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Aktualności

Solidarni z Ukrainą

Łączą nas nie tylko niebiesko - żółte barwy, ale przede
wszystkim chęć życia w wolnym i suwerennym kraju.
Każdy z nas ma prawo do wolności... Ukraina walczy
nie tylko o swoją wolność ale także o wolność naszą,
Europy i całego świata.
Pod koniec kwietnia do Lidzbarka prosto ze słonecznych Włoch
przyjechała kolejna pomoc dla
naszych nowych, ukraińskich
mieszkańców. Wszystko dzięki
naszym włoskim przyjaciołom
z miasteczek Cittaslow International na północy Włoch: Asolo,
Follina i Soligno. Podobnie jak my
zorganizowali oni zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które tirem
przez Europę wysłali prosto do
Lidzbarka. Podziękowania należą
się przede organizatorom zbiórki
Burmistrzowi Asolo – Mauro Migliorini, Zastępcy Burmistrza Folliny – Luca Zanta, Burmistrzowi
Soligno – Mattia Perencin oraz
Dyrektorowi Generalnemu Citta-

slow International – Pier Giorgio
Oliveti. Dzieci z Folliny przygotowały także specjalny prezent dla
Burmistrza Lidzbarka i naszych
mieszkańców – list, który wspólnymi siłami napisały po polsku!
– Serdecznie dziękujemy za
wsparcie i pomoc dla naszych
ukraińskich mieszkańców. To
piękny gest włosko – polskiej solidarności miasteczek Cittaslow.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, że
mieszkańcy włoskich miasteczek
pomimo ogromnej odległości potrafią solidaryzować się z Ukraińcami, których dotknęła wojna.
Teraz my postaramy się posegregować wszystkie dary, które do
nas przyjechały i rozdystrybuować

je do najbardziej potrzebujących
ukraińskich rodzin. – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
8 kwietnia natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lidzbarku stał się dniem ludzi
dobrej woli. Wszystko za sprawą
koncertu charytatywnego dla
uchodźców z Ukrainy. Inicjatorką
pomysłu była Patrycja Kilanowska. Ten szlachetny impuls obudził w naszej społeczności pełne
zaangażowanie, bezinteresowną
gotowość do działania i potrzebę
uczestnictwa w tak szczytnym
przedsięwzięciu. Organizacją
koncertu zajął się Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Lidzbarku, przy
pełnym wsparciu Szkoły Podstawowej Nr 1 im T. Kościuszki oraz
Hufca ZHP również w Lidzbarku.
Koncert rozpoczął się od solowych występów, które stały się
międzypokoleniowym spoiwem
łączącym wspólny cel i muzyczną pasję ludzi, którym w duszy
gra. Na scenie pojawili się wyjąt-

kowi lidzbarscy artyści: Patrycja
Kilanowska, Natalia Pawelska,
Zuzanna Pater, Julia Drumińska,
Marta Wiadrowska, Marlena Komosińska, Anna Wasielewska,
Hanna Lemańska, Mariusz Gołębiowski, Krzysztof Rychcik. Dopełnieniem artystycznego dzieła był
koncert zespołu „Welcome To The
Machine”. Rozstrzygające w tym
wydarzeniu było uczestnictwo

mieszkańców, którzy swoją obecnością i hojnością przyczynili się
do sukcesu, jakim było pozyskanie aż 2 500 złotych. Wszystkie te
pieniądze zostaną spożytkowane
na zakup niezbędnych produktów
dla uchodźców. Ogromne podziękowania ślemy wszystkim, dzięki
którym staliśmy się potrzebni
i skuteczni, a nasza pomoc wymierna.

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
ISSN 2392-3059
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Inwestycje

Wiosenne inwestycje w pełni

Klonowo przed remontem

Trwa realizacja
tegorocznego budżetu
inwestycyjnego. Teraz
czas na drogi i chodniki.
Klonowo

Przy świetlicy wiejskiej w Klonowie ukończono właśnie budowę sceny plenerowej. Całkowita
wartość zadania to niespełna 100
tysięcy złotych. Decyzją mieszkańców sołectwa część zadania
została zrealizowana w ramach
funduszu sołeckiego. Dzięki tej
inwestycji mieszkańcy Klonowa
będą mogli organizować zabawy
nie tylko wewnątrz świetlicy, ale
również na zewnątrz na przygotowanym do tego placu.
- Scena plenerowa w Klonowie
to miejsce, które będzie służyło
mieszkańcom sołectwa do organizacji wydarzeń lokalnych, jak np.
Noc Świętojańska czy Zakończenie Wakacji. Od teraz spotkania
mieszkańców będą odbywały
się nie tylko w świetlicy, ale
również na zewnątrz. Cieszę się,
że powstanie tej sceny decyzją
mieszkańców zostało częściowo

