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Lidzbark na Festiwalu Cittaslow w Gołdapii

Ogłaszamy konkurs na oryginalne imię dla świeżo 
upieczonej maskotki naszego miasta – Jednorożca.

Kupony konkursowe
wraz z własnym pomysłem oraz danymi

należy składać w Biurze ds. Promocji i Turystyki
ul. Dworcowa 2 w Lidzbarku do 8 czerwca.

Rozstrzygnięcie konkursu
w kolejnym numerze biuletynu.

Na zwycięzcę czekają gadżety Lidzbarka.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Drodzy czytelnicy!Drodzy czytelnicy!
IMIĘ DLA LIDZBARSKIEGO JEDNOROŻCA

KUPON KONKURSOWY

Twój pomysł

Imię i nazwisko

Adres

Numer telefonu

data i podpis

sobotę  9 maja odbył się 6. Festiwal Cittaslow, którego 
gospodarzem był Gołdap. Lidzbark jako miasto preten-
dujące zaprezentowało się podczas festiwalu po raz 
pierwszy, w  szczególności promując produkty lokalne, 

rzemiosło i  turystykę. Pracownicy Urzędu promowali produkty spo-
żywcze tj. wyroby wędliniarskie, piekarniczo-ciastkarskie i  mlecz-
ne. Sponsorami tych wyrobów były fi rmy: Spółdzielnia Mleczarska, 
Kamińscy R.S.M. Masarnia, Piekarnia GS „SCh”, Piekarnia Szynaka 
oraz  Ośrodek Wczasowy Pod Lipami. Ślimaki na konkurs wykonane 
zostały przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz panią Rychcik ze 
Zdrojka. Dzięki temu nasze stoisko było jedn ym z najbardziej oblega-
nych podczas całego festiwalu. Idea Cittaslow powstała 16 lat temu 
we Włoszech. Jej celem jest popularyzacja spokojnego życia w  mia-
stach do 50 tysięcy mieszkańców, które nie posiadają rozwiniętego 
przemysłu. Festiwal  Cittaslow był prezentacją dorobku i  potencjału 
miejscowości skupionych w  Polskiej Krajowej Sieci  Miast  Cittaslow, 
których najliczniejsza grupa znajduje się w  regionie warmińsko-ma-
zurskim. Są to:  Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec Reszelski, Biszty-
nek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, 
Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel 
i  Ryn. – Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali 

się w tworzenie naszego stoiska. Dzięki ich pomocy, Lidzbark zajął 3 miej-
sce – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Warto zaznaczyć, że 
Lidzbark wystawił stoisko z wydawnictwami promocyjnymi, które ma 
w  swojej ofercie punkt Informacji  Turystycznej oraz z  ofertą ośrod-
ków wczasowych, hoteli, parków krajobrazowych i  nadleśnictwa. 
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A K T U A L N O Ś C I

Od 11 lat Polacy obchodzą Święto Flagi. Dzień ten został ustanowiony 
ustawą Sejmu polskiego z dnia 20 lutego 2004 roku, więc 2 maja 2004 
roku był pierwszym w  historii Dniem Flagi Rzeczpospolitej. Dzięki 
inicjatywie Burmistrza Lidzbarka w  ciągu dwóch dni naszym miesz-
kańcom rozdanych zostało 100 biało-czerwonych flag. Wydarzenie 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem a  flagi rozeszły się w  bły-
skawicznym tempie. Wszystko to po to, by Lidzbark w trakcie majówki 
przybrał patriotyczne barwy.
A  dlaczego polska flaga jest biało-czerwona? To barwy zaczerpnięte 
z godła, czyli białego orła na czerwonym tle. Kolor biały ma symbolizo-
wać czystość, a czerwony krew, czyli coś co bardzo często towarzyszyło 
Polakom w historii. Znamy też wierszyk, który wiele wyjaśnia: „Powie-
wa flaga gdy wiatr się zerwie a na tej fladze biel jest i czerwień. Czer-
wień to miłość, biel to serce czyste - piękne są nasze barwy ojczyste”.

Biało-czerwone barwy dla mieszkańców
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

W sobotę, 18 kwietnia w ramach czynu społecznego, na osiedlu Skar-
pa posadzone zostało 110 drzewek. Inicjatorem przedsięwzięcia był 
Bogdan Brzozowski – Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla. W wy-
darzeniu oprócz mieszkańców osiedla udział wzięli również burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Tomasz Dudaniec oraz przewodniczący 
Rady Osiedla Wiesław Cieślak. Wszyscy uczestnicy inicjatywy otrzy-
mali na koniec poczęstunek w postaci ciepłej grochówki, której spon-
sorem był Pan Ambroży Brzozowski. Tuje zakupione zostały przez 
Urząd Miasta w Lidzbarku.

