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Miasto i Gmina Lidzbark w budowie
A K T UA L NO Ś C I
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ktualnie na terenie Miasta i Gminy Lidzbark prowadzony jest szereg inwestycji, których
zadaniem jest poprawa życia mieszkańców całej gminy. Droga Wąpiersk – Kiełpiny,
rondo na ul. Zieluńskiej, świetlica w Nowym Dłutowie, parking w Wąpiersku, garaż dla
OSP Kiełpiny, świetlica w Dłutowie, droga w Ciborzu i na ul. Tartacznej, chodnik łączący
Jeleń z Wapierskiem czy modernizacja ul. Jeleńskiej to tylko część inwestycji przewidzianych
w tegorocznym budżecie, które już zostały zakończone albo są w trakcie realizacji. Ich koszt to
ponad 6 mln zł. Więcej informacji na stronie 9.
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Rodzinna Niedziela podczas obchodów Dni Lidzbarka
A K T UA L NO Ś C I

Niedziela, 31 lipca, czyli ostatni dzień obchodów Dni Lidzbarka 2016,
to dzień któremu towarzyszyły takie atrakcje jak Wielki Jarmark
Lidzbarski, Turniej Wsi, czy III Amatorskie Regaty Smoczych Łodzi.
Podczas Turnieju, wsie rywalizowały ze sobą m. in. na Smoczych
Łodziach, torze przeszkód czy na elektrycznym byku. Zwycięzcą tej
zaciętej rywalizacji okazał się Jeleń, drugie miejsce zajął Jamielnik,
trzecie natomiast Zdrojek. W Amatorskich Regatach Smoczych łodzi
najlepsza okazała się osada Dragon WOPR. Na niższych stopniach
podium uplasowali się kolejno OSP Lidzbark, Pakerzy z Białowieży
oraz drużyna Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark. O najmłodszych
zadbał zespół Kosmokwaki, a ci nieco starsi posłuchać mogli koncertu
Kapeli Czerniakowskiej z Warszawy oraz romskiej grupy Hitano
prezentującej obok muzyki wspaniałe tradycyjne tańce i stroje. Na
stoiskach przygotowanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz
koła gospodyń wiejskich z okolicznych wsi skosztować można było
regionalnych potraw czy podziwiać wyroby rękodzielnicze. Niemałą
atrakcją było także wojsko. 4 Brodnicki Pułk Przeciwchemiczny, który
oprócz poczęstunku tradycyjną wojskową grochówką zachęcał do
zwiedzenia pojazdów wojskowych, które specjalnie tego dnia zawitały
nad Lidzbarskim jeziorem.

Bezpłatne parkowanie w sobotę
A K T UA L NO Ś C I

Lidzbark na Światowych
Dniach Młodzieży
A K T UA L NO Ś C I

W dniach od 28 lipca do 2 sierpnia 11 młodych ludzi z gminy Lidzbark
uczestniczyło w Światowych Dniach Młodzieży, które w tym
czasie odbywały się w Krakowie. Podczas tego międzynarodowego
spotkania nasi mieszkańcy nie tylko mieli szansę na poznanie ludzi
ze wszystkich kontynentów globu, ale mogli również zaznajomić się
z ich kulturą oraz religijnością. Głównym wydarzeniem były spotkania
z Ojcem Świętym Franciszkiem. Pierwsze miało miejsce 29 lipca
na krakowskich Błoniach, gdzie młodzież brała udział w Drodze
Krzyżowej. Najważniejsze wydarzenia miały miejsce 2 dni później,
kiedy to uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w liczbie około 2
milionów przybyli na Campus Misericordiae, aby modlić się podczas
Mszy św. celebrowanej przez Ojca Świętego Franciszka.
Młodzież z naszej gminy oprócz tego, że aktywnie uczestniczyła
w
spotkaniach
religijnych, brała
również udział
w organizowanych spektaklach
i koncertach na
terenie Krakowa. Dodatkową
atrakcją
było
zwiedzanie miasta, szczególnie
starówki.

