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Aktualności

Burmistrz z absolutorium
i wotum zaufania
30 maja odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej
w Lidzbarku, podczas której Radni Rady Miejskiej
w Lidzbarku przyznali Burmistrzowi Lidzbarka wotum
zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok.
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przedstawił zgromadzonym
raport o stanie Gminy, który zawierał szczegółowe dane finansowe gminy oraz najważniejsze
spośród wykonanych w 2021 roku
inwestycji, wśród których znalazły
się m. in. budowa stacji podnoszenia ciśnienia, kawiarenki Cittaslow, utworzenie Klubu Senior +
w Wawrowie, budowa skateparku,
pumptrack’u i części rekreacyjnej
na targowisku miejskim, budowa tężni solankowej, remont
przychodni zdrowia, przebudowa
ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej, przebudowa dróg gminnych
w Jamielniku, budowa chodnika
wraz z oświetleniem ulicznym
przy ul. Główny Dworzec, a także
szereg inwestycji zrealizowanych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu
Inicjatyw Lokalnych czy przy współpracy z powiatem działdowskim.
W trakcie realizacji budżetu za
2021 r. gmina osiągnęła dochody
budżetowe w wysokości 77 757
128,32 zł, wydatki budżetu Gminy przyjęto natomiast w kwocie 81
430 693,98 zł. Warto zaznaczyć,
że w 2021 roku udało się osiągnąć
najwyższy od wielu lat procent
wydatków majątkowych, tj. 20,4
%. W 2021 roku Gmina Lidzbark
pozyskała 6 725 400,45 zł. środków zewnętrznych, m. in. z Fun-

duszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
Unii Europejskiej, Funduszu Dróg
Samorządowych czy Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Budżet inwestycyjny w 2021 roku
obejmował 68 zadań inwestycyjnych opiewających na kwotę ponad 12 mln zł.
- Pragnę bardzo serdecznie podziękować za ten trudny rok, bo
ponownie był to rok pełen ograniczeń, pełen wielkich wyzwań. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim
radnym Rady Miejskiej za współpracę. To był rok wielu zmian budżetowych, wielu nowych pomysłów, które wdrażaliśmy na szybko
w trakcie roku, ale jak widzieliście
Państwo, udało się je zrealizować.

W sposób szczególny chciałbym
podziękować mojej załodze. Nie
tylko załodze Urzędu Miasta i Gminy, ale także pracownikom całej
społeczności samorządowej. Te
wszystkie działania to ciężka praca osób niewidocznych wszystkich

jednostek. Muszę powiedzieć, że
zrobiliście tą pracę znakomicie,
co znalazło odzwierciedlenie we
wszystkich omawianych dzisiaj
aspektach – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. - W sposób
szczególnych pragnę podziękować

pani Skarbnik za skrupulatność,
rzetelność, czasami za zahamowanie moich dużych ambicji, ale
przede wszystkim za to, że udało
nam się zrealizować ten budżet
w sposób pomyślny i właściwy –
dodaje Burmistrz.

52 rolników skorzystało z możliwości bezpłatnego zagospodarowania
odpadów wytworzonych w swoich gospodarstwach rolnych
Dzięki programowi „Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag” udało się zutylizować prawie
100 ton folii od 52 rolników z terenu naszej Gminy.

Blisko 50 tys. zł tyle wyniósł
całkowity koszt realizacji zadania. – Cieszę się, że 52 rolników z terenu Gminy skorzystało
z w pełni dofinansowanego programu utylizacji folii rolniczych,

siatek i sznurków do owijania
balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Celem
programu jest rozwój systemów
zagospodarowania odpadów
z tworzyw sztucznych pocho-

dzących z gospodarstw rolnych.
Było to pierwsze, ale zapewne
nie ostatnie takie przedsięwzięcie na terenie Gminy Lidzbark.
– mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

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

Inwestycje w Gminie

Plac przy świetlicy w Wąpiersku
Plac przy świetlicy
w Wąpiersku
wyremontowany

Zakończyły się prace przy zagospodarowaniu placu przy świetlicy wiejskiej w Wąpiersku. W
ramach inwestycji, która częściowo finansowana jest z Funduszu
Sołeckiego położono kostkę, a
cały plac został ogrodzony. Dzięki temu plac przy świetlicy stanie się bardziej funkcjonalnym
i sprzyjającym integracji mieszkańców miejscem. Całkowita
wartość inwestycji to blisko 60
tys. zł.