Czyn społeczny mieszkańców 
osiedla Skarpa

Z inicjatywy radnego Mirosława Trzcińskiego, w  ramach realizacji 
Rocznego Planu Pracy Rady Miejskiej w Lidzbarku, odbyła się wyciecz-
ka radnych do Sejmu RP.
W  wyjeździe uczestniczyli radni Rady Miejskiej w  Lidzbarku, Bur-
mistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz Skarbnik Gabriela Sadowska. 
Głównym punktem wyjazdu było zwiedzanie budynku Sejmu RP przy 
ul. Wiejskiej w Warszawie. Wizyta przybliżyła radnym poznanie histo-
rii polskiego Sejmu, specyfikę pracy i  obowiązki parlamentarzystów, 
przebieg procesu tworzenia polskiego prawa oraz pracę administracji 
państwowej. Przedstawiciele lidzbarskiego samorządu oprowadzeni 
zostali przez przewodnika Wszechnicy Sejmowej po pomieszczeniach 
głównego budynku sejmowego. Pierwszym punktem zwiedzania była 
galeria Sali Plenarnej, gdzie obradują posłowie. Następnie w  holu 
głównym przedstawiona została tablica w  hołdzie posłów II Rzeczy-
pospolitej poległych w czasie II wojny światowej, tablica z nazwiskami 
parlamentarzystów, którzy zginęli w  katastrofie smoleńskiej oraz ta-
blica upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w Sejmie i gablota z laskami 
marszałkowskimi. Rajcy zwiedzili również Salę Kolumnową, gdzie od-
bywają się słynne komisje śledcze oraz główny hall na piętrze budynku, 
przy którym znajduje się gabinet Prezydenta RP oraz sale posiedzeń, 
w których pracują merytoryczne komisje sejmowe. Mimo, iż dzień od-
wiedzin nie był dniem obrad parlamentarnych, zwiedzającym udało się 
spotkać np. posła Ryszarda Kalisza, posła Artura Dębskiego czy wice-
przewodniczącego parlamentu europejskiego Ryszarda Czarneckiego. 
Na zakończenie samorządowcy zwiedzili również kompleks architek-
toniczno – parkowy budynków Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Oprócz zwiedzania Sejmu Rada Miejska odwiedziła również histo-
ryczne Muzeum Powstania Warszawskiego upamiętniające najbar-
dziej heroiczny epizod w polskiej historii. Zaprezentowana w muzeum 
ekspozycja muzealna połączona z  aranżacją wnętrz z  wykorzysta-
niem efektów świetlnych i multimedialnych przybliżyła rzeczywistość 
z  1944 roku. Na koniec Samorządowcy zwiedzili Stare Miasto oraz 
Krakowskie Przedmieście kończąc swoją wizytę w  stolicy przy Pała-
cu Prezydenckim. Organizatorem wycieczki był wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Lidzbarku Dariusz Nowiński a wszystkie koszty wy-
jazdu zostały pokryte przez uczestników z prywatnych środków.

Radni z wizytą w Sejmie
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Nowa perspektywa - nowe możliwości

W  poniedziałek,  27 kwietnia 
burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek uczestniczył w  konfe-
rencji organizowanej w Ośrod-
ku Szkoleniowo - Informacyj-
nym Przedsiębiorczości przez 
Działdowską Agencję Rozwo-
ju S.A. pn. „Nowa perspektywa 
– nowe możliwości”. Spotkanie zorganizowane zostało dla samorządow-
ców trzech powiatów: działdowskiego, nidzickiego oraz nowomiejskie-
go. Na konferencję licznie przybyli m.in. starostowie, burmistrzowie, 
wójtowie, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rad powiatów, 
miast oraz gmin, a także pracownicy jednostek samorządu terytorialne-
go oraz dyrektorzy lokalnych instytucji samorządowych. 
Prelekcji udzieliła Pani Lidia Wójtowicz Dyrektor Departamentu Po-
lityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiń-
sko – Mazurskiego. Wystąpienie dotyczyło strategii rozwoju społecz-
no – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 
2025 w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. 
Uczestnicy konferencji zaktualizowali swoją wiedzę na temat założeń 
programów operacyjnych oraz poznali działania zmierzające do uru-
chomienia pierwszych konkursów, których orientacyjna data przypa-
da na miesiąc wrzesień.

Zakończyły się prace remontowe dwóch szatni i  pomieszczenia na 
sprzęt sportowy w  budynku na Stadionie Miejskim w  Lidzbarku. Za-
kres prac obejmował wymianę podłogi oraz montaż ogrzewania elek-
trycznego. Warto zaznaczyć, że inicjatorem remontu był burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek a pracę wykonała ekipa remontowa z UMiG. 
W  remont zaangażowany był także radny Radosław Fryza. Materia-
ły budowlane ufundowane zostały przez sponsora. Pomieszczenia, 
z których na co dzień korzystają piłkarze naszego lidzbarskiego klubu, 
a przy okazji meczy także piłkarze klubów z innych miast nie straszą już 
swoim wyglądem i przestały być powodem do wstydu.

Nowe szatnie dla piłkarzy
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Zmiany kadrowe w urzędzie 
Miasta i Gminy Lidzbark

Na początku maja burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz dyrektor 
Welskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński odwiedzili 
niemiecki Park Krajobrazowy Drömling. Wizyta ta była okazją do za-
poznania się z  pracą tamtejszego parku oraz udziału w  spotkaniu na 
temat rozwoju turystyki. Delegacja z  Lidzbarka miała możliwość za-
poznania się z  działalnością grupy roboczej zajmującej się promocją 
regionu oraz wskazaniem dla turystów miejsc szczególnych na terenie 
parku Droemling. 
Ostatniego dnia wizyty w  Niemczech odbyło się spotkanie, na któ-
rym Burmistrz Sitarek przestawił prezentację na temat działalności 
oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Zrodziły się pomysły 
wspólnego działania miast partnerskich oraz tworzenia bliźniaczych 
projektów w tychże miastach, a także wymiany młodzieży z udziałem 
pieniędzy z programu Leader.
 Burmistrz Lidzbarka oraz dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowe-
go uczestniczyli również w uroczystym otwarciu wieży obserwacyjnej 
postawionej w tamtejszym parku krajobrazowym.