Na ostatniej sesji,14 lipca 2016 r.,Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie zniesienia opłaty parkingowej w soboty. Na miejscach
parkingowych objętych strefą płatnego parkowania w każdą sobotę
parkowanie będzie bezpłatne. – Ta duża zmiana jest spowodowana
przepisami centralnymi i teraz wdrażamy ją na nasz lidzbarski rynek. Poza
tym dokonano specjalnego oznakowania w miejscach, które do tej pory nie
były prawidłowo oznaczone. Wykonamy oznakowanie zarówno poziome
jak i pionowe miejsc w strefie płatnego parkowania, zaś każda sobota
będzie bezpłatna – tłumaczy burmistrz Maciej Sitarek. Taka decyzja
z pewnością ucieszy mieszkańców Lidzbarka jako stałych użytkowników
Strefy Płatnego Parkowania, jak i korzystających z niej turystów.
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: 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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Woda na Plaży Miejskiej w Lidzbarku jest „doskonała”
A K T UA L NO Ś C I

Tak, jak w roku ubiegłym, Plaża Miejska w Lidzbarku znalazła
się w ogólnopolskim wykazie kąpielisk. Warto zaznaczyć, że na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego mamy takich miejsc
zaledwie kilka. Miło nam również poinformować mieszkańców
i turystów, że podczas przeprowadzonej sezonowej kontroli
jakości wody przez SANEPID, wynik klasyfikacji wody w kąpielisku
uzyskał najwyższą punktację i określony został jako „doskonała”.
– Czyste i bezpieczne kąpielisko jest bez wątpienia ważne dla naszego
zdrowia. Zachęcam wszystkich do pobytu nad naszym jeziorem, gdzie
poza czystą wodą i opieką ratowników oferujemy dwie zjeżdżalnie
wodne i plac zabaw w kształcie łodzi – mówi burmistrz Lidzbarka.
Coraz mniej gmin jest zainteresowanych zdobywaniem dla swojej plaży
miana kąpieliska. Przepisy prawa stawiają bowiem wymagania, które
sprawiają, że wielu urzędników wybiera prostszą ścieżkę i organizuje
zamiast kąpielisk miejsca wykorzystywane do kąpieli. By znaleźć
się w wykazie kąpielisk, należy złożyć wniosek, a do niego dołączyć
pozwolenie wodno-prawne, jak również choćby sporządzić i dołączyć
aktualny profil wody, czyli szczegółowe dane m.in. o jej czystości
i potencjalnych zagrożeniach dla jakości wody. W dodatku na kąpielisku
woda badana jest kilka razy w sezonie według harmonogramu

ustalonego z sanepidem, jest także wymagana odpowiednia liczba
ratowników, oznakowanie, czy specjalna tablica, na której podaje
się m.in. informacje o bieżącej ocenie jakości wody, krótkotrwałych
zanieczyszczeniach, klasyfikacji wody w kąpielisku czy parametrach
pogodowych, takich jak temperatura powietrza, wody i siła wiatru.

