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Dzień Kobiet
w Gminie Lidzbark

NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI
sobotnie popołudnie, 14 marca na 

placu przy OSP Lidzbark na ul. Nowy 

Rynek odbyło się uroczyste przekaza-

nie nowo zakupionego samochodu ra-

towniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Lidzbarku. Jan Raczyński, prezes OSP Lidzbark 

przywitał zaproszonych gości, wśród których byli: 

burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca burmi-

strza Janusz Bielecki, komendant powiatowy PSP 

w  Działdowie Bogdan Cywiński,   starosta Marian 

Janicki, a także druhny i druhowie lidzbarskiej straży 

pożarnej. Pojazd poświęcił kapelan OSP Lidzbark ks. 

Piotr Sacha. Głównym punktem programu było sym-

boliczne wręczenie, przez Burmistrza Lidzbarka, 

kluczyków do samochodu na ręce Naczelnika OSP 

w  Lidzbarku Waldemara Iwankowskiego. Uroczy-

stość uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dę-

tej OSP z Lidzbarka. Warto zaznaczyć, że samochód 

zakupiony został 28 stycznia, a  jego całkowity koszt 

wyniósł ponad 707 tys. złotych z czego dofinansowa-

nie to ponad 565 tys. złotych a wkład własny Gminy 

to 142 tys. złotych.

W

więcej na stronie 5
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A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Sylwia Grzeszczak będzie główną gwiazdą tegorocznych Dni Lidzbarka. 

W pierwszy dzień, 24 lipca pojawi się zespół After Party zaraz po nim Dj Nice. 

Sobotni koncert Sylwii Grzeszczak, poprzedzi występ Cezarego Pazury. Co 

ponadto planują organizatorzy? Trzeci dzień, czyli niedziela w pełni będzie po-

święcona najmłodszym mieszkańcom. Specjalnie dla nich przygotowany został 

blok  zabaw i konkursów, w których udział będą mogły wziąć całe rodziny. Im-

preza odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend lipca w parku sportowo-re-

kreacyjnym przy  ul. Garbuzy.  Realizatorem tegorocznych koncertów będzie 

firma Palazzi, organizator festiwalu muzycznego pn. SUMMER DISCO.

Dni Lidzbarka 2015: 

A K T U A L N O Ś C I

Od 10 maja 2011 stała się dostępna usługa Bezpłatnego Dostępu do Interne-

tu (BDI), mobilnego dostępu do Internetu świadczona przez operatora Aero2. 

Usługa jest świadczona nieodpłatnie w systemie 3G do 21 grudnia 2016. Firma 

Aero2 umożliwia zdobycie darmowego Internetu bez żadnych zobowiązań. Ko-

rzystanie z usługi wymaga tylko uzyskania karty SIM. Za kwotę 20 PLN, którą 

trzeba zapłacić za kaucję karty SIM (kaucja jest zwracana po odesłaniu karty 

SIM) oraz opłatę za wysyłkę w wysokości 7 PLN otrzymujemy bezpłatny mobil-

ny Internet na okres trzech lat.

Jakie są parametry techniczne Bezpłatnego Dostępu do Internetu?

• BDI dostępny jest wyłącznie w zasięgu sieci Aero2.

• 21.12.2016r. – Data Wygaśnięcia Bezpłatnego Dostępu do Internetu

• prędkość transmisji danych dla każdego Korzystającego jest na poziomie nie 

większym niż 512 kb/s

• każdorazowe nieprzerwane i bezpłatne połączenie z siecią Internet nie prze-

kracza jednorazowo 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia

Jak uzyskać dostęp do Bezpłatnego Dostępu do Internetu?

Uzyskanie dostępu do bezpłatnego Internety w sieci Aero2 nie jest szczególnie 

skomplikowane i trudne. Aby uzyskać dostęp do BDI (Bezpłatnego Dostępu do 

Internetu) należy zapoznać się z regulaminem Bezpłatnego Dostępu do Inter-

netu i poznać zasady, na jakich korzystać będziemy z usługi. Wystarczy wejść na 

stronę www.aero2.pl gdzie opisane jest krok po kroku jak zamówić kartę Aero2.

Jak korzystać z darmowego 
Internetu Aero2?

Partnerzy realizujący Program mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie za-

praszają do udziału w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw. W konkursie 

mogą wziąć udział organizacje i  instytucje oraz grupy, które mają siedzibę na 

obszarze województwa warmińsko – mazurskiego oraz planują prowadzić dzia-

łania na obszarze i na rzecz społeczności tego województwa.

Termin składania wniosków o  dofinansowanie: 12 marca 2015 r. – 30 mar-

ca 2015 r. Okres realizacji projektów: 1 kwietnia – 30 listopada 2015 roku. 

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych – 5 000 złotych.

Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinanso-

wej przez wnioskodawcę).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie: 

www.warmiamazurylokalnie.pl

Więcej informacji na stronie:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1445086.html?from=rss

Ruszył program FIO Warmia 
Mazury Lokalnie 2015

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Na początku czerwca 2015 r. na plaży miejskiej stanie druga zjeżdżalnia 

wodna.  Bezpłatnie korzystać z  niej będą mogli zarówno mieszkańcy gminy 

jak i  wszyscy wypoczywający nad jeziorem Lidzbarskim. Będzie to ogromna 

atrakcja, nie tylko dla dzieci. Budowa zjeżdżalni to koszt ponad 120 tys. złotych. 

Nowa atrakcja – zjeżdżalnia 
nad jeziorem

Dobiegł końca cykl zebrań sprawozdawczych jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej z  terenu gminy Lidzbark. Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek 

OSP:  Lidzbark, Bryńsk, Stare Dłutowo, Kiełpiny, Słup, Jeleń, Wąpiersk, Tarc-

zyny oraz Nowy Dwór. Każda z  jednostek opowiedziała o  swoich sukcesach, 

problemach, a  także planach na przyszłość. We wszystkich spotkaniach 

uczestniczył burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Serię zebrań zakończyło 

sobotnie walne zebranie strażaków z  OSP Lidzbark, w  którym uczestniczył 

również starosta Marian Janicki.

Zebrania sprawozdawcze
jednostek OSP

Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowych
przy ul. Garbuzy w Lidzbarku -Park Sportowo-Rekreacyjny

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce (Dz.U. 

z 2014r., poz.518 z późn. zm,) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wia-

domości, iż zostały przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego 

nieograniczonego następujące nieruchomości gruntowe:

1. nieruchomość niezabudowana  stanowiąca część działki nr 130/1 obręb 3, 

mapa 1, o powierzchni ok. 200 m2.

2. nieruchomość niezabudowana  stanowiąca część działki nr 162 obręb 2 

mapa 2, o powierzchni ok. 300 m2.

Dzierżawa przeznaczona jest na tymczasowe i  nietrwałe usytuowanie obiek-

tów małej gastronomii i handlu o powierzchni do 50m2. Czynsz za cały okres 

dzierżawy uzyskany w przetargu, płatny w trzech ratach:

I – do 30 czerwca

II – do 31 lipca

III – do 31 sierpnia

Czynsz wywoławczy za cały okres dzierżawy I i II działki wynosi odpowiednio 

3 500 zł oraz 4 000 zł brutto.

Wykaz nieruchomości nr 8/2015 oraz 9/2015 wywieszony został na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark na okres 21 dni tj. w terminie od 

06.03.2015r. do 27.03.2015r.

Po tym okresie zorganizowane zostaną przetargi pisemne nieograniczone

na dzierżawę przedmiotowego gruntu.
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ZAPOWIEDZI IMPREZ - MARZEC

5 marca br. w  Urzędzie Miasta i  Gminy w  Lidzbarku odbyło się spotkanie 

dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w  naszej gminie. 

Uczestniczyli w  nim władze Lidzbarka, przedstawiciele Straży Miejskiej, pra-

cownicy Urzędu, lekarze weterynarii oraz mieszkańcy. Podczas spotkania 

przedstawiono idee, zasady i  cele podjęcia przez Radę Miejską w  Lidzbarku 

uchwały w  sprawie ww. programu. Podano również koszty związane m.in. 

z wykonywaniem zabiegów weterynaryjnych, zakupem karmy dla zwierząt oraz 

przekazywaniem zwierząt do schroniska. Urząd przedstawił swoje stanowisko 

dotyczące m.in. współpracy z nowo powstałym schroniskiem dla bezdomnych 

Spotkanie dotyczące programu opieki nad zwierzętami
zwierząt w miejscowości Tatary k. Nidzicy. Podczas spotkania rozgorzała dys-

kusja na temat możliwości i sposobów ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt 

i  edukacji ludności w tym zakresie. Wspomniano też o metodach walki z prob-

lemem, np. poprzez wprowadzenie systemu elektronicznego znakowania 

zwierząt oraz ewentualnych, związanych z tym ulgach podatkowych. Porusza-

no także kwestie dotyczące sposobów rozwiązywania codziennych problemów 

związanych np. ze zgłaszaniem przebywania bezpańskich zwierząt, adopcją i in-

formowaniem społeczeństwa o możliwościach adopcyjnych (tablice ogłoszeń, 

Internet itp.). O szczegółach poinformujemy w kolejnym numerze biuletynu.

l.p. Data Nazwa wydarzenia Miejsce

1. 20.03, godz. 
10.00

Gminny Konkurs Plastyczny „Ozdoba 
Wielkanocna”. Konkurs skierowany jest dla 
wszystkich szkół podstawowych z terenu 