Kiełpiny

Klonowo po remoncie
sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego – mówi Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek.

ul. Lipowa

Po wycince drzew, która była niezbędna do dalszego remontu ulicy
Lipowej czas na chodnik. Trwają prace związane z układaniem
kostki w miejscach, gdzie dawniej
stały lipy utrudniające pieszym
poruszanie się. Warto zaznaczyć,
że lipy z ulicy Lipowej nie znikną
jednak całkowicie. Wycięte zostały
te, które utrudniały mieszkańcom
i turystom poruszanie się. Dzięki
ich usunięciu wzrośnie bezpieczeństwo na drodze oraz komfort
spacerowania. Kolejnymi etapami
remontu ulicy Lipowej będzie wymiana nawierzchni drogowej oraz
położenie nowego chodnika, a także nasadzenie nowych drzew.
– Po wycięciu przeszkadzających w poruszaniu się lip czas na
remont chodnika przy ulicy Lipowej. Już wkrótce wyremontujemy
drogę prowadzącą do Plaży Miejskiej, a dla pieszych właśnie w tej
chwili zapewniamy uzupełnienie
brakujących odcinków chodnika

– mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Kiełpiny

Trwa budowa drogi i chodników
w miejscowości Kiełpiny. W ramach
inwestycji powstanie droga z kostki

brukowej oraz przylegające do niej
chodniki. Całkowita wartość zadania to blisko 250 tysięcy zł.

Malowanie pasów

Pasy na przejściach, jezdniach i parkingach informują

użytkowników o organizacji
ruchu w danym miejscu i służą zwiększeniu bezpieczeństwa. Dlatego warto, aby były
dobrze widoczne. Od kilku dni
trwa malowanie pasów w naszym mieście.

ul. Lipowa

Malowanie pasów
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Lidzbark dla dzieci

W Lidzbarku powstała nowa
przestrzeń zabaw dla dzieciaków
Mowa o Welskim Parku Zabaw, który swoje oficjalnie
otwarcie miał na początku kwietnia. Do dyspozycji
milusińskich dostępna jest dwupiętrowa konstrukcja
ze zjeżdżalnią, basenem z kulkami, drabinkami,
schodkami, trampolina, a także cała masa zabawek.
To pierwszy taki dziecięcy park
rozrywki w naszym mieście. Welski
Park Zabaw przy ul. Targowej to
także miejsce na organizację imprez
okolicznościowych dla Waszych pociech czy urodzin. Dla rodziców przy-

gotowany jest kącik do odpoczynku
na kanapie z pyszną kawą i herbatą,
a także sklepik ze słodkościami i zabawkami. Wstęp – od poniedziałku
do piątku 15 zł za godzinę, sobota
i niedziela – 18 zł za godzinę.

Zabawy z tablicą interaktywną

Grupa Jeżyki z Przedszkole
Miejskie Lidzbark zaprosiła
na swoje zajęcia Burmistrza
Lidzbarka Macieja Sitarka.

Dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności matematyczne, pisania literek, sylabizowania, a także
układania puzzli, rozwiązywania

logicznych układanek czy grania
prostych melodii. Wszystko to
przy pomocy interaktywnej tablicy,
w którą jakiś czas temu wzbogaciło

się przedszkole. Kilka zagadek przygotował dla dzieci także Burmistrz
Lidzbarka. Przedszkolaki mogły wykazać się wiedzą m. in. na temat

lidzbarskiego herbu, znajomości
nazwy jeziora, rzeki czy klubu piłkarskiego, a także kolorów barw
Polski, Ukrainy czy Lidzbarka.

