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„Przyjazny Urząd” w Lidzbarku
A K T UA L NO Ś C I

12

lipca burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz sekretarz Zbigniew Nosek wzięli udział w uroczystej
Gali Finałowej II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny
Urząd”. Decyzją Kapituły Konkursu Urzędowi Miasta i Gminy Lidzbark nadany został Znak Jakości
„Przyjazny Urząd 2016”. Lidzbark znalazł się wśród 26 nagrodzonych jednostek sektora administracji
z całej Polski. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” nadaje Kapituła, w skład której wchodzą wybitni naukowcy i praktycy
zarządzania, w tym m.in. goście specjalni obecni na uroczystości, prof. Arkadiusz Michał Kowalski ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie oraz prof. Przemysław Żukiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, jedni z najwybitniejszych
w Polsce specjalistów w dziedzinie problematyki jakości w administracji i innowacyjności. Kapituła oceniająca urzędy
przyglądała się różnym aspektom pracy danej jednostki: od obowiązujących w urzędzie procedur obsługi klienta,
poprzez analizę aktów prawnych regulujących zasady pracy urzędu (np. regulaminów wewnętrznych) i analizę
opinii interesariuszy zewnętrznych urzędu. – Pozytywny wynik w konkursie stanowi źródło satysfakcji i mobilizuje do
dalszych działań nad innowacyjnością i rozwojem. Jak dobrze wiemy, siła i efektywność tkwi we współpracy – mówił
burmistrz Lidzbarka. – Ten sukces to zasługa przede wszystkim pracowników urzędu, którzy z należytą starannością
i zaangażowaniem wykonują profesjonalnie swoje obowiązki. To oni na co dzień swym zaangażowaniem dbają o jakość
pracy oraz satysfakcję petentów. – dodaje Sekretarz Miasta i Gminy.
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Pielgrzymi z Gabonu w Lidzbarku
A K T UA L NO Ś C I

Po kilkunastogodzinnej podróży, 7 lipca
pielgrzymi z Gabonu dotarli na lotnisko
Chopina w Warszawie, gdzie czekała na nich
delegacja z Lidzbarka. 30-osobowa grupa
pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży
z położonego w środkowej Afryce Gabonu
pod opieką ks. Pedro Monteiro Delfima udała
się do Lidzbarka, a w terminie od 8 do 25 lipca
uda się do ośmiu miast diecezji toruńskiej,
skąd pojedzie na spotkanie z Ojcem Świętym
w Krakowie. Lidzbark jest pierwszym na trasie
pielgrzymów miastem, które odwiedziła grupa
z Gabonu. Po nim mieszkańców Gabonu
ugoszczą jeszcze mieszkańcy: Kowalewa
Pomorskiego,
Jabłonowa
Pomorskiego,
Górzna, Nowego Miasta Lubawskiego,
Golubia, Unisławia i Chełmży.
– Wieczorem, po przyjeździe byliśmy nad
jeziorem, tańczyliśmy w rytm bębnów,
rozmawialiśmy. Widać, że grupa czuła się
u nas dobrze – mówi ks. Marcin Zieliński,
koordynator dekanalny ŚDM z Lidzbarka.
W piątek 8 lipca odbyło się spotkanie
z burmistrzem Lidzbarka Maciejem Sitarkiem,
następnie młodzież odwiedziła Muzeum
Przyrody i Muzeum Etnograficzne Welskiego
Parku Krajobrazowego w Jeleniu, a także

