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Ruszyły inwestycje drogowe

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych

A K T U A L N O Ś C I

e wtorek, 7 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie pierw-
szej inwestycji zrealizowanej w tej kadencji na terenie na-
szej gminy. Mowa o  drodze w  miejscowości Koty, którą 
wykonała lokalna firma Kamex. W  uroczystym odbiorze 

drogi uczestniczył burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, właściciel firmy 
Kamex Piotr Kozłowski, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, radny 
z tego terenu Leon Chmielewski, sołtys sołectwa Koty Wiesław Kra-
szewski, ks. proboszcz parafii w Wąpiersku oraz mieszkańcy. Warto za-
znaczyć, że droga w Kotach to wspólna inwestycja. Gmina przeznaczy-
ła na jej budowę ponad 47 tys. zł a mieszkańcy z funduszu soleckiego 
przekazali kwotę ponad 6 tys. 700zł.  

Trwa przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku. Inwesty-
cję za ponad 117 tys. zł realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej.

W najbliższych tygodniach firma Kamex zrealizuje także następujące 
inwestycje: przebudowę chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku za 
ponad 99 tys. zł, przebudowę ulicy Jeleńskiej od orlika w  kierunku 
bloku 13 za ponad 279 tys. zł. oraz budowę chodnika na ul. Długiej od 
strony szkoły w Starym Dłutowie – niespełna 18 tys. zł.

A K T U A L N O Ś C I

W związku z pomyłką w poprzednim numerze biuletynu, przedstawia-
my pełną listę uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Laureaci:
Gimnazjum: Joanna Puchalska – Język Niemiecki (również uczestnik 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego) – nauczyciel Iwona Fi-

gurska, Paulina Lesiak – Chemia – nauczyciel Lucyna Talarowska-Dzi-
mira, Cezary Kraszewski – Historia -  nauczyciel Barbara Stodolska.
Szkoła Podstawowa w Lidzbarku: Julia Roch – Język Polski – nauczy-
ciel Katarzyna Jeziółkowska, Kinga Nowińska – Matematyka, Historia 
– nauczyciel Anetta Paturalska, Michał Dzimira.
Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie: Bartosz Lamtych – Historia – 
nauczyciel Lidia Zastawna.

Finaliści:
Gimnazjum: Bartosz Lautenbach – Biologia – nauczyciel Dorota Kali-
nowska-Sosnowska, Mateusz Ciesielski – Biologia – nauczyciel Dorota 
Kalinowska-Sosnowska, Patryk Kalwa – Geografia – nauczyciel Anna 
Ponieważ, Mateusz Fanslau – Fizyka – nauczyciel Dariusz Karbowski.
Szkoła Podstawowa w Lidzbarku: Małgorzata Celmer – Historia – na-
uczyciel Michał Dzimira.
Szkoła Podstawowa w  Słupie: Natalia Kiempisty – finalistka XXIII 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – nauczyciel Grażyna Kac-
prowicz.
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Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark.
Nakład 5 000 sztuk.

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark 
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ręce mieszkańców oddajemy 3 numer naszego bezpłat-
nego biuletynu. Dla tych z  Państwa, którzy nie wiedzą 
informujemy, że wydawcą bezpłatnego biuletynu dla 
mieszkańców jest Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku. Za 

stronę redakcyjną odpowiada Biuro ds. Promocji i  Turystyki. Nakład 
biuletynu wynosi 5000 sztuk a koszt druku i składu 1 egzemplarza to 
zaledwie 19 groszy. Biuletyn ukazuje się w połowie każdego miesiąca. 
Odebrać można go w  wielu sklepach i  punktach usługowych a  także 
u sołtysów. Jeśli z jakiś przyczyn biuletyn nie trafi do Państwa rąk, lub 
jeśli chcielibyście Państwo pomóc nam w jego kolportażu – zaprasza-
my do odbioru większej ilości egzemplarzy w  sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21 lub w Biurze ds. Pro-
mocji i Turystyki przy ul. Dworcowej 2. 

Biuletyn Lidzbark Ruszają studia w Działdowie

20 marca na parkingu przy budynku byłej gazowni odbyło się przeka-
zanie żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej gminy. 
Pomoc otrzymały 252 osoby z terenu miasta i gminy Lidzbark, które 
spełniały 100% lub 150% kryterium dochodowego Ustawy o pomocy 
społecznej i wykazały się należytymi dokumentami potwierdzającymi 
dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Cała akcja odbyła 
się z inicjatywy burmistrza Lidzbark Macieja Sitarka przy współpracy 
z Caritasem w Toruniu.

