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Szanowni Czytelnicy, przeka-
zujemy w Wasze ręce kolejne 
wydanie kwartalnika „Wieści 
z Powiatu”, a w nim, jak 
zwykle, dużo informacji o sy-
tuacji inwestycyjno-społecznej 
w naszym regionie. Powiat lidz-
barski w budowie – tak krótko 
i treściwie można podsumować 
realizacje, którym nie przeszko-
dziła pandemia koronawirusa. 
Włodarze zapewniają, że 
zaplanowane działania toczą 
się bez przeszkód, mimo wielu 
ograniczeń i środków ostrożno-
ści, które należy podjąć.

Szereg prac budowlano-modernizacyjnych trwających na terenie powiatu 
lidzbarskiego to najlepszy znak, że nasza mała ojczyzna rozwija się, 
aby było wygodniej, ładniej i przede wszystkim bezpieczniej.

Starosta Lidzbarski niezmiennie kładzie na-
cisk na poprawę infrastruktury lokalnej. 
Trwa remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku 

Warmińskim i trzech odcinków dróg powiatowych, 
a długo wyczekiwana modernizacja trasy Lidzbark 
Warmiński – Wolnica zacznie się w tym roku... ale 
o tym i innych ważnych działaniach na stronach 
2 i 3.

Lidzbark Warmiński pięknieje i rozwija się dy-
namicznie. Kluczowy projekt uzdrowiskowy otrzy-
mał ponad 11 milionów złotych dofi nansowania 
na budowę pawilonu zdrowia wraz z infrastruktu-
rą uzdrowiskową i drogową, a to oznacza rozwój 
miasta, zwłaszcza w tym trudnym czasie, a także 
nowe miejsca pracy i wspieranie lokalnych fi rm. 
Trwają remonty ulicy Dąbrowskiego, a także ulicy 
Dębowej, planowane jest w tym roku zakończenie 
prac termomodernizacyjnych przy budynku Urzę-

du Miejskiego przy ulicy Świętochowskiego. Więcej 
informacji na stronie 4.

W Ornecie też dużo dobrego. Burmistrz zakupił 
ze środków gminy 7,5 tysiąca ochronnych maseczek 
bawełnianych. Pakiet zawierający dwie maseczki 
dostarczono do każdego punktu adresowego w Or-
necie. Miejski Dom Kultury prowadzi zdalne i kre-
atywne zajęcia, podczas których powstają piękne 
prace, dokumentujące pandemię. Trwa program 
„Równać szanse” aktywujący młodzież, w jego ra-
mach odbył się turniej siatkówki. Poczytacie o tym 
na stronie 5.

Mniejsze gminy, czyli Lubomino i Kiwity, także 
intensywnie działają na rzecz poprawy jakości życia 
swoich mieszkańców.

Gmina Lubomino pozyskała ponad 5 milionów 
złotych dofi nansowania na drogi, trwa moderniza-
cja trzech różnych odcinków lokalnych dróg.

Złożono też wniosek o  dofi nansowanie termo-
modernizacji budynków użyteczności publicznej, 
a w planach jest rozwój cyfryzacji i e-usług w urzę-
dzie. Więcej na stronie 6.

W Kiwitach czas płynie wolno i miło. Dowodem 
na to są dwie 90-letnie jubilatki. Co i w jakiej miej-
scowości gminy Kiwity będzie robione, znajdziecie 
na stronie 7. Tam także informacje o realizowanych 
zadaniach, dzięki którym na przykład mieszkańcy 
uzyskają dostęp do e-usługi na platformie ePUAP 
a placówki oświatowe, dzięki projektowi „Zdalna 
szkoła”, wzbogacą się o nowy sprzęt komputerowy.

A na koniec pochwała warmińskiego krajobrazu, 
czyli relacja z wycieczki rowerowej trasą Green Velo 
z Bartoszyc do Stoczka Klasztornego. Mam nadzie-
ję, że zachęci Państwa do turystyki rowerowej. Ży-
czę zdrowia i ciekawej lektury. :)

 Bernadeta Małachowska

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 U
M

 L
id

zb
ar

k 
W

ar
m

iń
sk

i

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 S
ta

ro
st

w
a 

Po
w

ia
to

w
eg

o 
w

 L
id

zb
ar

ku
 W

ar
m

iń
sk

im

Sesja: kk50ulyxufbmv2sgh2jcd4ij; Czas: 2020-05-25 09:40:11; Adres: 81.163.11.114



maj 20202 WIEŚCI Z POWIATU

19220lwwl-A -P

��������	� 
 ��	����
� �����
� ����
���	
�

„Stan infrastruktury drogowej to dla 
��� ����� � ��������� !" #�$� %!����-
&'()* +, - -.,/0 &.,123435 6789:4;<9
=>? @ABCDEFCG AHIECDJ KLH C>H =ME-
NOP QRSPTU VWXS SY RZ[T Y\]VWXS ^_T`a
bcdedfg bhi jklgbmhndo pdm qdpnhirsp
tuvwuxyz v{ |}~�v�z � xzx�}~{�z�yv�}
��������� ����� ������ ���������� ����
����� �� ������  ¡�¢¡£¤¥� ���¢¦�¢§¥¨
©ª« ¬ ®®¯°±² ³´µ®ª´¶µ´·©¸±° ¯¹¶º¹
»¼½¾½¿À¾½Á Â½»ÃÄÀÅÆ ÇÈÉÃ»É¼»Ê ÈÀËÌ-
ÍÎÏÐÍÑ ÒÓÔÕ Ö×ØÎÙÚ×ØÛÏÜ ×ÓÙÐ ÐÙÖÑØ-
ÝÞß àáâãÝäåß àÞæçÞ èéâê áëìíÞçîÝïçð ñ
ò{v ó{|ô{õö ÷�{|�x�{ ø�wyù{|xú�û

üýþ��� ����� ������	
��
� ��
����� ���þ��	��þ

���� ������ ���� !�"���#$%�
& '�($)*+%� ,*+��-#%��

.L>/K 0E1/>B=23> F 4>526KA3B 7KA-
89:;<98 =>8?@A?BC@C D>;A @C ?EF9@<G
HI JKLMNOHPQRSQ M TUSVW XYZ[IMS\UVZP
]^ _`a]bcdb ` ^] ecfghi^_aj`a g bk`-
lm nopqrstuvlpw rx yvtlz {yq|}~tu�x�
MA2G E@A�53K/� 52>K�3EFG/� > CEFE
����������� ������� ������ ���-
CEAE52>CCG/�� 7 AKIK/� AHIECDB
y�x�{v�} �zú�v{v} ���� ~2 nowej na-
������� � � ¡�¢£ ¤ ¥¦§¥¨¢£��©£ £�¥�
ª«¬ 2 ®¯°±²³´µ¶ ·¸³¯¹º¸ »¸¼º¯³½ ¾¿-
ÀÁÂÃÄÅÃÆÇÄÁ ÈÉÃÊÄËÌË Ã ÍÃÆËÁÀÎÈÉÄË
ÏÐÑÒ Ó2Ô ÕÖ×ØÙÚÙÛ ÙØÕÛ ØÜÙÚ×ØÕÚÙÝÛ
Þßàáàâã ß Þàäßàåã àæçä âèåßãáßàáã
�é��}�ê}v�} uê��yv}û
ë6H/C>H 2E=DK�G 2K3Eì/2ECH MAK/H
2F>í2KCH 2 AE26>�A3KI> /�E5C>3�F�
îz~�}v��v� �ï|{�z ê{�{|v� uê��yvz�ô

ðñ ðòóòôõö÷ðö ø öðöùúòò÷õôõûüðö ýþ��
���� � ���	
�� ������
�� ���� ������
������ ��������� !�"�#$%&' ()%�' ��
*+,-./.0/ 1-2 345-*/ 6/7,0.849 4:--
;<=>< =?@<A =B@><CDEF=> G>HIJ>ED=<A
KLMN KNOMPKQMORS TKNRKUS R TRKOKQSV
WXYZ[\]^\_ `abcd eZfgY\ dhi j ZiZi  
y x�}wy�ùk � l{êmwy�u
n�xy� �v�}x�z�õ�o pqp prröpq ys ù|u���
t}|~�v �zú�v{v�{o w� ��û�uûv�v� |û

üýþ��� ���w� x�������ýy
z{||} ~ ý��x ��

������ ����� ���������� ����� ��
������� � ��������  ������¡¢�� �����
I>H£=/EFE1/> ¤B@B=DGCGJ 4H£�KF3>
7>HL3>HJ 4H£�KF3> ¥K�HJ 0A2G3K�G
¦ §¨©ª «©¬ ®¨ ®¨¯¦ ©¨°±©¬®²³¦±°
p�r v{ wsu´�é�� �pr� ~û
µ ¶·¸·¹º »·¸¼½¾¿À¾· »ÁÂÃ·À¾¿ ½ÄÅÁ-
ÆÇÆÇ ÆÇÈÉÊËÌÍÎÆÉÇ Ì ÏÊÐÑÆÒ ÇÓÔÇÕÐÑ-
�}´�ö ï�ù��y{ y ú|uxyz�{ �|{y v{x�k-
Ö× ØÙÚ×ÛÜÛ ×ÝÞÜ×ßàáâÙâã äÛåÛÚÛÜÙâã
æ çæèéêëêèìçíëî ïðêèïñéòóô ïõö öðõ-
÷øù úûüýþ�ø ������� �����û�ýû�þ��
xú|yz���{v�{ y w|�´k ï���{���k �|{y
y w|�´k ´~�vvkû
	CFH=DG/£K £H=D F DAK3/>H AHKL>2K/£>�

� ����� ������ ������� ����������
�xyzx�ú�} ï|y}ïux�z ï�w w|�´kû n�ê}õ-
���  !" #$� %&'( )!*+$ )!,�-"."/*/-
012 34 5647289: 8:;92<10=89 >9?5@901-
�$A , �#$B,*� # *BC*D."/$A EFG HIJGK
îzú�v{��{o l|y}wx�mù��|x��� L�ùM�
N|�´��z�ô ÷ïû y �û�û � ø�wyù{|úu
î{|~�Oxú�~
PQRST UVWXRTYZ[U\ ] ^_` ]^]a^b Sc defTTQ
t}|~�v �zú�v{v�{o w� �gû�hûv�v� |û

