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Za nami druga tura wyborów 
prezydenckich

Swój obywatelski obowiązek 
wypełniło 6777 osób, co stanowi 
59,52%. Dla porównania w 2015 
roku było nas przy urnach 5 170, 
czyli 44,72% wyborców. To ozna-
cza, że coraz bardziej bierzemy 
odpowiedzialność za przyszłość 
naszego kraju. 

W komisjach nr 1, 2, 3, 4, 5, czyli 
na terenie miasta frekwencja wy-
niosła 59,69%, w komisjach 6, 7, 
8, 9 i 10, czyli na terenie wsi do 
urn poszło 59,19% uprawnionych. 

W  gminie Lidzbark wygrał An-
drzej Duda zdobywając 4114 gło-
sów, co stanowi 60,71% wszyst-
kich oddanych głosów w wyborczą 
niedzielę. Na Rafała Trzaskowskie-
go zagłosowało 2663 mieszkań-
ców gminy (39,29%).

Prezydent Warszawy, Rafał Trza-
skowski zwyciężył w województwie 
warmińsko-mazurskim. Kandydat 
KO z  wynikiem 53,16% głosów 
zdobył 6 punktów procentowych 
przewagi nad Andrzejem Dudą.

Z zestawienia wynika, że ubiega-
jący się o reelekcję Andrzej Duda 
w mieście Lidzbark uzyskał 57,77% 
poparcia, na wsiach 66,86%. Na 
Rafała Trzaskowskiego w Lidzbarku 
głosowało 42,23% uprawnionych 
mieszkańców, na wsi 33,14%. 

Starający się o  reelekcję prezy-
dent najlepszy wynik uzyskał w Ob-
wodowej Komisji Wyborczej nr 9 

w Nowym Dworze, gdzie zagłoso-
wało na niego 74,71% wyborców. 
Niewiele mniej głosów otrzymał 
w Obwodowej Komisji Wyborczej 
nr 6 w Szkole Podstawowej w Słu-

pie - znak „x” przy nazwisku obec-
nego prezydenta postawiło tam 
70,68% głosujących. 

Rafał Trzaskowski najlepsze wy-
niki osiągnął w Obwodowej Komi-

sji Wyborczej nr 1, 2 i 8. Najwięcej 
głosów zebrał w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 – 46,87%, Żłobku Miej-
skim – 43,14% i Szkole Podstawo-
wej w Bryńsku – 42,44%.  

Wiele wskazuje na to, 
że wybory prezydenckie 
2020 przejdą do historii 
z powodu rekordowej 
frekwencji wyborczej. 
Dziękujemy mieszkańcom 
że tak licznie wzięli udział 
w wyborach. 
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Lidzbark nakręca się na pomaganie

Legenda Polskiej motoryzacji – 
Żuk, a dokładniej dwa - modele 
A06 z 1988 r. i A18 z 1990 r.- tra-
fiły do Wrocławia i dostały nowe 

życie. Wraz z Żukami w świat wy-
ruszył lidzbarski Weluś. Żuk wraz 
z  Welusiem miał wziąć udział 
w  tegorocznej edycji Złombo-

lu, którego finał planowany był 
w Burhaniye w Turcji. Niestety ze 
względu na obostrzenia związane 
z COVID-19 wyjazd został przeło-

żony. Mimo wszystko możemy 
na bieżąco śledzić jak spisuje się 
„nasz strażak”. Wystarczy polubić 
na Facebooku fanpage DiscoFire-

fighters. Trzymamy kciuki za beza-
waryjne dojechanie do celu oraz 
bezpieczny powrót.

Lidzbarskie Żuki pojechały w świat
Przez lata służyły strażakom ochotnikom z Nowego Dworu i Słupa. Niejednokrotnie brały udział w akcjach ratowniczych. Zakończyły służbę w lutym 
2020 r. i trafiły do nowego właściciela, co ciekawe, mieszkającego 400 km od Lidzbarka. 

1 serce w 20 dni 8 razy zostało 
wypełnione po brzegi nakrętkami 
o łącznej wadze 1 195,5 kg. A to 
wszystko dla Martusi. Czerwone, 
metalowe serduszko ma ponad 
1,5 metra wysokości i zmieści się 
w nim średnio jednorazowo 110 
kg plastikowych nakrętek.

- W  naszym mieście pojawiła 
się nowa instalacja – duże pięk-
ne serce. Zachęcam do tego, 
aby dzielić się dobrem, a miano-
wicie wrzucać do niego zbędne 
nakrętki. Które zostaną sprzeda-
ne, a cały dochód z tej sprzedaży 
trafiał będzie do naszych naj-
młodszych mieszkańców potrze-

bujących największego wsparcia 
w leczeniu – mówi Burmistrz Lidz-
barka.