Wakacyjne remonty w szkołach

FOTOmigawka

A K T UA L NO Ś C I

Wakacje dobiegają końca. Dla uczniów był to zasłużony czas
odpoczynku, dla szkół czas remontów i zmian w szkolnych budynkach.
W Gimnazjum w Lidzbarku wymieniono ławki na szkolnym dziedzińcu,
odnowiony został również korytarz szkolny, a także postawiona została
ścianka działowa na świetlicy, a całe pomieszczenie odmalowano.
W Gimnazjum w Dłutowie w głównym budynku szkoły odbyła
się wymiana kanalizacji połączona z remontem szatni sportowej.
W budynku dla oddziałów przedszkolnych trwa kompleksowa
termomodernizacja, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej,
a także wymiana drzwi i podłóg. W Szkole Podstawowej w Wąpiersku
wymieniono podłogi, odmalowano drzwi wejściowe na parterze,
lamperię w wybranych klasach, a także wymieniono część grzejników.
W Szkole Podstawowej w Lidzbarku w budynku przy ul. Piaski
odmalowane zostały dwie klasy, szatnia oraz toalety. W głównym
budynku szkoły odmalowano korytarze na parterze oraz na piętrze, a
także klatki schodowe. Zamontowane zostały nowe drzwi do toalet,
a także polakierowane schody głównego budynku. W budynku szkoły
na ul. Zieluńskiej w budynku socjalnym wyremontowano dach na
budynku socjalnym. Wszystkie remonty w lidzbarkiej „podstawówce”
wykonane zostały przez pracowników obsługi szkoły.

W niedzielę, podczas ostatniego dnia obchodów Dni
Lidzbarka dla dziennego domu Senior – WIGOR, PCK
przekazało dwa trójkołowe rehabilitacyjne rowery.

Welex w dalszym ciągu bezpłatny
A K T UA L NO Ś C I

Po testowym okresie kursowania Welexa, pojazd kursował będzie w niezmienionych
godzinach i w dalszym ciągu będzie bezpłatny. Od 1 września natomiast nie będzie
obowiązywała już trasa turystyczna, w związku z czym Welex kursował będzie według
jednolitego rozkładu odjazdów każdego dnia.
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Święto Ryby w Wąpiersku
A K T UA L NO Ś C I

Słoneczna pogoda przywitała przybyłych na
„Święto Ryby” mieszkańców Wąpierska i ich
gości. W malowniczym miejscu nad jeziorem 16
lipca zgodnie z nazwą święta, skosztować można
było wielu tradycyjnych potraw z ryb. Ci, którzy
oczekiwali na inne smakołyki oprócz rybnych, nie
zawiedli się. Mogli bowiem degustować swojskie
i smaczne wyroby prosto spod rąk Wapierskich
gospodyń. Atrakcyjności świętu dodały występy
zespołu „Ach te baby” z Dłutowa oraz Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Lidzbarka. O rozrywkę dla dzieci
i dorosłych w postaci konkursów zadbali tego dnia
instruktorzy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lidzbarku przeprowadzając konkurencje takie jak
rzut beretem Sołtysowej, zbieranie piłeczek, bieg
z piłeczką, drużynowy bieg przez tunel, czy skok
przez skakankę. Rywalizacja okazała się świetną
zabawą zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych.
Oprócz wymienionych, zainteresowaniem cieszyły
się także zawody wędkarskie i konkurs na potrawę
z ryby. Przez cały czas trwania konkurencji nie
zabrakło dopingu ze strony zebranych i nagród sobotniej imprezy plenerowej w Wąpiersku znalazł się również emocjonujący zjazd na
ufundowanych przez Panią Sołtys Hannę Krezymon. dmuchanej zjeżdżalni oraz kolorowy lub stylowy makijaż twarzy, ręki, a nawet nogi czy
W wachlarzu atrakcji dla najmłodszych podczas szyi. „Święto Ryby” uwieńczyła na zakończenie zabawa taneczna dla dorosłych.

VI Piknik Rodzinny
w Jamielniku

Festyn Rodzinny
w Miłostajkach

A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

To już VI edycja imprezy plenerowej, która odbyła się 16 lipca
w Jamielniku. Wobec wielkich obaw związanych z tegoroczna aurą,
udało nam się przeprowadzić kolejną edycję naszej imprezy. Odbyły się
konkursy z nagrodami i zabawy dla dzieci i dorosłych: karaoke, loteria
fantowa dla dzieci i dorosłych – gdzie każdy los wygrywał, grill, ognisko
połączone z pieczeniem kiełbasek, malowanie twarzy, mała gastronomia.
Uczestnikom bardzo spodobało się wspólne biesiadowanie w miłej
atmosferze na świeżym powietrzu. Organizator, którym było sołectwo
Jamielnik dziękuje sponsorom i darczyńcom za pomoc w realizacji tego
przedsięwzięcia. Podczas pikniku czas umilał Zespół Muzyczny „TWINS”.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością włodarze miasta burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek oraz zastępca burmistrza Janusz Bielecki.

