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Trwają inwestycje w Gminie
A K T UA L NO Ś C I

Trwa realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Rekordowy budżet opiewający
na 16 milionów zakłada 64 zadania inwestycyjne, które skupią się wokół najważniejszych aspektów życia
mieszkańców gminy.
Czytaj więcej na str. 4-5.
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Mamy 8 Laureatów i Finalistów

A K T UA L NO Ś C I

„To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne”.

Pod tym hasłem 9 kwietnia odbyło się spotkanie
z ośmiorgiem najlepszych z najzdolniejszych uczniów ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Dłutowie. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz
z Dyrektor CUW Judytą Bagniewską uhonorowali za
wybitny talent i ciężką pracę:
• Kingę Nowińską – laureatkę Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Biologii, Matematyki,
Fizyki, finalistkę Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Historii oraz II Olimpiady
Historycznej Gimnazjalistów,
• Pawła Kochańskiego – laureata Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i Chemii,
finalistę Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Angielskiego,
• Natalię Kacprzak – laureatkę Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Historii,
• Mateusza Kasprzak – finalistę Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Historii,
• Wiktorię Grenda – finalistkę Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy
o Społeczeństwie,
• Paulinę Brojacz – finalistkę Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
• Gracjana Kościńskiego – finalistę Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Geografii,
• Klaudię Sadowską – finalistkę Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
Pogrążeni w smutku
pożegnaliśmy Pana Henryka,
kompetentnego sołtysa,
bezinteresownego
społecznika,
szlachetnego człowieka.
Każde pożegnanie,
a szczególnie to ostatnie
skłania do zadumy i refleksji.
Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły
nas ze śp. Panem Henrykiem. A było ich wiele.
W nich stale przewija się uśmiech, otwartość na świat
i ludzi. Pan Henryk jako sołtys był niezwykle oddany
mieszkańcom Tarczyn, zawsze gotowy do udzielenia im
pomocy i wsparcia. Na stanowisko sołtysa Tarczyn został
wybrany w 2015 roku. Swojej kadencji już nie dokończył.
Odszedł w Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia.
Jego ostatnia droga odbyła się 5 kwietnia w kościele
parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Kiełpinach.

Listy gratulacyjne za wspieranie uczniów, przekazywanie wiedzy
i wskazywanie perspektyw wręczone zostały nauczycielom
prowadzącym: Dorocie Kalinowskiej-Sosnowskiej, Adeli
Łozińskiej, Nataszy Dudaniec, Lucynie TalarowskiejDzimira, Annie Weitz-Skibickiej, Wiesławie Smętkowskiej,
Lidii Zastawnej, Irenie Leszczewicz, Katarzynie TrzcińskiejRaczkowskiej, Andrzejowi Kacprzakowi oraz dyrektorom szkół
Januszowi Ławickiemu i Andrzejowi Stolarskiemu. Gratulujemy
wszystkim. W tym prestiżowym gronie najzdolniejszych
ambasadorów gminy mamy szanse spotkać się ponownie
podczas Dni Lidzbarka z okazji wręczania Nagród Burmistrza
Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne
osiągnięcia artystyczne, z nauczycielami i dyrektorami podczas
Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, gdzie odznaczony
zostanie Nauczyciel i Dyrektor Roku.

ZAPROSZENIE
Klub Malucha „Sówka” zaprasza dzieci w wieku od 2 do 5 lat
wraz z opiekunami do udziału w zajęciach, które odbywają
się w każdy wtorek o godzinie 11.00 w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej. W programie: wspólne gry i zabawy
wspomagające rozwój psychoruchowy, głośne czytanie
wierszyków i opowiadań, kreatywne zabawy z wykorzystaniem
różnych technik plastycznych.
Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark e-mail:umig@lidzbark.pl,
www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107
Redakcja i skład: Wydział Organizacyjny
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/696 15 05 wew. 182
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Marlena Komosińska nowym dyrektorem
MGOK w Lidzbarku