Jakie nakrętki wrzucać do ser-
duszka? Wszelkie plastikowe, 
bez względu na kształt czy kolor. 
Mogą to więc być nakrętki np. 
po napojach, kawie, mleku czy 
jogurtach. W  serduszku zosta-
wić możemy również zakrętki po 
chemii gospodarczej, płynach do 
zmywania, szamponach i płynach 
do płukania. Ważne, by nie dorzu-
cać do nakrętek innych przedmio-
tów, a jeśli mają one np. tektu-
rowe uszczelki - trzeba je usunąć 
przed wrzuceniem.

Nakrętki może tam wyrzucać 
każdy. Ideą akcji jest długofalowa 
pomoc potrzebującym dzieciom. 
Obsługą serduszka zajmie się fir-
ma „WTÓRMET” Państwa Czar-
nomorzec. To oni będą opróżniać 
i magazynować nakrętki do czasu 
odbioru, oczywiście bezpłatnie. 
Dziękujemy! - Mieszkańcy naszej 
gminy już niejednokrotnie pokazali 
jak wielkie mają serca i jak bardzo 
potrafią zaangażować się w pomoc 
dla tych, którzy tego potrzebują. 
Wierzę, że i  tym razem staną 
na wysokości zadania. – dodaje 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lidzbarku.

Przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury pojawił się wielki pojemnik w kształcie serca. Ta wyjątkowa instalacja będzie służyła do tego, 
by zbierać plastikowe nakrętki ze sprzedaży których dochód będzie przeznaczony na pomoc potrzebującym dzieciom z Gminy Lidzbark.
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Pogoda sprzyja pracom w terenie
Właśnie ukończona została kolejna inwestycja 
wykonana w ramach dofinansowania  z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Dzięki 60 % dofinansowaniu 
udało się radykalnie zmienić ulicę Przemysłową, 
Poświętną oraz fragment ulicy Targowej. 

Poświęcają swój czas, 
angażują się, zmieniają 
otoczenie. Sołtysów, bo 
o nich mowa wybierają 
mieszkańcy danego 
sołectwa, a zostaje nim 
osoba z miejscowej 
społeczności, która 
pozostaje na bieżąco 
w sprawach lokalnych. 

W marcu sołtys sołectwa Cibórz, 
Paweł Sowiński poinformował 
o  rezygnacji z  pełnionej przez 
siebie funkcji. Sołtys swoją funk-
cję pełnił od 2019 roku. Pomimo 
swojej krótkiej kadencji żywo an-
gażował się w życie wsi, a także 
kontynuował tradycję festynu dla 
mieszkańców. W miniony piątek 
odbyły się wybory, podczas któ-
rych wyłoniono nowego sołtysa 

wsi. Gospodarzem sołectwa Ci-
bórz został Leon Chmielewski, 
który uzyskał 60 głosów poparcia 
na 61 oddanych. 

Cieszę się z powierzonej misji. 
Moje dotychczasowe działania 
jako radnego przynoszą wymier-
ne skutki. Nadal można jeszcze 
dużo zmienić na lepsze w sołec-
twie, więc cieszę się, że będę 
mieć wpływ na te zmiany rów-
nież jako sołtys. – mówi sołtys 
sołectwa Cibórz Leon Chmielew-
ski - Bardzo chciałbym zaangażo-
wać mieszkańców do wspólnego 
działania. Moim marzeniem jest 
stworzenie Koła Gospodyń Wiej-
skich bądź reprezentującego nas 
stowarzyszenia – dodaje sołtys.

Nowo wybranemu sołtysowi 
gratulujemy wysokiego popar-
cia oraz życzymy wielu sukcesów 
i owocnej współpracy. 

Radny został także sołtysem

Pamiętacie garb na moście? 
Też na nim wyskakiwaliście? 
Przy okazji remontu droga zo-
stała wyrównana i nie będzie już 
utrudniać podróży. Całkowity koszt 
inwestycji to niespełna 800 tys. 
zł. Inwestycje miał okazję obejrzeć 
przedstawiciel bieszczadzkiego 
samorządu, Bartosz Romowicz, 
Burmistrz Ustrzyk Dolnych, któ-
ry był pod wrażeniem walorów 
turystycznych i  rozwoju naszego 
miasta. 

- To jeszcze nie koniec inwestycji 
na tym terenie. W tym miesiącu 
składamy wniosek o  dofinanso-
wanie na remont ulicy Tartacznej 
i kolejnego odcinka ul. Targowej, 
który pochłonie pewnie podobny 
koszty jak remont ukończonego 

już traktu – mówi Burmistrz Lidz-
barka Maciej Sitarek. 