Jamielnik pięknieje

Kolejna inwestycja w Jamielniku właśnie się rozpoczęła. Tym
razem przyszła kolej na drogę
przy dawnej ulicy Granicznej.
Już wkrótce mieszkańcy miejscowości będą mogli się cieszyć nową nawierzchnią, dzięki
której uciążliwe dziury w drodze przestaną być przeszkodą,
a dojazd do domów w deszczowe dni nie będzie stanowił już
problemu.

ciej Sitarek. - To także kolejny
etap budowy ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta
i gminy – dodaje Burmistrz.
Pod koniec ubiegłego roku
otworzyliśmy ciąg pieszo – rowerowy na ulicy Jeleńskiej
w kierunku Jelenia, który również wykonany był przy współpracy z Powiatem. Droga na
ulicy Żeromskiego łączy miasto
z gminą, przez co jest ważnym
punktem komunikacyjnym na
mapie gminy. Dzięki wykonanej
inwestycji poprawi się zarówno
komfort użytkowników drogi,
jak i bezpieczeństwo korzystających z ciągu pieszo – rowerowego.

stała dofinansowanie na przebudowę czterech dróg, które
pokryje 94,34 % wartości inwestycji. W jego ramach rozbudo-

wana zostanie droga w Nowym
Dłutowie na długości około 549
m, ulica Wiatraczna i Tysiąclecia, a także budowa drogi oraz

5 000 000 zł na drogi na
terenie Gminy Lidzbark

Rozdano kolejne promesy dla
samorządów
województwa
Warmińsko Mazurskiego, które przyznawane były w ramach
II edycji Rządowego Funduszu
Polski Ład. Gmina Lidzbark do-

Chodnikiem
w kierunku Bełku

Trwają prace przy rozbudowie
drogi oraz budowie ciągu pieszo
– rowerowego na ul. Żeromskiego w kierunku Bełku przy
Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Inwestycja realizowana na
drodze powiatowej jest w pełni
finansowana z budżetu Powiatu Działdowskiego. To kolejna
inwestycja wykonana dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu
z Rządowego Funduszu Inicjatyw
Lokalnych.
- To największa inwestycja drogowa w mieście w tym roku,
która mogła zostać zrealizowana dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatem Działdowskim
– mówi Burmistrz Lidzbarka Ma-

Jamielnik

ul. Żeromskiego

Budowa amfiteatru przy Małym Jeziorku

chodnika i ścieżki rowerowej
z Nowego Dworu w kierunku
Wielkiego Łęcka o łącznej długości ok. 1850 m.
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Oświata

Joanna Urbańska dyrektorem SP 1
na kolejne 5 lat
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
w Lidzbarku ma nowego dyrektora.
Pani Joanna Urbańska, po wygranym konkursie,
odebrała z rąk burmistrza akt powołania.
Pani Joanna jest nauczycielem
od 15 lat. Funkcję p.o. dyrektora
lidzbarskiej podstawówki pełniła
od 2020 roku, a w latach 2019
– 2020 funkcję wicedyrektora
szkoły, dzięki czemu doskonale
zna potrzeby szkoły i wie w jakim kierunku ją rozwijać. Joanna Urbańska jest z wykształcenia
humanistką, nauczycielem języ-

ka polskiego, a swoją pracę zaczynała właśnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku w 2007
roku. W międzyczasie była również nauczycielem w Szkole Podstawowej w Kiełpinach, a także
w ówczesnym Gimnazjum w Lidzbarku. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w zarządzaniu
powierzoną jednostką.

Sukces absolwentki SP 1
Licealistka Julia
Waleszkowska została
członkiem Młodzieżowego
Sejmiku Województwa
Warmińsko- Mazurskiego.
Sejmik jest ciałem kolegialnym
o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla organów samorządu
województwa warmińsko-mazurskiego złożonym z przedstawicieli
młodzieży reprezentujących różne
części województwa warmińsko-mazurskiego. Stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także
integracji środowisk młodzieżowych.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwala młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej
wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły,
opinie, realizować inicjatywy na
rzecz młodzieży. Gratulujemy nowej
radnej i życzymy wielu sukcesów!

