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Obwodnica Lidzbarka i most otwarte
A K T UA L NO Ś C I

18 lipca odbyło się uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej nr 544
na odcinku Lidzbark – Działdowo, razem z obwodnicą Lidzbarka
i mostem na rzece Wel.

D

o tej pory tereny położone na ulicy Jeleńskiej były niedostępne dla inwestorów. Budowa obwodnicy uczyniła je jednymi z najbardziej atrakcyjnych w tym rejonie.
– Nowo wybudowana obwodnica otworzyła nasze miasto na
zupełnie nowe tereny. Dzięki tej obwodnicy mamy tuż obok miasta niezwykle korzystne tereny inwestycyjne, które uznane zostały za najbardziej
atrakcyjne na terenie powiatu działdowskiego – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Łączny koszt inwestycji jaką była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
544 na odcinku Lidzbark – Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka to ponad 103 mln zł, a łączna długość odcinka to ponad 26 km.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowo wybudowanym moście dokonali burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Brzezin, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Teresa Nowakowska, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Zbigniew Pazerski oraz
wicestarosta powiatu działdowskiego Marian Brandt. W uroczystym
otwarciu udział wzięli wykonawcy, inwestor oraz liczni mieszkańcy
miasta. Nie zabrakło także Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP. Poświęcenia obwodnicy dokonał ks. proboszcz Parafii św. Wojciecha Stanisław Grzywacz, który życzył wszystkim kierowcom bezpiecznego
użytkowania nowej drogi.
– Ta inwestycja może przyczynić się do rozwoju gospodarczego powiatu
działdowskiego, a ten odcinek może przyczynić się również do rozkwitu już
istniejącej infrastruktur turystycznej miasta Lidzbark – powiedział wicestarosta powiatu działdowskiego Marian Brandt.
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Otwarto Parafialny
Klub Seniora

Warsztary teatralne
Portretownia
A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

Seniorzy z terenu miasta i gminy Lidzbark korzystać mogą już z nowo
powstałego Parafialnego Klubu Seniora mieszczącego się przy ul.
Działdowskiej, w budynku byłej gazowni. Projekt Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej uruchomiony w naszym mieście przy współpracy Burmistrza Lidzbarka, Parafii pw. św. Wojciecha i Wniebowzięcia
N.M.P. w Lidzbarku oraz Caritasu w Działdowie ma na celu aktywizację osób po 60 roku życia. Osoby uczęszczające na zajęcia mogą
skorzystać z porady prawnika, pracownika socjalnego, pielęgniarki,
lekarza, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, dietetyka, trenera sportowego czy osoby duchownej. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00. Uroczyste otwarcie
zaplanowano na 26 sierpnia.

W dniach 11.07.-24.07 młodzież z lidzbarskiego Gimnazjum uczestniczyła w bezpłatnych warsztatach teatralnych w Żurominie w ramach
projektu „Portretownia”. Osoby, które wzięły udział w zajęciach: Paulina Lesiak, Adrianna Rostowska, Hubert Ostrowski, Karol Stumski, Zuzanna Zawodnik, Natalia Trzaskalska, Wiktoria Wojciechowska, Aleksandra Nasternak, Wiktoria Sznajder oraz Magdalena Dębinska krok
po kroku poznawały proces powstawania spektaklu, zapoznawały się
z tajnikami gry aktorskiej, sceną, pracą z kamerą, udźwiękowieniem czy
scenografią. Poznawały także sposoby promocji wydarzeń w świecie
rzeczywistym oraz wirtualnym. Projekt realizowany był ramach programu „Lato w teatrze” przygotowanego przez Stowarzyszenie Wagon
Inicjatyw.

Na Jeleńskiej powstała
świetlica środowiskowa

15-lecie współpracy miast
partnerskich

A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

W tym roku przypada 15-lecie współpracy miast partnerskich
Lidzbark-Oebisfelde. Z tej okazji w dniach 9.09. - 13. 09. nasze miasto
odwiedzi delegacja niemiecka. Będzie to m. in. okazja do wymiany
wzajemnych doświadczeń oraz pomysłów na rozwój naszych miast.