Pomimo panującej sytuacji trwa-
ją kolejne z zadań inwestycyjnych 
przewidzianych w tegorocznym bu-
dżecie rozpoczęte w ostatnim cza-
sie. W Chełstach rozpoczęła się roz-
biórka starej hydroforni na miejscu 
której stanie świetlica wiejska. 
Mieszkańcy ul. Tuwima i  Marii 
Dąbrowskiej już niebawem  będą 
mogli korzystać z nowego chod-
nika. Ogłoszony został również 
przetarg na Zagospodarowanie 
pustych przestrzeni nad rzeką Wel 
w Lidzbarku, czyli II etap rewitali-
zacji targowiska. Przygotowujemy 
się również do II naboru do listy 
zadań finansowanych ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych.
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Radni odwiedzili inwestycje

Pierwszą odwiedzoną inwestycją 
było zagospodarowanie terenu 
przy Świetlicy Wiejskiej w Nowym 
Dworze. Prace wykonał Kamex za 
łączną kwotę 99 569,73 zł. Rad-
ni mieli okazję również zobaczyć 
rezultaty trzech dużych remon-

tów finansowanych z  Funduszu 
Dróg Samorządowych. Są to ulica 
Wiejska w Lidzbarku, droga Nick – 
Biernaty, oraz ciąg ulic w mieście 
Przemysłowa, Poświętna i Targo-
wa. Kolejnym punktem był ważny 
obiekt, nie tylko dla lidzbarskich 

strażaków ochotników, mianowi-
cie wybudowany garaż i przebudo-
wany plac przy OSP w Lidzbarku. 
Radni w  ramach wyjazdowego 
posiedzenia komisji mieli również 
okazję odwiedzić nowo wybudo-
wany nowoczesny zakład produk-

cji mebli tapicerowanych Classic 
Sofa w  Lidzbarku oraz zobaczyć 
przebudowaną drogę prowadzą-
cą do zakładu. Członkowie komisji 
rewizyjnej odwiedzili również ze-
szłoroczna inwestycję, która w tym 
roku zostanie oficjalnie otwarta, 

mianowicie nowo wybudowane 
boisko w Jamielniku. Wyjazdowe 
posiedzenia komisji są najlepszą 
okazją do przeglądu zrealizo-
wanych i  trwających inwestycji 
gminnych oraz analizy przyszłych 
przedsięwzięć inwestycyjnych.

Komisja Rewizyjna w ramach swojej pracy 8 lipca odwiedziła miejsca inwestycji zrealizowanych w roku bieżącym. Wizycie towarzyszył 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek i Naczelnik Wydziału Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Mariusz Badaczewski. 

boisko w jamielniku ul. wiejska w lidzbarku ul. wiejska w lidzbarku

zakład produkcji mebli tapicerowanych classic sofa w lidzbarkuzakład produkcji mebli tapicerowanych classic sofa w lidzbarku

strażnica osp lidzbark
zagospodarowanie terenu przy Świetlicy 
wiejskiej w nowym dworze
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czym zajmuje się firma? jak 
duży jest zakład? 
Firma Classic Sofa w Lidzbarku 

zajmuje się produkcją nowo-
czesnych mebli tapicerowanych 
(fotele, sofy, narożniki, tapcza-
ny, łóżka typu Boxspring). Nasz 
nowo wybudowany obiekt, od-
dany do użytku w  czerwcu to 
hala o  powierzchni 4500 me-
trów kwadratowych z  budyn-
kiem socjalnym.

ilu pracowników obecnie za-
trudnia lidzbarski zakład? jak 
wygląda odsetek zatrudnio-
nych mieszkańców w  porów-
naniu do pracowników spoza 
gminy lidzbark?
Obecnie firma Classic Sofa za-

trudnia 114 pracowników, w tym 
97 osób to pracownicy produk-
cyjni i  17 osób to pracownicy 
biurowi. Tylko 13 % to osoby za-
trudnione spoza gminy Lidzbark.

czy trwa nabór nowych pracow-
ników? na jakie stanowiska?
Oczywiście, w  związku z  cią-

głym rozwojem firmy analizu-
jemy bieżącą sytuację gospo-
darczą, zauważamy dynamiczny 
wzrost zamówień na nasze wy-
roby, stad też istnieje potrzeba 
regularnego zwiększania kadry 
pracowniczej. Obecnie trwają 
nabory na takie stanowiska jak: 
tapicer, szwaczka, klejarz, pako-
wacz, montaż korpusów i  pra-
cownik biurowy.

jakie są dalsze plany firmy?
Każda firma, każde przed-

siębiorstwo jest podstawo-
wym i  ważnym podmiotem we 
współczesnej gospodarce każ-
dego kraju. Jest miejscem pracy 
i różnorakiej aktywności ludzkiej 
zatrudnionych w nim osób. Jest 
miejscem powstawania i realizo-
wania postępu technicznego. Jest 
źródłem uzyskiwania dochodów. 
Jest miejscem lokowania kapita-
łów i uzyskiwania zwrotu dla in-
westorów. Wynika z powyższego, 
że „rozwój” i „wzrost” to słowa 
kluczowe przy formułowaniu naj-
ważniejszych celów naszej firmy, 
bez względu na ich rodzaj. Naj-
ważniejszą cechą tej fazy jest dy-
namiczny wzrost sprzedaży pro-
duktów lub usług. Następuje też 
wzrost zatrudnienia, wzrost war-
tości środków trwałych w wyniku 
inwestowania, wzrost wielkości 
przedsiębiorstwa poprzez two-
rzenie wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych. W konsekwencji 
rośnie też udział tego przedsię-
biorstwa w branży i rozszerza się 
sieć powiązań gospodarczych.