Gminy Lidzbark

Finał konkursu 27.03 o godz. 11.00

Galeria „Nowa 
Przestrzeń”

ul. Sądowa 23

2. 20.03, godz. 
18:00

Wernisaż wystawy fotograficznej prac 
młodzieży uczęszczającej na zajęcia
fotograficzne w MGOK w Lidzbarku

Biblioteka 
Miejska

3. Do 21.03
Trwa przyjmowanie prac  do gminnego 

konkursu plastycznego, dla gimnazjalistów 
i uczniów szkół średnich, na najładniejszą 

i najciekawszą pisankę wielkanocną

Biblioteka 
Miejska

4. 25.03. godz. 
16.00

Spotkanie z Parkami Krajobrazowymi
z terenu Gminy Lidzbark

Sala kinowa
MGOK

5. 27.03. godz. 
14.30 Spotkanie z branżą turystyczną

Urząd Miasta 
i Gminy Lidz-

bark

6. 28.03, godz. 
17.00 Koncert charytatywny Sala kinowa 

MGOK

7. 28.03-28.04 Powarsztatowa wystawa
malarstwa i fotografii „Spychowo 2014”

Galeria „Nowa 
Przestrzeń”

Otwarcie nowej sali
itający gości Zygmunt Mężykowski powiedział: „Otwarcie tej 

sali jest symbolicznym zakończeniem trudnego procesu powsta-

wania tego budynku”. Decyzję o  pozwoleniu na dobudowę bu-

dynku  do istniejącego już MGOK wydano 30 grudnia 1996r. za 

kadencji ówczesnego burmistrza Lidzbarka Tadeusza Modzelewskiego, który 

zgłosił rozpoczęcie budowy w stanie surowym 30 kwietnia 1997r. Zakończe-

nie prac stanu surowego przez firmę WELBUD datuje się na dzień 30 grudnia 

1998r. Kolejne prace realizowane przez Pana Adama Wachockiego odbyły się 

w 2004r., kiedy to oddano do użytku pomieszczenia garderoby i zaplecza. 25 

listopada 2010r. przekazano plac budowy firmie KORD z Ciechanowa, a już 17 

stycznia 2011r. dokonano odbioru i adaptacji pomieszczeń świetlicy. W 2012r. 

zmieniono koncepcję rozmieszczenia pomieszczeń II piętra i poddasza. Zmian 

dokonali panowie: Andrzej Wiśniewski i Mariusz Margalski. W tym samym roku 

26 czerwca firma PRIMBUD z Działdowa rozpoczęła prace związane z wyko-

nywaniem pomieszczeń I piętra oraz ocieplenia elewacji całego budynku. Od-

dano również do użytku salę wystawową „Nowa Przestrzeń”. Ukoronowaniem 

całej inwestycji było rozpoczęcie prac budowlanych 19 listopada 2014r. na 

poddaszu budynku MGOK przez Pana Adama Wachockiego i  zakończenie 

ich podpisanym protokołem 13 lutego 2015r. Dzięki temu 20 lutego 2015r. 

uroczystego otwarcia i oficjalnego przecięcia wstęgi mogli dokonać panowie: 

burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Tadeusz Modzelewski i  wykonawca prac 

budowlanych Adam Wachocki. Inauguracji towarzyszył koncert Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej OSP z Lidzbarka pod batutą Grzegorza Orłowskiego oraz 

wernisaż wystawy „Piękno czai się w mroku” Grzegorza Cysewskiego (pseud. 

artystyczny Greg von Seduce). Autor prac symbolicznie przeciął piłą mecha-

niczną belę drewna zapraszając do oglądania swoich prac. Patronat medialny 

nad imprezą objęła Gazeta Działdowska.

W
A K T U A L N O Ś C I A K T U A L N O Ś C I

DKK dla dorosłych

11 lutego w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w  Lidzbarku odbyło się 

uroczyste spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.  Powodem do 

świętowania była 4. rocznica istnienia klubu. W czasie tych czterech lat prze-

czytano i omówiono ponad 40 książek. Odbyło się jedno spotkanie autorskie 

z panią Marią Ulatowską i panem Jackiem Skowrońskim, którzy na razie w du-

ecie popełnili jedną powieść pt. „Autorka”.  Dyskusyjny Klub Książki dla doro-

słych działający przy lidzbarskiej bibliotece rozpoczął swoją działalność na po-

czątku roku 2011. Skupia głównie panie, które spotykają się raz w miesiącu, aby 

porozmawiać o wcześniej przeczytanej książce. Są to osoby, które lubią czytać 

i rozmawiać o książkach, dzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury. 