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 5 000 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

Z inicjatywy burmistrza Macieja Sitarka, we współpracy MOPS Lidzbark, ŚDS w Lidzbarku i MGOK w Lidzbarku od 1 lipca przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej działa Świetlica Środowiskowa dla dzieci.
Zajęcia w świetlicy odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16:00 do 18:00 i prowadzone są przez pracownika
MGOK w Lidzbarku.

Redakcja: Biuro ds. Promocji i Turystyki
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 23/6961182
ISSN 2392-3059
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Kolejne inwestycje zakończone
A K T UA L NO Ś C I

Przez okres wakacji realizowane są kolejne inwestycje
z tegorocznego budżetu. Ukończono budowę chodnika
na ul. Akacjowej, którego koszt wyniósł ponad 84 tys. zł.
oraz przebudowę jezdni na ul. Okopowej, a także budowę chodnika na ul. Tartacznej. Zakończono również prace przy przebudowie mostu Wąpiersk – Ząbki za 48 tys.
zł. oraz przebudowę drogi z płyt drogowych w Jeleniu za
30 tys. zł. Przy udziale środków z Powiatowego Zarządu
Dróg sfinalizowano przebudowę chodników w miejscowościach Bryńsk, Adamowo oraz Wlewek. Trwają prace
remontowe pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lidzbarku za 45 tys. zł. oraz przebudowa ul. Młyńskiej za ok.
25 tys. zł. Trwa również budowa muru oporowego przy
ul. Jeleńskiej. W trakcie są także prace przy budowie
chodnika na ul. Polnej za niespełna 74 tys. zł. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie prac przy przebudowie dróg przyległych do ul. Żeromskiego, przebudowa drogi w Chełstach w kierunku Słupa, rozpoczęcie
robót przy przebudowie chodnika na ul. Słonecznej oraz
przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie.

Rusza remont
w przychodni zdrowia

Parking na Jeleńskiej
mamy za darmo

A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

Pod koniec sierpnia planowane jest rozpoczęcie prac remontowych
w budynku przychodni zdrowia NZOZ „Medicus” przy ul. Brzozowej
w Lidzbarku. Przychodnia dostosowana zostanie do potrzeb dyżurów
weekendowych jakie mają być pełnione przez lekarzy. Przebudowana
zostanie również recepcja oraz hol lidzbarskiego ośrodka zdrowia.
Koszt całej inwestycji to ok. 100 tys. zł.

Dzięki staraniom burmistrza Macieja Sitarka oraz pełniącego obowiązki naczelnika Wydziału PGKS Mariusza Badaczewskiego w ramach rekompensaty za udostępnienie działek wykorzystywanych
przez firmę pracującą przy budowie obwodnicy do składowania materiałów budowlanych udało się pozyskać kolejną inwestycję. Firma
nieodpłatnie pobudowała na ul. Jeleńskiej, przy bloku nr 36 parking
o powierzchni ok. 200 m2 .

OGŁOSZENIE
U WAGA

Stowarzyszenie „Pogodna Jesień” serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców na obchody Jubileuszu
10-lecia istnienia stowarzyszenia, które odbędą się 25
września o godzinie 18.00 w Sali Kinowej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.

Wprowadzono zmianę organizacji ruchu
z dwukierunkowego na jednokierunkowy
przy ul. Grabowej z wjazdem od ul. Brzozowej.
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Wolontariusze w lidzbarskim
przytulisku

Najmłodsi pokochali nową
zjeżdżalnię

A KT UALNOŚCI

A K TUAL NOŚCI

Od początku lipca korzystać można z nowej zjeżdżalni wodnej umieszczonej na Plaży Miejskiej w Lidzbarku. Darmowa zjeżdżalnia przeznaczona jest głównie dla młodszych dzieci korzystających z lidzbarskiego
kąpieliska. Zjeżdżalnia dostępna jest codziennie w godzinach 10.0018.00. Dzieci wręcz pokochały zjeżdżalnię i chętnie z niej korzystają.