Ochotnicze Straże Pożarne

str. 5

Zebrania sprawozdawcze
jednostek OSP
Ochotnicza Straż Pożarna
to nie tylko strażnica
i sprzęt, to także grupa
ochotników, która
coraz częściej swym
poziomem wyszkolenia,
wiedzy i umiejętności
ratowniczych dorównuje
kolegom z PSP.
W ostatnich latach
zauważono duży wzrost
liczby młodych osób
wstępujących w szeregi
strażaków ochotników,
tym samym powiększając
grono „rycerzy Floriana”.
W ostatnich tygodniach na terenie gminy odbyły się Zebrania
Sprawozdawcze Ochotniczych
Straży Pożarnych za rok 2021.
Spotkania odbyły jednostki
w Kiełpinach, Bryńsku, Wąpiersku, Tarczynach Lidzbarku oraz
Starym Dłutowie. Standardowo
były one okazją do sprawozdań
z działalności OSP, sprawozdań finansowych, sprawozdań komisji
rewizyjnych oraz udzielenia zarządom absolutorium za ubiegły rok.
Na zebraniach przestawiono również plany działalności jednostek
i plany finansowe na rok 2022.
Rok 2021 był trudny dla strażaków pod względem odnoto-

wanej wysokiej liczby zdarzeń
spowodowanych
wichurami,
które przechodziły nad naszym
rejonem, czy też intensywnymi
opadami deszczu. To też kolejny
rok pandemii Covid-19, do zwalczania której byli skierowani również druhowie, którzy brali udział
w dystrybucji ulotek, maseczek
oraz pomagali w dowozie osób
niepełnosprawnych oraz mających trudności w samodzielnym
dotarciu po punktów szczepień.
Zebrania sprawozdawcze OSP
są także okazją do podziękowań
strażakom za ich ofiarną codzienną służbę na rzecz lokalnej
społeczności oraz do wręczenia

sprzętu oraz umundurowania
zakupionego z budżetu Gminy
Lidzbark. Strażacy z lidzbarskiej
jednostki otrzymali zakupioną za
kwotę 6 500 zł. pilarkę spalinową Husqvarna 592 XP. To nowa
generacja pilarek spalinowych
dużej mocy o pojemności 90 cm3
oraz długiej prowadnicy. Pilarki
spalinowe wykorzystywane są
przez straże pożarne gdy zachodzi
pilna potrzeba dotarcia do osób
poszkodowanych, uwięzionych
za przeszkodami z drewna (konstrukcjami budowlanymi), przywrócenia komunikacji na drodze
zatarasowanej przez powalone
drzewo lub drzewa, przy usuwaniu skutków katastrof czy wykonania prostych konstrukcji drewnianych, zabezpieczających inne
działania ratownicze. Przekazany
sprzęt wpłynie niewątpliwie na
zwiększenie potencjału ratowniczego jednostki OSP w Lidzbarku.
Zebranie w Dłutowie było
z kolei okazją do porozmawia-

nia na temat przyszłorocznych
obchodów 110-lecia jednostki,
a także zakupu działki pod budowę nowej strażnicy dla OSP
Dłutowo. W spotkaniu licznie
uczestniczyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to grupy dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym zrzeszone przy
Ochotniczych Strażach Pożarnych. W całym kraju młodzieży
działającej przy OSP jest w sumie
ok. 100 000. Na terenie naszej
gminy jest blisko 70 młodych
strażaków z czterech jednostek
gminnych: Bryńska, Kiełpin,
Lidzbarka i Dłutowa. Zamiłowanie do straży przekazywane
jest z pokolenia na pokolenie i
pielęgnowane od najmłodszych
lat. Najmłodsi adepci MDP mają
bowiem niespełna 6 lat. Obecnie
na terenie Gminy Lidzbark funkcjonuje 5 młodzieżowych drużyn.
Podczas zebrania OSP w Starym Dłutowie pojawił się nowy

element uroczystości. Komendant
Powiatowy PSP w Działdowie st.
bryg. Leszek Góralski wraz z Burmistrzem Maciejem Sitarkiem
oraz władzami jednostki dokonali wręczenia druhom seniorom
jednych z pierwszych wydanych
decyzji o przyznaniu świadczenia
ratowniczego. Zgodnie z ustawą
z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych świadczenie ratownicze w wysokości
200 zł. miesięcznie przysługuje
strażakowi ratownikowi OSP,
który czynnie uczestniczył jako
członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych
(wymagany bezpośredni udział
co najmniej raz w roku) - przez
co najmniej 25 lat (w przypadku
mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet), oraz osiągnięcia przez
strażaka ratownika OSP wieku 60
lat w przypadku kobiet, bądź 65
lat w przypadku mężczyzn.
Wyróżnionym w ten sposób druhom serdecznie gratulujemy.
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Wielkanoc w Lidzbarku