Warmińsko-Mazurskiego Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku.
Grupa z Gabonu jest jedną z 12 zagranicznych grup, które w lipcu odwiedzą diecezję toruńską.
Kolejni pielgrzymi przylecą do Polski z Zambii 15 lipca, a 18 i 19 lipca goście z Francji i Włoch
zatrzymają się w Toruniu w drodze do diecezji warmińskiej i płockiej. Z kolei 20 lipca, gdy
oficjalnie rozpoczną się Dni w diecezji, pielgrzymi z zagranicy przyjadą do poszczególnych miast
diecezji: Brodnicy, Chełmna, Działdowa, Lubawy, Grudziądza, Górska, Torunia i Wąbrzeźna. 25
lipca natomiast grupy zagraniczne i pielgrzymi z diecezji udadzą się na spotkanie z Papieżem
Franciszkiem do Krakowa.
– Jest nam bardzo miło, że mogliśmy gościć tak znamienitych gości z tak odległych zakątków
świata. Mam nadzieję, że dzięki wizycie w Lidzbarku doświadczyli polskiej gościnności, a także,
że wizyta z okazji Światowych Dni Młodzieży nie będzie ich ostatnią wizytą w naszym kraju
i w naszym mieście. – mówi burmistrz Maciej Sitarek.

Grand Prix
dla lidzbarskiej orkiestry

Torba medyczna R1 dla
lidzbarskich ratowników WOPR
A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

Po zawodach triathlonowych Prezes Zarządu Głównego WOPR Sławomir Gicewicz przekazał na ręce prezesa lidzbarskiego WOPR – Sławomira
Marońskiego torbę medyczną WOPR-R1. Nowy sprzęt umożliwi ratownikom niesienie pomocy poszkodowanym w pełni profesjonalny sposób.

V Piknik Strażackich Orkiestr Dętych odbył się w Żurominie w niedzielę
26 czerwca. W pikniku wzięło udział 13 orkiestr: orkiestra z Bieżunia,
Lutocina, Poniatowa, Zielunia, Zielonej, Zawidza, Szczutowa, Szreńska,
Łukomi, Żuromina, Sierpca, Lidzbarka i Strzegowa. Piknik rozpoczął
się przed godziną 13, paradnym przemarszem orkiestr ulicami miasta.
Wszystkie orkiestry spotkały się w Parku i zagrały razem. Potem
nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy. Orkiestry przywitał Włodzimierz
Wiśniewski organizator pikniku. Głos zabrali również starosta
Jerzy Rzymowski, burmistrz Żuromina Aneta Goliat, poseł Robert
Kołakowski. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Prezes Zarządu
Powiatowego OSP Zbigniew Włocki. Każda z zaproszonych orkiestr
wykonała wybrane przez siebie 3 utwory. Orkiestry otrzymały
pamiątkowe puchary. Lidzbarska orkiestra otrzymała Grand Prix
Pikniku, ufundowane przez Włodzimierza Wiśniewskiego.

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
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Będzie nowy garaż dla OSP Kiełpiny
A K T UA L NO Ś C I

W czwartek, 30 czerwca odbyło się uroczyste wkopanie kamienia
węgielnego pod budowę nowego garażu dla OSP Kiełpiny. W tzw.
kapsule czasu umieszczone zostały zdjęcia strażaków a także
informacje na temat budowy. W uroczystości udział wzięli m. in.
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca burmistrza Janusz
Bielecki, sołtys Łukasz Machujski, Prezes OSP Kiełpiny Stanisław
Machujski, ks. Stanisław Rybarczyk, wykonawca inwestycji
Grzegorz Lewandowski, a także członkowie OSP Kiełpiny. –
Budowa tego garażu to długo wyczekiwana inwestycja, która
w końcu zostanie sfinalizowana. Strażacy zyskają lepsze warunki
pracy, dzięki czemu nasze bezpieczeństwo na pewno się zwiększy.
– mówi burmistrz Maciej Sitarek. Wartość całego zamówienia to
niespełna 137 tys. zł. Z nowego garażu strażacy z OSP Kiełpiny
korzystać będą mogli już pod koniec sierpnia.
Następnie dokonano oficjalnego otwarcia puszek, do których
zbierane były pieniądze na zakup windy inwalidzkiej dla jednego
z mieszkańców wsi poruszającego się na wózku, pana Tomasz
Brzozowskiego. Udało się zebrać 2466,66 zł, które jeszcze tego
samego dnia przekazane zostały na ręce Pana Tomasza. Wszyscy
mieszkańcy zaangażowani w zbiórkę, a także sam pan Tomasz
pragną podziękować wszystkim darczyńcom za hojną pomoc.