W sobotę, 23 lipca w Miłostajkach odbył się I Festyn Rodzinny.
O godzinie 15:00 sołtys przywitał zaproszonych gości, wśród których
byli zastępca burmistrza Janusz Bielecki, radni oraz sołtysi. Z inicjatywy
sołtysa Witolda Warmińskiego i Rady Sołeckiej Miłostajek mieszkańcy
spędzili wspólnie czas na świeżym powietrzu. Można było spróbować
pysznych ciast przygotowanych przez mieszkanki wsi, a także innych
smakołyków przygotowanych specjalnie na tę okazję. Atrakcje dla
dzieci i dorosłych zapewniły animatorki z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Lidzbarku. Dużą niespodzianką dla zgromadzonych gości
był udostępniony przez burmistrza Macieja Sitarka Welex. Wieczorem
wszyscy wspólnie biesiadowali przy ognisku.
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Dni Lasu w Bryńsku
A K T UA L NO Ś C I

Tegoroczne Dni Lasu tradycyjnie zostały zainicjowane zajęciami
edukacyjnymi przygotowanymi przez Welski Park Krajobrazowy.
Licznie przybyłe na warsztaty dzieci mogły dowiedzieć się jak
funkcjonuje i czym zajmuje się Welski Park Krajobrazowy. Wieczorna
dyskoteka pomimo kapryśnej pogody zakończyła pierwszy dzień
obchodów naszego święta. Podczas drugiego dnia rozegrany
został po raz pierwszy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich o puchar
Burmistrza Lidzbarka, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców oraz gości. Należy również zaznaczyć, że organizatorzy
zapewnili w tym dniu mnóstwo atrakcji między innymi, występ zespołu
„Ach te baby” z Dłutowa, miasteczko zabaw dla dzieci z dmuchanymi
zjeżdżalniami, pokaz najnowszego sprzętu wykorzystywanego do
pracy w lesie, przejażdżki konne, możliwość skorzystania z podnośnika
strażackiego a także zabawy i loterie w których każdy mógł wziąć
udział. Nie zabrakło stoiska miejscowego Koła Gospodyń które
serwowało przepyszne dania i nalewki. Całość dnia zakończyła zabawa
taneczna, podczas której wystrzelone zostały fajerwerki. Niedzielne
popołudnie stało się świętem piłki nożnej. Do rywalizacji o puchar
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark stanęły cztery drużyny.
Tegoroczne zwycięstwo przypadło drużynie z Klonowa, jednak
zapowiedz Pana Nadleśniczego o możliwości rewanżu w przyszłym
roku napawa entuzjazmem. Organizatorzy pragną serdecznie
podziękować: Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidzbark, Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Lidzbark, Pracownikom Miejsko Gminnego Ośrodka

Kultury, Pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
firmom: ZUL Kazimierz i Dorota Durzyńscy, ZUL Janusz i Dorota
Karpińscy, Poldrew Lidzbark, AIVON, OSP Lidzbark, OSP Bryńsk,
KGW Bryńsk, Joannie Piotrowskiej, Monice i Michałowi Pingot,
Dorocie i Mariuszowi Klejnowskim, Krzysztofowi Pepel, Mateuszowi
Karpińskiemu, Dawidowi Pietrzyk.