üýþ��� ���w� x�������ýy
zi{i} ��
���� ���þ��	�� ~
jý
������k �� �þ lmlll

�� �þ znmo{{

pA2H5I>EDHI >CFH=DG/£> £H=D AHIECD
�x�v�}õk�}õ w|�´� ï���{���}õ v| gp�pq
rstuvwxy zwx{s|}ys ~ ��us�xw��� ��-
���� �������� ������� ����� �����
��������� ¡¢£ ����� �¤�¥£ ¦�§����¨
7KAI>ì=3> > 0>F>DG� 7 AKIK/� 2K-
©ª«¬®¬¯ °±²³¯®´ «µ¶±®¯® ·©±®³
¸¹º»¼½¾¿À¸» Á½ÂÃÂºÄ¿À º ¿¼ÅÆ Ç½¾Ä-
ÈÉÊËÌÍÎÏ ÉÊÈÍÐÑËÎ ÒÉÐÓÔÕ ÒÐÒÉÖÌËÖ-
v}´� � ï�wsu�v}´� �|{y �y~��v�}v�{ö
3EC=HAFK/£K MA2G5AE×CG/� AEF�FJ

ØÙÚÛØÜÝÞßàßá âãäÜâåÙÚæçè ãÜéêÛÚ äÝëä-
5�F CK MA2GLH@�H 5E 5AE@> ME=H=£HJ
E5CEFKJ B2BMH�C>HC>H E2CK3EFKC>K
�´ ï|�õ}ú�u x�{s}õ �|´{v�y{�õ� |u�ôuû
ìíîïðñòóñ ôõö÷ ò ÷øñîóùõ òíîïðíòñ-
úûü ýþ��ý����� ý�� ��ü��ü	û
 ������
��������� ���� �������� ����������
 !"#$!%&'#() !%*+*, -%'.$/%  !%*.-
01234 56 789:4 821;<=8>2?4 ? @<4A5:2-
��é�� B}´��zû
CDEFGHIJHK EFGLFMJNOP QMP RMSTU-
=>?6>EA=DFE VE6�D WAE@EFG/� XM�
Y Z[Z[ \ ]^_Y`abcd eabf^ghc^f ZbaY
ijklmnopqorjnstr ujrvrtrwxrnsrtl
� l�xyu ÷ïû y �û�û
n�xy� �v�}x�z�õ�o g� q�u ���ö�� ys
yz{|}~ ����~�~}�� z��� � ~� �z{z~}z
´~�vz n����z w� wv�{ ��ûggûv�v� |ûö
���� �� �� ������� ����� �������� ���-
������ �� � �¡ ¢£¤¢£¤¥¢¥£ ¦¤ �� � �¡
vqûg�ûv�vg |û

���� §�(¨�#*��� ���& �* +�����
(+�©� ¨�&�*��&�ª «¬¬®

'�($)*+% ,*+��-#%�¯ °�$��+*� 

±²³´µ¶·¸¹º ·²¸»¼ ½¸¹¼º¾¸¹´¿
ÀÁÀÂÃ Äº ¸·Å¼ÄÆ¶ Ç²¸Ä¸¹¸ È
Éº»¸ÄÊ

ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ ÑÌÒÕÖ ×ÒÓÖÔØÒÓÎÙ ÚÛÚÜÝ
E5 I>H£=/EFE1/> ÞAECEFE 5E 5AE@>
ßàáâßãäåæçâá èéê ëì äíîïàðñç èòóô õö
÷ øùúùûü ýøþ������� þ���ù�	 ��
�-
��� ����������� � ����� ��������-
�� � ��� �!�"#$ %&% ' ( )� � *�+,-+�-
./0 1232456 789:;2.< 2 =5<82>2?4@ A0BC

DE FGHIJHGHKLMK M NKLFOPGQP RNHISNFT-
UVWX YZ[\[] [V^_`U` aYbcadef\[ aZg
hijkl jimn oinpqrhjsm tuinvwjsmxy
z{|}~���� ���|~�� �~{������� ��~��
���������� �� ������������� ���� ���-
´��}´� w� �s{é���}õ ï|y}ùuw��zû q{
� ¡¢£¤ ¥¦§�¨© ª«¬¤¥  ®¯®°± ª¥°²³´
µ¶·¸¹º» ·¼¸½¹ ¶µ ¾¿¾ÀÁÂÃÁ¼ µ¸¼Ä Å¹º¹-
�y�v� ´|{v��} ï{x{ w|�´��}´�û
ÆÇÈÉÊËÌÍËÎ ÏÐÑÒÓÒÔ Ì ÕÖ×ØÙËÚÈÛ
î{|~�Oxú�~
ÜÝÞßà áâãäÞàåæçáè é êëê ëìëíéî ßï ðñòààÝ
t}|~�v �zú�v{v�{o w� ��û�qûv�v� |û

ó���ý �ýþ�����ý
�� ���w��ô x���������ô

õ ö÷ø÷ùú ûö÷ù öüøýþ�ý��ùú þ÷ �öý-
���� ��	
���	��� � �
����� 	����-
���� �� ����������� ����� �����!" #�-
$%&' ($)* +,-./0,-123 - 4.'%5/$67
89:;<=>?<; @A9>BC;< ><A9;< D:E@9FG<
AHIECDG /2í=D3EFH IK=í CK @EAí/E
HIJK L MNOPQIRSTMP UPVWXPSRMQY LINR
Z[\][^_ `]ab b]cZde^_fgh ieZ[`de \e
jklmnom poqjrsq rptjrojtm pjnuvws
xyz{| }~��}z�| } ����~� �z}� ��~���
N|�´��}´� v| v � �|v}��}û

������ ������� �����������
� �� ¡¢£¤¢ ¤¥¦¡�£§¡¨ §¨¡© ª¡«¬
w��ýy x������ ���
���	��ýw�

®¯°±²³ ´µ¶µ³ °·¸¹ºµ±»¼ ½²½¾µ³¿
ÀÁÂÃ ÄÅÃÆÇÈÉÊËÈÌÀÈ ËÈÍËÎÏËÈÐÊÈ ÊÐÑÍÈ-
ÒÓÔÕÖÓÕÔ× ØÔÙÚÙÛ×Ü ÝÞÒßà ØÔÙÚá ÙÔÞâ
ãäåæçèéæêëì äíêîí çæ ïäãåæêî ðãñèæ-
�����ò ������������ò ó�������� ô�õ�
ö÷øùúû÷øüýþ ø �ù���ú��� �ú�ù���ù	

�� ��
���������� �����
�� �������
���� !"#$!%& '()(# * �+)" *�+#* "+-
,-./0 1. 2345 678964: ;45<3,7. 70,-./.
=>? @ABCDE@FGCHCI JFDBKCLC HC MFNOCGEBP
QRSTUVUWXQ Q YZR[\]^UWXQ QR_^UST^]YT]-
AG DHLH>C`EAIKDG/2CH£ EAK2 =MA2?DB
abcdefghbigjb klgmnopkgjb pb dhq-
rstuvrwxv yz{|}~v{vr�{s� ����w�z
����������� �������������� ��������
����� ����� ���� �������� ¡¢ �£ ¤£ ��
¥¦§¨©ª« ¬§®©¯§°ª« ¬§¥±²¨©³´ª°ª«
µ¶·¸¹º»¼½ ¾·¿À Á»¼½¶Â»¼ÃÄÅ ¼ Æ½º¸-
ù{|úu î{|~�Oxú�~û
WAB@K /2?1Ç 2K3�K5K F5AE×HC>H =G=-
ÈÉÊË ÌÍÎÌÏÐÌÍÑÒÍ ÒÑÓÎÍÔÈÎËÕÈËÎÏ ÐÎÖ-
@EFíJ MK=HI 5AE@> EAK2 EA@KC>2K/£í
×ØÙÚØ ÛÜ Ý×ÞßÜÙÚ àÞáâÜãÞáäÙÚ àÞÝåæ-
çèéêëìëí îèïðêñòóô õïöç ÷òóôèøòóìëí

ù úûüýþ���� ����û���û� ù��ý ý ù�-
�	
�
�� �
�
��������� ���� ��	�	-
�}´�û
îzú�v{��{o ÷~{|� �{���| ÷ïû y �û�û
� î{|xy{��}
n�xy� �v�}x�z�õ�o �hq ruvö�� ys ù|u���
t}|~�v �zú�v{v�{o w� ��û�qûv�v� |û

��	��
���� �����
��
���  
!������
�"

ó����� 
 ��#���	�����ýþ
�� �ýþ��� ���ýy�ýy ���w�

$ %&'()*+ ,- *.&)(/&0 1212 34+ $035&6-
789:;<=>?78@ A?=BC D9EFGHC=8@ 9I>-
JKLMNOPQ KLRST UPVPW XYMNZY[VNOP[\]^
_` _`abcbd`ecbfc e gchcij klb_ldml
nopq rstuovwxuyz{|} ~��u �st �u-
����������� �� �� ������������� �����
������� ���� ����� �¡¢ £�¤¥�� ����¦
§¨©ª«¬® ¯§°±²±³§´²±µ¶· ´ ¸²·²®
¹º» ¼ ½¾¿À ÁÂÁÂ ÃÄÅÆÅÃÇ ÈÉÊ Ë½¾ÌÍ¿Î
ÏÐÑÒÓÔÕ ÖÒ×ØÙÓÚÛÜÒÝÞÐ „Remont drogi 
powiatowej nr 1356N Lidzbark War-
ßàáâãà ä åæçèàéê æë ãß ìíîïðñ ëæ
òó ôõö÷÷ø ù úûüý þ� �õ��ó����

� ����	
 ������ ��� ����� ������

��� ����� !" #$%��& � ��$#'()�� *#�-
+,-./0 /1213 456.-57/189: 57-8,;/9

<=>?@A <><=BCDBECF> G <>HIAJECF> >=KB

LMNOPQRSQRTU VOQWSXLTPYZ XOL[L \XM]-
^_`abcdef g`bhi_jkdlmn_io`bp qhpbqi-
rstutv wxyzw{|}~�� xz���} yr�y�~� ��
������� ��������� �� ������

���� ���������� � ��� �¡ ¢����-
��� ��£ �¡� ¤�¥���������� � ¦��-
��� § §¨© ©ª§«¨¬  « � ���®¯  �¤����

�¢���� �� ¦���° ¨ ª±² ¬³¨«ªª  ´  
µ¶·¸¹ º·¸»¼½ ¾¿ºÀ¸ÁÂ ÃÀ¹ÄÅ¸Æ»¶ÀÇÈ¿

�� § ¨¬© ©ª§«¨É   Ê  � �Ë� ¨³Ì ¤�-
¥����Í�� Î¡��� Ï����¦� Ð�¤ Ñ�£¦

ÒÓ�Ô�Õ�Ö�×�

Ø ÙÚÛ ÜÝÞßàß áâãäåæÙæÞäÞçèç ÛÚéÙ áâæ-
êëìíîï ðîñëòïîóôõï ö÷íøùêï õú÷ôûüëûüí

ýþ����ý�þ ���� �����	� 	�ý�
�þ�þ�-���� ���� �� ����� ��������� ����� �� �!"# $%&'�!"�()$*#&("�+, �-#!). /01023.4 567571893: 4;<1= >?087-@ABC DEFGEHFIHJC JB@CKLMHNJ LE ODPQA
����RÓ S��TUV��� ��ÖW�

XYZ[\][^ _Z`ab]\c de\fYg h^iaYjZ`kglmnopqrs t uvwqsx yoqz{q||}sx{ rq~s�z{�}s �otuo�t�zs ~ ���� �oy| o�wt �swvrt|}sx{ qo~s u�tsp�r�~tr��rw� ��|pqw �{z|w�}w�������� � ������������� � ���� ���������� ������������� �������� �������� �� ����� ������ � � ��� ���� ����� �� ��������¡ ¢ ���£¤¥¦§¨© ¦ª« §«¬ ¬®¨¬£¯°±² ±®«¬°³ ´¤®¨ ´«§¥µ¶±¨±² ·¸·¬£¤®³§°«±² ¬£«¤«©¨ ¬°¹ ¤³«ª°®·«º ´¤®¨µ¹£³  ¸¥¦»³±°³ ´·°«£¥ ®«¼·»³§°«° ¬¥¯±³¬¨§°³ ¦¶»¨º ¦· °±² ¨¯·§«§°«½
Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski

¾¿ÀÁÀ¿ ÂÃÄÅÆÇÈÉÆ É¾ÁÊÉÀÁÁ ¾¿ÄÁÅÂ ËÁÊÌÍÅÃÎÏÁ
ÃÉÅËÁÌÐÆÉ ÌÅ¾ËÅÑ¿ÄÅÑÉ ÁÑÄÉÎÂÒÈÆÉ ÍÉÌ ¿¾ÓÔÑÁÉÕ

Sesja: kk50ulyxufbmv2sgh2jcd4ij; Czas: 2020-05-25 09:40:11; Adres: 81.163.11.114



  maj 2020 3WIEŚCI Z POWIATU

19220lwwl-B -P

���� ����	�� 
 ��� ��� �����
��� ����
����	��	�� � ����� ������ ���� ��
����
��

������� �������� � �����	�

� !"#$%& ' "(&!)% # ' *!+,-

./0123 4 567/3 89:;6;:<=9:>6 ?1@-
ABCDEB FGBEGHIJ KLBMNODP C MQPBRD
S T UVWXY Z[ \[][ ^_`ab^_^cd eVfgh
i682j01:>6 8 k89:<=9/ l?m n689o<
pqrstuvwxq syz{|y }~qzwxq u��qxu�|�~�
6 /719:;:=9: 80io?�9o �=o=068:>6
�� ����������� � ������� ���������
6l:�=9: �/=k��6=/�@�2�� 0<63�8:k
� ������� ¡¢ £¤¥¦§¨© �ª¨¦� ¦«¬¡-
®¯°±°²³´ ° µ¶·²¸±¹º» ¼±¹´¶½¾º¶´
¿ÀÁÂ ÃÄ¿ÅÂÆÇÈ¿ÉÊË ÌÍÀ¿ÅÎÏ ÐÊÑÒ¿-
ÓÔÓÕÖ×Ø Ó ÙÚÛÖÜÔÝÞß àÔÝØÚáâÞÚØã
äåæçåèé êèëìèíè æîæïðñêëæïò ïëìèí
óôõôö÷øù úûü ýþ��þ÷øù ÷ý�õô�ø �ý÷-
�����	
	� ����
 � �
����	� �� ���	�
�?67k�8 =9:1l�7=2�� 76 ?:o;91o��9
�������� � !����"�# � � $%�� &��-
'( )*+,-./ / 0(123 +-*4564 *4(768(096
Ó×:Ú;âÚ; <=>?Ø@Û ÖAã

BCDEFGHI JKLMNEOPDQRS
JQIKCDET J UVJNERNE
GNIDWKCPXNY

Z[\]^_ `]abc^def] g^hd[ab[gi
(j #kk!'jlmnk!op
q ;/<25 rsrs ?m 8 to;9 i67 u6i/3@
8 09:719l9: v9=90<:?0<8o .6186�/
wxyz{|yw}~ �����y {}� �z��|�{�y �y�y
��������� ������ � ��������� ������-
����� � ¡¢£¤¥¦ ¤¢£§ �¨¤¢© ��¡ ª£¤«¤
¬®¯°± ¬²³´®µ¶·´¯¸ ¹´º±»°¼ ½¾¿À¼°
n?o068:�m v936 =o5 i69=�6?568oÁÂ
j: n689o< Ã971lo?0k9 160<o3 �=o;90<@
k6=k/?0/ 8 ko<:>6?99 i689o<2m Ä2</3
ÅÆÝÖ×ØÔ@ÚÇØ× ÖÔ ÛÓÔ ÈÝÅÉ;ÞÆ×Ê
Ë ÌÍÎÏÐÑÒÑÓÔÕÎÖ×Î Ø ÙÚØÑÛÖÑÛ  

lidzbarskim
ÜÝÞßàáâ ãäßäâ åæçèäéêë èäìê ëìåæíî-
ïðñïðñ òñóôðõóö÷ð øùòóú û öüóòóýþñòõñ
���������� �	�
��� ���
����� �
	-
����� ����������������� �� �������
719o3o;=6��9 i689o</m �89�k016=o
160<o3o 176;=6�Á n689o</ Ã971lo?-
 !"#$% &% '#()"*(+," *(&(- ./0)"+*12+3
4567859: ;<=><?@;A8 B4C8@D@5<;E ?@C4-
FGH IJKL MNIOPQRSTKSTK TSUIJVKWXT
ÈßÜ@ÚÕÖ:;Éã

Y ZÚÏÛÕÒÑ[ÎÖ×Î ÛØÑÏÛÒÖ×Ñ \Õ]ÒÔ^Ø Ñ _]-
`abcdef gheijklbml mbmnopqblo rpka
stuvtwxyzty t{|vtz}y| ~|t}| �w��uytz|�
hljlbg ijpk gheijklbml rpka `pban�
�������� �������������� � ���������
ol`bi�hcpn� lem`lbnaoban� �iemphg
�ÑÏ[_ÎÕÓ�ÑÛ\Ú
n?6�:k< 5o =o �:;/ 189�k01:=9:
i67oj2 i/l;9�1=2�� /03/> �89o7-
�16=2�� 7?6>@ :;:k<?6=9�1=@ 6?o1

/760<�i=9o=9: 8 09:�9 9=�6?5o��9
������  ¡¢£¤¥¦§¨�©� ª «¬§¥ ®¢ ¯��-
Û;ÖÉÚ= °ÔÝÆÅ±ÝÔ²Ú=°ÔÆÔâÆÝß Ú³ÅâÈÅ-
´µ¶·¸ ¹¸º¶»¼½¾¿¾À¼¸µ¿¸ ÁÂµ¶¾ÃÂÄµ
ÅÆÇÈÉÊÆÇËÌÆ Ç ÍÈÎÏÐÉÑÒÓ ÔÉÑÕÈÖ-
âÞÚØã

���� ×�
��� ��������� Ø������Ù �������
����
�	���� Ú����Ù�

 !*",+!'jk#% &!k&,Û",
�ÜjÛ+!'j l(,n&j *)j Ý#%Þ#%-

ßà áâãäåæ ßçßç èé ê ëãìèæíãêîä ïæêîìãæ-
ðñò ð óôõö÷øùúû üøùòôýþúôò �õ÷ñ�ø
��� ��� ����	 
	�� ���	�� �����	�-
������� ���� !� �"#$�% ����&'�(!)�
*+,*-./ 012.3+42 56-7*2 892 :;<=;<>?
q �9@>/ <?1:�� 59:09��2 78/=o0</
@ABCDEFGHIJ KFCDBLM NMJAFOP DMCOF-
QR STUTVWXYZ[\Y ]RSY^_^UT^\Y UT`abc
defghi jklemn oflpqprsgt hpghiqu vtw
xyz{x|} ~����~�~���|�� ������|| ��~-
������� � ����������� ������������
������  ¡¢£¤ ¥  ¦§�¨ ©�§ª« ¬®¯ °¦±
819@Á /719o3 8 k6=k/?09:Â =o;:jo36
Ó×È;A:Ú² ÞßÈÅ: ÖÔØÚ;âÖÕÖÅ:× Ó Æ×±Å-
³´µ¶· ¸¹º»¼½º ¾µ³»¿ºÀÁ¶ºÂÃ Ä³ÅÄÆµ¼-
ÇÈÉÊË ÌÍÌÎÏÐÑÉÊ ÑÏ ÌÒÓÏÑÉÊ É ÍÇÊÔÕÏË
;/l 760<o?�12Á >6 =o o7?:0 unntn
Ó ÙÚÛÖÜÔÝÞß àÔÝØÚáâÞÚØã
Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáÞâÛÜãä âãå ×Øãæçèæáßãå
éêëìíî ìéê ëï ðïêñî òóôé õïöí÷ìé øùú-
ûüýþ�ý����� ü �����	
� ���üþ��ý��
n689o</ Ã971lo?0k9:>6 1: t<o?60<@
Ã971lo?0k95 �o=:5 �o?�o�:5 =o
����� ���� ������� ����� ��� ��!-
"#$%$&' (#)*+, -%+*).&' $ /0123*)45
àÔÝØÚáâÞÚØã