Z inicjatywy Iwony Gołębiowskiej, Beaty Jagodzińskiej oraz Dominiki Benke a także przy pomocy lokalnych władz udało się w tym roku
utworzyć przytulisko dla bezdomnych zwierząt. Początkowo przytulisko utworzono w Ciechanówku, a następnie przeniesiono na oczyszczalnię ścieków w Lidzbarku. Wolontariusze działający we współpracy
z Alarmową Fundacją Nadziei na Życie w Ostródzie odwiedzają zwierzaki, dokarmiają je i wychodzą z nimi na spacer. Zwierzęta w przytulisku są leczone oraz przygotowywane do adopcji.
Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom: Kamili Grabowskiej, Sylwii Gołębiewskiej, Zuzi Ojdowskiej, Kasi Ojdowskiej,
Dorocie Rogozińskiej, Jagodzie Żmijewskiej, Karolinie Pawłowskiej,
Martynie Sikorskiej, Natalii Mendalka, Wioli Koszewskiej, Oli Nadolskiej, Natalii Rutkowskiej, Jagodzie Kubickiej, Angelice Kowalewskiej,
Wanessie Piskorowskiej, Beacie Zabłotnej, Klaudii Kowalkowskiej, Oli
Powałka, Oli Olszewskiej, Oli Bartkowskiej, Kindze Sadowskiej, Adriannie Skrzyńskiej oraz Annie Gawińskiej, Alinie Stachowskiej, Julii
Warczak, Annie Mendalka, Arlecie Piskorowskiej, Izabeli Suwińskiej,
Danucie Szuman, Katarzynie Strungowskiej, Monice, Magdzie i Krystynie Kruszewskim, a także weterynarzom: Annie Gesek, Kindze
Wrzosek i Jarosławowi Waleszkowskiemu oraz Danucie i Wojciechowi Rozwadowskim, którzy zajmowali się pielęgnacją i strzyżeniem oraz
Izabeli i Ryszardowi Grams, którzy utworzyli dodatkowe miejsca na
„dom przejściowy”.

Bądź bezpieczny na drodze
A K TUAL NOŚCI

A K TUAL NOŚCI

W czwartek 16 lipca, na Nowym Rynku w Lidzbarku uczniowie lidzbarskiego gimnazjum przeprowadzili wakacyjną akcję “BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcja skierowana była do mieszkańców i gości naszej gminy
w celu promowania bezpieczeństwa na drogach. Uczniowie przygotowali ulotki o najczęstszych przyczynach wypadków drogowych i opracowali hasła przypominające o bezpiecznym zachowaniu na drodze,
które zostały rozdane przechodniom. Dzięki pomocy wolontariusza
z PCK Działdowo możliwe było ćwiczenie resuscytacji na fantomie czy
zastosowanie defibrylatora. Młodzież przeprowadziła ankietę, w której pytano mieszkańców m.in. o to czy zapinają pasy w samochodzie,
czy dostali kiedyś mandat albo czy musieli udzielać poszkodowanemu
pierwszej pomocy. Przechodnie chętnie odpowiadali na pytania i ćwiczyli resuscytację. Twierdzili, że takie akcje są potrzebne i należy je powtarzać. W akcji uczniom towarzyszyli policjanci z naszego komisariatu.
Pomysłodawczynią wakacyjnej akcji ”BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” była Joanna Lewicka, która wraz z uczniami: Bartoszem Maciejewskim, Wiktorią Szrajder, Wiktorem Olszewskim, Magdą Dębińską
i Adamem Lewandowskim przeprowadzili tę akcję.

OGŁOSZENIE
Informujemy, że o połowę zmniejszył się abonament miesięczny za opłatę parkingową i wynosi on na chwilę obecną 100
zł. Wprowadza się również zerową stawkę opłaty dla uprawnionej osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna. Osoba niepełnosprawna może również korzystać ze wszystkich miejsc
parkingowych w strefie. Kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych należy umieścić za przednią szybą pojazdu
w widocznym miejscu oraz w sposób niebudzący wątpliwości
i umożliwiający jej odczytanie.
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Lidzbark czeka
na certyfikat Cittaslow
W ieśc i

