi międzyludzkich, zrodzonych dzięki 
ogromnej ilości spędzonego ze sobą czasu, a nie liczbą 
„polubień” na portalach społecznościowych. Jesteśmy 
przekonani, że wszystkim seniorom przywróciliśmy ich 
najpiękniejsze wspomnienia, czego dowodem był szcze-
ry uśmiech, zachwyt i  łzy wzruszenia błyszczące w  ich 
oczach. Młodzież natomiast zapałała miłością od pierw-
szego wejrzenia do tej „wyklętej” epoki.
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23 bramki na inaugurację lidzbarskiej halówki!
S P O R TWystartowała tegoroczna edycja Lidzbarskiej Ligi Halowej. W tym roku do rywalizacji zgłosiło się 12 

drużyn. Poniżej wyniki oraz lista strzelców z pierwszej kolejki.
Harmonogram rozgrywek na www.mosirlidzbark.pl

Wyniki I kolejki:
• Działki Squad – BKS Lidzbark 3:3

(Trzaskalski, Dąbrowski, Prusak – Chorostowski x2, 
Grotkowski)

• BWB – FC Drzewce 2:3
(Napiórkowski, Olszewski – Grabowski, Stankiewicz, 
Jóźwik)

• Bizon i przyjaciele – Elektroar  0-1 (Szeklicki)
• Amok – Petarda Klonowo 3-1

(Cybulski, Płocharski, Bartkowski – Wasielewski)
• FC Wylazłowo – Black Squad 0-1 (Szrajder)
• Joga Bonito Brodnica – Krokodyle 4-2

(Kaźmierczyk Jacek, Kaźmierczyk Mateusz x2, 
Kowalski – Shahbazyan Arsen, Grochalski).

17 listopada Lidzbarskie siatkarki pokonały drużynę 
Juniorek Grin Volley Ełk w meczu Ligi Wojewódzkiej. 
Gratulujemy!

FOTOmigawka

Fotomigawka
z lidzbarskiego
instagrama
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