Burmistrz z wizytą w Niemczech

W wyniku przeprowadzonych konkursów, w ostatnich tygodniach do-
szło do kilku zmian kadrowych w lidzbarskim urzędzie oraz jednostkach 
podległych. Zatrudnione osoby to głównie mieszkańcy Lidzbarka i gmi-
ny. W Wydziale Finansowym, na stanowisku młodszego referenta ds. fi-
nansowych – wymiaru i egzekucji podatków i opłat została zatrudniona 
Sylwia Kłosowska z Lidzbarka. W międzyczasie odbył się także konkurs 
na stanowisko referent ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywil-
nej, spraw wojskowych, spraw przeciwpożarowych, informacji niejaw-
nych i koordynator służby zdrowia w Wydziale Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Konkurs odbył się dwukrotnie. 
W pierwszym etapie nikt z kandydatów nie zdobył wymaganych 75 % 
w teście. W drugim etapie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z osoba-
mi, które spełniły wymagania formalne. Komisja oceniała predyspozy-
cje, znajomość ustaw oraz wykształcenie. Znakomicie wypadła, znacz-
nie wyprzedzając pozostałych kandydatów Maria Szlom z  Kiełpin.  
W jednostkach podległych urzędowi mamy natomiast dwóch nowych 
dyrektorów. Zatrudniony został nowy dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodku Kultury. Pani Izabela Katarzyna Borowska, która w  lidzbar-
skim Domu Kultury pracuje od 9 kwietnia pracowała wcześniej w Nidzi-
cy oraz w Płośnicy. W konkursie na dyrektora MGOK udział wzięło 12 
osób, a do drugiego etapu przeszło 4 najlepszych kandydatów. W tym 
samym czasie odbył się konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Została nim pani Joanna Orzechowska z Lidzbarka, 
pracownik ośrodka. Jej poprzednik natomiast z końcem ubiegłego mie-
siąca udał się na zasłużoną emeryturę.  W najbliższych tygodniach od-
będzie się także konkurs na stanowisko kasjera. Kilka osób przechodzi 
również na zasłużone emerytury. Wszystkich zainteresowanych pracą 
w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark zapraszamy do śledzenia Biulety-
nu Informacji Publicznej, gdzie na bieżąco ogłaszane będą konkursy na 
zwalniające się stanowiska. 
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Od kilkunastu dni na terenie Parku spor-
towo-rekreacyjnego w  Lidzbarku testo-
wany jest bezpłatny dostęp do Internetu 
Wi-Fi. Jest to I  etap tego typu działań. Je-
żeli pomysł zyska popularność i  spotka się 
z  przyjaznym odbiorem mieszkańców, pla-
nujemy poszerzyć dostęp do bezprzewo-
dowego Internetu także na ulice Plac Hal-
lera czy Nowy Rynek – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Dostęp do darmowego Hot Spotu LIDZBARK _1: login – lidzbark, ha-
sło - lidzbark.

darmowy Hot Spot

Od września, w  Szkole Podstawowej w  Lidzbarku otwarta zostanie 
klasa sportowa dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie IV. Będzie 
to klasa o profi lu ukierunkowanym, gdzie oprócz podstawowych 4 go-
dzin wychowania fi zycznego, dodatkowo prowadzone będzie 6 godzin 
piłki siatkowej dla dziewcząt oraz 6 godzin piłki nożnej dla chłopców. 
Dla dzieci należących do klasy zagwarantowany zostanie posiłek oraz 
stroje sportowe. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dzieci będą mo-
gły kontynuować naukę w klasie sportowej w Gimnazjum w Lidzbarku.

Klasa sportowa od września 
w SP Lidzbark

Urząd Miasta i  Gminy Lidzbark przypomina o  obowiązku 
umieszczenia numeru porządkowego na ścianie budynku. 
Zgodnie z art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geo-
dezyjne i kartografi czne, właściciele nieruchomości zabudowa-
nych mają obowiązek umieszczenia w  widocznym miejscu na 
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustale-
niu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego 
zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowo-
ściach bez ulic lub placów bądź posiadających ulice lub place 
bez nazw - nazwę miejscowości. Niedopełnienie tego obowiąz-
ku podlega karze grzywny lub karze nagany.

OGŁOSZENIE

Z  inicjatywy burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka prowadzone są 
działania mające na celu utworzenie w  Gimnazjum w  Lidzbarku klas 
dwujęzycznych. Klasy dwujęzyczne to klasy nie tylko ze zwiększoną 
ilością godzin języka angielskiego, ale również realizacja innych przed-
miotów w języku obcym. Do uruchomienia gimnazjum z klasami dwu-
języcznymi oraz pozyskania środków z budżetu Ministerstwa Edukacji 
niezbędna jest jednak Uchwała Rady Miejskiej i zmiana nazwy Gimna-
zjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku na Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w  Lidzbarku. Jeżeli w  lidzbar-
skim gimnazjum zostanie utworzona klasa dwujęzyczna, to oprócz 
dodatkowych zajęć języka angielskiego, uczniowie będą uczęszczać 
na geografi ę, biologię oraz historię w języku obcym. W ramach współ-
pracy z Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku, w którego ofercie już 
znaleźć możemy klasy dwujęzyczne, część przedmiotów w Gimnazjum 
prowadzona będzie przez nauczycieli z LO. Nabór do klas dwujęzycz-
nych nastąpi po przyjęciu Uchwały przez Rade Miejską. W przypadku 
dużej liczby chętnych rozpatruje się możliwość utworzenia dwóch 
takich klas. Klasy dwujęzyczne z  językiem angielskim rozpoczynają 
naukę języka w  zależności od wyników testów poziomujących, prze-
prowadzanych na początku września. Na ich podstawie dostosowany 
zostanie program nauczania oraz podręcznik pasujący do poziomu za-
awansowania danej grupy uczniów. Po ukończeniu klasy dwujęzycznej 
w Gimnazjum, istnieje możliwość kontynuowania nauki w takiej klasie 
w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku.