6789 :8;<7=8; >?@AB;<=C? 7<;A D7EFG@;G8 H7I?;-
JKLM NOPQJLKLRS TJUOVM NKVOUWRS X YOZUROJO[\
������� ]^���
� 	����� ��� _�����`

a#(mbj *%)%cjln# ( d&Ûj#km
'  !'#%l#% e#*(ÞjÛ"&#+

q 7=9o�� fghfi ;/<:>6 l?m 8 =o-
jklm nopqrsqr tousqvquml wxojoyopz

Û;@;±ÔÕÉ{ Ö ÖÔÈÝÖ×ÉÔ|:ÚÅ:;±Å ÈÅÓÚÔÆß
}~��~��������� �~ ���~���� �~ �}���
1 n?1:867=9�1@�25 .o72 n689o</
�������� ���������� ��������� ����
 ¡¢£¤¥ ¦  §¨©ª¢«¨ ¦ ¬§ª¢¦£®¯  °¢£
±²³´µ¶ ² ·¸¹º¹»¼ ½²¾¿»³À»¿»¼ ½¹¸Á³ÂÃ
ÄÅÆÇÈÆÉÊËÌÍ ÎÏÇÉÊ ÏÉÄÊ ÐÑÒ ÓÔ ÕÖ ×ÊÏØ
Ù ÚÛÜÝÞßàá âãäå æçèéãêèéà Úàë æâã-
�:k< 189@1o=2 1 8259o=@ 536719:j2Â
ìíîïðî ðñòóôõö ö÷íøîùúîô õîôûîüý ùðþ-
��� ������ ���� 	
��
� � ���	�� ����-
â{ :Ô ÝÅÖÓ�É :Ú; Æ×@ÞÅ ;ÛßÞÔÕ×É:×= Ô@;
������� ��������� �������� � ��� �!"
# $%&'()*+ ,-./,0.)#1+ -2(1% &, 34/#.,-
Ø× ØßâÚ;@Ú ÅÛAÅ5×² :Ô È�|:Ú;Éã

���� ������ ������	�� � 6�����  

 ��
��	�� ����������

7'j)#8&jlnj '!n"&!'j
' 9!'#%l#% )#*(ÞjÛ"&#+

:;<=>?@<AB< ;CBD@C;< E< FGHGE>G IC;><-
JK LMNOPQRSTMUVW OWSJQXQ YROUYRWZQNOW-
[\ ] ^_`abca ^d e d^ fg hijak^ flfl `m
n opqrstp opuvr wxyqzrvzt{|s}~ n �}-
����� ����� � �������� �����������
� ��������� ����� ¡���¢ £��¤� ¥¦-
CNH§BC¨ PBINM©¨ RDPHGMP¨ M§HCNOª MN«
¬ ®¯°± ²³´ ¯µ¶·± ¶¶¸¹º »¼½ ¯¾¿-
ÀÁÂÁÃ Ä Å ÆÇÈÄÉÊË ÌÍÎÏÐ ÃÄÀÑ Ò ÇÀÑÇÊ-
ÓÔÕÖ×ÔØ Ù ÚÔÛÜÝÕÞß àá×â ãáäåæçèáèÝ
>?/i� 0<o=689;9 5�j�12é=9 /?671:=9
ê ëììí îïðñò ó ôñõö÷ ø êùõö÷úöïú÷ûï
üýþ����� �ü��� �ý����ý�	 �ý
���	 ���-
ÓÚA× âÚ{ �� ÅâÅÜ×ã �5 �� Ö ÜÔÛÔ:×Õ�
��������� �������� !"# ��$�%��&'%'
()*+, -./0+/12 ./ 3*4567 8/93:/8)9;
<= >?=@ABA CDE?FAGCH IJ=KELAMD= NO
PQRSRT UVWRX Y TZT[\] ^S_V`TabS cd
�12;9 =9:176;=2 76 03/jl2 86�0k68:�
8 �1o09: i6k6�/Â i?121=o=o 160<o3o
1o;:789: fr 606l65Â o ko<:>6?9� e
fghijklmkm n kiopnghqrs thrljnutnfkh
vw xyz{|} ~w�x�w~�� ~ ���x�� �w�w�z
6?o1 8 ?o19: 6>3601:=9o 56l9;91o��9
� � ������ ����� ��������� � ������ ���
����� ¡¢ £¤�¥¦§�¥¨©ª¦©¢ «�¥�§¬«¥-
®¯ °±²³´µ³¶¯·¯ ´³² ²¯¸¹±²³º³» µ ²¯¼·½-
¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈ¿ È ÇÅ ÆÉÂÊËÈÌ ÃÊÍÈÊÌÈ¿
Ø;Ý×ÆÅÝ×ÕÖ:×Øã

���� Î
���Ø��	�� 
�����
� 
 ��
��	��  
���������� ����Ï� ��� �� Ð �� ÑÒ�ÓÑ�ÑÓÑÓ �

ÔDNKÕKMNK BVJNKÖ×

ØNIDWKCPXNEFV J JKGRE
D XVCVMKJNC×PEY

Ù ÚÛÜÝÚÞß Ú àáÚÛÜâãâÝäÝ åÜæ åçèßãäâÝ
:i97:596;6>9�1=@ �o?1@7 n689o</
éêëìíîïðñêòóô õôëö÷ø ëòùúìöû ô ðüýô-
?1:=9/ �/=7/01/ 5o�@�:>6 =o �:;/
80io?�9: 719o3oþ i6;:>o�@�2�� =o
�������������	�
 �����������	��	��
��� ������������� ����� � ������� ���-
7:>6 1 =o0 �:0< =o�82j01@ 8o?<6��9@Â
 !"#$%& '()"*"+ ,-. ' %&)/*/ 0)&12/
34 567839:;<:46=>?@ 9AB467C34?=>?
D EFGHD GIJKLM NIED I NOPQKRDL STQTOINL
U VWXY Z[\][^_ZW`a[ bZ]a^[X[ U c_\dea
fghifjk film nimopmqjrl r sltqirluk
vwxyz{| }~}����| v���x �|�}�|{�|�v���
�������������� ��������� ���� �����-
��������� ��� �¡�¢�£¤ �¥��¦ ����¥��-
§¨©ª¨«¬®¨ ª©«¯ª°¬¨«®¨ ª§¨±ª«¬®¨
² ³´µ¶³·µ¸¹ º´»¼½¾ ·¿ÀÁ¼ ¶¿Â¿Á¾Ã¼Ä
ÅÆ ÇÈÅÉÈÊ ËÌÍ ËÎÏ ÏÆÐÑÒÆÓ ËÆÅÇ ÏÈÔ-
ÕÖ× ØÙÚ ÛÛ ÛÜÝÜ ÜÜÞß àààÜ ÜÜÜÜ ÜÛÝá
??âã= Ö ÛÅÈÚâÞÚ;ØÊäÔÝÅÓÚÖ:Ô å ÔÞÕÉÔ
ÞÅÝÅ:ÔÓÚÝßâã

äÖÚ{ÞßÉæÕ ÖÔ ÖÝÅÖßØÚ;:Ú;ç
è Ó×ÝÔÖÔØÚ âÖÔÕß:Þß

éÔ: êÔÝ�ÔÉ ë ìÆÔÝÅâÆÔ ÙÚÛÖÜÔÝâÞÚ

 !'#jb e#*(ÞjÛ"&# 'm9!"jím$
"(&!$m ' "9Û(îb &!+9,b%Û!'m
ï ðñòóðôõ ð ñö÷øñùúðûüòûý üù øþ-
������ �����������	
��� �	��
�� �����
��������� ����������� ����������-
 !" #$"%&'()* +,$-./%' *0/'$)*/!
1234 56215374181 1915:;4<= 473>-
?@A ?BCDEF GE@HI@IJ KE@LC CMN?EOK
P QRSTUVW XTYPZU[\]T^_R `T^ QR\TUYU
abcaKE@b?E@da HceNfICg ?B DIOeJh
ijklmno pjqroqsjtuv quspw xyulqmz{
|}~�� ���} �}|��� ����~����� �}����
������� � �������� ������� � �� �¡�-
HaKB?E@ ceaA@DIC ¢£bBL?B HNDa¤B¥F
¦ §¨©¨ª« ¬¬ ®§¯°±²³´ µ¯ ©¶¯µ·¸±-
¹º » ¼½¾¿ÀÁÂ Ã¿Ä»ÅÀÆÇÈ¿ÉÊ½ ½ÆÀ» ÈÀÄÆº
ËÌÍÎÏÐÏÑÒÓÔÌÕ Ö×ÎØÙÐ ÚÛ ÜÎËÖÐËÝÞ Þ×ÎÓ
» ½¼Æ½ÊÆÀß½¾Àà¿Éß á¿àÄ½¾Ç â½ßÉ
ãä åæçè éêëæåìåíî ïíðëñ òîçóôçæôõ öä
÷øùúø ûü÷ýþ���ü�ø�� ü��ú �ø�� ù�÷ü
��	
� �� 	�
���������� �������
������� ! "�#$%& �#$'��$� � (� "$�)*
+,-./01-2345 +,161 7-.8/9 :801;/,-
<=>? @ABCDEF GBDHI=CJ KLMD<> NO PQNRST
UVW X YUZXVX[Z\ ]\^_ `[X[^abX[\ U\ cdaY-
efg hijklmnoepmqk ristioui vkugk-
wx yz{|}~��~z{} � ������ ��}{���x
������������ ������� �������� ��
���� ���� ����¡