Osoby, które nie boją się sięgać po nowych, często mało znanych autorów, a tak-

że zapoznawać się z  nowymi gatunkami literackimi. Dyskusyjne Kluby Książki 

działają w całej Polsce w ramach programu Instytutu Książki – Tu czytamy oraz 

programu literackiego British Council – Face & Places – New British Writing. Ich 

głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa i promocja literatury.
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Burmistrz powołuje RADĘ EKSPERTÓW
W i e ś c i  z  U r z ę d u

W i e ś c i  z  U r z ę d u

W i e ś c i  z  U r z ę d uW i e ś c i  z  U r z ę d u

20 lutego odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie mające na celu po-

wołanie Rady Ekspertów przy urzędzie Burmistrza Lidzbarka. Przybyłych na 

spotkanie i zainteresowanych członkostwem w radzie było ponad 60 osób.  Za-

daniem rady, w skład której wejdą osoby zamieszkujące teren gminy Lidzbark 

oraz reprezentujące różne środowiska społeczne, zawodowe i  gospodarcze 
będzie opiniowanie i  konsultowanie najważniejszych, strategicznych działań 

podejmowanych przez władze samorządowe. Rada uprawniona  będzie do wy-

rażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw czy rozwiązań odnoszących się 

do funkcjonowania gospodarki Gminy Lidzbark. W najbliższym czasie ogłosimy 

skład rady.

Lidzbark jest podzielony na 4 osiedla: osiedle nr 1, osiedle nr 2, osiedle nr 3 

SKARPA oraz osiedle nr 4. Mieszkańcy wszystkich tych okręgów mogli w dniach 

9-12.02.2015 r. wybrać swoich przedstawicieli do Rad Osiedli. Kadencja Rad 

jest czteroletnia.

Składy nowo wybranych Rad:

Osiedle Nr 1 obejmuje ulice: Fryderyka Chopina, Cicha, Dworcowa, Dział-
dowska, Garbarska, Garbuzy, Główny Dworzec, Górka, Plac Generała Józefa 
Hallera, Kazimierza Jagiellończyka, Kopernika, Kościelna, Krótka, Mickiewicza, 
Młyńska, Nowy Rynek, Ogrodowa, Piaski, Podgórna, Podzamcze, Przemysło-
wa, Sądowa, Słomiany Rynek, Stare Miasto, Stefana Batorego, Strażacka, Szosa 
Lubawska, Wodna, Zamkowa
Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 1 - Katarzyna Czaplińska
Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla - Dariusz Jagielski
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla - Gerard Chyliński
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla - Roman Sławiński

Osiedle Nr 2 obejmuje ulice: Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, 
Graniczna, Hugona Kołłataja, Stanisława Konarskiego, Tadeusza Kościuszki, 
Kwiatowa, Juliusza Kraziewicza, Leśna, 3-go Maja, Elizy Orzeszkowej, Połu-
dniowa, Poprzeczna, Ignacego Potockiego, Poświętna, Władysława Reymonta, 
Rejtana, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Staszica, Targowa, Tartaczna, Juliana 
Tuwima, Wiejska, Józefa Wybickiego, Zieluńska, Stefana Żeromskiego

Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 2 - Dorota Wacławska
Z-ca Przewodniczacej Rady Osiedla -  Judyta Bagniewska
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla - Dawid Głuszek
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla - Jacek Czarnomski

Osiedle Nr 3 SKARPA obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Chmiel-

na, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Leśni-

czówka, Lipowa, Nowa, Okopowa, Podleśna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbo-

wa, Wiśniowa

Przewodniczący Rady Osiedla - Wiesław Cieślak
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla - Jerzy Moskot
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla - Bogdan Brzozowski
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla - Leszek Aleksandrowicz

Osiedle Nr 4 obejmuje ulice: Jeleńska, Myśliwska

Przewodniczący Rady Osiedla  - Iwona Józefowicz
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla - Henryk Zomkowski
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla - Daniela Gawińska
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla - Marcin Wyrostkiewicz

Dobiegł końca cykl zebrań 
do Rad Osiedlowych

Pary małżeńskie z terenu 
miasta i gminy Lidzbark

Pary małżeńskie z  terenu miasta i  gminy Lidzbark, które zawarły mał-

żeństwo (ślub cywilny) przed 1965 rokiem i  nie otrzymały meda-

li „Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie”, a  chciałyby je otrzymać mogą 

zgłaszać się osobiście do Urzędu Stany Cywilnego w  Lidzbarku,  

ul. Sądowa 21, bądź telefonicznie pod numerem 23 6961505 wew. 131. 

Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej Gminy Lidzbark sprawił, że z  roku na rok 

rośnie liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w  branży turystyc-

znej. Z inicjatywy Burmistrza Lidzbarka 13 marca br. odbyło się II w tym roku 

spotkanie tej branży. Przedsiębiorcy przedstawili swoje oczekiwania wobec 

władz oraz pomysły na rozwój turystyki w  naszym mieście. Zwrócili uwagę  

m.in. na kłopotliwy problem wywozu śmieci. Kolejnego spotkanie odbędzie 

się 27.03.o  godz. 14.30, na które zaproszony został Pan Kazimierz Kordecki, 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Istotne infor-

macje z punktu widzenia rozwoju turystyki, które zostały przekazane, maja na 

celu lepiej przygotować lidzbarski sektor turystyczny na nadchodzący sezon.

Spotkanie z turystyką

Przedszkole Miejskie Lidzbark ul. Akacjowa 19
ogłasza od 16 marca 2015 do 10 kwietnia 2015

 zapisy do Przedszkola Miejskiego
na rok szkolny 2015/2016
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Dzień Kobiet w Wąpiersku

Dzień Kobiet w Nowym Dworze

Dzień Kobiet w Jamielniku

Dzień Kobiet w Ciborzu

Dzień Kobiet w Kiełpinach

Dzień Kobiet w Bryńsku

Dzień Kobiet w Bełku

Dzień Kobiet w Zdrojku

Dzień Kobiet w Bryńsku
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O Ś W I A T A

O Ś W I A T A

O Ś W I A T A

O Ś W I A T A

O Ś W I A T AO Ś W I A T A

W  środę 25 lutego uczniowie 

SP w  Dłutowie odbyli nieco-

dzienne i  jakże interesujące 

lekcje przyrody. Dzieci miały 

możliwość zapoznać się z  nie-

zwykle interesującym światem 

gadów i owadów. Wiele atrakcji 

dostarczył dzieciakom uroczy 

patyczak oraz kameleon. Po za-

kończonym pokazie część uczniów zakupiła urocze zwierzątka.

Niecodzienna lekcja przyrody

Nadeszły wreszcie długo oczekiwane wyniki Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych dla szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Lidzbarku może w tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, 

pochwalić się laureatami dwóch konkursów. Laureatką konkursu z  języka 

polskiego została Julia Roch z  klasy VI b, natomiast laureatką konkursu 

matematycznego została Kinga Nowińska, również z klasy VI b. Tytuł laureata 

zwalnia z  pisania pierwszej części sprawdzianu szóstoklasistów (język polski 

i matematyka). Gratulujemy naszym uczennicom i nauczycielom oraz życzymy 

im dalszych sukcesów! Laureatami w konkursach byli również nasi gimnazjaliści. 

Wśród nich znaleźli się Paulina Lesiak, Mateusz Fanslau oraz Patryk Kalwa.

Mamy laureatów!

Sukces Szkoły Podstawowej 
w Lidzbarku

Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku zdobyła dwie nagrody  

i  wyróżnienie w  wojewódzkim konkursie Nasze ptaki, ogłoszonym w  listopadzie 

2014 roku przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w  Olsztynie, który 

trwał do końca grudnia ubiegłego roku. Konkurs był adresowany do dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych Warmii i Mazur. Miał na celu za-

interesowanie dzieci różnorodnością ptaków najbliższego otoczenia oraz popula-

ryzacją wiedzy przyrodniczej. Warunkiem udziału w konkursie było przeprowadze-

nie i udokumentowanie (zdjęciami) zajęć dydaktycznych na temat ptaków. W prace 

konkursowe zaangażowali się nauczyciele klas I-III: Teresa Jagielska i Alicja Kraszew-

ska (nauczyciel języka angielskiego) z klasą II c - nagroda,  Aleksandra  Trzaskalska 

z klasą III a- nagroda, Ewa Świniarska z klasą III c - wyróżnienie. Dzieci pod opieką na-

uczycieli i rodziców oraz przy współpracy z pracownikami Welskiego Parku Krajobra-

zowego (panem Arkadiuszem Abramowskim i panią Alicją Aranowską) podejmowały 

różne działania związane z  ptakami. Zdjęcia z  zajęć ptasiej edukacji udostępnił 

na stronie internetowej szkoły pan Wojciech Nowiński.27 stycznia 2015 roku 

w Muzeum Przyrody w Olsztynie odbyło się seminarium podsumowujące wo-

jewódzki konkurs Nasze ptaki, w którym wzięło udział ponad 1100 dzieci z 33 

placówek. Nagrodzono 25 placówek z województwa, w tym 10 przedszkoli i 15 

szkół podstawowych, które otrzymały bardzo cenne nagrody w postaci wspa-

niałych pomocy dydaktycznych do nauczania przyrody. Fundatorem nagród 

był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsz-

tynie. Wśród wyróżnionych i laureatów konkursu znalazła się SP w Lidzbarku.