migawka
13 czerwca SP1 zorganizowała akcję pod hasłem:
„Czy znasz swoje miasto – Lidzbark?”, związaną
z projektem „Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli
jak nowoczesny młody człowiek dba o tradycje swego
regionu”, powstałym w ramach ubiegania się szkoły
o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Akcja była skierowana
do mieszkańców miasta, a jej celem było przybliżenie,
bądź przypomnienie ważnych wydarzeń dotyczących
naszego pięknego Lidzbarka.
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Mamy laureatów i finalistów
konkursów wojewódzkich
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe to te, na które każdego roku czekają nie
tylko nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie. Dlaczego? To proste! Jeśli
zostanie się ich laureatem – egzamin z danego przedmiotu ma się zdany na
100%, ocenę celującą na świadectwie i gwarancję przyjęcia do wymarzonej
szkoły, bo która szkoła nie lubi mądrych uczniów?
W Urzędzie Miasta i Gminy
w Lidzbarku tradycyjnie już odbyło się spotkanie z najzdolniejszymi uczniami z naszej gminy.
Laureaci oraz finaliści ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki, Szkoły Podstawowej
Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych
Szeregów w Lidzbarku, Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odebrali z rąk Burmistrza
Lidzbarka Macieja Sitarka oraz
Dyrektor CUW Justyny Kochalskiej gratulacje za wybitny talent
i ciężką pracę:
– Bartosz Bilski - Laureat Kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego oraz Laureat Kuratoryjnego Konkursu z Biologii
- Michał Śliwiński - Finalista
Kuratoryjnego Konkursu z Informatyki
- Małgorzata Kacprzak - Finalistka Kuratoryjnego Konkursu
z Języka Polskiego
- Aleksandra Nisgorska - Finalistka
Kuratoryjnego Konkursu z Biologii
- Olga Nowińska - Laureatka
Kuratoryjnego Konkursu z Języka
Polskiego oraz Laureatka Kuratoryjnego Konkursu z Biologii
- Artur Rynkowski - Finalista
Kuratoryjnego Konkursu z Fizyki

Listy gratulacyjne za wspieranie
uczniów, przekazywanie wiedzy
i wskazywanie perspektyw wręczone zostały nauczycielom prowadzącym: Joannie Urbańskiej,
Marii Markowskiej, Wojciechowi
Nowińskiemu, Beacie Gajewskiej,
Jolancie Kacprzak, Dorocie Kali-

Przemysław Łożyński trzeci od lewej

nowskiej-Sosnowskiej, Barbarze
Skuza i Dariuszowi Karbowskiemu.
Gratulujemy wszystkim i życzmy
dalszych sukcesów w nauce.
Do tego niezwykle utalentowanego grona dołączył także Pan
Przemysław Łożyński, mieszka-

niec Nowego Dworu, który biorąc udział w Olimpiadzie Wiedzy
Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie w finale wojewódzkim zdobył pierwsze miejsce. Okazał się najlepszy spośród
200 uczestników biorących udział
w Olimpiadzie.
- Cieszę się z kolejnego sukcesu
mieszkańca naszej gminy, który
pokazuje, że warto uczyć się przez
całe życie by wykorzystywać tę
wiedzę w przyszłości. Kapitałem
miasta są ludzie. Młodzi i zdolni,
którzy swój wysiłek kierują na
osiągnięcie sukcesu, to kapitał

najcenniejszy, zasługujący na
wszechstronną promocję. Gratuluję Panu Przemysławowi i życzę dalszych sukcesów zarówno
w prywatnym życiu jak i gospodarczej działalności.
Pan Przemysław to młody hodowca bydła mlecznego zajmujący się swoim gospodarstwem
w Nowym Dworze. Jak sam podkreślił nowoczesny rolnik musi
być teraz ekonomistą, zajmować
się uprawą roślin, hodowlą zwierząt, znać podstawowe prawo
i wiele innych zagadnień, takich
jak: mechanika.
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Dzień Dziecka

Wszystkie dzieci nasze są
Chyba nie ma osoby,
która nie znałaby słów tej
piosenki. Tegoroczny Dzień
Dziecka świętowaliśmy
wspólnie na hali
sportowo-widowiskowej.

Szkoły, przedszkola oraz żłobek
miejski z terenu Gminy Lidzbark
przygotowały dla solenizantów
wyjątkowe atrakcje. Było plecenie warkoczyków, robienie tatuaży, wyścigi na rowerkach biegowych, dmuchańce, warsztaty
kulinarne, ścieżka sensoryczna
i wiele innych, których nie spo-

sób wymienić. Z pewnością każdy znalazł coś dla siebie. W programie zagościły także postacie
z bajek Disney’a.
Głównym punktem dzisiejszych
obchodów Dnia Dziecka był jednak Festiwal Talentów, podczas
którego milusińscy zaprezentowali swoje niesamowite talenty

wokalne i taneczne. Nie zabrakło także występu lidzbarskich
mażoretek, które rozpoczęły
obchody lidzbarskiego Dnia
Dziecka.
Lidzbarski Dzień Dziecka to także czas na konkurs plastyczny
„Wędkarska Przygoda”. Zwycięzcy otrzymali vouchery na udział

w zawodach wędkarskich organizowanych przez lidzbarskie koło
PZW.
Uśmiechy na twarzach dzieci to
najlepsza nagroda za włożoną
pracę. Cieszymy się, że przybyliście na wspólne świętowanie
i skorzystaliście z przygotowanych
przez nas atrakcji.