Żywność dla potrzebujących

ZAPOWIEDZI IMPREZ - KWIECIEŃ
l.p. Data Nazwa wydarzenia Miejsce

1.
18.04., 
godz. 
12.00

Mecz piłki nożnej LKS Wel 
Lidzbark – KS Wicher Gwiździny – 

Juniorzy

Stadion 
Miejski

2.
19.04., 
godz. 
11.00

Mecz piłki nożnej LKS Wel Lidz-
bark – GLKS Kormoran Zwierzewa 

– Trampkarze

Stadion 
Miejski

3.
19.04., 
godz. 
15.00

Mecz piłki nożnej LKS Wel Lidz-
bark – GKS Grunwald Gierzwałd 

– Seniorzy

Stadion 
Miejski

4.
22.04., 
godz. 
16.00

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych

Biblioteka 
Miejska

5. Do 24.04.

Można oglądać wystawę foto-
graficzną młodzieżowej sekcji 
fotograficznej działającej przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Lidzbarku

Biblioteka 
Miejska

6. Do 25.04.
Można oglądać prace uczestników 

konkursu plastycznego „Wielka-
nocna pisanka”

Biblioteka 
Miejska

7.
25.04., 
godz. 
11.00

Międzyzakładowy Turniej Strzelec-
ki Bractwa Kurkowego

Strzelnica 
Bractwa 

Kurkowego

8.
25.04., 
godz. 
12.00

Przekazanie auta strażackiego dla 
OSP Dłutowo

Strażnica 
przy OSP 
Dłutowo

9.
26.04., 
godz. 
16.00

“ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE” VIII 
edycja Powiatowego Konkursu 

Piosenki Dla Dorosłych

Sala kinowa 
MGOK

10.
27.04., 

godz. 8.00
Spotkanie dziecięcego Dyskusyjne-

go Klubu Książki
Biblioteka 

Miejska

11.
28.04., 
godz. 
16.00

Doradztwo zawodowe dla rodzi-
ców i zainteresowanych szkołami 

ponadgimnazjalnymi uczniów

Gimnazjum 
w Lidzbarku

12.
2.05., godz. 

14.00
Biegi przełajowe z okazji Święta 

Konstytucji 3-go Maja
Małe

Jeziorko

Informujemy, że zmieniona została siedziba lokalu wyborczego 
w obwodzie głosowania nr 4, obejmującym ulice i miejscowości: 
Miasto Lidzbark: ulice – Chopina, Cicha, Garbarska, Garbuzy, 
Górka, Kazimierza Jagiellończyka, Kopernika, Krótka, Młyń-
ska, Ogrodowa, Piaski, Podgórna, Podzamcze, Słomiany Ry-
nek, Stare Miasto, Batorego, Szosa Lubawska, Sądowa, Wodna 
Gmina: Cibórz, Jeleń, Koty, Olszewo, Podcibórz.

Dotychczasowy lokal znajdujący się w  LO w  Lidzbarku, został 
zmieniony na lokal wyborczy w Miejsko – Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Lidzbarku, ul. Sądowa 23, który zostanie również 
przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
Zmiana podyktowana została odbywającymi się egzaminami 
maturalnymi w miesiącu maju br., a pomieszczenia zaadaptowa-
ne na lokal wyborczy zajęte będą przez maturzystów.

Informacja dotycząca zmiany siedziby 
lokalu wyborczego w wyborach na 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Od października 2015r. wszystkie osoby, które będą chciały uzyskać 
wyższe wykształcenie będą mogły studiować w  Działdowie. Dzięki 
porozumieniu podpisanym między Działdowską Agencją Rozwoju 
S.A. i Wyższą Szkołą Gospodarczą w Bydgoszczy, utworzono Ośrodek 
Edukacyjny WSG pod patronatem uczelni w Bydgoszczy. Już od przy-
szłego roku akademickiego w  Działdowie będzie można studiować 
na czterech kierunkach licencjackich: Edukacja przedszkolna i  wcze-
snoszkolna, Transport, spedycja, logistyka, Administracja i zarządzanie 
publiczne oraz Usługi opiekuńczo – medyczne, a także na dwóch kie-
runkach II stopnia: Logistyka i ekonomika transportu oraz Zarządzanie 
przedsiębiorstwem. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy Działdo-
wa i pobliskich miejscowości będą mogli zdobywać wyższe wykształ-
cenie bez ponoszenia dodatkowych problemów logistycznych i finan-
sowych związanych z wyjazdami do innych miast.



Lidzbark.pl

3

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

A K T U A L N O Ś C I

l.p. Data Nazwa wydarzenia Miejsce

1.
18.04., 
godz. 
12.00

Mecz piłki nożnej LKS Wel 
Lidzbark – KS Wicher Gwiździny – 

Juniorzy

Stadion 
Miejski

2.
19.04., 
godz. 
11.00

Mecz piłki nożnej LKS Wel Lidz-
bark – GLKS Kormoran Zwierzewa 

– Trampkarze
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Miejski

3.
19.04., 
godz. 
15.00

Mecz piłki nożnej LKS Wel Lidz-
bark – GKS Grunwald Gierzwałd 

– Seniorzy

Stadion 
Miejski

4.
22.04., 
godz. 
16.00

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych

Biblioteka 
Miejska

5. Do 24.04.

Można oglądać wystawę foto-
graficzną młodzieżowej sekcji 
fotograficznej działającej przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Lidzbarku

Biblioteka 
Miejska

6. Do 25.04.
Można oglądać prace uczestników 

konkursu plastycznego „Wielka-
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Biblioteka 
Miejska

7.
25.04., 
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11.00

Międzyzakładowy Turniej Strzelec-
ki Bractwa Kurkowego

Strzelnica 
Bractwa 

Kurkowego

8.
25.04., 
godz. 
12.00

Przekazanie auta strażackiego dla 
OSP Dłutowo

Strażnica 
przy OSP 
Dłutowo

9.
26.04., 
godz. 
16.00

“ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE” VIII 
edycja Powiatowego Konkursu 

Piosenki Dla Dorosłych

Sala kinowa 
MGOK

10.
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godz. 8.00
Spotkanie dziecięcego Dyskusyjne-

go Klubu Książki
Biblioteka 

Miejska

11.
28.04., 
godz. 
16.00

Doradztwo zawodowe dla rodzi-
ców i zainteresowanych szkołami 

ponadgimnazjalnymi uczniów

Gimnazjum 
w Lidzbarku

12.
2.05., godz. 

