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Klub seniora oficjalnie otwarty

środę, 26 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie nowo po-
wstałego Parafialnego Klubu Seniora mieszczącego się 
przy ul. Działdowskiej, w biurowcu byłej gazowni. W uro-
czystości udział wzięli burmistrz  Lidzbarka Maciej Sita-

rek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, starosta powiatu działdow-
skiego Marian Janicki, dyrektor Działdowskiego Centrum “CARITAS” 
ks. Robert Fabian, Dyrektor CARITAS Diecezji Toruńskiej ks. prał. Da-
niel Adamowicz, Ksiądz Dziekan Dekanatu Lidzbarskiego ks. kan. Ma-
rian Wiśniewski, Proboszcz parafii św. Wojciecha – ks. kan. Stanisław 
Grzywacz.  – Duże zainteresowanie zajęciami potwierdza, że takie 

miejsce było w  Lidzbarku potrzebne. Gminie udało się uzyskać dofi-
nansowanie w kwocie 220 tys. zł. z programu “Senior WIGOR”. Dzięki 
temu jeszcze w tym roku w budynku Klubu wyremontowana zostanie 
reszta pomieszczeń oraz zainstalowana zostanie winda ułatwiająca 
poruszanie się po budynku – powiedział na otwarciu burmistrz Maciej 
Sitarek. Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uruchomio-
ny zostanie w  naszej giminie przy współpracy Burmistrza Lidzbarka, 
Parafii pw. św. Wojciecha i  Wniebowzięcia N.M.P. w  Lidzbarku oraz 
Caritasu w Działdowie i ma na celu aktywizację osób po 60 roku życia. 
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Inwestycji drogowych               
ciąg dalszy

I niedziela Cittaslow 
w Lidzbarku

Rzeka Wel
startuje w konkursie
na Rzekę Roku 2015

W niedzielę 27 września Gmi-
na Lidzbark organizować będzie 
I  Niedzielę Cittaslow. Ostatnia 
niedziela września została usta-
nowiona przez Przewodniczą-
cego Stowarzyszenia, Gian Luca 
Marconi, w  celu szerzenia idei 
bycia Cittaslow na całym świecie. 
Tego dnia, każde Cittaslow, w tym 
Lidzbark, organizuje lokalną ini-
cjatywę w  celu promocji i  propa-
gowania idei wspólnych działań 
dotyczących m.in. polityki środowiskowej (energii, zmian klimatu, 
zużyciu i ochrony gleby, poprawy krajobrazu, bioróżnorodności, etc.), 
polityki społecznej (integracji, odpowiedzialności społecznej, eduka-
cji, etc.), rolnictwa i  produktów lokalnych, zrównoważonej turystyki. 
W tym dniu w Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lidzbarku w godzinach 
14:00-17:00 zostanie zorganizowana impreza, podczas której plano-
wana jest część artystyczna przygotowana przez MGOK, blok spor-
towo-rekreacyjny dla najmłodszych, prezentacja dorobku lokalnych 
twórców, swoje stoiska promocyjne wystawi Welski Park Krajobrazo-
wy, szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje 
zaproszone do współpracy.

W dalszym ciągu trwają inwestycje drogowe przewidziane w  tego-
rocznym budżecie. Zakończyły się prace przy budowie chodnika na ul. 
Polnej za niespełna 74 tys. zł. Trwa budowa chodnika na ul. Słonecznej 
za 117 tys. W trakcie jest również przebudowa dróg w Ciborzu przyle-
głych do ul. Żeromskiego. Koszt całej inwestycji to ok. 213 tys. zł.

Rzeka Wel startuje w konkursie na Rzekę Roku 2015.
Pomóżmy jej zdobyć ten tytuł!