Dzień Dziecka
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Wiadomości

Piknik w Przedszkolu Miejskim
Na przekór deszczowej
pogodzie odbył się
I Piknik Rodzinny
w Przedszkolu Miejskim
w Lidzbarku. Pomimo
niesprzyjających prognoz
pogodowych lidzbarskie
przedszkolaki skutecznie
przegoniły wszystkie
chmury.
Piknik rozpoczęła Pani Dyrektor
Anna Gużyńska, która przywitała
podopiecznych placówki oraz ich
rodziców. Następnie do zgromadzonych przemówił Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, a w dalszej
części pokroił tort, którym poczęstował wszystkich zgromadzo-

nych. Podczas Pikniku odbyły się
również występy wszystkich grup
przedszkolnych. Były tańce, śpiewy
i wygibasy. Dzieci mogły sprawdzić
swoje umiejętności w kąciku kreatywnym oraz w konkurencjach
sportowych przygotowanych przez
lidzbarski Dom Kultury i Ośrodek

Sportu. Można było zjeść grochówkę, kiełbaski z grilla, watę
cukrową, popcorn oraz słodkości
przygotowane przez rodziców.
Atrakcjom na Pikniku nie było
końca. Dmuchańce, malowanie
twarzy, robienie bransoletek oraz
zabawy z animatorem.

Bajkowy pokaz tańca
Lidzbarskie dzieci popisały się po raz kolejny swoimi tanecznymi umiejętnościami.
W czerwcu w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Lidzbarku po raz kolejny odbył
się wyjątkowy pokaz taneczny podopiecznych Przedszkola Bajkowy Zakątek.

Dzieci zaprezentowały układy
taneczne przygotowane w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych przez Panią Karolinę
Piskorowską, a realizowanych
w ramach programu Lidzbarska
Karta Mieszkańca. O fantastycz-

ną atmosferę zadbali prowadzący dyrektor Przedszkola Bajkowy
Zakątek – Teresa Rakocka oraz
dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury – Mariusz Gołębiowski. Występy podziwiali
również Burmistrz Lidzbarka Ma-

ciej Sitarek, Zastępca Burmistrza
Janusz Bielecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Dzimira. To niezwykłe wydarzenie
wywołało wiele emocji nie tylko wśród rodziców, ale również
wśród dzieci.

Wiadomości

Festiwal Kultury Młodzieżowej
24 czerwca Targowisko
Miejskie w Lidzbarku
wypełniło się młodością,
kolorem, beztroską, radością
i świetną muzyką.
Były warsztaty graffiti, HOLI
Święto Kolorów, zawody na skateparku, animacje, malowanie
buziek, gigantyczne bańki mydlane, skręcanie balonów oraz
pogadanki profilaktyczne i burze mózgów połączone z ćwiczeniami z użyciem alkogogli. Było
w czym wybierać. Na scenie HOUSE D. i Pablo Escobar, czyli znakomity kontakt z publicznością.
Do tego koncert pochodzącego
z Lidzbarka Fiuzia i oczywiście
gwiazda wieczoru, czyli WacToja, którego wyjątkowy głos i takie przeboje, jak „Kapitan”, czy
,Flamenco”, przyciągnęły tłumy
młodych ludzi. Oj, działo się.
Festiwal Kultury Młodzieżowej
miał też swoją myśl przewodnią. Oprócz dobrej i rozmaitej
zabawy intencją były profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie
alkoholizmowi.