14.00
Biegi przełajowe z okazji Święta 

Konstytucji 3-go Maja
Małe

Jeziorko

marcu, dwie mieszkanki naszej Gminy obchodziły wspa-
niały jubileusz 95 urodzin. Panią Klarę Miller z Lidzbarka 
oraz panią Władysławę Wysocką z  Bryńska w  tych wy-
jątkowych dniach odwiedziła delegacja Urzędu Miasta. 

Pomimo tak pięknego wieku, panie w dalszym ciągu cieszą się pogodą 
ducha i  dobrym zdrowiem. Solenizantkom pragniemy złożyć najser-
deczniejsze życzenia, zdrowia, spokoju oraz pomyślności na dalsze 
długie lata życia.

95 lat minęło...

Kurkowe Bractwo Strzeleckie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na wspólne strzelanie na strzelnicy, 

które odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca
o godzinie 11.00.

Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzę-
dem stanu cywilnego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to 
miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Opłata za ceremonię poza 
murami Urzędu Stanu Cywilnego to wydatek 1000zł. Szczegółowych 
informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego tel. 236961505 wew. 131.

Ślub marzeń w plenerze 

Zaproszenie

Posiadanie psa wiąże się nie tylko z  przyjemnością obcowa-
nia człowieka ze zwierzęciem, ale również z  odpowiedzialno-
ścią za swojego pupila. Pozostawione na trawniku psie odcho-
dy szpecą nasze osiedla i  negatywnie wpływają na zdrowie 
człowieka. Najważniejszą z  zasad, które przestrzegać powinni 
właściciele czworonogów jest natychmiastowe usuwanie zanie-
czyszczeń pozostawionych przez swojego zwierzaka. Dbajmy o  to! 
W  trosce o  zwierzaki natomiast, w  Ciechanówku, na terenie byłe-
go wysypiska śmieci utworzone zostało tymczasowe przytulisko dla 
bezpańskich psów. Po odłowieniu oczekiwać one będą na adopcję 
lub umieszczenie w schronisku dla zwierząt. . Zdjęcia oraz opisy psów 
umieszczane będą na profilu miasta na Facebooku. Właściciele zagi-
nionych psów bądź chętni do adopcji proszeni są o kontakt pod nume-
rem telefonu: 23/ 696 12 58 lub 603 798 738.

Pies przyjacielem człowieka
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Na  VI Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, zwołanej 12 marca w trybie 
nadzwyczajnym przez burmistrza Macieja Sitarka radni podjęli jed-
nogłośnie uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Lidzbark do Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć 
Miast Dobrego Życia”. Kilka dni później, 18 marca, na spotkaniu Pol-
skiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow Lidzbarkowi został przydzielony 
opiekun – jest nim miasteczko Ryn. – Uważam, że jest to ważny mo-
ment w historii naszej gminy – mówi burmistrz Maciej Sitarek. – Mu-
simy jednak się spieszyć. Dlatego rozpoczęliśmy już przygotowanie 
samooceny, która jest niezbędna w  procesie przystąpienia do Citta-
slow – dodaje. Warto dodać, że nasze miasto zaprezentuje się 9 maja 
podczas tegorocznego Festiwalu Cittaslow w Gołdapi.

W drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę 
gruntu w Parku Sportowo-Rekreacyjnym na jeziorkiem przezna-
czone zostały działki:
- działka nr 130/1 o pow. 200m2 wysokość  czynszu za cały okres 
dzierżawy wynosi:  3.500,-zł (brutto) - wadium: 600,-zł 
- działka nr 162 o pow. 300m2  wysokość  czynszu za cały okres 
dzierżawy wynosi:  4.000,-zł (brutto) - wadium: 600,-zł 
Działki przeznaczone są na tymczasowe, nietrwale związane 
z  gruntem usytuowanie obiektów małej gastronomii i  handlu 
o powierzchni do 50m2. w celu prowadzenia działalności gastro-
nomiczno-handlowej w sezonie letnim, tj.
od  01 maja 2015r. do 30 września 2015r.

Głównymi tematami ostatniego spotkania Rady Ekspertów był pro-
blem targowiska miejskiego oraz jego funkcjonowania i wykorzystania, 
a także kwestia zagospodarowania budynku po byłej gazowni. Na spo-
tkaniu nie dokonano jeszcze wyboru organów statutowych. 