Klasy dwujęzyczne                        
w lidzbarskim gimnazjum

Powstaje druga promenada

Na terenie Miasta i  Gminy Lidzbark trwają przeglądy placów zabaw 
oraz osiedlowych boisk. W ramach przeglądów sprawdzana jest spraw-
ność urządzeń, naprawiane są ogrodzenia oraz uszkodzone sprzęty. Ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci korzystających z osiedlowych oraz 
wiejskich boisk i  placów zabaw w  ciągu całego roku planowane są 4 
przeglądy funkcjonalne oraz 1 przegląd stanu technicznego.

Przeglądy boisk                             
i placów zabaw

Jeszcze w  tym roku powstanie druga spacerowa promenada, tym 
razem nad rzeką Wel. Zostanie ona utwardzona kostką brukową, po 
drodze staną ławeczki a  całość zostanie oświetlona. Będzie to z pew-
nością ciekawy widokowo dukt dla pieszych. Trwają już pierwsze przy-
gotowania. W tym roku wykonany zostanie I etap promenady, która 
zakończona zostanie Nan wysokości wodociągów.
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Od kwietnia na terenie Miasta i Gminy Lidzbark trwają przeglądy hy-
drantów przeciwpożarowych. W celu poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców sprawdzana jest sprawność hydrantów oraz klucze i inne nie-
zbędne sprzęty do ich obsługi. Przeglądy potrwają do końca maja.

Na terenie Miasta i Gminy Lidzbark zakończona została już część in-
westycji drogowych. Zakończona została przebudowa chodnika na ul. 
Brzozowej, której całkowity koszt wyniósł ponad 99 tys. zł., a  także 
budowa chodnika w  Ciborzu za kwotę niespełna 33 tys. zł. dobiegła 
końca również przebudowa ul. Myśliwskiej, której koszt wyniósł ponad 
117 tys. zł, a także przebudowa ul. Rejtana od numeru 25 do numeru 
29. Koszt tej inwestycji to ponad 81 tys. zł. Trwa również przebudowa 
ul. Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13 za ponad 279 tys. zł. 
W najbliższym czasie zostaną zrealizowane także kolejne inwestycje: 
przebudowa chodników na ul. Tartacznej za ponad 67 tys. zł., budowa 
chodnika w Starym Dłutowie za niespełna 55 tys. zł, przebudowa ul. 
Okopowej za 62 tys. zł oraz przebudowa mostu Wąpiersk – Ząbki za 
ponad 47 tys. zł. wykonany zostanie również przebudowa chodnika na 
ul. Polnej w  Lidzbarku oraz przebudowa zjazdu z  ul. Jeleńskiej na ul. 
Myśliwska wraz z budową muru oporowego.

Kolejne drogowe inwestycje

Najzdolniejsi uczniowie Gminy Lidzbark mają szansę na stypendia na-
ukowe od burmistrza. Zgodnie z obietnicą podjąłem inicjatywę w spra-
wie zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 
i  gimnazjów w  Gminie Lidzbark - mówi burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek. Nagrody dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, którzy stale zamieszkują i uczą się na terenie Gminy Lidzbark 
przyznawane będą w  formie stypendiów, nagród pieniężnych bądź 
rzeczowych. O stypendia bądź nagrody ubiegać może się uczeń, któ-
ry w poprzednim roku szkolnym spełnia jeden z warunków zawartych 
w uchwale: jest laureatem lub finalistą  konkursu  na poziomie co naj-
mniej wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty zgodnie 
z  obowiązującymi w  tym zakresie przepisami prawa, osiągnął szcze-
gólnie wysokie wyniki w nauce uzyskując średnią ocen na koniec roku 
szkolnego lub uzyskał inne wybitne osiągnięcia tj. własne publikacje, 
wystawy, współpraca z instytucjami naukowymi, itp. Prawo ubiegania 
się o nagrodę za osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniowi, który 
w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o nagrodę  zajął 
miejsce od I  do III w  ogólnopolskich konkursach, przeglądach i  festi-
walach. Kandydatów do stypendiów zgłaszają gminie dyrektorzy pla-
cówek oświatowych do których uczęszczają uczniowie. Pierwsze sty-
pendia przewidziane są jesień. Stypendia przyznawane będą również 
uczniom za osiągnięcia sportowe.

Stypendia                                          
dla najzdolniejszych!

Przegląd hydrantów

10 maja odbyła się I  tura wyborów prezydenckich. Mieszkańcy na-
szej gminy również udali się tego dnia do urn, aby oddać głos na 
swojego kandydata. Spośród 11  663 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców, udział w  nich wzięło 4352, w  tym 4270 z  nich odda-
ło głos ważny. Przedstawiamy pełną listę kandydatów wraz z  liczbą 
otrzymanych przez nich głosów w  mieście i  gminie Lidzbark: Duda  
Andrzej Sebastian – 1591, Komorowski Bronisław Maria– 1582, 
Kukiz Paweł Piotr – 705, Korwin – Mikke Janusz Ryszard – 112, 
Ogórek Magdalena Agnieszka – 101, Jarubas Adam Sebastian – 65, 
Palikot Janusz Marian – 50, Braun Grzegorz Michał – 23, Kowal-
ski Marian Janusz – 20, Wilk Jacek – 13 i  Tanajno Paweł Jan – 8 
Zapraszamy do udziału w drugiej turze wyborów, która odbędzie się 
24 maja.