Ponad 1,6 mln zł na aktywizację bezrobotnych
A K T UA L NO Ś C I

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwala w sprawie uczestnictwa w projekcie „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro”,
który jako jedyny z województwa warmińsko – mazurskiego otrzymał dofinansowanie, którego kwota wynosi 1 370 320,07 zł. Ogrom pracy
w jego przygotowanie zaowocował pozytywną oceną Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Projekt zakłada realizację działań, mających na celu podniesienie jakości poziomu aktywności społecznej i zawodowej 176 osób z terenu Miasta
i gminy Lidzbark, Miasta Działdowa oraz Gmin Iłowo – Osada, Płośnica oraz Rybno w okresie 01.07.2016 – 30.06.2018 roku. Uczestnictwo
w projekcie jest bezpłatne. W projekcie udział mogą wziąć osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy (III profil), nieaktywne zawodowo, osoby
doświadczający przemocy domowej, osoby w wieku 50+, osoby uzależnione i z rodzin w których występuje uzależnienie, a także rodzice z rodzin
wieloproblemowych wraz z najbliższym otoczeniem. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny: 23 696 15 06 lub
osobisty z pracownikami socjalnymi MOPS w Lidzbarku do 5.08.2016 r.

Dodatkowe patrole policji
w naszym mieście

ZGŁOŚ
AWARIĘ!

A K T UA L NO Ś C I

Na okres wakacji od 5 lipca do
31 sierpnia w naszym mieście
wzmożone zostały piesze patrole
policji. Dodatkowe patrole odbywają
się w każdą sobotę i niedzielę
w godzinach 16.00-24.00. Patrolem
objęta jest m. in. plaża miejska,
rejon ośrodków wczasowych, park
sportowo – rekreacyjny, a także
obszar
domków
rekreacyjnych
w Kiełpinach.
Do tej pory odnotowano 2 niegroźne interwencje patrolu.

Informujemy, że na terenie Gminy Lidzbark funkcjonuje
pogotowie wodociągowe,
gdzie mieszkańcy zgłaszać mogą awarie sieci wodociągowej.
Pogotowie funkcjonuje od poniedziałku do niedzieli

24 godziny na dobę
pod numerem telefonu: 602 286 201
Zgłaszać można również awarie kanalizacyjne – 696 028 401
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Lidzbark w Lidzbarku Warmińskim
A K T UA L NO Ś C I

W niedzielę, 26 czerwca reprezentacja naszego miasta pojawiła
się pod Wielka Bramą Lidzbarka Warmińskiego. Była to odpowiedź
na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim do
udziału w VII edycji Turnieju Miast Kopernikańskich i Partnerskich.
Na całodniową imprezę przyjechały delegacje z Torunia, Fromborka,
Olsztyna, Braniewa, Pieniężna i gościnnie wraz z nami pojawili się
reprezentanci z Lubawy. Każde miasto do rywalizacji wystawiło swoją
5-osobową drużynę. Mieliśmy okazję zmierzyć się w zabawnych,
ale i wymagających konkurencjach. W upalnej atmosferze robiliśmy
pompki w rytm muzyki, jeździliśmy na czas slalomem na rowerze
przeciwskrętnym, ubieraliśmy modelki w stroje ludowe czy drużynowo
graliśmy na planszy 5 na 5 metrów w kółko i krzyżyk. Gwałtowne
burze zmusiły organizatorów do przerwania imprezy i na podstawie
zrealizowanych konkurencji wyłonieni zostali zwycięzcy. W tym roku
turniej organizowany w Lidzbarku Warmińskim wygrał Toruń, dzięki
temu w przyszłym roku skorzysta z przywileju bycia gospodarzem
imprezy. Nasza drużyna dumnie, gdyż świadoma, że dała z siebie
wszystko odebrała nagrodę dla nowicjusza w turnieju.