A K T UA L NO Ś C I

Burmistrz Lidzbarka na stanowisko nowego dyrektora Domu Kultury
powołał Marlenę Komosińską.
Pani Marlena Komosińska od 1991 roku była nauczycielem muzyki i plastyki
w Szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku, a wcześniej przez 2 lata pracowała
w Szkole Podstawowej w Kiełpinach. Przez lata swojej działalności w szkole
angażowała się w wiele projektów. Jednym z nich jest płyta pt. „Cztery pory
roku na 40-lecie”, nagrana w ubiegłym roku wraz z chórem szkolnym z okazji
40-lecia nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Znalazło sie na niej 12
piosenek pochodzących z repertuaru dziecięcego oraz muzyki rozrywkowej
dopasowanych tematycznie do 4 pór roku.
Nowa Pani Dyrektor deklaruje kontynuację obecnego kalendarza imprez,
a z nowości planuje utworzenie chóru dziecięco – młodzieżowego.

„Dobre konsultacje, dobry plan”

A K T UA L NO Ś C I

14 kwietnia odbyło się kolejne i zarazem ostatnie spotkanie w ramach procesu konsultacji społecznych nt. projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach.
Na etapie zasięgania opinii do projektu planu miejscowego
wpłynęły 33 uwagi, które zostały omówione przez wykonawcę
planu Pana Łukasza Piskurewicza podczas spotkania. Wnioski
oraz uwagi w znacznej części zostały uwzględnione, a pozostałe
kwestie poruszane przez uczestników spotkania zostały poddane
dyskusji. Na podstawie wniesionych wniosków został sporządzony
i przedstawiony przez urbanistę zmieniony projekt miejscowego
planu. W najbliższym czasie na stronie internetowej www.lidzbark.
pl/konsultacje/, zostanie zamieszczony raport podsumowujący cały
proces konsultacji społecznych oraz projekt planu, będący efektem
Państwa współpracy na etapach konsultacji. Wszystkim uczestnikom
konsultacji serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz poświęcony
czas i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Chcesz przyczynić się do
promocji naszego miasta?

KONKURS
FOTOGRAFICZNY
„Tu mieszkam”

Nic prostszego! Przygotowaliśmy
dla mieszkańców Gminy naklejki,
które można przykleić na auto,
rower, kask czy w inne dowolne
miejsce! Naklejki do odbioru
w Urzędzie Miasta i Gminy,
ul. Sądowa 21, pokój nr 8.

Zapraszamy do udziału w całorocznym
konkursie dla fotoamatorów „Tu Mieszkam”
organizowanego przez lidzbarski Dom
Kultury. Zdjęcia należy wysyłać
do 28 dnia każdego miesiąca.
Więcej informacji: www.mgoklidzbark.com
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Inwestycje w Gminie

A K T UA L NO Ś C I

Trwa realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Rekordowy budżet opiewający na 16
milionów zakłada 64 zadania inwestycyjne, które skupią się wokół najważniejszych aspektów życia mieszkańców gminy.

Chodnik na Jeleńskiej w końcu po dwóch stronach
Inwestycja prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Działdowie zakłada też wymianę starej, poniszczonej
nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą jest firma PRDI SA z Mławy. Całkowity koszt inwestycji, której zakończenie
planowane jest w połowie maja to 384 738,48 zł.

Chodnik na 1000-lecia
Zakończyły się prace przy budowie chodnika za 83 068, 68 zł na ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie wykonywane przez
formę KAMEX.
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Targowisko Miejskie
Pomimo odnalezienia na terenie placu
budowy dwóch pocisków artyleryjskich
prawdopodobnie z czasów II wojny
światowej prace trwają zgodnie
z harmonogramem. Do tej pory w części
położona została kostka brukowa oraz
wykonane zostały fundamenty pod
wiaty handlowo – targowe. I etap prac
zakłada również wykonanie terenów
zielonych, oświetlenia i ogrodzenia,
a także montaż automatycznych
samoczyszczących się nowoczesnych
toalet. Wartość całego zadania wynosi
1 620 009,36 zł.