z

Burmistrz spotkał się
z sołtysami
Urz ę du

Wieś c i

4 lipca, podczas Krajowego Zebrania Członków Polskiej Sieci Miast
Cittaslow w Górowie Iławeckim członkowie krajowej sieci jednogłośnie podjęli uchwałę o uznaniu Lidzbarka jako nowego członka stowarzyszenia. Rekomendacja Stowarzyszenia Polskich Miast Cittaslow
wraz z tłumaczeniem na język angielski trafiła do Włoch, do siedziby
Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Teraz pozostaje tylko
czekać na oficjalne wręczenie władzom Lidzbarka certyfikatu członkostwa. – Liczę, że współpraca z międzynarodowym stowarzyszeniem
pomoże nam wypromować Lidzbark i uzyskać dofinansowania na lokalne projekty turystyczne – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

z

U r zę du

W piątek, 24 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło się
spotkanie z sołtysami. Inicjatorem spotkania poświęconego funduszowi sołeckiemu na 2016 rok był burmistrz Maciej Sitarek. W spotkaniu
udział wzięli również pracownicy urzędu – którzy są opiekunami poszczególnych sołectw. Była także okazja do rozmowy na temat spraw
i inwestycji bieżących. Po konsultacjach z mieszkańcami Rady Sołeckie
wstępne propozycje do przyszłorocznego funduszu sołeckiego będą
składały do końca sierpnia.

Stypendia sportowe rozdane!
W ieści

z

Urz ę du

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje”

„Inwestujemy w Waszą
przyszłość”

Od 6 lipca br. w Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Lidzbarku trwają szkolenia dla uczestników projektu
„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”, podczas
których beneficjenci projektu uczą się obsługi komputera
oraz surfowania po Internecie. W ramach projektu 149
mieszkańców naszej gminy zostanie przeszkolonych
oraz otrzyma komputer z dostępem do Internetu. Nowe
komputery otrzymały również szkoły. Szkoła Podstawowa
w Lidzbarku wzbogaciła się o 35 zestawów, Gimnazjum
w Lidzbarku o 25, Szkoła Podstawowa w Bryńsku o 13,
a Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie o 12.

Podczas sobotnich obchodów Dni Lidzbarka, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wspólnie ze starostą powiatu działdowskiego Marianem
Janickim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Lidzbarku Tomaszem Dudańcem wręczyli nagrody za osiągnięcia sportowe. Zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej nagrody otrzymali mieszkańcy miasta i gminy, którzy osiągnęli czołowe miejsca w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Wśród wyróżnionych mamy
Mistrzów Polski a nawet Mistrzów Świata.
Nagrody przyznano w 8 kategoriach:
Kickboxing: Oliwia Rucińska, Hubert Kaczorowski, Krystian Dolny,
Wiktor Grochalski, Oliwia Piotrzkowska, Igor Wilamowski, Kinga Nowińska, Natalia Szymańska.
Wędkarstwo: Krystian Kraszewski.
Kajakarstwo: Sebastian Sławiński, Damian Gutowski, Rafał Gutowski, Dawid Wojciechowski, Kacper Bartkowski, Daniel Jakubowski.
Siatkówka Plażowa: Wiktor Mielczarek.
Siatkówka: Natalia Mendalka, Drużyna siatkarska młodziczek LKS
Wel Lidzbark.
Piłka Nożna: Jakub Burzyński, Miłosz Pingot, Anaida Shahbazyan,
Drużyna UPKS Poncio 2010 Lidzbark.
Lekkoatletyka: Mariusz Dembowski, Wiesław Burzacki.
Taekwondo: Filip Kłosowski, Oskar Januszewski, Dawid Łoziński

OGŁOSZENIE
W ostatnim czasie wsie Gminy Lidzbark coraz częściej organizują imprezy oraz festyny integracyjne. Za ich przykładem postanowiło pójść Dłutowo oraz Nick. Festyny rodzinne w tych
wsiach odbędą się odpowiednio 22.08 oraz 6.09. Serdecznie
zapraszamy.
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Fotorelacja z Dni Lidzbarka