Jarmark Wielkanocny za nami
Wielkanocne palmy
i stroiki, różnorodne
wypieki i inne potrawy.
To wszystko można
było degustować
i kupić podczas
„Wielkiego Jarmarku
Wielkanocnego”, który
odbył się w pierwszą
niedzielę kwietnia.
W tym roku gościliśmy 30
wystawców, a hala po brzegi wypełniona była stoiskami
m.in.: z rękodziełem, ozdobami świątecznymi, palmami i
wypiekami. Nie zawiedli także
mieszkańcy, którzy odwiedzili
Jarmark. Nie obyło się także
bez programu artystycznego,
który bogaty był w występy
podopiecznych szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark,
przedszkoli oraz Żłobka Miejskiego, a także harcerzy.
Podczas Jarmarku rozstrzygnięto także konkurs plastyczny
na najładniejszą ozdobę wielkanocną organizowany przez
MGOK Lidzbark.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w
organizację Jarmarku, przede
wszystkim wystawcom za przygotowanie
niesamowitych,
kolorowych stoisk, pysznych
wielkanocnych potraw oraz
poświęcony czas. Serdeczne
podziękowania kierujemy także do występujących, a także
wszystkich osób, które odwiedziły nasz Jarmark.

Wielkanoc w Lidzbarku
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Mam autyzm, a Ty jaką masz supermoc?

2 kwietnia obchodzony
jest Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu.
Dzień ten rozpoczyna
Światowy Miesiąc Wiedzy
Na Temat Autyzmu,
który ma zwrócić uwagę
społeczeństwa na
problemy i potrzeby osób
z wyjątkową supermocą.
Gmina Lidzbark po raz pierwszy
włącza się w obchody Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu. Inicjatorką wydarzenia była Pani Marta
Trzcińska, mieszkanka Lidzbarka.
Tego szczególnego dnia Lidzbark
wyruszył niebieskim pochodem
ulicami miasta. Do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
dołączyły szkoły podstawowe z terenu Gminy Lidzbark, lidzbarskie
szkoły ponadpodstawowe, przedszkola, Żłobek Miejski, podopieczni
SDŚ Lidzbark, hufiec ZHP, a także
mieszkańcy Lidzbarka. Przemarsz
miał swój finał przy Bulwarze nad
Welem. Tam na wszystkich czekała
gorąca kawa, herbata i zupa. Nie
zabrakło słodkości, pysznego tortu
przygotowanego specjalnie na tę
okazję oraz kiełbasek z grilla.
Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz darczyńcom bez których
nie udałoby się zorganizować tego
niebieskiego, wyjątkowego dnia.
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Ekologia

Nowoczesne, ekologiczne piece
centralnego ogrzewania zostaną
zamontowane w kolejnych domach
Piece węglowe starego typu nazywane „kopciuchami” charakteryzują się tym, że można w nich spalić niestety wszystko. I często właśnie
tak bywa. Oprócz węgla trafia do nich wszystko, np. śmieci, z których do atmosfery uwalnia się wiele bardzo szkodliwych substancji
zanieczyszczających powietrze. Właśnie z tymi Gmina Lidzbark chce walczyć. Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w naszej gminie
prowadzony jest program, dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na
proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek podpisał kolejne umowy
z mieszkańcami Gminy Lidzbark.
To już szósta edycja tego programu w naszym mieście. W poprzednich latach wymieniono 159
pieców. Dopłaty w wysokości do
3 tysięcy złotych umożliwią likwi-

dację starych kopciuchów i zakup
ekologicznych urządzeń. Wnioski
można składać do 31 lipca.
Podpisane zostały także 3 umowy na budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Dwie z nich
powstaną w Ciborzu, natomiast
jedna w Bryńsku.

Co należy zrobić, aby ubiegać się o wymianę pieca?
Przede wszystkim należy wypełnić wniosek. Formularze dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy
w Lidzbarku, a także na stronie internetowej bip.umig.lidzbark.pl i www.lidzbark.pl. Wnioski należy
dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark do końca lipca.
Warto pamiętać, że o kolejności przyznania dofinansowania decyduje data wpłynięcia poprawnie
wypełnionego, kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Złóż deklarację CEEB tylko do końca czerwca
Do tej pory tylko 47% właścicieli budynków mieszkalnych,
obiektów usługowych oraz innych budynków i lokali
niemieszkalnych z terenu naszej gminy przekazało informację
o sposobie ich ogrzewania. Złożenie deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r.
Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub
w wersji papierowej, za pośrednictwem naszego urzędu. Zapra-