Wyniki wyborów                
prezydenckich 
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Fotorelacja z majówki

Zwycięzcy biegów przełajowych

Rodzinny plener malarski Zwycięzcy V Przeglądu Kapel

Obchody 3 Maja w Bryńsku 

Konstytucyjny Rajd Rowerowy

Występ chóru św. Cecylii

Maluchy w biegach przełajowych
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Mecz towarzyski Cibórz - Koty

Przemarsz ulicami miasta z okazji Dnia Strażaka 

Obchody Dnia Strażaka w Bryńsku

Występy wokalne

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Lidzbarku

Obchody Dnia Strażaka w Lidzbarku

Zwycięzcy Lidzbarskiej 5-tki
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W piątek, 17 kwietnia w Gimnazjum odbyła się uroczystość Dnia Prymusa, na którą za-
proszono najlepszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz władze miasta. Spotkanie 
rozpoczął dyrektor szkoły Janusz Ławicki, który powitał przybyłych gości, burmistrza 
Lidzbarka Macieja Sitarka i wice burmistrza Janusza Bieleckiego oraz przewodniczącą 
Rady Rodziców Iwonę Józefowicz. W bieżącym roku szkolnym 44 uczniów Gimnazjum 
osiągnęło bardzo dobre wyniki w nauce, a ich średnia ocen wyniosła powyżej 4.75. Na 
najwyższą średnią ocen w szkole zapracowała Monika Gęborys z klasy IIc - 5,77.
Ceremonia wręczania statuetek i dyplomów rozpoczęła się od podziękowań za osią-
gnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na poziomie wojewódzkim, któ-
rych nazwiska podaliśmy w  poprzednim numerze biuletynu. Za najwyższą średnią 
ocen statuetki otrzymali: Z klas I- Wiktor Kawka- średnia 5,57 Z klas II- Monika Gębo-
rys- 5,77 Z klas III Aleksandra Nasternak- 5,53.
Dyrektor podziękował też uczniom i  nauczycielom za sukcesy sportowe . Największe 
sukcesy sportowe szkoły w  tym roku szkolnym to zajęcie II miejsca w  Mistrzostwach 
Województwa w piłce nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska. Puchar otrzymali także 
wicemistrzowie województwa w kategorii LZS w piłce nożnej szkół gimnazjalnych. Głos 
zabrał również burmistrz Maciej Sitarek, który pogratulował uczniom i  nauczycielom 
oraz wspomniał, że Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą regulaminu przyznawania 
stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce.
Po części ofi cjalnej wszyscy zaproszeni gości przy kawie, herbacie i ciasteczkach wysłu-
chali części artystycznej przygotowanej przez młodzież. Występ uświetnił chór szkol-
ny i zespół muzyczny oraz grupa gimnastyczna. Po występach artystycznych wszyscy 
zebrani mogli odwiedzić wystawę obrazów na korytarzu szkolnym. Swoje akwarele 
wystawiły uczennice: Martyna Nadolska, Marcela Olszewska, Monika Grześkiewicz, 
Joanna Czaplińska oraz nauczycielki Justyna Michalska i Dorota Kalinowska-Sosnow-
ska. Wystawa ta wzbudziła duże zainteresowanie. 

Gimnazjalny dzień Prymusa

Działalność charytatywna uczniów z SP Kiełpiny

Kuba Grzelczak z  Miłosławia walczy z  nieoperacyjnym 
nowotworem mózgu. Przeszedł leczenie chemioterapią 
i  radioterapią, lecz jesienią 2014 roku okazało się, że guz 
się powiększył. Kubuś od listopada jest pod opieką Hospi-
cjum Domowego. 17 maja chłopiec obchodzi swoje siódme 
urodziny, a  jego marzeniem jest otrzymanie jak najwięk-
szej ilości urodzinowych kartek. Uczniowie kl. IV-VI Szkoły 
Podstawowej w Kiełpinach bardzo chętnie włączyli się do 
akcji i zakupili oraz wysłali życzenia urodzinowe dla chłop-
ca. Nad przeprowadzeniem akcji czuwała pani Zuzanna 
Cybulska opiekun Samorządu Uczniowskiego. Mamy na-
dzieję, że w dniu urodzin na buzi Kubusia zawita uśmiech 
i dzień będzie radosny. Akcje charytatywne przeprowadza-
ne w szkole odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości 
na potrzeby innych, rozwijają uczucia empatii, kształtują 
również pozytywną postawę wobec cierpiących i  potrze-
bujących. Zachęcamy wszystkich do takich działań – po-
wiedziała dyrektor szkoły pani Gabriela Marcinkowska.

Suchą nogą do szkoły

Dzięki zaangażowaniu miejscowego Radnego Michała 
Kwiatkowskiego i przychylności burmistrza Macieja Sitar-
ka dobiegła końca rozpoczęta dziesięć lat temu inwestycja 
odwadniająca środkową część miejscowości Bryńsk. Prze-
prowadzone prace pozwolą uniknąć sytuacji w  których 
mieszkańcy oraz dzieci idąc do szkoły musiały pokonywać 
tą drogę idąc po dość dużym rozlewisku.

Dzień otwarty w Zespole Szkół
im. Władysława Jagiełły

W czwartek, 30 kwietnia w ramach działań promocyjnych 
Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w  Lidzbar-
ku zorganizowano Dzień Otwarty. Można było wówczas 
zwiedzić szkołę i  zapoznać się z  ofertą edukacyjną. Do 
szkoły przybyli opiekunowie i  uczniowie Gimnazjum im. 
Szarych Szeregów w Lidzbarku oraz Gimnazjum im. Pawła 
Nowakowskiego w  Starym Dłutowie. Na spotkanie przy-
byli m.in. wicestarosta Marian Brandt, naczelnik Wydziału 
Oświaty Leon Żujewski,  burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek oraz dyrektorzy, kierownicy, właściciele zakładów pra-
cy i instytucji współpracujących ze szkołą.
W  salach lekcyjnych czekali na gości nauczyciele i  ucznio-
wie, którzy demonstrowali bazę dydaktyczną oraz przy-
bliżali szczegóły związane z  kształconymi kierunkami. 
Dodatkową atrakcją były stoiska partnerów szkoły, którzy 
prezentowali swoje wyroby i  usługi. Podczas spotkania 
uczniowie mieli okazję wziąć udział w  badaniach ankieto-
wych i tym samym w losowaniu cennych nagród ufundowa-
nych przez dyrektora ZS.