Do głównych celów na tym eta-
pie rozwoju Classic Sofa oprócz 
wzrostu sprzedaży produktów 
zaliczyłbym również maksymalny 
wzrost wydajności pracy, dążenie 
do maksymalnej obniżki kosztów, 
czy najlepsze wykorzystanie zdol-
ności produkcyjnych firmy. Ważne 
jest również utrzymanie wysokiej 
jakości naszych produktów, wzrost 
kwalifikacji, w tym kadry kierow-
niczej i strategicznych grup zatrud-
nionych czy uzyskanie społecznej 
akceptacji dla przedsiębiorstwa.

jak obecnie w porównaniu do 
zamierzeń przedstawia się wy-
dajność firmy?

Wydajność pracy to jeden 
z wielu ważnych aspektów roz-
woju naszej firmy. Nieustan-
nie pracujemy i  szukamy wie-
lu możliwości wzrostu naszej 
wydajności, aby osiągnąć jej 
poziom zgodny z  naszymi za-
mierzeniami. Chcąc jednak 
skutecznie osiągać strategiczne 
cele nie wystarczy skupiać uwagi 
tylko na niektórych wybranych 
odcinkach działania firmy, ale 
trzeba zadbać także o  właści-
we relacje między wszystkimi 
dziedzinami w  przedsiębior-
stwie. Chcąc osiągnąć wysoką 
wydajność pracy nie wystarczy 
zakupić nowe technologie, pa-

tenty czy wzory produktów, ale 
także stymulować różne grupy 
pracownicze najlepszym i efek-
tywnym ich wdrożeniem. Nie 
można także skutecznie rozwi-
jać przedsiębiorstwa, prowadzić 
efektywnej polityki innowacyjnej 
i  osiągać wysokiej jakości przy 
skonfliktowanej załodze i braku 
zaufania do kierownictwa firmy. 
W związku z powyższym prowa-
dzimy regularne rozmowy z pra-
cownikami wszystkich działów, 
uświadamiamy poszczególne 
załogi i pokazujemy jak ważny 
jest odpowiedni sposób zorgani-
zowania własnej pracy każdego 
z nas, aby zaplanowany proces 
wytwórczy i  rozwojowy firmy 
przebiegał sprawnie, a  dyspo-
nowany czas był jak najlepiej 
wykorzystany dla dobra firmy.  
Zależy nam bardzo na utrzymy-
waniu odpowiedniej harmonii 
między różnymi obszarami funk-
cjonowania przedsiębiorstwa 
a to jest podstawowym warun-
kiem osiągania głównych celów 
firmy. Jest to szczególnie ważne 
dla nas jako firmy Classic Sofa, 
która stawia na ciągły rozwój.

czy firma planuję współpracę 
z lokalnymi przedsiębiorcami?
Każde przedsiębiorstwo jak 

również nasza firma Classic 
Sofa funkcjonuje w określonym 
środowisku gospodarczym i spo-
łecznym. Nawiązujemy różnora-
kie kontakty i  więzi z  różnymi 
podmiotami i instytucjami. Są to 
zarówno więzi o charakterze sta-
łym i okresowym. Nasza współ-
praca opiera się na współpracy 
z  przedsiębiorstwami zarówno 
z  bezpośredniego i  pośrednie-
go otoczenia.

jakie są pana osobiste spo-
strzeżenia dotyczące zrealizo-
wanej inwestycji?
Bardzo cieszę się, że udało 

nam się w  ciągu 13 miesięcy 
zrealizować taką piękną inwe-
stycję, wszystko jest nowe, jest 
to zakład o  najwyższej jakości 
produkcji, a  przede wszystkim 
znakomite miejsce pracy dla 
mieszkańców Miasta i  Gminy 
Lidzbark, stworzone zgodnie 
z  przepisami BHP i  ergono-
mią, umożliwiające efektywną 
i stabilną produkcję. Serdeczne 
podziękowania należą się Sta-
roście Powiatu Działdowskiego 
oraz Burmistrzowi Lidzbarka. 
To oni pomogli przygotować 
całą potrzebną infrastruktu-
rę. W  perspektywie lidzbarski 
zakład może być cztery razy 
większy, to jest pierwsza faza 
budowy. Posiadamy działkę 5 
hektarową, która umożliwia 
rozbudowę o następne trzy fazy 
budowy. Docelowo możemy tu 
uruchomić 20 tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni, 
oczywiście uzależniamy to od 
możliwości zbytu tych mebli 
i  zasobu. Muszę powiedzieć 
i  z  dużym optymizmem na to 
patrzę, że jeśli oceniamy zasoby 
ludzkie tu w Lidzbarku i okolicy 
ilość osób zgłaszających się do 
nas do pracy świadczy o  tym, 
że z optymizmem patrzymy na 
możliwość rozbudowy tej firmy 
i serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do współpracy z nami, 
są miejsca pracy i  możliwość 
rozwoju tej firmy. Niedługo na-
stąpi oficjalne huczne otwarcie 
zakładu w Lidzbarku. Serdecznie 
zapraszamy do oglądania relacji 
z tego wydarzenia.