szamy również do odwiedzenia
strony https://www.gunb.gov.
pl/.../centralna-ewidencja...,
na której znajdziecie Państwo

m.in. filmy instruktażowe, wzory
wniosków i deklaracji oraz bogatą
sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
Deklaracja to rodzaj ankiety
w której podaje się:
• imię i nazwisko;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest
źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodza-

ju eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła lub
źródeł spalania paliw oraz o ich
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
• numer telefonu właściciela
lub zarządcy (opcjonalnie);
• adres e-mail (opcjonalnie).
Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł
ciepła, uruchomionych od 1 lipca
2021 r. należy składać w ciągu 14

dni od dnia uruchomienia źródła
ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł
ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30
czerwca 2022 r.
W Urzędzie Miasta i Gminy
w Lidzbarku sprawami deklaracji zajmuje się Wydział Geodezji
i Ochrony Środowiska. Kontakt
z Wydziałem: tel. 23 696 1 505
wew. 137
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Lidzbark na majówkę

Majówka 2022? Tylko w Lidzbarku!
Komu z nas nie brak naładowania baterii. Wielość
ścieżek pieszych oraz rowerowych to gwarancja udanej
wycieczki i możliwość poznania wielu ciekawych miejsc,
których przecież w Lidzbarku nie brakuje. Mamy dla Was
przygotowane także imprezy zarówno sportowe, jak
i kulturalne. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku przygotował dla Was szereg wydarzeń
sportowych i kulturalnych. Już 1
maja rozpoczynamy sezon w kawiarence Cittaslow nad Małym
Jeziorkiem, gdzie można napić
się smacznej kawy, zjeść lody
i odpocząć z pięknym widokiem
na Małe Jeziorko. Tego dnia na
najmłodszych czekać będą także dmuchańce i inne sportowe
atrakcje. 2 maja zapraszamy natomiast na biegi przełajowe, czyli
Lidzbarska 5-tka i 10-tka. Tego
samego dnia odbędzie się także
pierwszy w Lidzbarku koncert szantowy, który odbędzie się w parku
sportowo – rekreacyjnym nad Małym Jeziorkiem.
Wszystkim mieszkańcom i turystom proponujemy aktywny
wypoczynek na świeżym powietrzu połączony z poznawaniem
ciekawych miejsc na terenie naszej gminy. Lidzbark jest bramą
wjazdową na Warmię i Mazury.
Miasteczko usytuowane jest nad
Jeziorem Lidzbarskim, rzeką Wel
oraz na terenie dwóch Parków
Krajobrazowych: Welskiego oraz
Górznieńsko-Lidzbarskiego. Nieważne w jakim punkcie Lidzbarka
jesteście i gdzie nie spojrzycie, naokoło rozpościerają się przepiękne
lasy. Nic dziwnego, bowiem lasy
w naszej gminie stanowią prawie
50% obszaru i są doskonałym
miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, połączonej
z obserwacją chronionych i unika-

towych siedlisk roślin niespotykanych nigdzie indziej.
Warto odwiedzić pomniki przyrody zlokalizowane na terenie
Welskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Lidzbark.
W granicach Welskiego Parku Krajobrazowego najokazalszy okaz
lipy drobnolistnej rośnie w Rybnie,
a jej obwód w pierśnicy wynosi 530
cm. Na szczególną uwagę zasługuje także grusza pospolita w Wąpiersku, gdyż drzewa owocowe

rzadko zastają pomnikami przyrody. W Parku są także dwie aleje
pomnikowe. Pierwsza z nich znajduje się w Lidzbarku nad jeziorem
Lidzbarskim i tworzą ją głównie
lipy. Drugą jest powołana w 2008
roku aleja w Prętkach stworzona
głównie z klonów. W 2019 roku na
terenie gminy Grodziczno, przy gra-

nicy rezerwatu Piekiełko i łąki zwanej Pszczółkową Polaną powołano
pomnikiem przyrody okaz szakłaka pospolitego. To jeden z trzech
szakłaków pospolitych objętych
ochroną w Polsce i jedyny o pokroju drzewa. Krzew ten rozgałęzia
się na 6 konarów na wysokości 90
cm od ziemi a obwód poniżej roz-