Świadomy konsument

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Zdrowia w Gim-
nazjum w Starym Dłutowie przyświecało hasło ,,Świadomy 
konsument” . Uczniowie kl. II pod kierunkiem nauczyciela 
biologii i chemii pani Marzanny Nąć przygotowali prezenta-
cję multimedialną  na temat żywienia. Społeczność szkolna 
dowiedziała się jakie substancje zawierają ulubione przez 
młodzież napoje gazowane, słodycze czy fast foody. Ponad-
to uczniowie zgłębili tajniki czytania i rozumienia informa-
cji umieszczanych na etykietach kupowanych produktów. 
Dużo uwagi poświęcono również tajemniczym symbolom 
E, dzieląc je na barwniki, konserwanty, antyutleniacze i sta-
bilizatory oraz substancje zagęszczające.
Uwagę uczniów i  nauczycieli przykuły również działające 
na wyobraźnię doświadczenia wykonane przez uczniów , 
takie jak np. badanie stężenia cukru w  napojach gazowa-
nych typu coca-cola. 
Światowy Dzień Zdrowia uwieńczył ,,Zdrowy pokaz mody”. 
Uczennice kl. III pod opieką pani  Agaty Bartnikowskiej 
uświadomiły społeczności szkolnej  w  jakich produktach 
znajdują się korzystne dla organizmu składniki odżywcze, 
prezentując przy tym ekoubrania.
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8 maja w Miejskim Domu Kultury w Działdowie pięć uczennic Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku wzięło udział w po-
wiatowych eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 

W recytowaniu najlepsze

W piątek, 24 kwietnia swój rok szkolny zakończyli maturzyści z Zespo-
łu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku. Mury szkoły opu-
ścili absolwenci Technikum, kształcącego w zawodzie technik budow-
nictwa, którego wychowawcą był pan Olgierd Gadomski. Podczas gali 
zakończenia roku, pani Aneta Mielczarek wygłosiła przemówienie dla 
maturzystów, a uczniowie młodszych klas pod kierunkiem pana Pawła 
Przybyszewskiego przygotowała apel, na którym przedstawili częścią 
artystyczną. W tracie gali uczniowie otrzymali nagrody oraz wyróżnie-
nia w różnych kategoriach, m.in. sportowych.

Zakończenie roku                    
klas maturalnych w ZS

Pożegnanie klas maturalnych w LO

24 kwietnia w  Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego 
w  Lidzbarku w  obecności Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka, Na-
czelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i  Sportu Starostwa Po-
wiatowego w  Działdowie Leona Żujewskiego, rodziców, nauczycieli 
i uczniów szkoły uroczyście pożegnano tegorocznych maturzystów. LO 
w Lidzbarku w 2015 roku ukończyło 55 uczniów. 
Dyrektor szkoły Dorota Sadowska złożyła uczniom gratulacje oraz ży-
czenia osiągnięcia jak najlepszych wyników egzaminacyjnych, a  także 
mądrych i  trafnych wyborów na przyszłość. Podkreśliła, że w  dzisiej-
szym świecie matura to dopiero zapowiedź życiowych sukcesów. 

Ważny będzie przede wszystkim wybór drogi dalszego kształcenia, 
zawodu i   wyższej uczelni. Szczególne gratulacje od dyrektora szkoły 
otrzymali najlepsi tegoroczni absolwenci: Adam Przybylski, Alicja Kar-
pińska i Angelika Zalewska. 
Życzenia osiągnięcia wysokich wyników egzaminacyjnych i  powodze-
nia w  dorosłym życiu złożyli maturzystom Burmistrz Lidzbarka oraz 
Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Działdowie.
Absolwentów pożegnali uczniowie klas II-ich, wręczając im pamiątko-
we ryngrafy z podobizną patrona szkoły. 

O Ś W I A T A

pt. Spotkania z Poezją. Dwie z nich szczególnie zachwyciły jury, które 
przyznało im I i II miejsce.
W kategorii klas I-III na II miejscu znalazła się Nikola Stenkel z kl. II c, na-
tomiast w kategorii klas IV-VI  I miejsce zajęła Julia Wacławska z kl. VI b.
Julia będzie reprezentowała nasz powiat w etapie wojewódzkim, który 
odbędzie się 12 czerwca w Olsztynie. Zaprezentuje wiersz Sergiusza 
Michałkowa w przekładzie Danuty Wawiłow pt. „Historia, jakich wiele”.