Głosowanie na: http://www.rzekaroku.pl/ 
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Doniosłe jubileusze                           
w Gminie Lidzbark

Dożynki Wiejskie w Nicku Święto Kartofla po raz piąty

W sierpniu dwie mieszkanki naszej gminy obchodziły swoje 96 urodzi-
ny. Pani Stanisława Drankowska z Dłutowa i pani Jadwiga Mrowińska 
z Zalesia w środę oraz czwartek przyjęły z tej okazji delegację z Urzę-
du Miasta i  Gminy w  Lidzbarku. Burmistrz Maciej Sitarek, zastępca 
burmistrza Janusz Bielecki oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Małgorzata Goszka życzyli solenizantkom zdrowia, uśmiechu na twa-
rzy, pogody ducha oraz kolejnych wielu lat życia.
Pani Stanisława urodziła się 19 sierpnia 1919 we Władywostoku, a do 
Dłutowa przeprowadziła się w wieku 6 lat. Ma 3 dzieci, 6 wnuków, 8 
prawnuków oraz 2 praprawnuków.
Pani Jadwiga urodziła się 20 sierpnia 1919 w Boleszynie. Ma 2 córki. 3 
wnuków i 5 prawnuków.
Delegacja urzędu odwiedziła także w tym miesiącu państwa Genowe-
fę i Bernarda Lindzińskich, którzy obchodzili 66-lecie pożycia małżeń-
skiego. Państwo Lindziński urodzili się w 1928 roku i oboje pochodzą 
z Lidzbarka. Pobrali się 27 sierpnia 1949r. w Lidzbarku. Mają 5 dzieci, 
11 wnuków i 11 prawnuków.
Solenizantom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, 
pogody ducha, miłości oraz kolejnych wielu lat życia.

Mimo padającego deszczu pierwsze Wiejskie Dożynki w Nicku udały 
się nadspodziewanie dobrze. W  niedzielę 6 września, przy skocznej 
muzyce, mieszkańcy Nicka i okolic bawili się świetnie. Honorowymi go-
śćmi dożynek byli burmistrz Lidzbarka i zastępca burmistrza. W przy-
gotowanym programie pojawiły się: zabawy rekreacyjne i konkurencje 
sportowe przeprowadzone przez animatorów z  Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lidzbarku. Mieszkańcy konkurowali ze sobą w na-
stępujących konkurencjach: obieranie ziemniaków na czas, pchani beli, 
ubijanie piany, rzut w dal, bieg z jajkiem, skoki w workach, szukanie ja-
jek w słomie, mumia egipska. Pomimo niezbyt sprzyjających warunków 
pogodowych mieszkańcy bawili się w licznym gronie. Dożynki zakoń-
czyła dyskoteka w wiejskiej świetlicy.

W sobotę, 29 sierpnia się festyn rodzinny we wsi Koty. Impreza rozpo-
częła się spływem kajakowym, a  następnie pracownicy MGOK prze-
prowadzili konkurencje sportowe dla dzieci. O godzinie 18.00 odbył się 
konkurs: pn. „Najlepsza potrawa z ziemniaka”. Wygrała „ZapiekankaKo-
tanka”, którą przygotowała Anna Bukowska. W konkursie brało udział 
jeszcze 7 innych potraw. Zwycięzcom nagrody wręczył burmistrz Mia-
sta i Gminy Lidzbark Maciej Sitarek. Pojawiły się także konkurencje dla 
dorosłych. Były to m.in. kopanie ziemniaków motyką, bieg w workach, 
obieranie ziemniaków na czas czy zbieranie ziemniaków. Atrakcją był 
konkurs organizowany przez KRUS w  Działdowie, którego tematem 
było bezpieczeństwo w gospodarstwie. W części artystycznej wystąpi-
ło stowarzyszenie z Lidzbarka „Pogodna Jesień”, a przybyłych gości do 
tańca zapraszał zespół „Imperial” z Działdowa. Było także malowanie 
twarzy i  loteria fantowa. Oprócz potraw konkursowych dla gości do-
stępne były potrawy i ciastka wykonane przez gospodynie ze wsi Koty, 
cukiernię „Migo” z Górzna oraz produkty mleczarskie. Impreza nie od-
byłaby się również gdyby nie inne zaprzyjaźnione firmy i osoby. 
Sołtys Wiesław Kraszewski i mieszkańcy dziękują wszystkim sympaty-
kom wsi Koty i zapraszamy za rok!
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OGŁOSZENIE