II Plażowa Potańcówka,
czyli Sylwester Latem za nami
Była muzyka na żywo, pokaz fajerwerków i zabawa do białego rana. Sezon plażowy
2022 zaczęliśmy w przytupem. Potańcówka na lidzbarskich tarasach okazało się po
raz kolejny strzałem w dziesiątkę. Przy muzyce zespołu Bil i dj House D do późnych
godzin nocnych bawili się zarówno młodsi, jak i starsi. Byliście? Podobało Wam
się? Dajcie znać czy chcecie więcej takich imprez na lidzbarskiej plaży?
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Ćwiczenia jednostek OSP
W czerwcu na terenach leśnych położonych w okolicy miejscowości Bryńsk odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Lidzbark.
Ćwiczenie poprzedziło zwołane przez Burmistrza Lidzbarka posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które miało na celu
zapoznanie członków zespołu z zaistniałą sytuacją oraz podjęciu działań wspomagających prowadzoną na szeroka skalę akcję ratowniczo-gaśniczą.
Wprowadzająca sytuacja wskazywała na pożar lasu o powierzchni 5 hektarów zlokalizowanego
w okolicy cmentarza przy miejscowości Bryńsk. Ze względu na silny
wiatr ok. 30 km/h teren objęty
pożarem zwiększył się o kolejne
8 tys. metrów kwadratowych.
Łącznie pali się ok. 13 ha lasu. Ze
względu na rozmiar żywiołu zadysponowany został gaśniczy statek
powietrzny „Dromader”.
Głównym celem ćwiczeń było
doskonalenie działań gaśniczych
na terenach leśnych, zapoznanie z obszarem chronionym oraz
przypomnienie i utrwalenie zasad
budowania zaopatrzenia wodnego i dostarczania wody na duże
odległości. Poza ugaszeniem pożaru do zadań strażaków należało m.in. prowadzenie łączności
na terenie zdarzenia zgodnie
z metodyką, organizacja punktu
tankowania wody, dowóz wody
przy użyciu pojazdów oraz przetła-

czanie wody na dużej odległości
przy użyciu dostępnego sprzętu
na wyposażeniu własnym.
Do ćwiczeń przystąpiło 11 zastępów z 8 jednostek, Policja,
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Lasy Państwowe, Służba

Leśna oraz oddelegowany z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Działdowie zespół kontrolny obserwujący całą
działalność ratowników.
W ćwiczeniu uczestniczyli:
Komenda Powiatowa Państwo-

Lidzbarskie Srebrne
Gody w kajaku

25 lat to krótko i długo, ale nie
dla par które obchodziły jubileusz
ćwierćwiecza pożycia małżeńskiego. Świętowanie Złotych Godów
ma w gminie Lidzbark kilkunastoletnią tradycję i cieszy się dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
W tym roku po raz pierwszy obchodzono również Srebrne Gody,
czyli rocznice 25 lat pożycia małżeńskiego. Z tej wyjątkowej okazji
14 par przyjęło zaproszenie Burmistrza Lidzbarka na nietypowe
świętowanie tego dnia.
W minioną niedzielę z Plaży
Miejskiej ruszył wyjątkowy spływ
kajakowy, podczas którego pary

z terenu Gminy Lidzbark świętowały swoje Srebrne Gody. Spływ
rozpoczął Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek, który przywitał
zgromadzonych gości i życzył im
kolejnych pięknych jubileuszy. –
Macie już za sobą wiele wspólnych doświadczeń, ale też jeszcze
wiele przed sobą. Każda wspólna
decyzja buduje nie tylko związek,
ale też całą naszą społeczność. To
tutaj zdecydowaliście się założyć
rodziny, osiedlić, zbudować domy.
Dzięki Wam nasza gmina się rozwija – mówił Burmistrz Lidzbarka. Następnie podroż kolorowego
orszaku kajaków wyruszyła ma-

lowniczą rzeką Wel aż do Kurojad. Spływ okazał się przygodą,
która dostarczyła nie tylko niezapomnianych emocji, ale przede
wszystkim pięknych widoków.
Po spływie na plaży przy ognisku
wszyscy zgromadzeni rozpoczęli wspólną biesiadę. Tam pary
miały okazję opowiedzieć sobie
historie swojej miłości, a także
wspomnieć o planach na przyszłość.
Serdeczne podziękowania należą się Państwu Grams z Farmy
Noego, którzy ubezpieczali cały
spływ i pomagali pokonywać
przeszkody leżące na rzece.

wej Straży Pożarnej w Działdowie
Nadleśnictwo Lidzbark,
Lasy Państwowe
Policja
OSP Lidzbark
OSP Kiełpiny
OSP Dłutowo

OSP Nowy Dwór
OSP Jeleń
OSP Bryńsk
OSP Słup
OSP Wąpiersk
Statek powietrzny „DROMADER”
Lasy Państwowe.