Wywiad z prezesem Jarosławem Kornowskim.

Lidzbarski zakład może być cztery razy większy 
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Wywiad z prezesem Jarosławem Kornowskim.

Lidzbarski zakład może być cztery razy większy 

okiem drugiego burmistrza
W latach 1994 – 1998 powsta-

ło wiele znaczących zarówno dla 
miasta, jak i dla całej gminy in-
westycji. Pobudowano i przekaza-
no do użytku Stację Uzdatniania 
Wody – poprzednio woda w kra-
nach niekoniecznie zdatna była 

do picia i często była koloru rdza-
wego. Zakończono budowę Szkoły 
Podstawowej w Kiełpinach, która 
w 2018 roku przeszła termomo-
dernizację. 

Zmodernizowano budynek byłe-
go hotelu Państwowego Gospo-
darstwa Rolnego przy ul. Jeleń-

skiej na rzecz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i utworzone-
go Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Lidzbarku. Rozpoczęto 
też rozbudowę Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lidzbar-
ku. Podczas trwania tej kadencji 
pobudowano sieć wodociągową 

w Jamielniku, Marszewnicy, Tar-
czynach, Nowym Dworze, Nicku, 
Biernatach, Adamowie i Bryńsku. 
Pobudowano też nowe pomosty 
na lidzbarskiej plaży. 

Warto wspomnieć także o kul-
turalnym życiu mieszkańców. Pa-
miętacie imprezy na przystanku 

autobusowym? W  okresie wa-
kacyjnym co 2 tygodnie na przy-
stanku autobusowym w Lidzbarku 
przez pracowników MGOK orga-
nizowane były zabawy taneczne 
cieszące się bardzo dużym zain-
teresowaniem zarówno ze strony 
mieszkańców jak i turystów.

Samorząd kiedyś i dziś 
– kadencja 1994 -1998
Od 30 lat samorządowcy wybrani przez swoich mieszkańców dbają o nich i o ich komfort życia. Przez ten czas Miasto i Gmina Lidzbark 
bardzo się zmieniły, dużo się u nas działo i cały czas dzieje. Kontynuując cykl dotyczący 30 – lecia Samorządu w Polsce przybliżymy w tym 
numerze kadencję drugiego burmistrza Lidzbarka – Tadeusza Modzelewskiego.
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Na początku lipca 
mieszkańcy Miłostajek 
spotkali się na integracji 
przy ognisku. 

Na najmłodszych czekały słod-
kości, drobne gadżety i  czapki 
z daszkiem dostarczone przez Bur-
mistrza Lidzbarka oraz radnego 
Waldemara Skuzę. Nie zabrakło  
wspólnych gier i zabaw, a także 
symbolicznego otwarcia nowego 
placu zabaw. Wszyscy mieszkańcy 
doskonale bawili się do późnych 
godzin nocnych.

Integracja w Miłostajkach
Pierwsze środki przeznaczone 
dla Rad Osiedla już 
wykorzystane. Zgodnie 
z obietnicą Burmistrz 
Lidzbarka przekazał każdej 
Radzie Osiedla 2 tysiące 
złotych na realizację 
własnych pomysłów.

Jako pierwsi dodatkowe środki 
postanowili spożytkować przed-
stawiciele Rady Osiedla nr 2 – 

Działki. Pieniądze przeznaczone 
zostały na odmalowanie placu 
zabaw na ul. Tuwima. W pracę 
zaangażowali się zarówno mali, 
jak i  duzi mieszkańcy osiedla. 
Odświeżone kolory z pewnością 
ubarwią plac zabaw i umilą dzie-
ciom miejsce do zabawy. Kolejne 
Rady Osiedla również maja już 
pierwsze pomysły na wykorzy-
stanie dodatkowych środków, 
o czym z pewnością wkrótce po-
informujemy. 

Odświeżony plac czeka 
na zabawę z dziećmi

Wakacje, mimo panującej 
pandemii, 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 w minioną 
sobotę zatroszczyli się 
organizatorzy pikniku 
rodzinnego w Dłutowie.