Trzymamy kciuki!
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20 kwietnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku od-
było się kolejne spotkanie z cyklu „Opowieści o podróżach”. Tym razem 
odwiedziliśmy Tajlandię, kraj nazywany „krainą uśmiechów”. Tajlandia 
położona jest na półwyspie Indochińskim i kryje w sobie wiele cieka-
wych i malowniczych miejsc. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od stolicy 
Tajlandii – Bangkoku. “Miasto aniołów, rezydencja Szmaragdowego 
Buddy, miasto boga nie do zdobycia, wielka stolica świata, ozdobiona 
dziewięcioma drogimi kamieniami, bogata w  potężne pałace królew-
skie, równe niebiańskiej siedzibie odrodzonego boga, miasto podaro-
wane przez Indrę i  zbudowane przez Wisznu” - tak w  przybliżonym 
tłumaczeniu brzmi pełna nazwa Bangkoku w  języku tajskim. Nazwa 
ta znakomicie oddaje klimat tego miasta. Obowiązkowym miejscem 
do zwiedzenia jest Grand Palace – Wielki Pałac Królewski. Kompleks 
zabudowy pałacowej zajmuje ponad 218.000 m2. Ponadto zobaczyć 
obowiązkowo trzeba olbrzymi posąg leżącego Buddy w Wat Po, lśnią-
cego Złote Buddę w  Wat Traimit, niesamowitą świątynię Wat Arun. 
Wyjeżdżając z  Tajlandii można być pewnym , że będziemy tęsknić za 
wspaniałymi ludzi i malowniczym krajobrazem.

Opowieści o podróżach - Tajlandia
K U L T U R A K U L T U R A

Warsztaty rękodzieła artystycznego w  Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w  Lidzbarku cieszą się coraz większą popularnością. Tym 
razem uczestnicy warsztatów zmierzyli się z  techniką decoupage. 
Warsztaty poprowadziła pani Regina Trandziuk, która specjalizuję się 
w tej technice. Decoupage to technika zdobnicza polegająca na przy-
klejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię, którą może być 
praktycznie wszystko: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika, 
wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Następnie pokry-
wa się powierzchnię wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się 
całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. Ma on wyglądać jak 
namalowany. Słowo decoupage pochodzi ze słownictwa francuskiego 
„decouper” – wycinać. Technika łatwa i bardzo przyjemna wymagając 
jedynie staranności wykonania. Uczestnicy warsztatów zdobili naczy-
nia szklane, drewniane i metalowe.. Prace, które powstały na warszta-
tach będą wspaniałą ozdobą domowego wnętrza, a może i  prezentem 
dla bliskich.

Warsztaty rękodzieła artystycznego

O Ś W I A T A

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lidzbarku wygrała powiatowy etap 
Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym, który odbył się 28 kwietnia w Działdowie i awansowała do finału 
wojewódzkiego. Sukcesem pochwalić może się także nasze Gimna-
zjum, które w swojej kategorii zajęło II miejsce.
Etap powiatowy poprzedzony był etapem gminnym, który odbył się 24 
kwietnia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. 
Celem turnieju było podniesienie kultury społeczeństwa i działanie na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w  tym bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Turniej rozpoczął się testem, 
dotyczącym przepisów ruchu drogowego, który w tym roku był wyjąt-
kowo trudny. Sędzią głównym turnieju był mł. asp. Mariusz Szybicki, 
który oceniał umiejętności uczniów jeżdżących po torze przeszkód 
i w miasteczku ruchu drogowego. Wspomagali go mł. asp. Katarzyna 
Rogozińska i asp. szt. Sławomir Kaczmarski. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju została uczennica SP w  Lidzbarku – Kinga Nowińska (Kinga 
najlepiej poradziła sobie także z pytaniami testowymi). Natomiast Mi-
łosz Pingot, również uczeń SP w Lidzbarku, okazał się najlepszym za-
wodnikiem, który świetnie poradził sobie zarówno na torze przeszkód, 
jak i  w  miasteczku ruchu drogowego. Pozostałymi uczniami wcho-
dzącymi w skład lidzbarskiej podstawówki byli: Kornelia Komosińska 
i Łukasz Pilanz. Opiekunem uczniów SP w Lidzbarku jest pan Wojciech 
Nowiński. Gimnazjum w Lidzbarku reprezentowali natomiast Wikto-
ria Szrajder, Bartosz Maciejewski i Wiktor Olszewski).

Turniej bezpieczeństwa

Wyniki etapu 
gminnego:

Kategoria szkoły 
podstawowe:
1. SP Lidzbark
2. SP Bryńsk

3. SP Kiełpiny
4. SP Dłutowo

Kategoria
gimnazja:

1. Gimnazjum im. 
Szarych Szeregów 

w Lidzbarku 
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W sobotę, 11 kwietnia na Hali Sportowej w Rybnie rozegrano elimina-
cje w tenisie stołowym o Puchar TVP Olsztyn. W zawodach uczestni-
czyło 10 Gmin, które startowały w IV kategoriach wiekowych. Gminę 
Lidzbark reprezentowało 8 zawodników. Do półfinałów w Ostródzie 
zakwalifikowały się dwie osoby: Paulina Łoźińska kategorii rocznik 
2001- 2000, która zajęła V miejsce oraz Kamila Świniarska, która  
awansowała do Turnieju Wojewódzkiego o Puchar TVP Olsztyn. 

Klasyfikacja końcowa Gminy Lidzbark: 

I runda eliminacyjna           
w tenisie stołowym o puchar                

TVP Olsztyn za nami 
S P O R T

S P O R T

Gr.  I rocznik 2002 i młodsi 
IX MIEJSCE Łoziński Miłosz

Gr. II 2001-2000
IV MIEJSCE Łozińska Paulina
IX MIEJSCE Sadowska Julia
V Miejsce Chojnacki Wiktor

Gr. III Rocznik 1999-1997
VIII MIEJSCE Babski Damian 

IX MIEJSCE Karpiński Sebastian

Gr. IV rocznik 1996-1975
I Kamila Świniarska 

S P O R T

W sobotę, 18 kwietnia na Orliku przy ul. Garbuzy odbył się turniej te-
nisa ziemnego „MOSIR CUP WIOSNA 2015”.
W  turnieju wzięło udział 7 osób, w  tym 2 dziewczyny. Pogoda dopi-
sała, a organizator zapewnił gorącą herbatę i słodki poczęstunek dla 
zawodników i kibiców.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce - Makowski Kacper (Lidzbark) II miej-
sce - Nawrocki Błażej (Lidzbark) III miejsce - Burzyński Jakub (Lidz-
bark) IV miejsce - Lorkowska Julia (Zielona) V miejsce - Czaplińska 
Małgorzata (Lidzbark) VI miejsce - Shahbazyan Aleksander (Lidzbark) 
VII miejsce - Chrabowski Wiktor (Lidzbark)
Wszyscy otrzymali nagrody, a najlepsza trójka pamiątkowe statuetki.
Organizatorem turnieju był MOSiR Lidzbark.