Radni jednogłośni za Cittaslow

Opiekun sołectwa to wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy, 
którego rolą jest kontakt z Sołtysem i Radą Sołecką w sprawach doty-
czących funduszu sołeckiego. Czuwa on nad prawidłowym wydawa-
niem środków z  funduszu sołeckiego oraz pomaga Radzie Sołeckiej 
przy przeprowadzaniu zebrań mających na celu ustalenie zadań, które 
będą realizowane w ramach tego funduszu. Zajmuje się on wszelkimi 
sprawami związanymi z  realizacją funduszu sołeckiego i  na bieżąco 
kontaktuje się z Gminnym  Pełnomocnikiem ds. Funduszu Sołeckiego.

Kim są opiekunowie sołectw?

II spotkanie Rady Ekspertów 

Z dniem 31 marca weszła w życie uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz doku-
mentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, prowadzonego 
przez Gminę Lidzbark.
Uchwała ustaliła następujące kryteria:
   1. Oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują zawodowo lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się 
w systemie dziennym – 50 pkt.
   2. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2015/2016 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu – 40 pkt.
   3. Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola ( tj. 3 godzin i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej) – 30 pkt.
   4. Jeden rodzic /prawny opiekun pracuje zawodowo pracuje zawodowo lub wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą 
lub uczy się w systemie dziennym – 20 pkt.
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia wymienionych kryteriów:
   1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu
   2. Zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym
   3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
   4. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

Ogłoszenie

Ogłoszenie
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20 marca w Galerii Sta-
ry Ratusz Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicz-
nej w  Olsztynie  odbył 
się wernisaż wystawy 
pt.: „Na cztery pędzle. 
Twórcy znad Welu”. 
Swoje prace prezen-
towali nasi lidzbarscy 
malarze: Elżbieta Mu-

rawska, Magdalena Rochoń, Karol Afeltowicz i  Marek Nowakowski. 
Jak sami artyści mówią, chcą oni “odbiorców swej twórczości przenieść 
chociaż na chwilę w świat refleksji, wyobraźni, świat ich uczuć i emocji”.

Lidzbarzaków wystawa         
malarska w Olsztynie

Opowieści o podróżach - Dania

26 marca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku, w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii Tydzień z  Internetem, odbyło się spo-
tkanie „Selfuj się kto może”. Uczestnicy spotkania uczyli się jak wyko-
nać  poprawnie selfie, czyli najpopularniejszy obecnie rodzaj fotografii 
autoportretowej wykonanej z  trzymanego w  ręku urządzenia mobil-
nego. Do ćwiczeń i obróbki zdjęć korzystano z bibliotecznych iPad’ów.  
Aplikacja BeFunky okazała się bardzo przystępna i po bliższym zapo-
znaniu się z jej funkcjami nikomu nie sprawiała trudności. Zajęcia w ra-
mach Tygodnia z  Internetem pozwoliły naszym uczestnikom poznać 
nowe narzędzie, nabyć nowe umiejętności, a także miło i wesoło spę-
dzić czas. Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili. 

Selfuj się kto może
K U L T U R A

K U L T U R A

K U L T U R A

W  dniach 6-7 marca 
w Centrum Kultury w Kwi-
dzynie odbył się XXXI 
Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Harcerskiej „ 
Szałamaja 2015”. Wzięło 
w  nim udział 19 zuchów 
z  gromady zuchowej „We-
sołe Promyczki” oraz 10. 
starszoharcerska drużyna 
„IGNIS”, które działają przy Komendzie Hufca ZHP w Lidzbarku.
Motywem przewodnim festiwalu było hasło „Oto Polska właśnie!”. 
Hitem tegorocznej edycji festiwalu była publiczność i grono fanów im-
prezy, którzy zaskoczyli swoją liczebnością i energią, dodając skrzydeł 
wszystkim wykonawcom.
Zuchy: Amelia Ignaciuk, Jakub Kamiński, Zuzanna Kłosowska, Kinga 
Kotewicz, Nikola Kraynik, Julka Krótki, Albert Lasecki, Kinga Lewicka, 
Liwia Pietrzak, Oskar Pluta, Daria Sokołowska, Wiktoria Tesmer, Alek-
sander Twardowski, Natalia Wiadrowska, Wiktoria Lipowska, Dawid 
Łoziński, Oliwia Śliwczyńska, Milena Paradowska, Maciej Żmijewski 
zaśpiewały dwie piosenki: „Stokrotka” oraz „Drużyna zuchowa”. Serce 
jakie nasze zuszki włożyły w to śpiewanie oraz ich zapał i piękne głosiki 
sprawiły, że profesjonalne jury przyznało im trzecie miejsce.
Do Lidzbarka wróciliśmy „naładowani szałamajową energią” – radośni, 
rozśpiewani i  pełni nowych pomysłów na następne zbiórki. Jesteśmy 
ogromnie szczęśliwi i dumni z sukcesu naszych zuszków!

Wspaniały sukces gromady 
zuchowej z Lidzbarka

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy LGD Ciechanów zorganizo-
wało IV już Wystawę Wielkanocną, która odbyła się w piątek 27 mar-
ca w  hali sportowej w  Siemiątkowie. Gmina Lidzbark zorganizowała 
3 stoiska, na których prezentowały się prace artystyczne wykonane 
przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminną Biblio-
tekę Publiczną, Środowiskowy Dom Samopomocy, Koło Gospodyń 
Wiejskich Zdrojek oraz Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk. Swojskie 
potrawy i wypieki zaprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bryńsku oraz Stowarzyszenia „Pogodna Jesień”. I miejsce w katego-
rii dorosłych, na najładniejszy koszyk wielkanocny, zdobyło Koło Go-
spodyń Wiejskich ze Zdrojka ( pani Aleksandra Rychcik). Nasze stoiska 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Przygotowane przez KGW 
w Bryńsku potrawy i nalewki najbardziej przyciągały zwiedzającą pu-
bliczność. Natomiast ciasta Pani Uli i Janki z „Pogodnej Jesieni” rozpły-
wały się w ustach mieszkańców Siemiątkowa.