Harcerze z całej Polski w Lidzbarku
A K T UA L NO Ś C I

W czwartek, 7 lipca odbył się finał I Ogólnopolskiego Rajdu Odkrywców,
podczas którego 1024 uczestników Rajdu oraz liczna delegacja
Hufca ZHP Lidzbark Welski opanowało park przy Małym Jeziorku.
Ta impreza to nowa inicjatywa twórców Rajdu Grunwaldzkiego
zorganizowana w takiej konwencji po raz pierwszy i ostatni zarazem.
W tym roku na terenie naszego miasta harcerze przebywali od 3 do
7 lipca. Podczas finału harcerze podziękowali za wieloletnia pomoc,
zarówno podczas Rajdu Grunwaldzkiego jak i podczas tegorocznego
Rajdu Odkrywców. Wręczyli również dyplomy uznania za szczególny
wkład i zaangażowanie oraz wieloletnie wsparcie w organizację
Rajdów, które otrzymali m. in. burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek,
dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, przedstawiciele Baru
Chata, Ludwik Romanowski, Małgorzata Nawrocka, OSP Lidzbark,
komendantka Hufca ZHP Lidzbark pwd. Aleksandra Trzaskalska, a także
wieloletnia komendantka, członek Naczelnego Sądu Harcerskiego,
obecna zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych i Skarbnik Hufca
hm. Daniela Gawińska, która odznaczona została również Honorowym
Odznaczeniem Rajdu Odkrywców. Najwyższe odznaczenie Rady
Przyjaciół Harcerstwa, Laskę skautową „Niezawodnemu Przyjacielowi”

ZHP za swoją wieloletnią pomoc i wsparcie harcerzom otrzymał pan
Klemens Ruciński, którą wręczyła hm. Małgorzata Sinica, Naczelnik
Związku Harcerstwa Polskiego. Na zakończenie Rajdu, harcerze
wspólnie z burmistrzem Lidzbarka posadzili pamiątkowe drzewko,
a także zakopali kapsułę czasu, w której umieszczono pamiątki zarówno
harcerskie jak i naszego miasta. Wyznaczeni zostali również Strażnicy
Kapsuły Czasu, którzy zobowiązani są za 100 lat odkopać kapsułę
i przekazać jej zawartość potomnym.

Nowy sprzęt do workout już nad Małym Jeziorkiem
W niedzielę, 19 czerwca w parku sportowo-rekreacyjnym przy
Małym Jeziorku odbył się pokaz i otwarty trening kalisteniki
i Street Workout dla początkujących zaprezentowany na nowo
zakupionym i specjalnie do tego przeznaczonym sprzęcie.
Pokaz przygotowany przez członków klubu Street Workout
z Olsztyna przyciągnął wielu zainteresowanych, którzy po
pokazie sami mogli spróbować swoich sił w tym sporcie.
Członkowie klubu nie tylko zachęcali do ćwiczeń ale również
pomagali w ich wykonywaniu. Wszystkich zainteresowanych
tą dyscypliną zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
olsztyńskiej grupy oraz do treningów na świeżym powietrzu.
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Nowa droga Wąpiersk - Kiełpiny po 40 latach oczekiwań
Wieś c i

z

U r zę du

Wieś c i
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U r zę du

Rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa drogi Kiełpiny
– Wąpiersk. W poniedziałek, 4 lipca w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie, Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki,
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz ze skarbnikiem Miasta i Gminy
Lidzbark Gabrielą Sadowską podpisał umowę o dofinansowanie
na przebudowę drogi Kiełpiny – Wąpiersk realizowanej w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata
2016-2019”. Całkowity koszt realizacji zamówienia to 1 372 859,59
zł, z czego wkład własny Gminy Lidzbark to 336 430,59 zł, pomoc
finansowa Powiatu Działdowskiego – 350 tys. zł., a dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 – 686 429 zł. Wykonawcą remontu jest
firma SKANSKA, która prace przy remoncie zamierza zakończyć do
końca sierpnia.