Święto z maliną w roli głównej
A K T UA L NO Ś C I

Sołtys wsi Słup wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, w sobotę 13 sierpnia
zaprosili wszystkich mieszkańców oraz gości na imprezę z maliną
w roli głównej. Indywidualne święto sołectwa Słup zainicjowane
zostało oficjalnym otwarciem wyremontowanej drogi. Otwarcia
dokonał wraz z mieszkańcami Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

skorzystania z dmuchanych zjeżdżalni, wymalowania twarzy czy
zrobienia tatuażu. Niezwykłą atrakcję stanowił pokaz dużych
baniek mydlanych oraz Welex. Dzięki gościnności i uprzejmości
Koła Gospodyń Wiejskich dla wszystkich dostępny był grill, ciepłe
przekąski, napoje i oczywiście wiele pyszności z malinami. W święcie
uczestniczyli reprezentanci lokalnych władz samorządowych, zastępca
burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki oraz sekretarz Zbigniew Nosek.
Dzień zakończony został zabawą taneczną, którą poprowadził zespół
DeKowers.

Popołudniu z okazji indywidualnego „Święta Maliny” na wszystkich
zgromadzonych czekały liczne atrakcje. Animatorzy z MGOK
zorganizowali czas dzieciom proponując różnego rodzaje zabawy
i konkursy. Ponadto organizatorzy zapewnili najmłodszym możliwość
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Fotorelacja z Dni Lidzbarka 2016
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Stypendia Burmistrza podczas tegorocznych Dni Lidzbarka
Wieś c i

z

U r zę du

Podczas sobotnich obchodów Dni Lidzbarka wręczone zostały Nagrody Burmistrza Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne
osiągnięcia artystyczne. Z rąk burmistrza Macieja Sitarka i marszałka województwa warmińsko – mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odebrali
je uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum. W tym roku aż 65 uczniów zostało nagrodzonych czekami w kwocie 500 zł, 1000 zł i 1500 zł,
w zależności od swoich osiągnięć. Cała pula tegorocznych stypendiów to 35 tys. zł.

Budżet Obywatelski
już w przyszłym roku
W ieści

z

Konkursy
na dyrektorów szkół
Wieś c i

Urz ę du

W przygotowaniu jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku
dotyczący Budżetu Obywatelskiego, który planowany jest
w przyszłorocznym budżecie gminy. Budżet Obywatelski to proces,
który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na
decyzję o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia,
które zgłaszane są bezpośrednio przez mieszkańców. Celem tej
inicjatywy jest przede wszystkim możliwość dla mieszkańców
decydowania o ważnych dla siebie inwestycjach, ale też wzmacnianie
postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za miasto, a także
lepsze poznanie potrzeb obywateli danej gminy.

z

U r zę du

W ostatnim czasie przeprowadzone zostały dwa konkursy na
stanowiska dyrektorów szkół w gminie. W wyniku jednego z nich
wyłoniono dyrektora Gimnazjum w Lidzbarku, którym został pełniący
dotychczas tę funkcje Janusz Ławicki. Przeprowadzono również
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bryńsku.
Konkurs ten nie został jednak rozstrzygnięty. Do czasu wyłonienia
dyrektora w powtórnym konkursie Burmistrz Lidzbarka powierzył
na okres 10 miesięcy tę funkcję nauczycielowi SP Bryńsk, Iwonie
Strungowskiej.

8

Lidzbark.pl
Inwestycje w Kiełpinach

Inwestycje w gminie

Ruszyła budowa nowego garażu dla OSP Kiełpiny. Wykonawcą
inwestycji jest Grześ-Bud z Działdowa. Na chwilę obecną wykonane
są fundamenty. W najbliższym czasie będzie zalany strop. Wartość
całego zamówienia to niespełna 137 tys. zł. Zakończył się również
I etap oczyszczania zbiornika wodnego we wsi Kiełpiny. Dzięki temu
stanie się on estetycznym miejscem rekreacji dla mieszkańców oraz
gości przybyłych do wsi Kiełpiny.