I miejsce Koła Gospodyń
Wiejskich ze Zdrojka

19 marca, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku odby-
ło się siódme już spotkanie z cyklu „Opowieści o podróżach”. Na kolej-
ną wyprawę zabrali nas państwo Teresa i Zbigniew Sieniccy. Kierunek 
podróży – Dania – państwo położone w Europie Północnej, najmniejsze 
z  krajów nordyckich. Wspólnie odbyliśmy spacer malowniczymi ulicz-
kami Kopenhagi zachwycając się historyczną i współczesną zabudową 
miasta. Podziwialiśmy między innymi gmach nowej Opery Królewskiej, 
Bibliotekę Czarny Diament, pomnik Małej Syrenki, która jest praw-

dziwym symbolem Kopenhagi. Wiele emocji wzbudziła opowieść o wol-
nej dzielnicy Kopenhagi – Christianii, która została założona w  1971 
roku przez hippisów, squatersów i  anarchistów. Niemałą atrakcją jest 
na pewno park rozrywki Tivoli, czy oceanarium, mieszczące – 4,5 milio-
na litrów wody morskiej gigantyczne akwarium. Będąc w  Danii warto 
wybrać się do miasta Helsingor znanego jako tło akcji sztuki teatralnej 
Williama Shakespeare’a  „Hamlet. Jednym z  obowiązkowych punktów 
turystycznych na mapie Kopenhagi jest Muzeum Piwa Carlsberg. Mu-
zeum znajduje się w oryginalnym browarze Old Carlsberg z 1847 roku. 
Zwiedzanie muzeum rozpoczyna się od ekspozycji kolekcji piwa z całego 
świata. Tu także poznajemy wszystkie etapy produkcji piwa. Państwo 

Sieniccy już po raz drugi dzielili się z nami swoimi wrażeniami z podróży.
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O Ś W I A T A

Konkurs recytatorski
O Ś W I A T A

Wagary - nie! Radość - tak!

O Ś W I A T A

Dni doradztwa zawodowego

Każdego roku w  Gimnazjum im. Szarych Szeregów w  Lidzbarku młodzież uczestniczy 
w Dniach Doradztwa Zawodowego. Pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dziś” młodzież 
klas III w dniach 25-26 marca miała możliwość zapoznania się z ofertami 10 szkół ponad-
gimnazjalnych. 28 kwietnia o godz. 16.00 w lidzbarskim Gimnazjum odbędzie się doradz-
two zawodowe dla rodziców i zainteresowanych szkołami ponadgimnazjalnymi uczniów. 
W organizacji spotkania rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i praco-
dawcami, którzy zatrudniają pracowników młodocianych i umożliwiają im odbycie praktyk 
zawodowych wesprze szkołę Stowarzyszenie Lepszy Lidzbark.

W  piątek, 13 marca 
w  Liceum Ogólno-
kształcącym w  Lidz-
barku odbył się jubile-
uszowy X Powiatowy 
Konkurs Recytatorski 
Poezji im. K. K. Baczyń-
skiego. Na przekór da-
cie uczestnicy mieli za 
zadanie przygotować 
wiersz, którego tema-
tem byłoby szczęście. 
Do zawodów przystą-
piło 28 uczniów, reprezentujących szkoły naszego powiatu.
W  konkursie wyróżnienia otrzymały Izabela Gulajewska i  Weronika Lipowska z  II LO 
w Działdowie, Klaudia Karbowska z Gimnazjum w Rybnie, Wiktoria Osiecka z Publiczne-
go Gimnazjum w Narzymiu, III miejsce przypadło Julii Sadowskiej z lidzbarskiego gimna-
zjum, II miejsce zajęła Anita Chojnacka z Zespołu Szkół w Malinowie, a zwyciężyła w X 
Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji im. K. K. Baczyńskiego Dominika Głowacka 
z LO w Lidzbarku.