Piknik przyciągnął rzeszę za-
równo młodszych i  starszych 
mieszkańców spragnionych inte-
gracji. Rozpoczął się uroczystym 
przecięciem wstęgi i oficjalnym 
zaprezentowaniem altanki re-
kreacyjnej, czyli tzw. grzybka. 
Na uczestników pikniku czekały 
dmuchane atrakcje, gry i  zaba-
wy przygotowane przez Anima-
tora Sportu na ORLIKU pana 
Krzysztofa Sadowskiego, słodki 
poczęstunek i  grochówa przy-
gotowana przez panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich, a  także 
rekreacyjne przejazdy bryczką. 
Najmłodsi uczestnicy festynu 
mieli okazję obejrzeć z  bliska, 
a  nawet zasiąść za kierownicą 
wozu strażackiego. Największą 
furorę wśród najmłodszych zro-

biły jednak upominki wręczone 
przez burmistrza Lidzbarka oraz 
ogromna dmuchana zjeżdżalnia 
w  kształcie statku, sygnowana 
lidzbarskim herbem, zakupiona 

w ramach realizacji tegorocznego 
budżetu. Na pikniku nie zabrakło 
oczywiście muzyki, przy której 
mieszkańcy bawili się do późnych 
godzin wieczornych.

Piknik w Dłutowie
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Czy w Twojej okolicy jest 
bezpiecznie? Możesz mieć 
na to wpływ! Reaguj na 
zagrożenia i podziel się 
swoimi spostrzeżeniami 
- odwiedź krajową mapę 
zagrożeń bezpieczeństwa!

Krajowa mapa zagrożeń bez-
pieczeństwa pozwoli na podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa 
w  miejscach wskazanych przez 
mieszkańców regionu. W  czę-

ści interaktywnej pozwala ona 
zgłaszać przypadki zachowań 
czy sytuacji, które przeszkadzają 
mieszkańcom, choć nie zastępu-
ją formalnego zawiadomienia 
policji o  podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa.

Policja, mając pełny i  rzetelny 
obraz, może lepiej dostosować 
swoje działania, np. częściej kie-
rować w  takie miejsca patrole. 
Mapa sporządzona jest w formie 
graficznej – ilustrującej zagroże-
nia w  konkretnym rejonie oraz 

opisowej zawierającej szczegóło-
we informacje o miejscu, czasie 
i częstotliwości występowania za-
grożeń.

Link do Mapy: https://mapy.
geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZB-
Public.html

Krajowa mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa

W  tegorocznych rozgrywkach 
zmierzyło się ze sobą  9 drużyn. 
W grupie A zmierzyły się ze sobą 
drużyny z  Bełku, Nicka, Słupa, 
Klonowa i  Bryńska. W  grupie B 
z Kiełpin, Jelenia, Wąpierska i Ja-
mielnika.

Po zaciętych rozgrywkach w półfi-
nałach spotkały się ze sobą drużyny:

Jamielnik - Słup 1-1 (3-4 w karnych)
Jeleń - Klonowo 1-0
Mecze o  miejsca na podium, 

puchary i  imponujące nagrody 
pieniężne od burmistrza Lidzbarka 
dla najlepszych sołectw odbyły się 

na nowym obiekcie sportowym 
w Jamielniku.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonał Burmistrz Lidzbarka Ma-

ciej Sitarek, Sołtys Sołectwa Ja-
mielnik Irena Makrucka, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Lidzbarku 
Paweł Ciesielski, Radny Zbigniew 

Gutowski oraz Członek Rady So-
łeckiej Andrzej Krawczyński.

Jako sołtys Jamielnika marzy-
łam, aby dzieci i młodzież naszej 
wsi miały jak najlepsze warunki 
do wypoczynku i  rozwijania za-
interesowań – mówi Irena Ma-
krucka, sołtys Jamilnika - Dzięki 
zaangażowaniu pana burmistrza 
i mieszkańców spełniło się jedno 
z naszych marzeń. Mam nadzieję, 
że dla wszystkich boisko to będzie 
nie tylko miejscem zabawy i rado-

ści, ale również dowodem na to, że 
warto starać się, szukać możliwości 
i wierzyć, że razem można osiągnąć 
jeszcze więcej - dodaje pani sołtys.

Po oficjalnym otwarciu na płycie 
boiska mecz o trzecie miejsce i 5 
tysięcy złotych rozegrali przed-
stawiciele Klonowa i Jamielnika. 
Trzema bramkami Klonowo za-
pewniło sobie miejsce na podium 
i pieniężną nagrodę. Wielki finał 
to zacięte starcie drużyn z Jelenia 
i Słupa. Po emocjonującej walce 
wynikiem 1:0 zwyciężyła drużyna 
z  Jelenia zdobywając  15 tysięcy 
i Puchar Burmistrza Lidzbarka. Po 
rocznej przerwie Mistrzostwo po 
raz czwarty trafiło w ręce Jelenia 
(2016, 2017, 2018, 2020). Słup 
wrócił z Turnieju wzbogacony o ty-
tuł wicemistrza i 10 tysięcy złotych.