¢£¤¥ ¦§£¨©ª«¬ £®¯©¤° ±¯¨«²©ª³´¯¬µ£ ¶ª«¬-
´©«©·¯ ³¶ª«¸¤ ´£¹¶°¤¬ª£®º ¨£»¼©¼³£®©¼º

« ¶ª£½¬´¤° ¾¿¨©·¼© ³«´£§©À

ÁÂÃÄÅÆÂÃ ÇÈÉÊËÃÄÆÌÈ ÍÆÎÈÏÄÃ
ÎÅÐÈÑÒÃÓÂÔÍ È ÆÂÄÃÕÃÌÔÍ
Í ÍÃÐÑÏ Ê ÌÅÄÅÓÃÍÈÄÖÆÏ×

ØÙÚÛ ÜÝÞßÜàÞÞ ÛÚáâÚßÚ ÛÚ ÝãäÞåæÚÛÙçè
é êëìíîíïðñ òóòíëïóñô õíòíöéí ÷óòøï-
ùúûüýþ ù�ú��� ú ����þ � ���úû�þ	�þ��-

���� ������� �������� ��������

������ ���� ���� ������! ��  ���
"#$% &"'()*%+,-./.0 &"1"./2 #&(34-
56789 :;<8=>7 ?5@AB7C;7 DB7E7CF7CA
GHIJ KGLMNOPNQ RSSM TJUSSGVTR W TMXP
YZ[\]^_\^_Z `\Y[_\aY\bcd]Z _ eafge^h
ijklm nlopqrmsktnu v rtwol pxymimkj zt-
{|}~�� ��� ���|�~��� ��{���~� � ���{��
������ ���� ������� ��� �� ���������
 ¡¢¡¡ £¤¥¢¦§ ¨© ª¡ « ¬¡®¬¯¡° ª¥¤¥¢©-
�� ���� ± ��
 ��²�³´ �³���� �
 �-
µ¶· ¸¹º»·¼¶¶ ½¾¹¿Àµ¾¹ Á¶»ÂÃ¹¿µÄ¶ Å¹º
ÆÇÈÉÇÊ ËÌÇÈÇ ËÍÎ ÏËÐÍÑÈÇÒ ÐÓÔÍÕÊÇÖÌ×Ï
� �ù�ü�ü�Øû û �ú���þýýþÙ �ÚÛ�Ü�þ � �Ýü-
ùþÞú û ßúý�þ���üÚþ�à áâ �û�þùý�ü áâáâ
ãäå æãçèéêçêë ìíîçïêãðéíñ òóôéõö÷ôêãíó-
øùúû üýþù��� ���û�ø�þù�� úþ��ú��	þ�

�������
��� ������� �� ����
 ����-
�� !"#$%&"�'$(%$')* +, -"." /%0$1/�-
2345673 89 4:;< =>> 4?;@ABCD3; 63879-
EFGHIJKL HEFG MNN OPEFQ HKLEHRRJKLS
TUVWXYZ[\]X^V_`\ _V aZXbc` defghi\
jk lkjmnopkpqr kstukvw rqmn kxuky-
z{| }~�� ��~� ��z������{�� ����~���
���� ����������� ����������� ��� �����
��  �¡¢£¤�¡¥¦§ ¢¨© ª«¦¬¢ ¢ ©®¯°± £²ª
³´µ¶·¸¹ º» ¼¸º¶»½¾¸¿À ºÁÂ ¿¾´³ÃÄÅ »³-
ÆÇÈÉÊ ËÌÍÎÇÏÐÑÒÓÊ ÔÉÕÖ ËÍÎ×ÇÖØ ÙÇÊ
ÚÛÜÝÞßàáâ ãß ÚÛäÝß ÜÝÞÛåÛÚÞÛ Þ æÜÝÞßçèÚÛ
éêëêì éíîïìîïðñò óñô õê óö÷øùìîðùúê
ûüýþ�ûý��ý �������� �����ýü��	
ý�� 
���� ��� ������ � �������� ��� !���"�#

¢£¤¥ ª«¬´©«©¼¯¬ $ª£¨´%® ¼¯¬«²¸¨¼º&' 
¨£ ¶£¨³¤©®£®¬½ £&'ª£¼º ³¤ª©(©´£¹  

£ª©« ¶£·¯&½©¼¤£¹

Starostwo Powiatowe 
)*+ ,-./+ 0+ 1234253,6789 :;

<<=<>> ?6/4@-., 1-.A653,6

B7*+ CD=;E;=;D=>>

FFF+G9F6-B*6/4@-.3,6+G*

Sesja: kk50ulyxufbmv2sgh2jcd4ij; Czas: 2020-05-25 09:40:11; Adres: 81.163.11.114



maj 20204 WIEŚCI Z POWIATU

-F19120lwwl-A

Urz d Miejski, ul. A. wi tochowskiego 14
tel. 89 767 85 00, fax 89 767 23 03, e-mail: um@lidzbarkwarminski.pl, www.lidzbarkw.eu

Lidzbarska strefa eko-
nomiczna sta a si  bogat-

sza o nowych inwestorów. 
W ostatnim czasie sprzedano 
dwie dzia ki. Na jednej po-

wstanie zak ad produkcyjny 
jednej z rozbudowuj cych 
si  lidzbarskich  rm, druga 
zosta a dokupiona przez in-
westora, który wybuduje tu 

fabryk  materacy. Prace bu-
dowlane najprawdopodobniej 
rusz  jeszcze w tym roku

We wtorek, 5 maja Jacek Wi niowski 
- Burmistrz Lidzbarka Warmi skie-
go podpisa  w obecno ci pracowników 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
odpowiednie umowy i wkrótce b dzie mo na 
rozpocz  przygotowania przetargowe.

Lidzbark Warmi ski otrzyma  do  nan-
sowanie w wysoko ci 11 132 323,79 z  na bu-
dow  pawilonu zdrowia wraz z infrastruktur  
uzdrowiskow  i drogow . Nasz projekt zdoby  
najwi cej punktów ze wszystkich z o onych 
wniosków o do  nansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmi sko-Mazurskiego.

Pozyskane rodki umo liwi  kontynuowa-
nie rozwoju miasta, zw aszcza w tym trud-
nym czasie. Inwestycja to nowe miejsca pracy, 
a tak e wspieranie lokalnych  rm.

W ramach projektu powstan : budynek 
„pawilon zdrowia” wyposa ony w sprz t 
i urz dzenia diagnostyczno - rehabilitacyjne 
wspomagaj ce proces zabiegów kinezytera-
pii,  zykoterapii, balneoterapii i helioterapii, 
promenady z o one ze cie ek terapii pie-
szej i ruchowej wraz z parkingami i drogami 
dojazdowymi, tzw. promenada le na, uk ad 
kinezyterapii aktywnej - rowerowy tor wysi -
kowy, przebudowany b dzie uk ad odwodnie-
nia wraz z odtworzeniem tzw. abiego Stawu 
i drewnianymi cie kami spacerowymi wokó  
zbiornika. Powstan  tak e obiekty ma ej ar-
chitektury w postaci awek, koszy na odpady 
i infokiosku.

Ca kowity koszt inwestycji wynosi 14 875 
057,03 z .

Dzi kujemy Marsza kowi Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego Gustawowi Mar-

kowi Brzezinowi, Wicemarsza kowi Woje-

wództwa Warmi sko-Mazurskiego Mirono-
wi Syczowi, Wicemarsza kowi Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego Marcinowi Kuch-

ci skiemu i Cz onkom Zarz du Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego Jolancie Piotrowskiej 

i Sylwii Jaskulskiej za poparcie naszego wnio-
sku i wspieranie rozwoju naszego miasta.

W dobie obecnego kryzysu mu-
simy si  wspiera , tak e biznesowo. 

Kupuj c produkty u lokalnych pro-

ducentów i korzystaj c z lokalnych 

us ugodawców wspieramy nasz  

ma  gospodark . Ka da z otówka 
wydana w mie cie w nim pozosta-

nie i wspomo e zachowanie miejsc 

pracy.
Codziennie na pro  lu Facebo-

ok Urz du Miejskiego wsb dziemy 

przedstawia  jedn  lokaln   rm , 

zach caj c Pa stwa do korzystania 

z jej us ug.
Je li chcesz, aby znalaz a si  tu 

tak e Twoja  rma napisz do nas na 

adres: inwestycje@lidzbarkw.pl 

Lidzbark Warmi ski w budowie Ponad jedena cie milionów tra  o 
do Lidzbarka Warmi skiegoPomimo trwaj cego kryzysu spowodo-

wanego pandemi  koronawirusa wci  
realizowane s  cztery du e inwestycje 

miejskie o warto ci ponad 26 mln z otych. 
Najwi ksz  z nich jest I etap budowy uzdro-
wiska, w ramach którego wkrótce powstanie 
t nia wraz z drogami dojazdowymi, parkin-
gami, energooszcz dnym o wietleniem oraz 

niezb dn  infrastruktur . Koszt budowy to 
prawie 17 mln z otych z czego wi kszo  to 
rodki pozyskane z zewn trz.

Trwaj  tak e prace przy remoncie ul. D -
browskiego. Cz  pokrywa ju  warstwa wie-
ego asfaltu, równolegle uk adana jest kostka 

brukowa na chodnikach i cie ce rowerowej. 
Rozpocz a si  te  naprawa nawierzchni na 
fragmencie s siedniej ulicy Polnej. Ca kowity 
koszt inwestycji wynosi ponad 5 mln z otych 
z czego po owa to pozyskane do  nansowanie.

W tym roku planowane jest zako czenie 

prac przy termomodernizacji budynku Urz -

du Miasta. Inwestycja o warto ci blisko 3 mln 
z otych uwzgl dnia nie tylko ocieplenie ra-
tusza, ale te  wykorzystanie do tego celu no-
woczesnych i energooszcz dnych systemów 
grzewczych i fotowoltaiki. Znacz co zmniejszy 
to koszty utrzymania nieruchomo ci. Prawie 
2,5 mln z otych to pozyskane na t  inwestycj  
to rodki zewn trzne.