gałęziania wynosi 160 cm. Nieco
dalej, bo w Przerodkach w Gminie
Lubowidz znaleźć można natomiast
unikalną sosnę, zwaną Sosną Bezgranicznej Miłości.
Z wieży widokowej usytuowanej nad Małym Jeziorkiem na
tzw. cyplu, do której prowadzi 48
schodów, podziwiać można ma-

lowniczą panoramę jeziora Lidzbarskiego i jego okolicę.
Dodatkową atrakcją dla osób
interesujących się grami terenowymi może być geocaching.
Nadrzędną ideą zabawy jest
zachęcenie jej uczestników do
odwiedzenia miejsc, w których
ukryte są skrytki. Niektóre miejsca
są trudno dostępne, mało znane,
rzadko odwiedzane, a przy tym
atrakcyjne i jako takie uznane za
godne prezentacji uczestnikom
gry. W promieniu 25 kilometrów
od Lidzbarka znajduje się niespełna 1000 skrytek, a na terenie
samego Lidzbarka prawie 150. Ile
z ich uda Wam się znaleźć podczas
majowego weekendu?
Majówka nie może się odbyć
bez… majówki, czyli znanej każdemu mieszkańcowi naszego miasta
wycieczki naokoło Lidzbarskiego
jeziora.
Amatorzy kolarstwa znajdą w Lidzbarku profesjonalną ścieżkę Weltrack. Jest to singletrack o długości
8480 m. Weltrack jest więc pierwszą i najdłuższą trasa rowerowa
w północnej Polsce, która biegnie
wokół Jeziora Lidzbarskiego i przez
rezerwat przyrody Klonowo. Jest
wąską dróżką, do uprawiania kolarstwa górskiego, która ma szerokość w przybliżeniu odpowiadającą
szerokości roweru. Szlak jest gładki,
szybki oraz zawiera techniczne sekcje składające się z zakrętów, band
i muld. Poza Weltrackiem na terenie naszej gminy mamy ponad 50
km oznakowanych ścieżek, a także
kilometry nieoznakowanych i niezwykle urokliwych leśnych ścieżek,
które bez problemu można zwiedzić rowerem.
Na wszystkich miłośników wędkowania czekają jeziora i stawy
obfitujące w wiele gatunków ryb.
W rzece płoć, kleń, jaź, w jeziorach leszcz, sandacz, sum, boleń
czy płoć to raj dla każdego zapalonego wędkarza. Pozwolenie na
połów ryb nabyć można w sklepie
wędkarskim ul. Plac Hallera 2.
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Dołącz do rodziny Welu
Ludowy Klub Sportowy
Wel Lidzbark został
utworzony w 1958 roku.
Aktualnie nasz Wel
prowadzi trzy dyscypliny
sportowe.
Sekcja piłki nożnej to drużyna seniorska grająca w A klasie, której
trenerem jest Piotr Cybulski oraz
juniorska mierząca się z drugą
ligą wojewódzką, którą trenuje
Arkadiusz Raszkowski. Sekcja tenisa stołowego prowadzona przez
trenera Sławomira Ostrowskiego
zdobywa tytuły wysokiej rangi
w całym kraju. Sekcje siatkówki
prowadzi trener Krzysztof Kopowski. W 2022 roku odbył się nabór
najmłodszych dziewcząt, które zaczynają swoją przygodę ze sportem
biorąc udział w cyklu „Kinder Sport
o mistrzostwo województwa”.
W ostatnim czasie w Welu duże
zmiany! Nowy zarząd o którym pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu działa na pełnych obrotach.

- Dziękujemy przede wszystkim
naszym kibicom którzy są z Welem
na dobre i na złe. Stadion Miejski przy ulicy Lipowej gości coraz
więcej sympatyków piłki nożnej.
Na każdym meczu mamy dla ki-

biców naszego Klubu ciepłe dania
z grilla oraz stoisko przy którym
można kupić gadżety z logiem
LKS Wel. Innowacyjnym rozwiązaniem, które wprowadziliśmy
w tym sezonie są spotkania za-

wodników z psychologiem sportu Jakubem Chejna. Nasi piłkarze
podczas sesji z Panem Jakubem
odbywają rozmowy dotyczące
treningu motywacyjnego oraz
mentalnego. Kolejną nowością