A K T UA L NO Ś C I

Pora wiosenno-letnia sprzyja realizacji inwestycji i działaniom mającym na celu poprawę życia mieszkańców Gminy. Część prac została już zakończonych, ale są też takie,
które wymagają dłuższej realizacji.
Kolejny etap prac budowy ronda
Już za kilka miesięcy korzystać będzie można z wspólnej inwestycji
Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Gminy Lidzbark, jaką jest
rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3-go Maja i ul.
Słonecznej w Lidzbarku. Na chwilę obecną trwają prace instalacyjne
tj. przebudowa gazu i wody. Termin zakończenia robót wyznaczono na
koniec października. Wykonawcą tej inwestycji jest firma SKANSKA.
Planowane utrudnienia w ruchu:
W związku z trwającymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu na
remontowanym odcinku drogi. Obecnie na odcinku ul. Zieluńskiej
w kierunku Żuromina odbywa się ruch wahadłowy prawą strona jezdni.
Utrudnienia potrwają do 5 września. Od 10 września to 31 października
nastąpi natomiast wyłączenie prawego pasa ul. Zieluńskiej w kierunku
Żuromina oraz całkowite ul. 3 – go Maja. W związku z pracami od 16
do 20 sierpnia nastąpi czasowe zamknięcie ulicy 3 – go Maja w obrębie
przebudowywanego skrzyżowania w związku z planowanymi pracami
branży sanitarnej. Objazd poprowadzony zostanie przez ul. Polną.

Planowane remonty dróg w Lidzbarku
Trwają prace związane z wymianą nawierzchni chodnika na ul.
Brzozowej, które realizuje PGK Sp. z o.o. w Lidzbarku. Zakończył
się remont drogi na ul. Tartacznej wykonywany przez firmę Kamex.
W trakcie jest również budowa parkingu w Wąpiersku, której całkowity
koszt to niespełna 111 tys. zł. W najbliższym czasie rozpocznie
się przebudowa drogi oraz chodnika do bloku na ul. Jeleńska 9.
Wykonawcą jest PGK Sp. z o. o.

Przebudowa drogi Wąpiersk – Kiełpiny w trakcie
Modernizacja dróg w Ciborzu

Trwa przebudowa drogi Kiełpiny – Wąpiersk realizowana w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 20162019”. W ramach realizacji umowy, po zorganizowanym przetargu Gmina
Lidzbark na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w wysokości
około 700 tys. zł. Termin zakończenia prac przewidywany jest na
koniec września. Aktualnie kładziona jest pierwsza warstwa dywanika
asfaltowego na ok. 4 kilometrowym odcinku drogi.

Rozbudowane prace drogowe mają miejsce także we wsi Cibórz.
Przebudowana zostanie droga przebiegająca przez połowę w/w wsi.
W trakcie jest modernizacja dwóch odcinków dróg w Ciborzu, którą
zajmuje się firma WAPNOPOL z Glinojecka. Szacunkowy koszt
realizacji zadania to 138 tys. zł.
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Chałtura 2016
K U LTU RA

12 sierpnia w lidzbarskim parku rekreacyjno-sportowym odbył się Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych „Chałtura 2016”. Na scenie można było
usłyszeć zarówno zespoły wykonujące muzykę na żywo, jak i odtwarzające ją w części mechanicznie. Wykonawcy prezentowali zróżnicowany
poziom artystyczny oraz repertuarowy. Publiczność mogła usłyszeć utwory z kręgu tradycyjnej piosenki biesiadnej, jak i nowoczesne
dyskotekowe aranżacje.
Przegląd miał formę konkursową – podczas „Chałtury 2016” nagrody zdobyły zespoły: Leader z Grudziądza (pierwsze miejsce), Atlantic
z Działdowa (drugie miejsce) oraz także pochodząca z tego miasta grupa Chłopaki (miejsce trzecie).