100 lat to za mało!
Nie często się zdarza, aby tradycyjnie śpiewane
„sto lat”, z racji chwili modyfikowano w sekwencji
życzeń na lat „dwieście”.

Od 8 lat Burmistrz Lidzbarka
osobiście bądź za pośrednictwem
pracownika dostarcza najstarszym
mieszkańcom naszej gminy życzenia oraz bukiet kwiatów. 17 czerwca swoje 95-te urodziny obchodziła mieszkanka Bryńska, Pani Tekla
Chojnacka. Z okazji tego niezwykłego jubileuszu solenizantkę odwiedził Burmistrz Lidzbarka Maciej

Sitarek wraz z Zastępcą Burmistrza
Januszem Bieleckim. Spotkanie
z Jubilatką przebiegło w ciepłej,
pogodnej atmosferze, przepełnione
wieloma wspomnieniami.
Pani Tekla ma 2 dzieci, 2 wnuków oraz 4 prawnuków. Jubilatce
życzymy spokoju, pogody ducha
oraz zdrowia na dalsze długie
lata życia.
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Kilkadziesiąt nowych połączeń w Gminie
Do końca wakacji na terenie Gminy Lidzbark będą kursowały autobusy do okolicznych miejscowości. Przewoźnik obsługujący trasy to Olsztyński BUS Sp. z o.o.
Kursy będą odbywały się od poniedziałku do piątku i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych dojazdem do okolicznych miejscowości. Poniżej przedstawiamy
rozkład jazdy wakacyjnych autobusów. To wszystko w ramach dofinansowania w kwocie 33 694,80 zł, które Centrum Usług Wspólnych otrzymało od Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego w ramach Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 7525,17 zł budżetu Gminy Lidzbark.

odjazdy z Lidzbarka
do miejscowości
Bełk
Borówno
Bryńsk
Cibórz
Ciechanówko
Dębowiec
Jamielnik
Jeleń
Kiełpiny
Klonowo
Koty
Kurojady
Nick
Miłostajki
Nowe Dłutowo
Nowy Dwór
Pajewo
Piaseczno
Podcibórz
Sarnia Góra
Słup
Stare Dłutowo
Wąpiersk
Wlewsk
Zalesie
Zdrojek

09:30
07:35
07:35
09:30
07:00
10:45
07:35
07:00
07:00
10:45
09:30
07:00
12:00
09:30
12:00
12:00
07:00
10:45
09:30
10:45
10:45
12:00
07:00
10:45
10:45
12:00

godz. odjazdu
12:00
12:45
12:45
12:00
12:00
09:00
13:35
14:15
12:45
09:00
13:35
09:00
13:35
14:15
12:00
09:00
13:35
16:05
12:00
16:05
16:05
09:00
13:35
14:15
12:00
14:15
14:15
16:05
09:00
13:35
14:15
14:15
16:05

Kursy wykonywane w dni robocze w okresie wakacji

16:05
15:25

15:25
15:25

15:25

15:25

15:25

odjazdy do Lidzbarka
z miejscowości
Bełk
Borówno
Bryńsk
Cibórz
Ciechanówko
Dębowiec
Jamielnik
Jeleń
Kiełpiny
Klonowo
Koty
Kurojady
Miłostajki
Nick
Nowe Dłutowo
Nowy Dwór
Pajewo
Piaseczno
Podcibórz
Sarnia Góra
Stare Dłutowo
Słup
Wąpiersk
Wlewsk
Zalesie
Zdrojek

09:37
07:54
07:50
09:14
07:07
10:55
07:56
07:24
07:15
11:07
09:57
07:05
09:46
09:05
09:00
09:08
07:20
11:10
09:54
10:57
09:01
11:26
07:22
11:30
11:22
09:03

godz. odjazdu
12:30
13:04
13:00
09:52
12:25
09:07
14:02
14:57
13:06
09:24
13:42
09:15
13:55
14:47
12:10
09:05
14:04
12:21
14:45
14:40
14:48
09:20
13:49
14:59
12:13
14:55
14:41
14:34
09:22
13:47
14:38
14:30
14:43