13 lutego 2015r. dzieci SP Bryńsk z  oddziału przedszkolne-

go wspólnie z  klasą I  i  ich opiekunkami udały się na pieszą wyciecz-

kę do lasu. Tam, przy paśniku odbyło się spotkanie z  leśniczym 

Mariuszem Rybickim. Dzieci miały możliwość utrwalenia wiadomości o  zwie-

rzętach leśnych. Poszerzyły wiedzę na temat zwyczajów żywieniowych zwierząt  

i ptaków. Uczyły się też rozpoznawać je po tropach. Uczestnicy wycieczki do-

wiedzieli się, że  zwierzęta i ptaki należy dokarmiać, ale tylko wtedy, gdy warun-

ki atmosferyczne utrudniają im zdobywanie pożywienia. Na pamiątkę spotkania 

dzieci i panie otrzymały od pana leśniczego drobne upominki związane z lasem. 

Wycieczka do lasu

W  tym roku – z  okazji walentynek – uczniowie klas I-

-III edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Hen-

ryka Sienkiewicza w  Dłutowie otrzymali od swoich rodziców  

i wychowawców klas niecodzienny prezent.

Tego właśnie dnia (pomimo soboty) mieli oni możliwość uczestniczenia 

w  wyjeździe autokarowym na seans filmowy do Kina Orange w  Lidzbarku.  

Grupa 57 osób tej szkoły wybrała się na poranny film dla dzieci pt. „Padding-

ton”. Uczniowie bardzo polubili sympatycznego misia i aktywnie przeżywali jego 

przygody. Nie zabrakło strachu, okrzyków radości, jak również łez wzruszenia.

Dzieci, jak i opiekunowie wspaniale się bawili.

Paddingtonowe Walentynki

Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe OPOKA w Kiełpinach  stara się, aby 

zapewnić  uczniom Szkoły Podstawowej w Kiełpinach dobre warunki do syste-

matycznego zdobywania wiedzy,  rozwijania swoich umiejętności oraz zaspo-

kojenia chęci radosnej zabawy. W tym celu stowarzyszeniu udało się pozyskać 

fundusze na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego. Zosta-

ły zakupione zabawki, które będą cieszyć, bawić i uczyć najmłodszych wycho-

wanków szkoły. 20 lutego br. zabawki zostały uroczyście wręczone dzieciom 

przez przedstawicieli zarządu Danutę Ciesielską prezesa stowarzyszenia oraz 

Ewę Łukaszewską skarbnika stowarzyszenia. Cieszymy się, że udało się pozy-

skać fundusze na zakup zabawek, ponieważ część obecnych jest już zniszczona. 

Uśmiech na twarzach dzieci to widok bezcenny. Zadowolenie i radość najmłod-

szych uczniów to dla nas najlepszy wyraz wdzięczności – powiedziała Danuta 

Ciesielska prezes stowarzyszenia. 

Radosny dzień
w oddziale przedszkolnym
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23 stycznia br. pożegnaliśmy Jerzego Stanisławskie-
go, który przez 37 lat pełnił funkcję kapelmistrza 
lidzbarskiej orkiestry. Żegnała Go rodzina, przedsta-
wiciele władz oraz przyjaciele. Do OSP w  Lidzbarku 
wstąpił w  1959 roku jako szeregowy członek orkie-
stry. W 1968 roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej powołał Go na kapelmistrza. W czasie trwania jego 
działalności orkiestra działająca przy OSP w Lidzbar-
ku przeszła gruntowne zmiany. Dzięki jego staraniom 
wymienione zostały instrumenty oraz umundurowa-
nie członków orkiestry. Starał się także zachęcić do 
wstąpienia do zespołu młodych ludzi, przez co lidzbarska orkiestra rozpoczęła 
prężną i  silną działalność. Rozpoczął również zmianę repertuaru, uwzględnia-
jąc w  nim młodsze utwory. Pod jego batutą nasza orkiestra osiągnęła bardzo 
wysoki poziom artystyczny co niosło za sobą wiele muzycznych sukcesów.  
Dla lokalności Lidzbarka zasłużył się również będąc organistą w parafii Wniebo-
wzięcia N.M.P. w Lidzbarku.

Będziemy Go pamiętać za to co dla nas zrobił. Niech muzyka niesie Go do nieba.

Wspomnienie o Jerzym 
Stanisławskim

Dziesiątego lutego bieżącego roku 

na lidzbarskim cmentarzu poże-

gnaliśmy ostatecznie Pana Czesła-
wa Sieczkowskiego – wieloletnie-

go dyrektora Szkoły Podstawowej 

Nr 1, osobę, która swoją dobrocią 

i  spokojem przez lat wiele szczo-

drze obdarowywała zarówno wy-

chowanków jak i podwładnych.

Z  ogromnym sentymentem wspo-

minać będę tego człowieka, który 

był zaprzeczeniem teorii, że tylko 

rygor i  nakaz utrzymują szkołę 

na odpowiednio wysokim pozio-

mie. Za czasów dyrektorowania 

„Czesia”, bo tak Go między sobą 

nazywałyśmy, w  Gronie panował 

spokój i  wzajemna życzliwość. 