Wakacje w Bibliotece
K U LTU RA

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lidzbarku w lipcu i sierpniu odbywały się
wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Poniedziałkowe zajęcia ruchowe z xboxem
gromadziły entuzjastów sportu i tańca.
W środy spotykali się mali artyści, którzy
wykonywali prace plastyczne z różnorodnych
materiałów. W czasie tych zajęć powstały
przepiękne wakacyjne kolaże, kwiatki
z bibuły, serduszka z papierowej wikliny,
muszelkowe pudełka oraz ekologiczna
zabawka furby. W piątek spotykali się
pasjonaci książek. W czasie cyklu spotkań
„Szaleństwa z książką” zdobywali wyjątkowe
odznaczenia:
Czarownica,
Podróżnik,
Tropiciel , Kuchcik i Czytadłowiec. Aby
zdobyć tę niecodzienną odznakę trzeba było
wykazać się szczególnymi umiejętnościami
i wykonywać specjalne zadania. Dla chętnych
dzieci i młodzieży zorganizowano wycieczkę
krajobrazową połączoną z warsztatami
fotografii mobilnej. Uczestnicy warsztatów
odbyli podróż Welexem do Nadleśnictwa
i Jelenia, która owocowała w moc wrażeń
ujętych cyfrowo. Wakacyjne zajęcia odbywały
się również w Filii Bibliotecznej w Dłutowie
i Filii Bibliotecznej w Wąpiersku. Były to
zajęcia plastyczne, edukacyjne, a także zajęcia
ruchowe na świeżym powietrzu.
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Mieszkaniec Lidzbarka po raz kolejny wicemistrzem świata
S P O R T

20 – letni mieszkaniec naszego miasta Aleksander Kitewski kolejny raz pochwalić się może swoimi osiągnięciami w kajakarstwie. 31 lipca podczas
Mistrzostw Świata Juniorów w kategorii U23 w Mińsku na Białorusi wywalczył srebrny medal na dystansie C-4 500m, uzyskując czas 1:37:544.
Najbliższe zawody sportowca to Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Sukcesy na Mistrzostwach odnieśli również jego klubowi
koledzy, którzy od lat trenują na Jeziorze Lidzbarskim. Helena Wiśniewska, 17-latka z Zawiszy Bydgoszcz, trenująca na obozach w Lidzbarku
zdobyła brązowy medal na dystansie K2 500 m. Sukcesy młodych sportowców potwierdzają, że Lidzbark posiada doskonałe warunki treningowe
dla tej dyscypliny sportowej.

II Turniej Grand Prix Plażowej Piłki Siatkowej za nami
S P O R T

W sobotę, 6 sierpnia odbył się II Turniej Grand Prix Plażowej Piłki Siatkowej. w rozegraniu turnieju w którym wzięły udział 4 pary. Zwycięzcami
okazali Dawid Karpiński i Tobiasz Lipowski, drugie miejsce przypadło: Adamowi Rzeczkowskiemu i Piotrow Kuźniarskiemu, zaś trzecie miejsce
zajęli Mateusz Kucman i Paweł FIjałkowski.
Klasyfikacja turniejowa po II turniejach: Mielczarek / Kościński – 10 pkt i Karpiński / Lipowski – 10 pkt, Andrzejewski / Gruźlewski – 8 pkt
i Rzeczkowski / Kuźniarski – 8 pkt, Grabowski / Karpiński – 7 pkt i Kucman / Fijałkowski – 7 pkt, Obrębski / Peczyński – 6 pkt, Stępień / Lipowski
– 5 pkt, Rochna / Szyfer – 4 pkt
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MECZ PLUSLIGI
O PUCHAR
BURMISTRZA LIDZBARKA

2 - 3.09
ceny biletów:

2zł - osoby do 16 r.ż., 5zł - osoby powyżej 16 r.ż.
Bilety do nabycia od 18.08 w biurze MOSiR (hala sportowa ul. Nowa10)
i Biur ze Promocji (Ur ząd Miasta ul. Sądowa 21)
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