Modernizacja drogi na osiedlu Jeleńska
Dobiegają końca prace przy budowie drogi z kostki
brukowej i chodnika na ul. Jeleńskiej, przy blokach
numer 32, 34 , 36. Wykonawcą jest spółka PGK,
a całkowity koszt inwestycji to niespełna 110 tys. zł.

PRZED

PO

FOTOmigawka

WOPR zaprasza na kurs pływania
Miejsko – Powiatowy Oddział WOPR w Działdowie z siedzibą
w Lidzbarku ogłasza nabór na kurs pływania dla dzieci.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek
i czwartek od godziny 10.00 na
lidzbarskim
kąpielisku.
Zapraszamy
wszystkich chętnych, nie tylko dzieci
ale również osoby starsze, które pragną
nauczyć się pływać.

W trakcie są prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go
Maja, Zieluńska, Słoneczna i Żeromskiego, którego wykonawca
jest firma SKANSKA. Kwota inwestycji to niespełna 1 800 000 zł.,
a planowany termin zakończenia prac to październik.
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Pierwszy triathlon w Lidzbarku już za nami!
A K T UA L NO Ś C I

Blisko 200 uczestników wzięło udział w organizowanym w Lidzbarku
Hoffer Triathlon Energy. Miasto po raz pierwszy było gospodarzem
takiej imprezy i to od razu na tak dużą skalę. – Udało nam się zorganizować
wyjątkową, ogólnopolską imprezę, zachowując rodzinny, sympatyczny
klimat. – powiedział burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. W sobotę, na
Plaży Miejskiej, dzień przed rywalizacją, odbyło się oficjalne otwarcie
Hoffer Triathlon Energy. Zgromadzonych przywitał burmistrz
Lidzbarka oraz zachęcił do udziału w charytatywnych zawodach
w cross kajakach. Impreza skierowana była do mieszkańców i turystów.
Każdy mógł wziąć udział i wesprzeć szczytny cel. W niedzielę od
samego rana za to można było poczuć dreszczyk emocji, którego nie
ostudził nawet deszcz. Pierwszych 22 śmiałków weszło do wody
o godzinie 9:00. To oni podjęli się pokonania najdłuższego dystansu 1/2
IronMana (1900 m pływania, 90 km jazdy rowerem i 21,1 km biegu).
Kolejnych 80 zawodników występujących indywidualnie oraz sztafety
rozpoczęły rywalizację o godz. 11:00 na dystansie 1/4 IronMana –
950 m pływania, 45 km jazdy rowerem i 10,5 km biegu. W południe
konkurować zaczęło 60 zawodników wraz ze sztafetami podejmując
się pokonania dystansu 1/8 IronMana (475 m pływania, 22,5 km jazdy
rowerem i 5,25 km biegu. – Trasa poprowadzona przez tereny gminy była
dla wszystkich uczestników niezapomnianym przeżyciem i wymagającą
areną zmagań o jak najlepsze miejsce. – mówił burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek, który wręczał finisherom na mecie medale i dekorował
najlepszych na podium. – W rozmowach z zawodnikami padały bardzo
pozytywne słowa o lidzbarskiej trasie, kibicach i organizacji, co stanowi
bodziec do tego, aby impreza odbywała się cyklicznie – dodał.
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Welex – nowa atrakcja dla mieszkańców i turystów
A K T UA L NO Ś C I

W ubiegłym tygodniu w trasę po lidzbarskich drogach wyruszył Welex, wolnobieżny elektryczny pojazd turystyczny dostępny dla wszystkich
mieszkańców i turystów. Welex kursuje od poniedziałku do soboty z wyjątkiem środy. Wyznaczone trasy to trasy testowe, które mogą ulec
późniejszej modyfikacji, w zależności od zapotrzebowania. Zachęcamy do korzystania z pojazdu. W ramach przejazdów testowych, korzystanie
z Welexa do końca lipca będzie bezpłatne.