Najnowsz  z realizowanych inwestycji jest 
remont ul. D bowej. Wkrótce powstanie tu 
ci g samochodowo-pieszy zachowaniem ros-
n cych przy ulicy d bów. Koszt budowy to 1 
mln z otych, z czego po owa to rodki pozy-
skane.

Oprócz miejskich inwestycji trwaj  budo-
wy w sektorze prywatnym. Ro nie potencja  
mieszkaniowy Lidzbarka Warmi skiego za 
spraw  nowych domów przy ul. Pu askiego czy 
Mazurskiej. Cieszy te  fakt rozpocz cia prac 

przy budowie pasa u handlowego na ul. Ol-
szty skiej. Otwarcie ju  w tym roku.

Kolejne dzia ki w stre  e sprzedane
Ruszamy z akcj #wspierajbizneslw!
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W KLMNOPQ RKST UVWXYXOWX ZXQK[

RV\UK]PN^ ]YXUV KULP]X_ ZW`
L`U\ ] KaXRNWT K QXSZPQXbOM ]PSK[
RVPZcXOWM ]M]O`cRVOPN^ VXZKLd] eQW[
OP W ^WMRXRN^WVXNf` NMbd] aKUMfQK]X[
OPN^ UVWXYXgh cXS XLP QKibW]X LPYX
] fXS OXf]W`SZVPQ ZcKaOWT RMXbWVXNfX
VXRd]OK aKcRVML VeYXZVXOPN^ aRVMV
QWMZVSXgNd]h fXS Rd]OWMi abXOd]h aRK[
eRXQd]h ZcRXcMeWW eQWOPj
kWMV]PSbM WZcKcO\ S]MZcW\ V aTOS[

cT ]WUVMOWX QWMZVSXgNd] Z\ ZaRX]P
V]W\VXOM VM ZcXOMQ URdej lK cMf aKRP
TUXYK OXQ ZW` aKVPZSX_ mRKUSW OX aK[
aRX]` ZcXOT URde ] ]PZKSKmNW aKOXU
n QbOj VYj o SKgNMQ pqrs Rj VXSKgNVPYX
ZW` RMXbWVXNfX WO]MZcPNfW tOXOZK]XOMf
aRVMV uTOUTZV lRde vXQKRV\UK]PN^
aOj wxMQKOc URKeW eQWOOMf rryqqnk
zTLKQWOK { |aWO}h OX KUNWOST KUQWMf[

ZNK]KmNW zTLKQWOK UK NQMOcXRVX SK[
QTOXbOMeKj ~KZVc RKLdc LTUK]bXOPN^
VXQSO\Y ZW` ] S]KNWM r r�r nrnh�� VYj
OLMNOWM aRK]XUVKOM Z\ SKbMf[

OM aRKfMScP URKeK]Mh ScdRPN^
NMbMQ fMZc aKaRX]X LMVaWMNVMgZc]X
TiPcSK]OWSd] W ]VRKZc SKQ�KRcT fXVUPj
|OM Rd]OWMi tOXOZK]XOM Z\ VM mRKU[
Sd] uTOUTZVT lRde vXQKRV\UK]PN^�
� w�RVMLTUK]XURKeWeQWOOMf rryq��k
�RKOK]K { eRXOWNX eQWOP}j ~KZVc RK[
Ldc LTUK]bXOPN^ r �nq qqqhqq VYj

� w�RVMLTUK]X URKeW eQWOOMf
rryqrsk oXeKOP { vXQLKRMS KRXV
URde eQWOOPN^ ] QWMfZNK]KmNW oX[
eKOP}j ~KZVc RKLdc LTUK]bXOPN^
p pqq qqqhqq VYj
�RVP ]ZaXRNWT tOXOZK]PQ �QWOP

zTLKQWOK ] ]PZKSKmNW y�� q�phqq VY
RMXbWVK]XOX fMZc WO]MZcPNfX �K]WXcT
zWUVLXRZSWMeK w�RVMLTUK]X URKeW aK[
]WXcK]Mf r�r�k OX KUNWOST oXeKOP {
�RKOK]K}j ~KZVc VXUXOWX y ��q �pqhqq
VYj
�RVPZc`aTf\N UK KeYKZVKOMeK ]

RXQXN^ RMeWKOXbOMeK aRKeRXQT KaM[
RXNPfOMeK �XRQWX W �XVTRP OX bXcX
pqr�[[pqpqh aKUUVWXYXOWX �j�jrj ��MS[

cP]OKm_ MOMReMcPNVOX ] LTUPOSXN^
aTLbWNVOPN^h ZN^MQXc � SKOSTRZT OR
x���jq�jq�jqr[�ojqq[p�[qqr�pq �QW[
OX zTLKQWOK � QXfX pqpq Rj aRVMUYKiP[
YX ] �RV`UVWM �XRZVXYSK]ZSWQ �KfM[
]dUVc]X �XRQWgZSK[�XVTRZSWMeKh ]
lMaXRcXQMONWM �TRKaMfZSWMeK uTOUT[
ZVT xKV]KfT xMeWKOXbOMeK ]OWKZMS K
UKtOXOZK]XOWM aRKfMScT aOj w�KaRX]X
LWbXOZT MOMReMcPNVOMeK ] LTUPOSXN^
TiPcMNVOKmNW aTLbWNVOMf ] eQWOWM zT[
LKQWOK}j �RKfMScMQ VKZcXO\ KLf`cM
LTUPOSW �RV`UT �QWOP zTLKQWOKh
oMZaKYT vVSdY ] zTLKQWOWMh vVSKYP
�KUZcX]K]Mf ] �WbNVSK]WMh �RVMU[
ZVSKbX ] xKeWMUbXN^j � aRVPaXUST
KcRVPQXOWX UKtOXOZK]XOWX VXSRMZ
abXOK]XOPN^ aRXN L`UVWM KLMfQK]XY
QjWOj ]PQWXO` �RdUMY NWMaYX ] LT[
UPOSXN^ OX aKQaP NWMaYXh ]PQWXO`
WOZcXbXNfW eRVM]NVMfh ]PQWXO` ZcKbXRSW
KSWMOOMf W URV]WK]Mh WOZcXbXNf` aXOMbW
�KcK]KbcXWNVOPN^h UKNWMabMOWM mNWXO
VM]O`cRVOPN^j xMXbWVXNfX aRKfMScT
RKV]W\iM aRKLbMQP V]W\VXOM V OWZS\
M�MScP]OKmNW\ MOMReMcPNVO\ LTUPO[
Sd]j o aRKfMScT ZSKRVPZcX ZXQKRV\Uh
fMeK QWMZVSXgNP KRXV TiPcSK]OWNP

LTUPOSd]j �bXOK]XOX ]XRcKm_ WO]M[
ZcPNfW� y n�n qq�h�� VYj
�

QPmb\ K QWMZVSXgNXN^ eQWOP
zTLKQWOK RKVaKNV`cK ] pqrs Rj

RMXbWVXNf` aRKfMScT w�O�KRQXcPVXNfX
TZYTe aTLbWNVOPN^ W UKZc`aT UK WO�KR[
QXNfW aRVMZcRVMOOMf ] eQWOWM zTLKQW[
OK} ]ZadYtOXOZK]XOMeK VM mRKUSd]
�TRKaMfZSWMeK uTOUTZVT xKV]KfT
xMeWKOXbOMeK ] RXQXN^ RMeWKOXbOMeK
aRKeRXQT KaMRXNPfOMeK �XRQWX W �X[
VTRP OX bXcX pqr�[pqpqh KZW aRWKRPcMcK[
]Mf� �P�RK]P RMeWKO x���jq�jqqjqqj
�MbMQ aRKfMScT fMZc TRTN^KQWMOWM rn
MbMScRKOWNVOPN^ TZYTe aTLbWNVOPN^h
ScdRM L`U\ m]WXUNVKOM aRVMV �RV\U
�QWOP zTLKQWOK KRXV abXNd]SW
Km]WXcK]M eQWOPh UWeWcXbWVXNfX W LMV[
aYXcOM TUKZc`aOWMOWM QWMZVSXgNKQ
VXZKLd] WO�KRQXNfW aRVMZcRVMOOMf KRXV
WO�KRQXcPVXNfX aRKNMUTR ]M]O`cRV[
OPN^ ] �RV`UVWM �QWOPj �RTN^XQWXOM
M[TZYTeW N^XRXScMRPVK]X_ ZW` L`U\ ]P[
ZKSWQ ZcKaOWMQ UKfRVXYKmNW �� TZYTeW
VXaM]OWXf\NM WOcMRXSNf` U]TZcRKOO\
KRXV rp TZYTe cRXOZXSNPfOPN^ V QM[
N^XOWVQXQW aMRZKOXbWVXNfW� KRXV ]P[
ZKSWQ aKcMONfXYMQ SKRVPZcXOWXj �RT[
N^KQWMOWM M[TZYTe L`UVWM aKY\NVKOM V
]URKiMOWMQ W QKUMROWVXNf\ ZPZcMQd]
WO�KRQXcPNVOPN^ ] �RV`UVWM �QW[
OPh UWeWcXbWVXNf\ VXZKLd] WO�KRQXNfW
aRVMZcRVMOOMf W QKUMROWVXNf\ WO�RX[
ZcRTScTRP ZWMNWK]K[ZaRV`cK]Mf ] VX[
SRMZWM OWMVL`UOPQ UbX VXabXOK]XOPN^
]URKiMgj �RKfMSc VXSYXUX ]PSKRVPZcX[
OWM abXc�KRQP M���� W TRTN^KQWMOWM
ZaMNfXbOPN^ RKV]W\VXg �RKOc K�tNM
UbX QWMZVSXgNd]j �XRcKm_ aRKfMScT�
r pq� r�qhqq VYj
�

KbMfOPQ aRKfMScMQ aKUf`cPQ V
QPmb\ K QWMZVSXgNXN^ �QWOP

zTLKQWOK fMZc aRKfMSc ]ZadYtOXOZK[
]XOP V �TRKaMfZSWMeK uTOUTZVT xKV[
]KfT xMeWKOXbOMeK ] RXQXN^ aRKeRX[
QT KaMRXNPfOMeK �KbZSX �P�RK]X OX
bXcX pqr�[pqpqh ��� KZW aRWKRPcMcK]Mf
�P�RK]M SKQaMcMONfM ZaKYMNVMgZc]Xh
UVWXYXOWX �jrj lVWXYXOWX ZVSKbMOWK[
]M OX RVMNV RKV]KfT SKQaMcMONfW
NP�RK]PN^j vSWMRK]XOP fMZc KO UK
pqq QWMZVSXgNd] eQWOP zTLKQWOKj

oXSYXUXOP RMVTbcXc cK ]VRKZc ]WMUVP
QWMZVSXgNd] OX cMQXc SKRVPZcXOWX V
QMUWd] NP�RK]PN^ ] NMbXN^ VX]KUK[
]PN^h MUTSXNPfOPN^j �NVMZcOWNP ZVSK[
bMg cK KZKLPh ScdRM TSKgNVPYP pn RKS
iPNWX ] UOWT aRVPZc\aWMOWX UK aWMR][
ZVMf �KRQP ]ZaXRNWXj oXaM]OWKOK WQ
QKibW]Km_ TNVMZcOWNc]X ] VXf`NWXN^
RKV]WfXf\NPN^ SKQaMcMONfM NP�RK]M
V VXZcKZK]XOWMQ OK]KNVMZOPN^ cMN^[
OKbKeWWh UKZc`a UK ZaRV`cT SKQaTcM[
RK]MeKh cMQaK VXf`_ VKZcXYK UKZcKZK[
]XOM UK QKibW]KmNW aZPN^KtVPNVOPN^
TNVMZcOWSd] KRXV VXaM]OWKOP VKcXY
WQ aKNV`ZcTOMSj vVSKbMOWX Z\ OWMKU[
aYXcOMh RMXbWVK]XOM OX cMRMOWM eQWOP

zTLKQWOKh ] bKSXbWVXNfXN^ cXSWN^ fXS�
ZXbX OXRXU ��h m]WMcbWNM ]WMfZSWMj
�bXOK]XOM ]VOK]WMOWM ZVSKbMg KU r�
QXfX pqpq Rj UK �r bWaNX pqpq Rj oXaWZP
aRVPfQK]XOM Z\ aKU OTQMRMQ cMbM�K[
OT �s n�p �� yrj �XRcKm_ aRKfMScT� rrp
qqqhqq VYj
�
adYRKNVM cK Rd]OWMi NVXZ RMXbW[
VXNfW ] eQWOWM zTLKQWOK ]WMbT

aRKfMScd] UKtOXOZK]XOPN^ V �T[
RKaMfZSWMeK uTOUTZVT vaKYMNVOMeK
] RXQXN^ RMeWKOXbOMeK aRKeRXQT
KaMRXNPfOMeK �XRQWX W �XVTRP pqr�[
pqpqj lTiPQ VXWOcMRMZK]XOWMQ NWM[
ZVP ZW` aRKfMSc �QWOOMeK |mRKUSX
�KQKNP vaKYMNVOMfj �MbMQ aRKfMScT
�SXUMQWX xKUVWOP fMZc aKUOWMZWMOWM
XScP]OKmNW ZaKYMNVOMf W aKaRX]X ZPcT[
XNfW RKUVWOOMf yq KZdL V cMRMOT eQWOP
zTLKQWOKj �NVMZcOWNP � MUPNfW VKZcXbW
aKUUXOW ]WMbKaRKLbMQK]Mf UWXeOKVWM
aRVMV VMZadY ZaMNfXbWZcd] KRXV KLf`NW
�XN^K]PQ ]ZaXRNWMQj �MZc cK aKRXUOW[
Nc]K aRX]OMh RKUVWOOMh �vxh ]ZaXRNWM
XZPZcMOcXh TZYTeW KaWMSTgNVM UbX KZdL
ZcXRZVPN^h OWMaMYOKZaRX]OPN^ KRXV
UVWMNWj �RKfMSc RMXbWVK]XOP L`UVWM UK
SKgNX pqpr Rj � bWaNT RTZVX fMeK ��
MUPNfXj �UVWXY fMZc LMVaYXcOPj �O�KRQX[
NfM OX cMQXc aRKfMScT TUVWMbXOM Z\ aKU
OTQMRMQ cMbj �s n�p[�� y�j �XRcKm_
aRKfMScT� �ps ynqhqq VYj
�

VNVMedbOWM WZcKcO\ S]MZcW\ fMZc
VXaM]OWMOWM ] eQWOWM ]PZKSWMf

fXSKmNW MUTSXNfWj �QWOX zTLKQWOK
fXSK KReXO aRK]XUV\NP oMZadY vVSdY ]
zTLKQWOWM KRXV vVSKY` �KUZcX]K]\ ]
�WbNVSK]WM KUaK]WXUX VX RMXbWVXNf` p
aRKfMScd] UKtOXOZK]XOPN^ ] RXQXN^

x�|�W� pqr�[pqpqh ZSWMRK]XOPN^ UK
TNVOWd] vVSKYP �KUZcX]K]Mf WQj |RYX
�WXYMeK ] zTLKQWOWM�
� xKV]df SKQaMcMONfW SbTNVK]PN^
] vVSKbM �KUZcX]K]Mf ] zTLKQWOWM
{ ]XRcKm_ aRKfMScT� ��y q�sh�n VY

KRXV TNVOWd] vVSKYP �KUZcX]K]Mf ]
�WbNVSK]WM�
� xKV]df SKQaMcMONfW SbTNVK]PN^
] vVSKbM �KUZcX]K]Mf ] �WbNVSK]WM
{ ]XRcKm_ aRKfMScT� ��� ssphnq VYj
W RXQXN^ ZVSKbOPN^ aRKfMScd]

TNVOWK]WM TNVMZcOWNV\ ] VX[
f`NWXN^ aKVXbMSNPfOPN^h ScdRM QXf\
WQ aKQdN VUKLP_ OWMVL`UOM OX RPOST
aRXNP SKQaMcMONfMh OXTNVPNWMbM aKU[

OKZV\ S]XbWtSXNfM VX]KUK]Mh UKaKZX[
iKOM VKZcXYP LXVP UPUXScPNVOM ZVSdYh
OXfVUKbOWMfZVPQ TNVOWKQ VKZcXO\ ]P[
aYXNKOM ZcPaMOUWX OXTSK]Mj
� pqrs Rj RKVaKNV\Y ZW` SKbMfOP aRK[

fMSc ZSWMRK]XOP UK UVWMNW ] ]WMST
aRVMUZVSKbOPQ { �SXUMQWX �RVMU[
ZVSKbXSXj �RKfMSc RMXbWVK]XOP L`UVWM
] �RVMUZVSKbT vXQKRV\UK]PQ ] zT[
LKQWOWM V |UUVWXYMQ oXQWMfZNK]PQ
] xKeWMUbXN^h X fMeK NMbMQ L`UVWM
aRVMaRK]XUVMOWM UKUXcSK]PN^ VXf`_h
RKV]WfXf\NPN^ SKQaMcMONfM SbTNVK]M
UVWMNW �fj XOeWMbZSWMeKh SRMXcP]OM� KRXV
]PRd]OTf\NPN^ Zc]WMRUVKOM T UVWM[
NW UMtNPcP �V RPcQWSWh bKeKaMUPNVOMh
ZKNfKcMRXaMTcPNVOM�j lKaKZXiKOX VK[
ZcXOWM LXVX UPUXScPNVOX aRVMUZVSKbXj
�XRcKm_ aRKfMScT� nys �rqhqn VYj
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Zwiedzanie regionu na dwóch kołach
REKREACJA || Szukacie pomysłu na wycieczkę rowerową na ciepłe dni? Mamy dla was propozycję ciekawej i niezbyt długiej trasy, ze startem 
w Bartoszycach i metą w Lidzbarku Warmińskim, poprowadzonej m.in. szlakiem Green Velo. Po drodze będzie co oglądać!

K
iedy już poradzimy so-
bie ze wszechobecnym 
koronawirusem, z pew-
nością będziemy chcieli 
odetchnąć od komuni-

katów z nim związanych, sta-
tystyk zachorowań i  wszyst-
kich przykrych informacji, 
które otaczają nas w ostatnim 
czasie. A  nic tak dobrze nie 
działa na oczyszczenie na-
szych myśli z niepotrzebnego 
balastu, jak wysiłek fi zyczny! 
Wybierając rowerową wy-
cieczkę połączymy przyjemne 
z pożytecznym: nie tylko do-
tlenimy nasze mięśnie i szare 
komórki, ale też spędzimy ten 
czas na poznaniu regionu i zo-
baczeniu ciekawych miejsc.

Tydzień temu opisywałem 
biegnącą przez Perkujki za 
Bartoszycami trasę biegową. 
Tak jak wtedy, tak i teraz na-
szą rowerową wyprawę zaczy-
namy na wysokości wejścia 
do 20 Brygady Zmechanizo-
wanej. Mijamy Perkujki, Li-
pinę i dojeżdżamy do Osieki. 
Oczywiście, można wybrać 
krótszą drogę i pojechać przez 
Połęcze i Plęsy. Wolę jednak 
nieco nadłożyć drogi, prze-
de wszystkim ze względu na 
lepszą, mimo wszystko, drogę 
z tej właśnie strony.