Od wielu lat w  Niepu-
blicznej Szkole Podsta-
wowej w  Wąpiersku 
zgodnie z  tradycją ob-
chodzony jest Pierw-
szy Dzień Wiosny. 
W tym roku, 20 marca 
każda klasa postarała 
się o swoją wlasną Ma-
rzannę, które zostały 
symbolicznie spalone. 
Widownia mogła zobaczyć też i nacieszyć ucho inscenizacją pt. „Witaj Wiosno!” przygoto-
waną przez szkolne kółko teatralne. Ostatnim punktem Dnia Wiosny był Szkolny Konkurs 
Recytatorski. Cała impreza odbyła się w trzech kategoriach: kl.”0”, kl. I-III, kl. IV-VI. Zwy-
cięzcami zostali: 
kl. ”O”: I miejsce – Nikola Rolka, II miejsce – Marlena Granica, III miejsce – Zofi a Eberni-
kel, wyróżnienia - Iga Cybulska i Lena Murawska 
kl. I-III:  I miejsce – Kamil Świniarski, II miejsce – Małgorzata Czuba, III miejsce – Natalia 
Kozłowska, wyróżnienie – Maja Napiwodzka
 kl. IV-VI: I miejsce – Filip Kordalski, II miejsce – Paulina Olszewska, III miejsce – Mikołaj 
Kapiński, wyróżnienie – Julia Kozłowska
Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali drobne upominki za udział. 
Nagrody otrzymali również uczestnicy Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego – „Word 
Master”. Oto laureaci: I miejsce – Paulina Olszewska, II miejsce – Arkadiusz Kraszewski,                                                                                                                            
III – miejsce – Alicja Napiórkowska 

Nowoczesna edukacja

Od października 2014 r. do lutego 2015 r. Szkoła Pod-
stawowa w  Kiełpinach brała udział w  Ogólnopolskim 
Konkursie Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna. 
Uczniowie wraz z  opiekunami wykonywali szereg wy-
znaczonych zadań. Koordynatorzy projektu organizo-
wali spotkania uczniów z przedstawicielami policji, straży 
pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Nauczyciele zor-
ganizowali także w  szkole Mistrzostwa w  grach eduka-
cyjnych, Dzień talentu, Dzień sportu oraz Dzień wspól-
nego czytania pt.: “Czytanie łączy pokolenia”. Uczniowie 
brali również udział w  konkursach plastycznych: Polska 
Jesień, Ja w  przyszłości i  Tolerancja na co dzień. Za re-
alizację zadań szkoła otrzymała tytuł NOWOCZESNEJ 
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.

Uczeń z Dłutowa w Pałacu Prezydenckim

W  ogólnopolskim konkursie “Mój Arsenał” udział wziął 
uczeń Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w  Starym 
Dłutowie Hubert Florian. Napisał on pracę pt. ,,Gestapo 
kontra Szare Szeregi”. 4 marca został zaproszony do Pa-
łacu Prezydenckiego na uroczyste rozstrzygnięcie zma-
gań literackich pod honorowym patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Zajęcia otwarte w przedszkolu

26 marca w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku w grupie 
III „Wiewiórki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. 
Dzieci wspólnie z  wychowawczynią Ewą Pek pokazały 
rodzicom czego się uczą i jak bawią na zajęciach w przed-
szkolu. Razem z rodzicami wykonywały też wielkanocne 
dekoracje. Czas wszystkim upłynął w  miłej przedświą-
tecznej atmosferze.

Konkurs na dekoracje wielkanocne

30 marca na głównym 
korytarzu szkolnym od-
była się wystawa prac 
rękodzieła artystyczne-
go. Uczniowie biorący 
udział w  warsztatach 
plastycznych w  ramach 
zajęć rozwijających zain-
teresowania, mieli moż-
liwość zaprezentowania 
swoich prac. W  świetlicy szkolnej lidzbarskiego gimna-
zjum ogłoszony był konkurs na dekorację wielkanocną. 
Zwycięzcami konkursu zostali: I  miejsce Wiktoria Mon-
towska kl. 1g, II miejsce Zuzanna Zawodnik 1e i Angelika 
Karpińska 1 a, III miejsce Katarzyna Falińska 1e i Oliwia 
Ładziak 1 e.

Przedszkolaki witały wiosnę

20 marca dzie-
ci z  Przedszkola 
Miejskiego w  Lidz-
barku powitały dłu-
go wyczekiwaną 
wiosnę. Wszystkie 
dzieci, nauczycie-
le i  pracownicy 
przedszkola wyru-
szyli w  barwnym 
i  głośnym pocho-
dzie ulicami miasta przypominając wszystkim o  nowej 
porze roku. Zadbano też o wiosenny wystrój sal, a dzieci 
uczyły się piosenek i wierszy o wiośnie. W salach przed-
szkolnych zazieleniły się kąciki przyrody. Podczas spa-
cerów i  wycieczek dzieci szukały zwiastunów i  oznak 
wiosny. Przedszkolaki wykonały kolorowe kwiaty oraz 
przygotowały samodzielnie instrumenty.  
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Oferta edukacyjna
Liceum Ogólnokształcącego im. 
K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku

na rok szkolny 2015/2016 

 
„Lekcje po angielsku w LO w Lidzbarku” 