FOTOmigawka
Czas letni w Dziennym Domu „Senior-Wigor” uczestnicy
spędzają aktywnie.
Od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia
terapii
zajęciowej,
rehabilitacja
pod
nadzorem
specjalisty, spotkania z psychoterapeutą, terapie
kulinarne, gry zespołowe,spotkania przy kawie. Przy
dobrych warunkach pogodowych, zajęcia odbywają
się w plenerze m.in. nordic walking, spacery na plażę,
wycieczki krajoznawcze. W okresie letnim uczestnicy
Dziennego Domu odbyli wycieczki do Niepokalanowa,
Torunia i Ciechocinka.
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Lidzbark na Międzynarodowym Zgromadzeniu Ogólnym
Sieci Miast Cittaslow
A K T UA L NO Ś C I

W dniach 23-26 czerwca w Portugalii odbyło się Zgromadzenie
Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek w portugalskim mieście Vizela potwierdził
członkostwo oraz odebrał dla miasta Lidzbark certyfikat członkowski
Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Podczas zgromadzenia
sieci przyjęto łącznie 8 kolejnych miast (w tym 4 z Polski – Jeziorany,
Lidzbark, Działdowo i Sępopol). Aktualnie sieć Cittaslow liczy 209
miast z 30 państw świata. Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow liczy
24 członków (w tym 19 miast na Warmii i Mazurach) i jest drugą,
co do liczebności siecią na świecie. W tegorocznym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia udział wzięło ponad 150 przedstawicieli miast
członkowskich z 15 krajów świata, w tym prawie trzydziestoosobowa
delegacja z Polski, której przewodniczył Marszałek Województwa
Gustaw Marek Brzezin. Lidzbark na Zgromadzeniu reprezentował
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz pełnomocnik ds. Cittaslow
Tomasz Poniewski. Warto przypomnieć, że w 2011 roku to doniosłe
wydarzenie miało miejsce w Polsce, w Lidzbarku Warmińskim.
Program obrad przewidywał udział w konferencji turystycznej
dotyczącej rozwoju miast Cittaslow, która odbyła się 24 czerwca
w Porto. Podczas konferencji przedstawiono kierunek rozwoju
sieci Cittaslow, a także najlepsze praktyki dotyczące turystyki
i edukacji ściśle związanej z promowaniem sieci. W sobotę podczas
Zgromadzenia Ogólnego zatwierdzono sprawozdanie finansowe
oraz przyjęto budżetu sieci. Kulminacyjnym punktem drugiego dnia
obrad było oficjalne wręczenie Certyfikatów i flag Cittaslow nowym
członkom. Po krótkiej przerwie przedstawiciele nowych członków

mieli okazję do zaprezentowania swoich miast. Burmistrz Lidzbarka
w swoim wystąpieniu, podziękował za przyjęcie do rodziny miast
Cittaslow oraz bardzo szczegółowo zaprezentował największe walory
naszego miasta, a także zaprosił do jego odwiedzenia. Zgromadzeni
na Sali przedstawicie Cittaslow z całego świata mieli okazję również
poznać nasze miasto oglądając nasz film promocyjny, który spotkał się
z dużym zainteresowaniem.

Pierwsi przedsiębiorcy honorujacy Kartę Dużej Rodziny
A K T UA L NO Ś C I

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą na terenie Lidzbarka robić zakupy oraz skorzystać z różnych usług.
Obecnie 4 lidzbarskich przedsiębiorców podpisało umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i zostało partnerem Karty Dużej Rodziny
oferującym zniżki na swoje produkty i usługi.
• Sklep dziecięcy „Otylia” pani Lidii Pronobis na ul. Plac Generała Józefa Hallera 6 (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferuje rabat 10% na
cały asortyment)
• Sklep dziecięcy pana Andrzeja Karbowskiego na ul. Nowy Rynek 14 (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferuje rabat 10% na cały
asortyment)
• Sklep komputerowy „NETCOM” pana Tomasza Marszak na ul. Działdowskiej 8A (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferuje rabat 10% na
sprzęt oraz 40% na usługi)
• Sklep „KAJA” pana Kazimierza Ankowskiego na ul. Działdowskiej 8 (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferuje rabat 8% na cały asortyment).
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy
okazać Kartę. Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną
w jednym miejscu. W trakcie uzgodnień oraz podpisania umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim jest jeszcze kilku przedsiębiorców o czym
będziemy informować w następnych numerach biuletynu.