Bez lęków szło się na lekcje, a  hospitacja była przyjemnością. Nawet jeśli 

otrzymywało się „burę”, bo przecież nie zawsze było doskonale, po wyjściu  

z dyrektorskiego gabinetu nie czuło się upokorzenia. To powodowało, że chcia-

ło się nam robić więcej niż od nas wymagano. Wymyślałyśmy więc konkursy, lo-

terie, biwaki, bale, przedstawienia itp. To była zdrowa rywalizacja, a korzystały 

na tym dzieci – nasi wychowankowie.

W osobie Dyrektora my nauczyciele mieliśmy swoistego obrońcę przed naci-

skami z zewnątrz. Jak dzisiaj mówi młodzież „brał na klatę” wszystkie „głupie” 

rozporządzenia, by nauczyciele mogli spokojnie uczyć i wychowywać. Z uśmie-

chem wspominamy jego słynny „czarny zeszyt”. Czarny z okładki, gdyż zawierał 

odczytywane na końcowej radzie pedagogicznej pochwały, pozwalające odejść 

na wakacje z  uśmiechem, a  we wrześniu wrócić do pracy z  ochotą. Tę szkołę 

kochało się właśnie dzięki Czesiowi. Mnie, nauczycielce historii, jego mądrość 

i takt pozwoliły na przekazywanie wiedzy zgodnie z prawdą historyczną, często 

stojącą w sprzeczności z obowiązującą ideologią. On o tym wiedział.

Żegnamy Cię mądry i dobry Dyrektorze.                                                  

Ewa Rzeszutko

Wspomnienie o Czesławie 
Sieczkowskim

Żołnierze Wyklęci
1 marca br. po raz piąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. W ostatnich latach ich bohaterska i tragiczna zarazem historia coraz częściej 
staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród przedstawicieli młodego po-
kolenia. Z roku na rok przybywa działań organizowanych zarówno przez instytucje 
państwowe, jak i inicjowanych przez różnego rodzaju organizacje społeczne.
26 lutego Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej zaprosiło mieszkańców 
Lidzbarka na uroczyste obchody święta. Spotkanie rozpoczęło się recytacją 
autorskiego wiersza pt. „Pamiętam” Pani Igi Kuczmańskiej oraz utworem „Biały 
krzyż” w wykonaniu Joanny Przyborowskiej. W dalszej części zgromadzeni wy-
słuchali wykładu Pana dra Marka Szymaniaka z  Instytutu Pamięci Narodowej 
z Bydgoszczy. Następnie Pan Maciej Prażmo, Prezes Zarządu Okręgu Warmiń-
sko - Mazurskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przedstawił 
prezentację na temat pierwszego w  Polsce pochówku Niezłomnych Żołnierzy 
Wyklętych. Wykładu dr Szymaniaka wysłuchała także młodzież lidzbarskiego 
Gimnazjum. Była to dla nich inna niż zwykle lekcja historii. 

H I S T O R I A

W styczniu 1945r. ruszyła wielka ofensywa wojsk radzieckich, której celem było 

ostateczne pokonanie III Rzeszy . W Lidzbarku nadchodzące wieści o zbliżających 

się oddziałach radzieckich wywołały panikę wśród ludności niemieckiej, która za-

częła masowo opuszczać miasto i okolice. Z obawy przed bitwą z miasta uciekło 

też wiele rodzin polskich, które ukryły się u mieszkańców i krewnych w pobliskich 

wioskach. Od 19 stycznia 1945r. rozpoczął się drugi etap operacji wschodniopru-

skiej. W piątek 19 stycznia 1945r. o godzinie 15.30 reszta uciekinierów opuściła 

Lidzbark. Wycofujący się z ziemi lidzbarskiej hitlerowcy zdążyli jednak zniszczyć 

most i lotnisko wojskowe w Ciborzu oraz fabrykę uzbrojenia i wszystkie magazy-

ny w lesie przy stacji kolejowej Borki. O godzinie 15.45 Niemcy wysadzili most na 

ulicy Działdowskiej, wyrządzając tym wielkie szkody w zabudowaniach mia-

70 – rocznica
,,wyzwolenia” Lidzbarka.

19 stycznia minęła 70 – rocznica wyzwolenia Lidzbarka 
spod okupacji niemieckiej. Niestety jeszcze tego samego 

dnia rozpoczęła się nowa okupacja naszego miasta…

sta oraz w głównym budynku szkolnym. Bój o Lidzbark trwał od godziny 16.00 

w piątek 19 stycznia 1945r., do soboty 20 stycznia 1945r. do godziny 11.00, gdy 

reszta przebywających tu żołnierzy niemieckich poległa na Przedmieściu św. 