Turniej tenisa ziemnego MOSIR CUP WIOSNA 2015

Anaida Shahbazyan - 13 letnia wychowanka UPKS Poncio 
Lidzbark zmieniła barwy klubowe, przechodząc do najbardziej 
rozpoznawalnego klubu na Warmii i  Mazurach - Stomilu Olsztyn. 
Lidzbarczanka zdążyła już zdobyć ze swoją nową drużyną Mistrzostwo 
Województwa, a obecnie będzie walczyć w półfinale Mistrzostw Polski. 
Anaida pod okiem dwójki trenerów: Tomasza Poniewskiego 
i  Sebastiana Nawrockiego, oraz nauczyciela wychowania 
fizycznego Marka Koczota przez dość krótki okres, bardzo 
rozwinęła swoje umiejętności, rywalizując na treningach tylko 
z chłopcami, co na pewno przyczyniło się do rozwoju młodej piłkarki. 
Transfer do klubu z większymi możliwościami, z pewnością pozwoli na 
rywalizację z najlepszymi i jeszcze większe postępy naszej wychowanki.

Anaidzie życzymy dużo zdrowia i wielu sukcesów !

Z Poncio Lidzbark                         
do Stomilu Olsztyn !
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l.p. Data Nazwa wydarzenia Miejsce

1. 21, 22.05., godz. 10.00 Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej
Sala kinowa 

MGOK 

2. 22.05., godz. 15.00
„Opowieści o podróżach”  - Wietnam, opowiadać będzie  pani Wiesława 

Murawska z Radzynia Chełmińskiego.
Biblioteka Miejska

3. 22, 23.05. Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Gama” MGOK

4. 25.05., godz. 8.00 Spotkanie dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki. Biblioteka Miejska

5. 26.05., godz. 15.30 Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt klas 4-6 szkół podstawowych Hala sportowo-widowiskowa

6. 26.05., godz. 15.30
Mini Zabawy Piłki Nożnej dla najmłodszych (przedszkolaki – 1 klasa 

szkół podstawowych)
Orlik ul. Garbuzy

7. 26.05., godz. 18.00 Koncert z okazji Dnia Matki
Sala kinowa 

MGOK

8. 27.05., godz. 15.30 Mini Turniej Piłki Nożnej dla klas 2-3 szkół podstawowych Orlik ul. Garbuzy

9. 28.05., godz. 15.30 Mini Turniej Piłki Nożnej dla klas 4-6 szkół podstawowych Orlik ul. Garbuzy

10. 29.05., godz. 15.30 Turniej Piłki Nożnej dla Gimnazjum Orlik ul. Jeleńska

11. 29.05., godz. 9.00
XII Gminny Turniej Sprawnościowy dzieci klas I-III szkół podstawowych 

„Sport i Ekologia drogą do zdrowia”

Sala sportowa w szkole
podstawowej w Lidzbarku

przy ul. Działdowskiej

12. 30.05., godz. 9.00 XII Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych w Lidzbarku Stadion Miejski

13. 30.05., godz. 11.00 Mecz piłki nożnej LKS Wel Lidzbark – MLKS Motor Lubawa – Juniorzy Stadion Miejski

14. 30.05., godz. 11.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej kat. OPEN – otwarcie sezonu Plaża Miejska

15. 30.05., godz. 15.00 Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci szkół podstawowych Orlik ul. Jeleńska

16. 30.05., godz. 18.00 Wystawa fotografii „Weekend w Wenecji” MGOK

17. 31.05., godz. 11.00 Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego kat. OPEN Orlik ul. Jeleńska

18. 31.05., godz. 14.00 Dzień Dziecka blok zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci Park sportowo-rekreacyjny

19. 1.06., godz. 9.00 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka Sala sportowa w Kiełpinach

20. 1.06., godz. 9.00 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka Boiska szkolne w Dłutowie

21. 1.06., godz. 9.00 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka Boiska szkolne w Wąpiersku

22. 6.06. Dzień Dziecka na Osiedlu nr 2 Boisko przy ul. Tuwima

23. 6.06., godz. 8.00
Zawody wędkarskie dla dzieci do lat 12 i dorosłych

połączone z zarybianiem
Park sportowo-rekreacyjny  

(za sceną)

24. 6.06., godz. 15.00 Mecz piłki nożnej LKS Wel Lidzbark – KS Syrena Młynary Stadion Miejski

25. 13.06., godz. 11.00 Mecz piłki nożnej LKS Wel Lidzbark – LZS Radomiak Radomno Stadion Miejski

26. 13.06., godz. 14.00
Mecz piłki nożnej

LKS Wel Lidzbark – KS Drwęca Nowe Miasto Lub. – Juniorzy
Stadion Miejski

27. 14.06., godz. 14.00 Rodzinny Festyn Integracyjny Nad jeziorem w Wąpiersku

28. 21.06. Noc Świętojańska Małe Jeziorko

29. 22-24.06 Spartakiada Stadion Miejski

ZAPOWIedZI IMPReZ MAj/CZeRWIeC