Jesteśmy w  Osiece. Mając 
przed sobą tamtejszy pałac, na 
rozwidleniu skręcamy w pra-
wo. Kilkadziesiąt metrów 
drogi wyłożonych jest kocimi 
łbami, ale bez problemu znaj-
dujemy na poboczu nieco ubi-
tej ziemi. Zjeżdżamy na nią, 
dzięki czemu nie narażamy 
się na „telepanie”. Przecinamy 
drogę krajową 51 i zmierzamy 
do Krawczyk. Trasa w  tym 
miejscu łagodnie prowadzi 
ku górze. Zdecydowanie wię-
cej wysiłku będziemy musieli 
jednak włożyć w podjazd tuż 
przed samą wsią. Mocno pra-
cujemy nogami, serce bije jak 
szalone, ale osiągamy szczyt. 
Za nami 9 km jazdy. Jeśli 
potrzebujemy odpoczynku, 
możemy zatrzymać się pod 
zadaszoną wiatą.

W Krawczykach wjeżdżamy 
na Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo. Tutaj mamy dwie 
możliwości do wyboru. Może-
my skierować się w kierunku 
Galin, dokąd poprowadzi 

nas biegnąca przez las droga. 
W  tym wypadku wjeżdża-
jąc do wsi musimy pojechać 
prosto. My jednak ruszamy 
do Krekol, a dalej do Stoczka 
Klasztornego, więc skręcamy 
w prawo, a następnie w lewo. 
Zresztą nie sposób nie zauwa-
żyć drogowskazów.

Do Krekol mamy 3 km. 
Jedziemy szeroką, szutrową 
drogą. Nie jest ona osłonię-
ta żadnymi drzewami i kilka 
razy zdarzyło mi się, że odci-
nek musiałem pokonywać pod 
wiatr, co nie raz przywoływało 
myśli w stylu „na cholerę mi 
to było!”. Kilkanaście minut 
wystarcza jednak, by dotrzeć 
do wsi. Tam wjeżdżamy na 
drogę powiatową. Po prawej 
stronie mijamy gotycki kościół 
z XIV wieku pod wezwaniem 
św. Krzyża i św. Wawrzyńca. 
Celem naszego pierwszego 
dłuższego postoju jest jed-
nak oddalony od 4 km Sto-
czek Klasztorny.

Asfaltowa nitka jest w bar-
dzo dobrym stanie. Jedzie 
się po niej przyjemnie, gdyby 
tylko nie trzeba było tyle pe-
dałować pod górę. Co chwila 
wjeżdżamy na kolejne szczy-

ty. W  końcu za którymś ra-
zem widzimy już wieże sank-
tuarium maryjnego i bazyliki 
Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Jeszcze kilka 
minut jazdy i  docieramy do 
wsi. W  jej centrum znajduje 
się duży parking, z którego ko-
rzystają pielgrzymi przybywa-
jący do Stoczka. Przed nami 
wyrasta zaś mur okalający 
sanktuarium. Możemy wejść 
na jego teren, zostawić rowery 
w bezpiecznym miejscu, a na-
stępnie przespacerować się po 
ogrodzie tymi samymi alejka-
mi, którymi w latach 50. przez 
blisko rok chodził uwięziony 
w tym miejscu kardynał Stefan 
Wyszyński. Jest też możliwość 
skorzystania z toalety. Powin-
niśmy zajrzeć również do sa-
mej bazyliki oraz zwiedzić jej 
krużganki. Nie powinno też 
być problemu z zobaczeniem 
pokoju, w którym przebywał 
kardynał Wyszyński. Za wej-
ście na teren sanktuarium nie 
są pobierane opłaty, dlatego 
w dobrym tonie będzie wrzu-
cenie ofi ary do puszki.

Kilkanaście (lub więcej) mi-
nut odpoczynku przyda nam 
się przed dalszą drogą. Za 

nami jest mniej więcej 20 km, 
a do Lidzbarka Warmińskie-
go pozostało ok. dziesięciu. 
Wciąż trzymamy się szlaku 
Green Velo, więc wypatrujemy 
tabliczek z pomarańczowym 
tłem i namalowanym na nim 
czarnym rowerem. Prowadzą 
one nieco za Stoczek, w kie-
runku Kierwin, po czym każą 
skręcić nam w prawo. Krót-
ką chwilę jedziemy jeszcze 
asfaltem i zjeżdżamy na drogę 
szutrową. Mijamy ostatnie na 
dłuższy czas zabudowania. Te-
raz już do samego Lidzbarka 
będziemy jechać polną drogą. 
Wielkich prędkości na niej nie 
rozwiniemy, ale przecież nie 
o to nam chodzi. Po obu stro-
nach drogi rozciągają się pola 
uprawne. Wczesną wiosną 
nie raz możemy zobaczyć na 
nich żurawie, których donoś-
ny krzyk będzie towarzyszył 
nam już z daleka.

Przed nami jeszcze wieś Sar-
nowo. Przed nią ustawiono 
kolejną wiatę na trasie Green 
Velo. Możemy zatrzymać się 
na chwilę, by rozprostować 
kości. Kilka minut dalszej 
jazdy pozwala nam dotrzeć 
do samej wsi. Droga do niej 

prowadzi w  dół. Witają nas 
zbite z  drewna postaci gra-
jące na akordeonie i gitarze. 
We wsi działa stowarzyszenie 
na rzecz jej rozwoju i widać, 
że miejscowość jest zadbana. 
Tuż za kaplicą znajduje się 
rozwidlenie. Możemy trzymać 
się biało-niebieskiego ozna-
czenia, które towarzyszy nam 
po drodze od Stoczka i ozna-
cza jedną z gminnych tras ro-
werowych. W  tym wypadku 
należy odbić nieco w prawo. 
My jednak wybieramy szlak 
Green Velo i jedziemy w lewo.

Po kilku kolejnych minutach 
żwawego pedałowania na-
szym oczom ukazują się znaj-
dujące się w oddali bloki jed-
nego z lidzbarskich osiedli, ale 
naszą uwagę przykuwają zie-
lone barierki do przypinania 
rowerów, stojące po prawej 
stronie. Tablica informacyjna 
wskazuje kierunek, w którym 
należy się udać, by trafi ć na 
cmentarz jeńców wojennych, 
podofi cerów i  szeregowców, 
z czasów I wojny światowej. To 
miejsce zdecydowanie warto 
odwiedzić, więc przypinamy 
rowery do barierek. Czeka 
nas jeszcze tylko wspinaczka 
na wzgórze, by po jego drugiej 
stronie zobaczyć cmentarz.

Naszym oczom ukazują się 
liczne alejki. W  cieniu wy-
sokich, rozłożystych drzew 
widzimy mnóstwo niskich, 
betonowych nagrobków. Na 
każdym wyryta jest infor-
macja w  języku niemieckim 
o  tym, jakiej narodowości 
byli jeńcy oraz podane są ich 
nazwiska. W  pobliskim sta-
lagu życie stracili żołnierze 
rosyjscy, rumuńscy, brytyj-
scy, francuscy, włoscy i serb-
scy oraz robotnicy  przymu-
sowi z  Belgii, a  wśród ofi ar 
byli też niemieccy uchodźcy 
z  Wołynia - łącznie 2,8 tys. 
osób. Wrażenie robią groby 
żołnierzy z Wielkiej Brytanii. 
Białe nagrobki, z wypisanymi 
nazwiskami, stopniami i jed-
nostkami, w  których służy-
li, ustawione są w  szerokim 
prostokącie, w  środku któ-
rego znajduje się równiutko 
przystrzyżony trawnik. Przed 
wejściem na teren cmentarza 
możemy przeczytać o historii 
tego miejsca.

Wracamy do naszych rowe-
rów. Wciąż prowadzą nas po-
marańczowe tabliczki szlaku 
Green Velo. Po prawej stronie 
widzimy stadion miejski „od 
zaplecza” i znajdujące się tam 
korty tenisowe. Droga w pew-
nym momencie zawraca o 180 
stopni. Przez chwilę jedziemy 
w kierunku, z którego przyje-
chaliśmy, by po kilkudziesię-
ciu metrach skręcić w prawo. 
Mijamy ogródki działkowe 
i wyjeżdżamy na ścieżkę rowe-
rową przy drodze wojewódz-
kiej 513 na Kiwity. Po blisko 
dwóch godzinach jesteśmy 
w Lidzbarku Warmińskim.

Teraz mamy kilka możliwo-
ści. Jeśli dysponujemy cza-
sem, możemy odwiedzić kilka 
ciekawych miejsc. Zjeżdża-
jąc ścieżką rowerową, przed 
Komendą Powiatową Policji 
skręcamy w lewo, w kierunku 
Parku Uzdrowiskowego Doli-
na Symsarny. To uporządko-
wany kilka lat temu szeroki 
teren, ze ścieżkami edukacyj-
nymi, ławkami, toaletami, wia-
tami. Jakże przyjemnie usiąść 
pod nimi, by dać chwilę od-
począć naszym nogom i zjeść 
małe co nieco. Teren parku 
jest naprawdę duży. Niekiedy 
do jego kolejnych elementów 
prowadzą strome ścieżki, więc 
dobrze jest przyczepić rowery 
do któregoś ze stojaków i tro-
chę się przespacerować.

Kierując się dostępnymi na 
terenie parku mapami, pro-
ponuję wyjechać na ulicy Orła 
Białego. Stamtąd rozciągnie 
się widok na zamek, a  jeśli 
pojedziemy w  lewo, dotrze-
my do górującej nad tą częś-
cią miasta Oranżerii Kultury. 
Pod nią możemy przejść się 
alejkami otoczonymi fontan-
ną i kwiatowymi rabatami, ale 
pamiętajmy, że wjechać rowe-
rem w to miejsce nie możemy, 
o czym informuje odpowiedni 
znak. Warto również zahaczyć 
o biegnącą wzdłuż Łyny pro-
menadę, wzdłuż której znaj-
dziemy wiele atrakcji.

Kiedy już najeździmy się i na-
chodzimy po Lidzbarku, wraca-
my do Bartoszyc tą samą dro-
gą, którą jechaliśmy wcześniej. 
Trasa w obie strony to ok. 60 
km oraz bardzo mile i ciekawie 
spędzony czas. Grzegorz Kwakszys

Jadąc z Bartoszyc do Lidzbarka Warmińskiego można zatrzymać się choćby w Stoczku Klasztornym
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