jest tzw. „cegiełka”. Nabywając ją
za jedyne 5 zł kibice zasilają konto Welu, a tym samym wspierają
jego działalność. Każda cegiełka
bierze udział w losowaniu nagród,
w którym można wygrać gadżety
związane z Klubem. Korzystając
z możliwości chcielibyśmy bardzo podziękować Burmistrzowi
Lidzbarka Maciejowi Sitarkowi
oraz Radzie Miejskiej w Lidzbarku za wsparcie naszych działań
na rzecz klubu oraz przyznanie
corocznej dotacji na jego dalsze
funkcjonowanie.
Dziękujemy
również naszym nowym sponsorom, którzy zdecydowali się na
współpracę z Welem: Masarnia
Kamiński, Andrew Pub Gródki,
Drukarnia WelPrint, Freshwal Paweł Waleszkowski, P.H.U. Jupiter
Jerzy Masłowski. Cieszymy się na
współpracę z dotychczasowymi
i nowymi sponsorami, ale również
serdecznie zapraszamy wszystkie
zainteresowane firmy z naszego
regionu do wsparcia działalności
Welu – mówi Prezes Zarządu LKS
Wel Lidzbark Andrzej Krawczyński.

Szaleństwo aktywnych podróży już wkrótce opanuje Lidzbark!
Na rowerach, hulajnogach,
rolkach czy wrotkach w taki sposób uczniowie
lidzbarskich szkół
podstawowych będą
docierać na zajęcia
przez cały maj w ramach
ogólnopolskiej kampanii
Rowerowy Maj.
Już 4 maja rozpoczynamy kolejną w naszym mieście edycję kam-

panii Rowerowy Maj. Tym razem
udział w akcji weźmie rekordowa liczba 600 uczniów z naszej
gminy! Tym razem w akcji udział
bierze Szkoła Podstawowa nr 1
w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach, Wąpiersku,
Dłutowie i w Bryńsku. Rowerowy
Maj to aktywność nie tylko akcja
dla dzieci, ale z pewnością dla rodziców, którzy codziennie odprowadzają swoje pociechy goniąc za
nimi do szkoły. A wiadomo - dzie-

ci na dwóch kołkach z pewnością
mają lepsze przyspieszenie niż
rodzice na dwóch nogach.
Rowerowy Maj to największa
w Polsce kampania popularyzująca codzienną jazdę rowerem
wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji
jeszcze więcej dzieci zacznie korzystać z aktywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu.
Każdego dnia od 4 maja do 31
maja uczestnicy za dojazd na zajęcia otrzymywać będą naklejki,

które przykleją do dzienniczka
rowerowego i na plakat klasowy. Na zakończenie rywalizacji
najaktywniejsi otrzymają nagrody

a najaktywniejsza szkoła zdobędzie nagrodę. Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej pogody
i kompletu naklejek.
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Konkurs o tradycjach wielkanocnych
6 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 1 Lidzbarku w ramach
realizacji szkolnego programu edukacji regionalnej: „Cudze
chwalicie, swego nie znacie, czyli jak nowoczesny młody
człowiek dba o tradycje swojego regionu” zorganizowała
Gminny Konkurs „Tradycje Świąt Wielkanocnych”.
W konkursie udział wzięli
uczniowie klas 5 i 6, reprezentujący następujące szkoły: Szkołę
Podstawową nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im.
Szarych Szeregów w Lidzbarku,
Szkołę Podstawową w Bryńsku,
Szkołę Podstawową im. Henryka
Sienkiewicza w Starym Dłutowie,
Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kiełpinach oraz oczywiście
szkołę – Organizatora.

Oczekując na wyniki testu,
uczestnicy konkursu dzięki uprzejmości pana Zygmunta Mężykowskiego mieli możliwość obejrzenia wystawy „Gdy nie istniały
sms-y, Facebook i Tik-Tok - Pocztówki Świąt Wielkanocnych z poprzedniego wieku". Pocztówki,
które pan Zygmunt zaprezentował zebranym pochodzą z jego
prywatnej kolekcji i zrobiły na
wszystkich duże wrażenie.

Uczniowie wzięli również udział
w warsztatach kulinarnych poprowadzonych przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Miłostajkach „Helenki”, w trakcie których samodzielnie
wykonali przepyszną tradycyjną sałatkę jarzynową. Miłą niespodzianką dla uczestników konkursu były
domowe muffinki i własnoręcznie
wykonane kwiaty z bibuły od członkiń KGW Miłostajki.
Klasyfikacja konkursowa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 1 w Lidzbarku
II miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Lidzbarku
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Bryńsku