Dzień Dziecka w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku

Dzień Dziecka w Kiełpinach
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIDZBARKA
z dnia 23 lipca 2015 roku
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym
o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału
w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku.
Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318), art. 16 § 1
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, ze zm.) oraz Uchwały Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie podziału gminy Lidzbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2015r., poz. 811).
Podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do
udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)
Miasto Lidzbark - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chmielna, Grabowa, Jarzębinowa,
Klonowa, Leśniczówka, Lipowa, Nowa

1

Miasto Lidzbark - ulice: Bukowa, Dębowa, Jesionowa, Jaworowa, Okopowa, Podleśna,
Polna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Gimnazjum ul. Nowa 10
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 11 50

Miasto Lidzbark - ulice: Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Elizy
Orzeszkowej, Władysława Reymonta, Juliana Tuwima, Zieluńska, Stefana Żeromskiego
2

3

4

Miasto Lidzbark - ulice: Graniczna, Hugona Kołłątaja, Stanisława Konarskiego, Tadeusza
Kościuszki, Kwiatowa, Juliusza Kraziewicza, Leśna, 3-go Maja, Południowa, Poprzeczna,
Ignacego Potockiego, Poświętna, Rejtana, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Staszica,
Tartaczna, Targowa, Józefa Wybickiego, Wiejska

Miasto Lidzbark- ulice: Jeleńska, Myśliwska

Miasto Lidzbark- ulice: Fryderyka Chopina, Cicha, Garbarska, Garbuzy,
Górka, Kazimierza Jagiellończyka, Kopernika, Krótka, Młyńska, Ogrodowa,
Piaski, Podgórna, Podzamcze, Słomiany Rynek, Stare Miasto, Stefana Batorego,
Szosa Lubawska, Sądowa, Wodna
Gmina - miejscowości: Cibórz, Jeleń, Koty, Olszewo, Podcibórz

5

Miasto Lidzbark - ulice: Dworcowa, Działdowska, Plac Generała Józefa Hallera, Główny
Dworzec, Kościelna, Mickiewicza, Nowy Rynek, Przemysłowa, Strażacka, Zamkowa
Gmina – miejscowości: Bełk, Jamielnik

6

7

Przedszkole Miejskie
ul. Akacjowa 19
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 15 54

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Jeleńska 26
13-230 Lidzbark
tel.(23) 696 15 06
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Sądowa 23
13-230 Lidzbark
tel.(23) 696 13 79
Dom Strażaka
ul. Nowy Rynek 15
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 17 17

Gmina - miejscowości: Chełsty, Ciechanówko, Słup, Wlewsk, Zalesie

Szkoła Podstawowa Słup
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 11 26

Gmina – miejscowości: Kiełpiny, Tarczyny, Wąpiersk

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa im. Wincentego
Witosa Wąpiersk
13-230 Lidzbark
tel. (23) 698 10 85
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Gmina - miejscowości: Borówno, Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Dębowiec, Glinki,
Klonowo, Nowy Zieluń, Nadleśnictwo Lidzbark, Nowy Dwór Leśniczówka, Ostrowy,
Piaseczno, Sarnia Góra, Zielonka

Szkoła Podstawowa Bryńsk
13-230 Lidzbark
tel. 698 36 16

Gmina – miejscowości: Biernaty, Miłostajki, Nick, Nowy Dwór, Zdrojek

Świetlica Wiejska Nowy Dwór
13-230 Lidzbark
tel. 501839757

Gmina – miejscowości: Adamowo, Marszewnica, Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo,
Wawrowo

Szkoła Podstawowa
13-203 Stare Dłutowo
tel. (23) 698 20 83

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

- obwody oznaczone symbolem, zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania przystosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 1 września 2015r. do Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Lidzbarka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 24 sierpnia 2015r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego). W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, przy ul. Sądowej 21, pokój nr 1 albo pod nr telefonów: (23) 696 15 05, (23) 696 15
02, (23) 696 15 04 wew. 126 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: umig@lidzbark.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Burmistrz Lidzbarka
mgr Maciej Sitarek