Podczas turnieju wyróżniono naj-
starszego zawodnika rozgrywek, 
którym okazał się Mano Gharbi 
z Wąpierska. Statuetka dla najlep-
szego bramkarza ponownie trafiła 
w ręce Piotra Maciejewskiego z Je-
lenia. Najlepszym strzelcem został 
Hubert Drzazgowski z Klonowa.

Każda drużyna wróciła z pamiąt-
kowym pucharem, a dodatkowo za-
wodnicy najlepszych trzech drużyn 
z pamiątkowymi medalami. Nie by-
libyśmy świadkami tylu sportowych 
emocji, gdyby nie wkład pracy i za-
angażowanie naszego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Jeleń mistrzem Turnieju Sołectw!
Na lidzbarskim stadionie 
w sobotę 25 lipca 
odbyła się kolejna 
edycja Turnieju Sołectw 
w piłkę nożną o Puchar 
Burmistrza Lidzbarka. 
Mecze o miejsca na 
podium odbyły się 
na nowym obiekcie 
sportowym w Jamielniku.
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Burmistrz Lidzbarka 
ogłosił dodatkowy nabór 
wniosków związanych 
z udzieleniem pomocy 
w usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest 
w 2020 roku. 

W minionym roku wywieziono 
i zutylizowano ponad 137 ton nie-
bezpiecznych odpadów zawiera-
jących azbest z 27 nieruchomości 
położonych na terenie gminy. 
Tym samym poprawił się stan 
czystości powietrza oraz estetyka, 
a także zmalało ryzyko narażenia 
ludzi na szkodliwe działanie włó-
kien azbestowych.

O pomoc ubiegać się mogą wła-
ściciele lub posiadacze obiektów 
budowlanych, którzy planują 
usunięcie azbestu w roku 2020 
(azbest tylko do odbioru, zde-

montowany). Pomoc będzie 
udzielana w formie bezgotówko-
wej, tj. poprzez dofinansowanie 
prac związanych z  usunięciem 
azbestu, wykonanych przez wy-
łonionego przez Gminę  wyko-
nawcę. 

Z pomocy skorzystać mogą wła-
ściciele nieruchomości ujętych 
w ewidencji wyrobów zawierają-
cych azbest znajdujących się na 
terenie Miasta i Gminy Lidzbark, 
którzy złożą wniosek o dofinan-
sowanie.

Druki wniosków dostępne 
są w  Urzędzie Miasta i  Gminy 
Lidzbark, pokój nr 18 i  19,  na 
stronie internetowej www.bip.
umig.lidzbark.pl oraz u  Sołty-
sów. Wnioski należy składać 
w  terminie do dnia 4 wrze-
śnia 2020 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 
21, 13-230 Lidzbark, pokój nr 9 
(sekretariat).  

Usuń azbest ze swojego dachu – dodatkowy nabór wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lidzbarku w terminie 
od 01.05.2020 r. do 31.10.2021 
r realizuje projekt „Oddzielenie 
pracy administracyjnej od pracy 
socjalnej oraz usług socjalnych” 
w ramach Programu Operacyj-

nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Całko-
wita wartość projektu dofinan-
sowana jest w całości ze środ-
ków UE i wynosi 393 937,50 zł. 

Lidzbarski MOPS jest jednym 
z  dwóch na terenie naszego 
województwa, który realizuje 
ten projekt -Celem projektu jest 
wprowadzenie nowego modelu 
organizacyjnego polegającego 
na oddzieleniu zadań admini-

stracyjnych od pracy socjalnej 
i  usług socjalnych. Model ten 
zakłada m.in. przygotowanie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej do wprowadzenia zmiany 
organizacji, wsparcie pracowni-
ków podnoszące ich kompeten-

cje i  przygotowujące do pracy 
według nowego modelu, a tak-
że wdrożenie nowego modelu 
funkcjonowania i monitorowania 
pracy Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej – mówi dyrektor 
MOPS, Anna Dziombowska. 

Lidzbarski MOPS dla mieszkańców
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku od lat stara się wychodzić naprzeciw potrzebom wymagających pomocy najuboższych 
rodzin w naszym regionie. Poprzez realizacje wielu programów oraz projektów pomocy społecznej dotarcie do wymagających opieki 
beneficjentów jest o wiele prostsze. 