Sklep dziecięcy p. Andrzeja Karbowskiego

Sklep dziecięcy „Otylia”

Sklep komputerowy „NETCOM”
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Uroczyste otwarcie wystawy archeologicznej
w Welskim Parku Krajobrazowym
K U LTU RA

We wtorek, 5 lipca Welskim Parku Krajobrazowym uroczyście otwarto kolejną wystawę tym razem o tematyce
archeologicznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin, Burmistrz Lidzbarka Maciej
Sitarek, Karol Głębocki Rzecznik Prasowy Olsztyńskiego Oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, archeolog Igor Maciszewski, Wójt Gminy Rybno Tomasz
Węgrzynowski, Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński. W trakcie uroczystości archeolog Igor Maciszewski wykonujący badania
archeologiczne na trasie budowy drogi ekspresowej
51 Olsztyn Południe-Olsztynek na zlecenie GDDKiA
w Olsztynie przedstawił artefakty wykopane z terenu
objętego badaniami archeologicznymi. Zespoły grobowe
odnalezione w trakcie prac pochodzą z wczesnego okresu rzymskiego czyli przełom er -80 r n.e., są to urny ciałopalne oraz dary grobowe m.inn.: klucz żelazny, brązowe
zapinki, rozdzielacze pasa wykonane z brązu, końcówki
pasa oraz srebrna zawieszka. Wszystkie artefakty można podziwiać w wystawie stworzonej w Welskim Parku
Krajobrazowym.

Powiatowe Wieczory z Poezją

FOTOmigawka

K U LTU RA

W drugi i trzeci weekend lipca Lidzbark gościł nastrojowe i kameralnie
zaaranżowane wydarzenie – pierwszą edycję „Powiatowych Wieczorów z Poezją”. Jest to projekt realizowany przez środowiska kulturotwórcze z Działdowa, Lidzbarka i Ołowa-Osady przy wsparciu i pod
patronatem Powiatu Działdowskiego. W pięknych okolicznościach aury
i miejsca publiczność zgromadzona w amfiteatrze lidzbarskiego parku
rekreacyjno-wypoczynkowego „Małe Jeziorko” spotkała się z poezją
uznanego lokalnego twórcy Zbigniewa Rzeszutko recytowaną przez
aktorkę teatralną i filmową Annę Cieślak oraz samego autora. Na kolejnym spotkaniu usłyszeć można było wiersze w wykonaniu Marcina
Trońskiego i Anety Balla. Swoistej poetyckiej rozmowie, którą stały się
recytacje, towarzyszyła muzyka klasyczna w wykonaniu Stanisława Deji
oraz utwory z kręgu piosenki literackiej interpretowane przez Katarzynę Borowską. Publiczność wielokrotnie przerywała występy poetyckie
i muzyczne gromkimi owacjami.

Od niedawna na Plaży Miejskiej stoi maszyna vendingowa
z pamiątkami z Lidzbarka. Wszystkich turystów oraz
mieszkańców zachęcamy do zakupu gadżetu spod znaku
jednorożca.
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Trening z trenerem Milika, Kapustki i Zielińskiego już za nami!
S P O R T