Pomóż nam rozprawić się z Barszczem – inwentaryzacja
Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lidzbark
W związku z zamiarem przystąpienia do konkursu organizowanego
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, zwracamy się do mieszkańców gminy Lidzbark o pomoc w sporządzeniu inwentaryzacji stanowisk tej rośliny na naszym terenie. Jeśli zauważą Państwo Barszcz
Sosnowskiego na terenie gminy, poinformujcie nas o tym. Państwa
pomoc jest niezwykle ważna ze względu na trudności w dotarciu do
wszystkich stanowisk rośliny.
To nie muszą być tylko ogromne rośliny z okazałym kwiatostanem, mogą to być niewielkie rozety liści, które zakwitną za rok. Po-

zostawienie podczas zwalczania kilku stanowisk Barszczu Sosnowskiego może zakłócić cały proces likwidacji tej niebezpiecznej rośliny
z naszego krajobrazu. Pozbądźmy się go raz na zawsze! Państwa informacje będą wykorzystane w celu oszacowania skali problemu, a następnie opracowania programu zwalczania Barszczu Sosnowskiego.
Formularz do pobrania znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Lidzbarku (pok. nr 1), oraz na stronie internetowej
http://www.bip.umig.lidzbark.pl
Zgłoszenia proszę składać w terminie do 5 września 2015r.
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Wakacyjna akademia sztuki
KU LT URA

Zajęcia wakacyjne
w Bibliotece Miejskiej
K U LTU RA

Od początku lipca Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia i animacje dla dzieci. Odbywają się one w ośrodku kultury w godzinach 10.00 – 12.00, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w godzinach 16.00 – 18.00 oraz na świetlicach wiejskich w gminie. Do
tej pory odwiedziliśmy następujące miejscowości: Cibórz, Jeleń, Koty,
Nowy Dwór, Słup, Wąpiersk, Wlewsk, Jamielnik, Dłutowo i Zdrojek.
Dzieci i młodzież chętnie i licznie uczestniczą w zajęciach. „Wakacyjna
Akademia Sztuki” – bo taki tytuł nosi cykl warsztatów artystycznych
potrwa jeszcze do 21 sierpnia. W programie zajęć pojawiły się takie
atrakcje jak warsztaty plastyczne (m. in. origami, karigami, plastopianka, kwiatki z krepy, maski z talerzy, papierowa wiklina), warsztaty teatralne (m.in. etiudy teatralne improwizowane i planowane), fotografia
sekwencyjna, zajęcia muzyczne i wokalne, warsztaty wikliniarskie oraz
gry i zabawy integracyjne. Zajęcia prowadzą animatorzy/ instruktorzy
z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku oraz zaproszeni
goście. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Wakacyjna przygoda w Szkole
Podstawowej w Kiełpinach
KU LT URA

W czasie wakacji, dwa razy w tygodniu o godzinie 12.00, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprasza wszystkie chętne dzieci na zajęcia pt. „Plastyczne czary-mary” i „Wakacyjny plecak
z książkami”. W każdą środę na zajęciach plastycznych dzieci wykonują
prace różnymi technikami plastycznymi. Wykonywanie prac z różnorodnych materiałów dostarcza im wiele radości i działa pobudzająco
na wyobraźnię. W każdy czwartek poznają natomiast ciekawe książki,
które warto przeczytać. Spotkania wzbogacone są zabawami edukacyjnymi, dzięki temu dzieci chętnie biorą w nich udział. Zajęcia będą się
odbywały do końca sierpnia.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Lidzbark najlepsza w województwie
K U LTU RA