Jana. Rankiem 20 stycznia 1945r. od strony Zielunia drogą na Lidzbark jechały 

kolumny pancerne, artyleria i  katiusze. Użyto z  nich ognia w  kierunku Lubawy, 

na Ciechanówko, gdzie Niemcy mieli linię obronną w  lesie. Radziecka artyleria 

przeciwlotnicza zestrzeliła jeden samolot niemiecki, który paląc się leciał w lasy 

w kierunku Zielunia. W walkach o Lidzbark udział wzięły wojska pancerne gene-

rała pułkownika W. Wolskiego wchodzące w skład 5 Armii Pancernej 2 Frontu 

Białoruskiego. Podczas walk o Lidzbark z pewnością więcej ofiar było po stronie 

niemieckiej. Do sporadycznych potyczek doszło również w pobliskich wsiach. Po 

zajęciu Lidzbarka sołdaci niszczyli wszystko, czego nie zdołali zniszczyć okupanci 

hitlerowscy. Należy stwierdzić, że miasto zostało w  dużej części zniszczone na 

skutek podpaleń przez żołnierzy radzieckich. W gruzach legło wiele wspaniałych 

kamienic i domów znajdujących się na Placu Hallera, ul. Działdowskiej, ul. Stare 

Miasto, ul. Nowy Rynek. Sowieci dopuszczali się też licznych przestępstw na bez-

bronnej ludności cywilnej. W tajemniczych i niewyjaśnionych do końca okoliczno-

ściach zginęło wielu mieszkańców Lidzbarka i okolic. Ponadto czerwonoarmiści 

kradli i niszczyli mienie społeczne i prywatne. Często gwałcili kobiety i dziewczę-

ta. Z  całą stanowczością można stwierdzić, że okupanci hitlerowscy zostali za-

stąpieni przez nowych, jeszcze gorszych najeźdźców. A data 19 stycznia 1945r., 

kiedy do miasta wkroczyli Sowieci, na zawsze już pozostanie symbolem spalenia 

Lidzbarka…   

dr Michał Dzimira.  
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14 lutego w  miejscowości Ostrów Mazowiecka odbył się  „Zimowy Półmara-

ton Leśny”. Mariusz Dembowski z Lidzbarka wygrał  bieg, zajmując tym samym 

pierwsze miejsce na podium. Choć aura bardziej sprzyjała wyścigom narciar-

skim, gdyż na trasie był śnieg i lód co nie sprzyjało biegowym wyczynom, Mariusz 

poradził sobie doskonale. Dystans 21 kilometrów pokonał w czasie 1h20min, 

co jest bardzo dobrym wynikiem nawet w lato, przy suchej nawierzchni. 1 mar-

ca natomiast, Mariusz wystartował w XXXV Międzynarodowym Półmaratonie 

Wiązowskim, gdzie pomimo tygodniowej przerwy spowodowanej chorobą, 

ostatecznie zajął 28 miejsce OPEN i  10 miejsce w  kategorii wiekowej wśród 

biegaczy, z czasem 1h 17min 51s.

niedzielę, 1 marca, w  Hali Sportowej w  Lidzbarku odbyła 

się I  faza ZAKŁADOWEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI 

NOŻNEJ „MOSiR CUP 2015”. Udział w  tym przedsięwzię-

ciu wzięło 13 drużyn. Rozegrano 2/3 spotkań grupowych. 

Reszta pojedynków grupowych oraz faza pucharowa miała miejsce w  nie-

dzielę 8 marca. Pierwsze miejsce zajęli panowie z  drużyny Areszt Śledczy 

z  Działdowa. Drugie miejsce zajęła Państwowa Straż Pożarna z  Działdo-

wa natomiast miejsce trzecie wywalczyła firma POLDREW z  Lidzbarka. 

Najlepszym strzelcem turnieju został Dariusz Szczepaniak ze Spółdzielni Me-

blarskiej „Wolność” z Lidzbarka, zaś najlepszym bramkarzem - Błażej Karpiń-

ski z POLDREW-u. Puchar zwycięzcom wręczył burmistrz Lidzbarka Maciej 

Sitarek.

MOSiR CUP 2015 –ZAKŁADOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Kolejne osiągnięcia
Mariusza Dembowskiego

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Areszt Śledczy Działdowo

2. Państwowa Straż Pożarna Działdowo

3. POLDREW Lidzbark

4.  LUMBAGO Lidzbark

5. Spółdzielnia Meblarska „Wolność” w Lidzbarku

6. OSP Kiełpiny

7. Bank Spółdzielczy w Lidzbarku

8. KAMEX Jeleń

9. KARWEL

10. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

11. Zakład Usług Leśnych

12. PGK Lidzbark

13. Zakład Energetyczny Lidzbark

W