Kursy wykonywane w dni robocze w okresie wakacji

14:54
15:52

15:32
15:45

15:54

15:39

15:37
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Lidzbark na sportowo

Kolejna kampania Rowerowy Maj za nami!
Podczas spotkania na targowisku odbyło się podsumowanie akcji Rowerowy Maj. W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 600 uczniów
i 30 nauczycieli, którzy łącznie uzyskali prawie 15 tysięcy przejazdów.
Na targowisku spotkali się
uczniowie sześciu szkół z terenu
całej naszej gminy. W akcji uczestniczyli także Starosta Działdowski
Paweł Cieśliński oraz Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek, a także
wszyscy uczestnicy kampanii:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. T.
Kościuszki w Lidzbarku,
• Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Szarych Szeregów w Lidzbarku,
• Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Wąpiersku,
• Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Kiełpinach,
• Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Starym Dłutowie
• Szkoła Podstawowa Bryńsku.
Przez cały maj byliśmy świadkami jak uczniowie dzielnie pokonywali drogę do szkoły na rowerach, deskorolkach, hulajnogach,
a w ślad za nimi ich rodzice. - Jest
mi niezmiernie miło, że w akcję
zaangażowało się tylu uczniów
i nauczycieli. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku będzie Was
jeszcze więcej - mówi Burmistrz

II miejsce - SP 2

I miejsce - SP Wąpiersk

Lidzbarka Maciej Sitarek. Uczestnicy akcji każdego majowego dnia
dojeżdżając na zajęcia otrzymy-

III miejsce - SP Bryńsk

wali naklejki, które przyklejali
do dzienniczka rowerowego i na
plakat klasowy. Rowerowy Maj to

kampania promująca zdrowy tryb
życia i zrównoważoną mobilność
wśród uczniów oraz grona nauczy-

cielskiego, która idealnie wpisuje
się w walory naszego miasteczka.
Do zobaczenia już za rok!
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Lidzbark w Cittaslow

Lidzbark z 4 nagrodami Cittaslow
Festiwal Miast Cittaslow
to jedno z tych wydarzeń,
do których miasteczka
należące do sieci
przygotowują się niemal
cały rok. W minioną
sobotę w Prudniku odbył
się XIII Festiwal Miast
Cittaslow.
W wydarzeniu swoje rękodzieło
oraz wyroby regionalne zaprezentowało wiele miast będących
członkami rodziny ślimaka. To już
kolejna edycja tej imprezy, podczas
której Lidzbark miał okazję zaprezentować lokalną żywność i rękodzieło.
Podobnie jak w ubiegłych latach,
i tym razem nasze miasto wystawiło się na Festiwalu z tym co najlepsze. Na stoisku można było znaleźć
świeżo wypieczony chleb, swojską
kiełbasę, pyszny twaróg ze śmietaną, rzodkiewką i szczypiorkiem czy
ciasteczka owsiane. Stoisko nie obyło się także bez regionalnego sera,
wędzonej szynki, kabanosów i lukrowanych ślimaczków z makiem. Nie
mogło także zabraknąć zdrowotnych
syropów z mięty, smakowitego miodu z mniszka oraz przepysznych nalewek z lokalnych kwiatów i roślin.
Odwiedzający stragany mogli również pozyskać informację na temat
Lidzbarka od pracowników Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku oraz otrzymać
materiały promocyjne dotyczące naszego regionu, m.in. mapy
gminy, ścieżki Weltrack, Welskiego

i Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa
Lidzbark czy lokalnych ośrodków
wypoczynkowych. Dzięki temu nasze
stoisko było jednym z najbardziej obleganych podczas całego Festiwalu.
W trakcie trwania wydarzenia odbył
się konkurs na najoryginalniejsze
stoisko, w którym Lidzbark otrzymał
wyróżnienie. Ponadto udało nam
się zdobyć III miejsce w konkursie
na gadżet promocyjny z okazji 15-lecia Sieci Miast Cittaslow wykonany
przez najoryginalniejszego twórcę

za rzeźbę w kształcie ślimaka wykonanego przez Pana Marka Ostrowskiego, radnego Rady Miejskiej .
Dodatkowo nagrodę za wybitne
zasługi w rozwoju Sieci Miast Cittaslow otrzymała Pani Małgorzata
Nawrocka – Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego w Urzędzie Miasta
i Gminy w Lidzbarku.
Sobotni Festiwal poprzedziło piątkowe Zgromadzenie Ogólne Sieci.
Głównym tematem była recertyfikacja miast Sieci, a także sprawozdanie z działalności Krajowego