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 uruchomiony zo-
stanie nowy typ klasy – oddział z  nauczaniem dwujęzycz-
nym.  Jest to klasa, w  której proponuje się: zwiększoną licz-
bę godzin języka angielskiego (6 godzin tygodniowo jako 
minimum), dwa przedmioty nauczane w  języku angielskim 
- geografia oraz historia i  społeczeństwo, możliwość zda-
wania egzaminu maturalnego w  języku angielskim z  wy-
branych przedmiotów, regularny kontakt z  rodzimymi 
użytkownikami języka. Ponadto szkoła ma obowiązek zorga-
nizowania dla uczniów tej klasy wymiany międzynarodowej.   
Do klasy dwujęzycznej mogą uczęszczać uczniowie – absol-
wenci gimnazjum, którzy uzyskają pozytywny wynik spraw-
dzianu językowego (z  języka angielskiego), który wykaże 
biegłość uczniów w  posługiwaniu się językiem angielskim na 
poziomie B1 w  sześciostopniowej skali poziomów biegłości 
w  zakresie poszczególnych umiejętności językowych. Test 
przeprowadzony zostanie w  Liceum Ogólnokształcącym 
w Lidzbarku, ul. Garbuzy: 23 czerwca 2015 r. o godz. 9:00. 
Liceum w  Lidzbarku posiada odpowiednie warunki lokalowe 
i  kadrowe, aby wprowadzić taki oddział do oferty na nowy 
rok szkolny. Właśnie w tym roku nauczyciel języka angielskie-
go kończy studia nadające kwalifikacje do nauczania geogra-
fii w  języku angielskim. Ponadto uczniowie korzystający z tej 
oferty w ramach bezpłatnego systemu edukacji mogą uzyskać 
poziom biegłości w  języku angielskim zbliżony do C1 w  sze-
ściostopniowej skali biegłości językowej. Daje to  znaczny  atut 
na rynku pracy oraz ułatwia sprawne funkcjonowanie w wielo-
języcznych współczesnych społecznościach.  

Na podania gimnazjalistów czekają w LO w Lidzbarku
od 11 maja do 22 czerwca 2015 roku.

W  roku szkolnym 2015/2016 LO w  Lidzbarku oferuje moż-
liwość kształcenia się na profilach: prawno-dziennikarskim, 
politechnicznym, akademickim oraz wspomnianym oddziale 
dwujęzycznym.

Oferta edukacyjna
Zespołu Szkół  im. Króla 

Władysława Jagiełły w Lidzbarku
na rok szkolny 2015/2016

4-LETNIE TECHNIKUM

Oferta nauki w wybranym zawodzie
 technik budownictwa 
 technik organizacji reklamy
 technik ochrony środowiska

Absolwenci technikum, oprócz wiedzy ogólnokształcącej, która 
umożliwia  zdawanie egzaminu maturalnego i podjęcie dalszej 
nauki w szkołach  wyższych, zyskują wiedzę zawodową.  Po zda-
niu egzaminów z kwalifikacji  (2 lub 3 kwalifikacje w zależności 
od zawodu) - otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje 
w  zawodzie, który otwiera im drogę do  zdobywania dalszych 
uprawnień. Kształcenie zawodowe kończy się w  klasie IV po 
I semestrze. 

3-LETNIA  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
- oddziały wielozawodowe

kształcenie w zawodach m.in.: 
-kucharz, stolarz, sprzedawca, elektryk, tapicer, wędliniarz, 
mechanik pojazdów samochodowych… 
i każdy dowolny z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego

Uczniowie nabywają wiedzę i  umiejętności w  zakresie kształ-
cenia ogólnego w szkole, kształcenie zawodowe na kursach za-
wodowych w ODZ. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana 
u pracodawców na podstawie zawartej umowy. Po zdaniu egza-
minu czeladniczego lub egzaminu potwierdzającego kwalifika-
cje w zawodzie OKE (1 kwalifikacja).
Zawody kształcone w  naszej szkole są zawodami przyszłości. 
Dzięki dobremu wyborowi absolwent naszej szkoły stanie się 
wykwalifikowaniem pracownikiem, poszukiwanym na rynku 
pracy.

Więcej informacji o kształceniu zawodowym w ZS w Lidzbar-
ku na stronie www.zslidzbark.keed.pl    

Zapraszamy 30 kwietnia 2015r - rodziców, uczniów gimna-
zjów oraz pracodawców na Dzień Otwarty 
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27 marca, reprezentacja Zespołu Szkół w Lidzbarku uczestniczyła w Mi-
strzostwach Powiatu Działdowskiego w  Halowej Piłce Nożnej Chłop-
ców Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Iłowie. Turniej roz-
począł się wygraną ZS Lidzbark z ZS nr 1 z ul. Grunwaldzkiej wynikiem 
3:1.Kolejny mecz to również nasza wygrana, tym razem z ZS z ul. Polnej.  
Ostatni mecz, z  ZSZ z  ulicy Pocztowej, był już tylko formalnością. Za-
grali w nim wszyscy zawodnicy rezerwowi, którzy i tak byli równorzęd-
nym zespołem dla reprezentacji. Drużyna ZS w Lidzbarku nie przegrała 
z  żadną z  drużyn z  Działdowa i  awansowała z  pierwszego miejsca do 
półfinału, gdzie spotkała się z ZS Gródki. Ten mecz również zakończył 
się zwycięstwem Lidzbarka, które dało historyczny awans do finału mi-
strzostw. W finale drużyna z Lidzbarka zmierzyła się z najlepszą drużyną 
ostatnich lat – wielokrotnymi mistrzami powiatu ZS z Iłowa. Mecz fina-
łowy był bardzo wyrównany i  w  ostatniej minucie zakończył się remi-
sem. O zwycięstwie zdecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali 
uczniowie z Lidzbarka i zostali dzięki temu Mistrzami Powiatu.