Trening z trenerem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej do lat 21 –
Ryszardem Robakiewiczem odbył się 22 czerwca o godz. 11:00. Na
specjalne zaproszenie Animatora Orlika Sebastiana Nawrockiego
trener-selekcjoner odwiedził nasze miasto i przeprowadził pokazowy
trening z młodymi piłkarzami UPKS Poncio 2010 Lidzbark. Ryszard
Robakiewicz w swojej zawodowej karierze grał m.in. w Legii Warszawa
zdobywając Puchar Polski i strzelając dwie bramki Bayernowi
Monachium w Pucharze UEFA. Rozegrał 181 meczy w polskiej
ekstraklasie strzelając 53 bramki. Dziś jest trenerem w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Łodzi oraz wraz z trenerem Marcinem
Dorną prowadzą Reprezentację Polski do lat 21 w której grają tacy
piłkarze jak: Arkadiusz Milik, Bartosz Kapustka czy Piotr Zieliński –
gwiazdy Mistrzostw Europy rozgrywanych we Francji.
Trener Robakiewicz pokazał młodym adeptom piłki nożnej w Lidzbarku
ciekawy trening oraz przekazał cenne wskazówki dla wielu z nich, jak
mają zachowywać się na boisku podczas gry z piłką i bez niej. Trening
bacznie obserwowali: zebrani rodzice, Dyrektor MOSiR w Lidzbarku
– Krzysztof Kopowski, trener UPKS Poncio – Tomasz Poniewski,
włodarze miasta w składzie: Burmistrza, Vi-ce Burmistrza oraz
Sekretarza Miasta.

– Lidzbark to wspaniałe miasto, ładniejsze od tego Warmińskiego.
Oprócz dobrej infrastruktury sportowej macie bardzo dużo atutów
pozasportowych tj. rzeka, jeziora, lasy, aby sport w Lidzbarku się
rozwijał i stał na dobrym poziomie. Takie połączenie daje bardzo duży
wachlarz możliwości – powiedział Ryszard Robakiewicz.
Trener Reprezentacji Polski obiecał też, że we wrześniu odwiedzi
nasze miasto po raz kolejny.

I Grand Prix
w siatkówce plażowej!

V-ce Mistrzostwo Województwa
naszych siatkarzy plażowych!

S P O R T

S P O R T

W sobotę, 2 lipca Wiktor
Mielczarek i Maciej Grabowski w Ostródzie zdobyli vice
mistrzostwo
województwa
LZS w plażowej piłce siatkowej. W turnieju wzięło udział 9
par z całego województwa.
Nasi zawodnicy po zaciętym
meczu w finale ulegli drużynie
z Ostródy w setach 2:1. Zawodnicy z Lidzbarka reprezentować będą nasze województwo w Letnich Ogólnopolskich
Igrzyskach LZS w Plażowej
Piłce Siatkowej. Gratulujemy i trzymamy dalej kciuki !

FOTOmigawka
9 lipca rozegrany został Turniej I Grand Prix Lidzbarka. Mimo bardzo
trudnych warunków atmosferycznych (deszcz, silny wiatr) turniej
został rozegrany, a wzięło w nim udział 6 par.
Zwycięzcą I Grand Prix okazała się para: Wiktor Mielczarek, Robert
Kościński. II miejsce przypadło parze: Tobiasz Andrzejewski – Serafin
Gruźlewski, zaś III parze: Maciej Grabowski – Dawid Karpiński.
Klasyfikacja po I Turnieju Grand Prix Lidzbarka:
• I. Wiktor Mielczarek, Robert Kościński – 10 pkt
• II. Tobiasz Andrzejewski, Serafin Gruźlewski – 8 pkt
• III. Maciej Grabowski, Dawid Karpiński – 7 pkt
• IV. Maciej Obrębski, Konrad Peczyński – 6 pkt
• V. Patryk Stępień, Tobiasz Lipowski – 5 pkt
• VI. Mikołaj Rochna, Przemysław Szyfer – 4 pkt

Na Orliku przy ul. Jeleńskiej w wakacje, w każdy wtorek
i czwartek o godz. 15:00 organizowane są zajęcia z tenisa
ziemnego dla dzieci i młodzieży pod okiem animatora orlika –
Jakuba Strungowskiego. Chętnych zapraszamy!
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Burmistrz Lidzbarka
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
zapraszają

Przegląd Zespołów
i Kapel Weselnych

Chaltura

12 VIII 2016
godz.18.00
park nad jeziorkiem
12

2016

Regulamin i karty zgłoszenia: www.mgoklidzbark .com