W ramach projektu „Wakacyjna przygoda” dofinansowanego z Fundacji PKO BP od 13 do 17 lipca w Szkole Podstawowej w Kiełpinach
odbywały się wakacyjne zajęcia interaktywne, rekreacyjno-sportowe
oraz artystyczne. Uczestnicy oglądali ciekawe filmy oraz grali w internetowe gry edukacyjne. Najbardziej atrakcyjny okazał się ostatni dzień
wypoczynku letniego. Dzieci wyjechały na wycieczkę do skansenu do
Olsztynka oraz do Grunwaldu. Zwiedziły m. in. Hutę Szkła Artystycz- W niedzielę, 9 sierpnia w Lidzbarku Warmińskim odbył się X przegląd
nego w Olsztynku, gdzie uczestniczyły w lekcji teoretycznej oraz Orkiestr Dętych OSP woj. warmińsko-mazurskiego. Organizatorami
pokazie praktycznym oraz Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie przeglądu był Lidzbarski Dom Kultury i Oddział Wojewódzki ZOSP
uczestnicy oglądali piękne obrazy oraz aranżacje sal. Ogromne wraże- RP. Do konkursu przystąpiło pięć orkiestr z 9 działających w wojenie zrobiło na dzieciach zwiedzanie Multimedialnego Muzeum Obozu wództwie. Ocenie przez jury podlegał przemarsz oraz trzy odegrane
Jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka. Uczniowie zwiedzili również utwory. Nasza orkiestra z kapelmistrzem Grzegorzem Orłowskim
na czele zajęła I miejsce pokonując tym samym zespoły z Płośnicy,
pola bitwy pod Grunwaldem gdzie oglądali przygotowujących się
do pokazu inscenizacji walki rycerzy.
10 Ełku, Lidzbarka Warmińskiego oraz Ornety.
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V Rodzinny Piknik
w Jamielniku

Lidzbark gościł miłośników
motocykli zabytkowych

K U LTU RA

S P O R T

W sobotę, 11 lipca, na kilka godzin park przy jeziorku w Lidzbarku
zamienił się w muzeum techniki oraz tor wyścigowy. Przed sceną plenerową pojawiły się unikatowe motocykle, które zmierzyły się w różnych konkurencjach sprawnościowych. Wszystko to za sprawą 6 Rajdu
motocykli zabytkowych, który odbył się w naszym mieście. Takiego
widowiska nie można było przegapić. Wydarzeniu towarzyszył zespół rockowy Haven, który rozgrzewał zawodników do szybkiej jazdy. W trakcie spotkania rozdawano także pamiątkowe gadżety z rajdu.
Najważniejsze, że sobotnia aura nie zawiodła motocyklistów, a słońce
i wiatr im sprzyjały. Po chwili wytchnienia i posiłku ponownie mogli wyjechać w trasę i cieszyć oczy widzów.

11 Lipca odbył się już po raz kolejny Piknik Rodzinny w Jamielniku.
Była to impreza plenerowa otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, turystów i wczasowiczów. W programie imprezy były m.
in konkursy dla całych rodzin, występ seniorów ze stowarzyszenia
,,Pogodna Jesień'' oraz występ Trio dziewcząt z Jamielnika, które wykonały utwory znanych piosenkarzy i zespołów. Gośćmi honorowymi
imprezy byli burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca burmistrza
Janusz Bielecki, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Dudaniec
oraz radny Andrzej Goszka.

Wakacyjny rajd rowerowy
S P O R T

W sobotę, 18 lipca odbył się Wakacyjny rajd rowerowy z Lidzbarka
„Do Piekiełka” wzdłuż rzeki Wel. Wszyscy uczestnicy rajdu zebrali
się przy Mleczarni i pod opieką przewodnika Welskiego Parku Krajobrazowego oraz nauczycieli Gimnazjum w Lidzbarku ochotnicy przygód i sportu udali się w trasę liczącą 30km. Pogoda była wymarzona,
trasa malownicza i urozmaicona. Nie brakowało urokliwych miejsc na
postój, pogawędki i odpoczynek. O specyficznym objętym ochroną re-

zerwatową miejscu „Piekiełko” pełnym zasobów przyrodniczych opowiadał nam przedstawiciel Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin
Modrzewski. W drodze powrotnej pogoda spłatała rowerzystom figla.
Padało i grzmiało, ale szczęśliwie dotarli oni do Lidzbarka. Z pewnością
Rajd rowerowy był miłym czasem na atrakcyjny odpoczynek. Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom za udział i zachęcić wszystkich do aktywności fizycznej.
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Nowe sekcje sportowe

Dragon WOPR wygrał
Regaty Smoczych Łodzi

S P O R T

S P O R T

Od początku wakacji na Plaży Miejskiej w Lidzbarku pod kierunkiem
Sławomira Marońskiego działa dziecięca sekcja kajakarzy UKS Poncio. Podczas zajęć dzieci uczą się m. in. sterowania kanadyjką czy jak
utrzymać się w niej na wodzie. Zajęcia trwają godzinę i odbywają się
codziennie o 11.00 i o 16.00. Wszystkie chętne dzieci zapraszamy do
udziału w zajęciach.