Mamy Mistrzów Powiatu

W  sobotę 7 marca w  hali 
MOSiR w Nowym Mieście 
Lubawskim odbył się Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt „Nowe Miasto 
Cup” 2015. Do rywali-
zacji przystąpiło 13 dru-
żyn dziewcząt z  rocznika 
2002 i młodsze. W impre-
zie wzięło udział łącznie 
ponad 100 zawodniczek. 
Nasze dziewczęta upla-
sowały się na bardzo wy-
sokim trzecim miejscu. 
Drużyny zostały podzie-
lone na 4 grupy, w których 
mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Następnie drużyny 
zajmujące odpowiednie miejsca w grupie rywalizowały o poszczególne 
miejsca w turnieju. Mecze trwały 8 minut. W drodze losowania w pierw-
szej fazie trafiliśmy do grupy A, gdzie zagraliśmy z  drużynami z  Kro-
toszyn i  Kętrzyna wygrywając obydwa spotkania po 1:0 i  całą grupę. 
W  drugiej fazie czyli ćwierćfinale spotkaliśmy się z  zespołem SP Tyli-
ce. Ponownie wgraliśmy mecz 2:0. Wygrana zapewniła nam awans do 
półfinału. W  półfinale czekała na nas drużyna Perły Olsztynek. Mecz 
rozpoczął się nerwowo. Niestety po kilku minutach chwila nieuwagi 
sprawiła że straciliśmy bramkę. Mecz trwał jednak dalej, a dziewczęta 
walczyły dzielnie. 1,5 minuty przed końcem meczu nastąpiło nagłe za-
mieszanie w polu karnym przeciwnika. Nasza zawodniczka oddaje silny 
strzał, dzięki czemu mecz kończy się remisem. W tej sytuacji o wyniku 
zadecydują rzuty karne. Niestety przegrywamy ten pojedynek i pozo-
staje nam walka o 3 miejsce. W meczu o brąz spotkaliśmy się z zespo-
łem Osy Biskupiec. Mecz wygrywamy z  wynikiem 4:0, a  cały turniej 
kończymy na III miejscu.

Skład SP Dłutowo: Klaudia Kuty, Paulina Drankowska, Martyna Do-
brzyniecka, Natalia Kordalska, Kinga Kowalska, Agnieszka Grześkie-
wicz, Karolina Grześkiewicz – opiekun Zbigniew Cegiełka.

Piłkarki z SP Dłutowo                 
z brązowym medalem

S P O R T

Reaktywacja sekcji tenisa stołowego

S P O R T

S P O R T

W niedzielę, 29 marca na Orliku przy ul. Jeleńskiej odbył się pierwszy 
w  tym sezonie Turniej Tenisa Ziemnego 2015. W  turnieju zwyciężył 
Jakub Strungowski. Miejsce drugie zdobył Janusz Łukaszewski, trze-
cie – Tomasz Nowocin, czwarte – Mirosław Nisgorski.

Turniej tenisa ziemnego 2015

28 marca rozpoczęła się runda rewanżowa V Ligowych rozgrywek pił-
ki nożnej. Drużyna LKS Wel Lidzbark udała się na swój mecz do Stawi-
gudy. Miejscowy GKS to wicelider rozgrywek i bardzo silna drużyna. 
Pomimo tego, nasi piłkarze wyszli na boisko bardzo skoncentrowani 
i od pierwszych minut grali bardzo dobrze i ambitnie. Efektem takiej 
gry było zdobycie bramki już w  15 minucie meczu przez Damiana 
Kalisza, który wykończył akcję Patryka Szrajdera. W 30 minucie Wel 
traci bramkę. Dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry i zawodnik go-
spodarzy, Łukasz Gorgol, uderza piłkę głową w samo okienko bramki 
nie dając szans naszemu bramkarzowi. W  tym meczu naszej bramki 
strzegł Robert Grabowski. Był to debiut tego utalentowanego juniora 
w oficjalnym meczu seniorskiej drużyny LKS Wel Lidzbark. Zwycięska 
bramka dla naszej drużyny pada w  80 minucie spotkania. Bramkę 

Wel wygrał z wiceliderem
efektownym lobem zdobył Paweł Wiśniewski wykorzystując podanie 
Krzysztofa Pieckowskiego. Zwycięstwo w tym meczu mogło być bar-
dziej okazałe, a  o  wielkim pechu może mówić rozgrywający bardzo 
dobry mecz Patryk Godziszewski, który trzykrotnie obijał bramkę ry-
wali trafiając w słupki i poprzeczki. Zwycięstwo na inaugurację rundy 
wiosennej z tak silnym rywalem to dobry prognostyk na dalszą część 
rozgrywek. Gratulacje dla całej drużyny!
Więcej o meczu i galeria zdjęć: http://wel.futbolowo.pl/news/article/
zwyciestwo-na-inauguracje

Od 1 kwietnia, po kilku latach przerwy z inicjatywy burmistrza reakty-
wowana została sekcja Tenisa Stołowego, która w poprzednich latach 
odnosiła sukcesy na szczeblu ogólnopolskim. Trenerem sekcji jest pani 
Kamila Świniarska. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i czwart-
ki na Hali Sportowo-Widowiskowej przy Gimnazjum. Wszyscy chętni 
do wstąpienia do sekcji proszeni są o kontakt z panią Kamilą w dniach 
treningów w godzinach 16.00-18.00.