Komitetu Naukowego Cittaslow.
Dziękujemy za pomoc przy organizacji lidzbarskiego stoiska Kołu
Gospodyń Wiejskich w Dłutowie,
pracownikom Dziennego Domu
Senior +, Panu Wojciechowi Cybulskiemu, Spółdzielni Mleczarskiej
w Lidzbarku, Masarni Kamińscy
oraz Piekarni GS w Lidzbarku. Festiwal Cittaslow daje swoim członkom przede wszystkim możliwość
zaprezentowania dorobku i potencjału swojego regionu. Spotkanie
z innymi miastami z rodziny Citta-

slow pozwala nam na wymianę
doświadczeń oraz przydatnych
dobrych praktyk.
Podczas Walnego Zgromadzenia
Cittaslow International w Orvieto
we Włoszech Burmistrz Lidzbarka
odebrał prestiżową międzynarodowa nagrodę w konkursie na
najlepsze praktyki Cittaslow International w dziedzinie Quality
of Urban life policies m. in. za działalność jedynej takiej na świecie
Kawiarenki Cittaslow.
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Festyn PCK za nami
Honorowy Dawca Krwi brzmi dumnie, choć sam krwiodawca to najczęściej ktoś
kogo mijamy codziennie na ulicy, nasz sąsiad może krewny. Ot skromna osoba
a dzieli się tym co ma najcenniejszego – kroplą krwi ratującą zdrowie, a nawet życie.
W niedzielne popołudnie tarasy na Plaży Miejskiej w Lidzbarku zamieniły się w miejsce
Rodzinnego Pikniku z okazji
Światowego Dnia Krwiodawcy. Organizatorami imprezy
byli: Klub Honorowych Dawców Krwi w Lidzbarku - HDK
Lidzbark, Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Działdowie. Głównym
celem organizacji Festynu było
uhonorowanie oraz podziękowanie krwiodawcom, którzy
oddając krew codziennie ratują innym życie. Główny punkt
Pikniku stanowiło wspólne bie-

siadowanie, pokazy taekwondo,
animacje przygotowane przez
lidzbarski Dom Kultury oraz
rozstrzygnięcie konkursu na
obraz w piasku. Organizatorom
sprzyjała również piękna pogoda, która przyciągnęła bardzo
dużą ilość osób, w tym turystów
oraz mieszkańców.

Aktualności
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Rozpoczął się sezon imprez plenerowych w gminie
Na integracyjnej imprezie
mieli okazję spotkać
się mieszkańcy Glinek
i Nowego Zielunia oraz
sołectwa Klonowo.
Nowy Zieluń

Piknikiem w Nowym Zieluniu zainaugurowaliśmy sezon
imprez tematycznych w sołectwach. Tym razem impreza
odbyła się w nowym miejscu
– nowo wybudowanej altanie
w Nowym Zieluniu, którą przy
okazji festynu Pani Sołtys wraz
z Zastępcą Burmistrza, Radnym
i mieszkańcami oficjalnie i uroczyści otworzyli.
Jak zawsze nie zabrakło pysznego jedzenia, grilla, wojskowej
grochówki oraz słodkości przygotowanych przez mieszkańców
sołectwa. Od samego początku
na najmłodszych czekały sportowe atrakcje przygotowane
przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Lidzbarku. Mieszkańcy oraz goście biesiadowali
pod nową altaną zrealizowaną
częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego. – Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi,
mogliśmy sprawić przyjemność
dzieciom i przyczynić się do
integracji naszej lokalnej społeczności – mówi sołtys Anna
Szczepańska. Festyn przyciągnął
wiele rodzin, które mogły ciekawie i aktywnie spędzić piątkowe popołudnie.

Nowy Zieluń

Klonowo

Po zeszłorocznym zakończeniu
wakacji w Klonowie w tym roku
przyszedł czas na obchody Nocy
Świętojańskiej. Obchodom letniego przesilenia towarzyszyła
piękna, upalna pogoda, ale zabawa to nie wszystko. Podczas
imprezy Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek, radny Rady Miejskiej Michał Kwiatkowski oraz
sołtys Klonowa Michał Leśniewski symbolicznie otworzyli nowopowstałą scenę plenerową.
– Najlepsze otwarcie nowego
obiektu to nie wstęga, a mieszkańcy którzy bawią się i korzystają z powstałych inwestycji
– mówi Burmistrz Lidzbarka.
Liczne konkursy, zabawy, pyszne jedzenie i niepowtarzalna atmosfera zrekompensowały dokuczliwy upał panujący podczas
odchodów Nocy Świętojańskiej.
Najmłodsi jak zwykle bawili się
znakomicie korzystając z dmuchańców i animacji przygotowanych przez MGOK Lidzbark.
Nie zabrakło muzyki, humoru
i konkursów. Zabawa trwała do
późnych godzin wieczornych.

Klonowo
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