W niedzielę, ostatniego dnia obchodów Dni Lidzbarka 2015 odbyły się
II już Amatorskie Regaty Smoczych Łodzi. Pomimo niesprzyjającej pogody, na zawody stawiło się 7 zespołów oraz całkiem spora liczba kibiców. Zwycięzcami okazała się drużyna Dragon WOPR. Drugie miejsce
zajął zespół OSP Lidzbark, trzecie Dragon Bratian, natomiast czwartą
pozycję zdobyły Smocze Morsy Skarlińskie. W zawodach udział wzięły
również drużyny: MGOK Lidzbark, Rada Miejska oraz Urząd Miasta
i Gminy Lidzbark.

Deblowy Turniej
Tenisa Ziemnego

Turniej Trójek wygrały
Polska i Francja

S P O R T

W niedzielę, 2 sierpnia odbył się Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
w którym uczestniczyło aż 10 par, w tym z Nowego Miasta i okolic,
Żuromina i Lidzbarka. Turniej wygrała para Mateusz Grus i Marcin
Romanowski z Żuromina. Miejsce drugie zajęli: Adam Koprowski i Michał Olszewski z Żuromina natomiast trzecie – Jakub Strungowski
i Tomasz Nowocin z Lidzbarka.

S P O R T

Wakacyjne warsztaty
KU LT URA

We wtorek 4 sierpnia od godz.10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Lidzbarku rozpoczęły się warsztaty taneczne i teatralne.
Poprowadził je Jarosław Kowalczyk, absolwent Europejskiej Akademii
Tańca w Warszawie, znakomity tancerz oraz trener tańca towarzyskiego, jazzu, baletu, hip-hopu. Na uczestników warsztatów, zarówno
dzieci jak i dorosłych czekały specjalnie przygotowane choreografie
dobrane pod kątem wieku jak i indywidualnych predyspozycji. Tego
samego dnia, popołudniową porą, na Plaży Miejskiej odbył się pokaz
pierwszej pomocy i ratownictwa, który poprowadził międzynarodowy
instruktor ratownictwa medycznego oraz ratownik WOPR - Damian
Kowalczyk. Uczestnicy zapoznali się ze sprzętem medycznym oraz
z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy chętni mogli osobiście przeprowadzić resuscytację na fantomie.
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W Turnieju Trójek Piłkarskich Mini EURO 2016, który odbył się 31
lipca wzięło udział 38 uczestników. Mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych frekwencja dopisała.
Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: I kat. –
rocznik 2000 i młodsi
II kat. – rocznik 2003 i młodsi. Do kat. I zgłosiło się 7 zespołów 3-osobowych ( Francja, Polska, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Anglia i Rumunia). Do kat. II natomiast 5 zespołów 3-osobowych (Francja, Polska,
Niemcy, San Marino i Portugalia). Dla wszystkich uczestników podczas
turnieju czekała gorąca herbata oraz słodki poczęstunek. Po turnieju
każdy otrzymał upominki i dyplomy. Najlepsi otrzymali dodatkowo pamiątkowe medale.
Zwycięzcy kat. I :
1. Polska (Jakub Godziszewski, Jakub Szulc, Mateusz Napiórkowski)
2. Francja (Mariusz Kłosowski, Hubert Kaczorowski, Wiktor Grochalski)
3. Rumunia (Oskar Poniewski, Tymoteusz Dzida, Miłosz Pingot)
Zwycięzcy kat. II :
1. Francja (Jakub Burzyński, Marcin Kochański, Błażej Nawrocki)
2. San Marino (Bartosz Szpejna, Arek Lewandowski, Alek Shahbazyan)
3. Niemcy (Julek Kitewski, Damian Sadowski, Kacper Bartkowski)