Most na ul. Działdowskiej
Zakończył się kolejny etap prac przy
przebudowie mostu na ul. Działdowskiej.
Na moście wylany został beton.
Inwestycja wykonywana wspólnie
z Zarządem Dróg Wojewódzkich
zakończona zostanie jeszcze przed
wakacjami.
Parking przy żłobku
Trwa przebudowa wjazdu oraz parkingu przy lidzbarskim żłobku. Inwestycję za 99 986,70 zł wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Lidzbarku.

Ponadto do końca czerwca wykonanych zostanie szereg innych inwestycji:
• Budowa chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej w Klonowie – 119 900 zł, PGK Sp. z o. o
• Przebudowa drogi na plaży w Tarczynach – 39 500 zł, PGK Sp. z o. o
• Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie – 79 950 zł, firma KAMEX
• Zagospodarowanie działki nr 437 przy ul. Lipowej – 49 464,22 zł, PGK Sp. z o. o
• Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie – 37 207,50 zł, firma KAMEX
• Urządzenie placu zabaw przy stawie w Kiełpinach – 24 990,15 zł, firma NOVUM
• Budowa placu zabaw przy ul. Południowej – 29 612,25 zł, firma AVID Ekologiczne Place Zabaw
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Roztańczony Lidzbark – Miasto Rytmu 2018
A K T UA L NO Ś C I

To była niezwykła niedziela w Lidzbarku – bardzo żywiołowa, widowiskowa i energetyczna. Ponad pół tysiąca młodych
tancerzy bawiło się i konkurowało o miejsca na podium w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Lidzbark Miasto Rytmu 2018”.

Przegląd ten to ukłon w stronę pasjonatów wszelakich
technik tańca. To coś więcej niż rywalizacja, czyli
niezwykłe widowisko tancerzy w każdym wieku, to
przede wszystkim Święto Tańca, podczas którego każdy
znalazł coś ciekawego dla siebie. Już trzeci rok z rzędu
dostarczyliśmy publiczności niezapomnianych wrażeń.
Tego dnia entuzjastycznie na scenie zadebiutowała pani
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Marlena
Komosińska, która od 16 kwietnia piastuje to stanowisko.
Witamy i życzymy wielu sukcesów i kulturalnych
przedsięwzięć.
Festiwal odbył się w trzech kategoriach wiekowych,
zgromadził 21 zespołów z 7 miejscowości. Występy
uczestników oceniało sympatyczne i profesjonalne jury,
w którym zasiedli – Magdalena Soszyńska (Soszyńska
Dance Academy) i Michał Kaczorex Kaczorowski.
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Koncertowy Dzień Patrona
A K T UA L NO Ś C I

Szczególny nastrój towarzyszył tegorocznym obchodom Dnia Patrona. Postać św. Wojciecha stała się bliska nam
wszystkim. Rada Miejska w roku 1997 roku podjęła uchwałę o ustanowieniu św. Wojciecha Patronem naszego miasta.
23 kwietnia 2004 r. w Lidzbarku odbyło się wprowadzenie do kościoła parafialnego relikwii św. Wojciecha. Msza Święta
z udziałem wielu księży celebrowana była przez Ekscelencję ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.