str. 11Lidzbark turystycznie

W  Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury rozpoczęły się zaję-
cia w  ramach akcji „Wakacje 
z MGOK-iem”. Zajęcia odbywają 
się nie tylko w mieście ale rów-
nież na wsiach z  terenu Gminy 
Lidzbark. W wakacyjnym progra-

mie przygotowanym dla dzieci 
znalazły się zajęcia plastyczne, 
fotograficzne, teatralne, gry 
i  zabawy plenerowe, zajęcie 
muzyczne oraz projekcje filmo-
we. Wraz z rozpoczęciem wakacji 
lidzbarski Dom Kultury wznowił 
też zajęcia plenerowe przy świe-
tlicach w miejscowościach: Bełk, 
Nick, Dłutowo, Zdrojek, Jeleń, 
Wąpiersk, Slup, Wlewsk, Koty. 
Zajęcia są realizowane w dwu-
tygodniowych blokach. Podczas 
spotkań realizowane są  zajęcia 
pod hasłem „Wakacje z Układem 
Słonecznym”, a także zajęcia re-
kreacyjno-sportowe. Wakacyjne 

spotkanie z fotografią również 
cieszyło się dużym zaintereso-
waniem zwłaszcza w tym czasie 
kiedy musimy przestrzegać ści-
sły reżim sanitarny. W zajęciach 
wzięła udział maksymalna ilość 
uczestników. Dzieci oraz mło-
dzież uczyły się podstaw foto-
grafii portretowej. Po krótkiej 
teorii, przeszły do działań prak-
tycznych. Efekty swoich zmagań 
fotograficznych oglądały w sali 
widowiskowej MGOK na dużym 
ekranie. Dla młodszych miłośni-
ków przyrody MGOK wraz z We-
lskim Parkiem Krajoznawczym 
przygotował zajęcia przyrod-

nicze. Zaplanowane są zajęcia 
ornitologiczne, o roślinach, o 
rybach czy też  gra wielkoforma-
towa. Serdecznie zapraszamy do 
udziału we wszystkich zajęciach 
proponowanych w ramach „Wa-
kacje z MGOK Lidzbark”. Udział 
w zajęciach prosimy zgłaszać 
telefonicznie pod numerem: 23 
696 13 79.

W te wakacje również Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna 
przygotowała zajęcia dla naj-
młodszych. Fani Pippi Pończo-
szanki w każdą środę na twórcze 
warsztaty z książką ph. „Wakacje 
z Pippi”. 

Turystów preferujący aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza na nowoczesną plażę 
miejską nad jeziorem Lidzbarskim 
ze zjeżdżalniami, którą w okresie 
wakacyjnym podglądać można 
dzięki zainstalowanej kamerce do 
streamingu on-line, wypożyczalnię 
sprzętu wodnego, boiska do piłki 
siatkowej, park linowy, leśne ścież-
ki rowerowe i MTB, skrytki geoca-
che i questing oraz punkt obowiąz-
kowy na mapie Lidzbarka - spływ 
kajakowy rzeką Wel, która przepły-
wa przez 10 jezior, pod 9 mostami 
i 1 wiaduktem kolejowym.

Sezon turystyczny w pełni
Mimo panującej sytuacji 
epidemicznej, każdy 
znajdzie coś dla siebie. 
Lidzbarskie jednostki 
pracują na pełnych 
obrotach żeby zapewnić 
każdemu szereg atrakcji.
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Dzień Ojca w kajaku po raz czwarty!

Sezon letni w  Plażową Piłkę 
Siatkową na plaży w  Lidzbarku 
rozpoczęty. W I Turnieju rozegra-

nym systemem brazylijskim udział 
wzięło 10 par. 

Najlepsza okazała się para z Lidz-

barka: Wiktor Mielczarek i  Paweł 
Ławicki. Drugie miejsce para Dział-
dowa – Dawid Cichaczewski i Tobiasz 

Lipowski, Trzecie – Wiktor Pleta i Ad-
rian Wasielewski z Tuczek i Gralewa. 
Zawodnicy na podium otrzymali 

puchary oraz pamiątkowe medale 
ufundowane przez lidzbarski MOSiR. 
Kolejny turniej już 1 sierpnia.

Para z Lidzbarka najlepsza w I Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej

Malownicza trasę od Jeziora 
Lidzbarskiego do Kurojad udało 
się pokonać w nieco ponad dwie 
godziny. Z większością uczestni-
ków Dnia Ojca w Kajaku z pew-
nością spotkamy się za rok, bo 
spływy to bardzo miły sposób 
spędzania wolnego czasu w gro-
nie rodziny i przyjaciół.

Nad bezpieczeństwem całej eki-
py czuwali niezastąpieni ratownicy 
WOPR z  prezesem Sławomirem 

Marońskim na czele. Dla wielu 
osób była to okazja do tego, by 
pierwszy raz usiąść w kajaku, dla 

innych okazja do aktywnego spę-
dzenia czasu wolnego. Po ponad 
dwugodzinnym spływie wszyscy 

uczestnicy wyprawy dotarli do 
Farmy Noego w Kiełpinach, gdzie 
czekało na nich ognisko.

Dzień Ojca w Kajaku od 
kilku lat organizowany 
w Lidzbarku przez 
burmistrza i lidzbarski 
WOPR cieszy się coraz 
większą popularnością.  
Na spływ, który odbył 
się w ubiegłą niedzielę 
zgłosiło się kilkadziesiąt 
osób – nie tylko ojców 
z dziećmi ale i całych 
rodzin. 