Od trzech lat władze miasta traktują obchody Dni Patrona
priorytetowo i powierzają to zadanie harcerzom. Dzięki
inicjatywie burmistrza Macieja Sitarka i zaangażowaniu
Hufca ZHP Lidzbark po raz kolejny mieliśmy okazję
uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, które
zgromadziło bardzo liczną publiczność.
Podczas zorganizowanego w Kościele pw. Św. Wojciecha
koncertu zabrzmiało największe dzieło Jana Sebastiana
Bacha – „Wariacje Goldbergowskie” w aranżacji na trio
smyczkowe w składzie: Maja Kwiatkowska – skrzypce,
Karalina Orsik-Sauter – altówka, Mat Kwiatkowski –
wiolonczela.
Z całą pewnością osoby, które wzięły udział w koncercie
opuściły mury świątyni zarażone miłością do muzyki
klasycznej i bogatsze o niepowtarzalne wrażenia
muzyczne i estetyczne.
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Welex znowu na lidzbarskich drogach
A K T UA L NO Ś C I

„Lidzbarski busik” po raz kolejny wyjechał na nasze drogi. Ze względu na remont mostu na ul. Działdowskiej trasa ulegnie
drobnej zmianie. Kolejnością zamienią się postoje na przystankach Plac Hallera oraz ul. Działdowska - Bulwarze.

Poprzedni sezon zakończył mając na liczniku 7 tysięcy przejechanych kilometrów. To prawie tyle jak do Lizbony
i z powrotem. Dla porównania Welex w roku 2016 przejechał 5,5 tys. kilometrów. Czy w tym roku po praz kolejny
uda się pobić rekord przejechanych kilometrów? W tym sezonie Welex pozostaje darmowym środkiem transportu dla
mieszkańców i turystów i kursuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wtorku – trasa turystyczna).
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III Lidzbarskie Spotkania z Poezją

K U LTU RA

Ideą tego, cieszącego się dużym zainteresowaniem, wydarzenia jest popularyzacja wiedzy literackiej oraz uwrażliwienie
dzieci i młodzieży na piękno ojczystego języka – waloru szczególnie obecnego w słowie poetyckim oraz w obszarze szeroko pojętej literatury pięknej.
W piątek,13 kwietnia w galerii Nowa Przestrzeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbyła się III edycja
tego konkursu.
Konkurs od lat przyciąga sporą grupę dzieci i młodzieży
– w tym roku twórczo rywalizowali ze sobą uczestnicy ze
wszystkich szkół podstawowych miasta i gminy Lidzbark występując w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI
oraz klasa VII i uczniowie klas gimnazjalnych (recytacja utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy).
Elementem wyróżniającym tegoroczną edycję było sięganie, zwłaszcza przez starszych recytatorów, po
utwory mniej popularnych polskich autorów wierszy
i prozy. Poziom wykonawczy konkursu, co podkreślili członkowie profesjonalnego jury, stał na bardzo wysokim poziomie.
W poszczególnych kategoriach wiekowych przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
• Kat. Klasy VII i uczniowie klas gimnazjalnych
I miejsce: Julia Wacławska
II miejsce: Julia Waleszkowska
III miejsce: Kinga Nowińska
Wyróżnienia: Alicja Napiórkowska i Wiktoria Świniarska

• Kat. Klasy I – III
I miejsce: Nina Sosnowska
II miejsce: Kornel Rakocki
III miejsce: Jagoda Brzóska
Wyróżnienia: Michalina Dąbrowska i Nikola Rolka

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy III Lidzbarskich Spotkań z Poezją otrzymali cenne nagrody rzeczowe (książki) oraz pamiątkowe dyplomy. Czytajmy i recytujmy poezję, dzięki niej bowiem – o czym wspomniał zamykając wydarzenie gospodarz
Lidzbarka, burmistrz Maciej Sitarek – życie staje się piękniejsze, a emocje i uczucia – łatwiejsze do wypowiedzenia.

• Kat. Klasy IV – VI
I miejsce: Nadia Rynkiewicz
II miejsce: Amelia Szulc
III miejsce: Martyna Pawelska
Wyróżnienia: Zuzanna Pater i Mirosław Cybulski
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IX FESTIWAL
MIAST
LIDZBARK SOBOTA 26.05.2018
PARK SPORTOWO - REKREACYJNY, UL. GARBUZY
Program:

Zapraszamy