Gminne zawody                     
sportowo-pożarnicze

Ostatniego dnia wakacji, 30 sierpnia w  Lidzbarku odbyły się gminne 
zawody sportowo-pożarnicze. Pomimo upałów jakie panowały tego 
dnia w zawodach udział wzięła rekordowa liczba jednostek. Na zawo-
dy stawiły się drużyny żeńskie z OSP Kiełpiny i gościnnie druhny z OSP 
Gwiździny (mistrzynie województwa warmińsko - mazurskiego) oraz 
drużyny męskie z OSP Bryńsk, OSP Jeleń, OSP Kiełpiny, OSP Lidzbark, 
OSP Stare Dłutowo, OSP Słup oraz OSP Wąpiersk.
Zawody sędziowała Komisja Sędziowska powołana przez Komen-
danta Powiatowego PSP w Działdowie. Przewodniczącym składu sę-
dziowskiego był bryg. mgr inż. Jan Florek.
Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Za-
wody rozpoczął występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Organizatora-
mi zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP oraz 
Burmistrz Lidzbarka.

Klasyfikacja końcowa:
żeńska drużyna: I miejsce: OSP Kiełpiny, 
OSP Gwiździny poza klasyfikacją (gościnny występ).
męska drużyna: I miejsce: OSP Kiełpiny,                                                                         
II miejsce: OSP Stare Dłutowo, III miejsce: OSP Jeleń.

Lidzbarzaku!                              
Chcesz pobiegać?

Boiska w gminie doposażone

Nabór na rok szkolny 2015/2016

Lubisz biegać, ale nie masz z kim? Chcesz przekonać się jakie emocje 
towarzyszą wspólnym biegom? A może chcesz pokazać, że od biega-
nia warto się uzależnić, bo daje to zdrowie?  W takim razie zaprasza-
my do udziału w akcji popularyzującej rekreacyjne bieganie w naszym 
mieście. Projekt trwa od czerwca, a biegacze spotykają się co tydzień 
w  piątek o  godz. 18.00 przy Domu Kultury. Zapraszamy wszystkich 
chętnych niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania.
Uczestnictwo w grupie odbywa się na własną odpowiedzialność.
Mile widziani są również rowerzyści oraz nornic walking.

W ostatnich tygodniach doposażone zostały boiska na ternie miasta 
i gminy Lidzbark. Boisko na ul. Tuwima wzbogaciło się o zestaw do ko-
szykówki, natomiast na boisko w Bryńsku zakupiony został zestaw do 
siatkówki. Na boisku przy ul. Grabowej w  najbliższym czasie zamon-
towane zostaną zestawy do koszykówki i siatkówki. Powstaje również 
nowe boisko na ul. Wierzbowej. Podziękowania należą się panu An-
drzejowi Bylińskiemu, który ufundował 2 bramki wraz z siatkami, które 
na wiosnę staną na nowopowstającym boisku.

Przedszkole SPSK im. Dzieciątka Jezus we Wlewsku zaprasza do siebie.  Przed-
szkole czynne jest od poniedziałku do piątku w  godz.7.00-17.00. Pobyt dziecka 
w przedszkolu jest całkowicie bezpłatny. Zapisy trwają przez cały rok.
Przedszkole zapewnia: – bezpłatne podręczniki do kl. “O  ” – możliwość dowozu 
z Lidzbarka. – opiekę w atmosferze życzliwości, akceptacji, szacunku. Wspaniale wy-
posażony plac zabaw dostosowany do każdej grupy wiekowej, wyposażony w atrak-
cyjne urządzenia daje wiele radości, odpoczynku i dobrej, bezpiecznej zabawy.

Więcej informacji pod nr tel. kom. 501 619 989 ZAPRASZAMY!
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Dni lasu w Bryńsku

Szykuje się nie lada gratka dla miłośników piłki siatkowej. Już 1 paź-
dziernika odwiedzą nas gwiazdy Plus Ligi. W  Lidzbarku będziemy 
gościć zawodników z  AZS Politechnika Warszawska, Cerrad Czarni 
Radom oraz Indykpol AZS Olsztyn. W ciągu trzech dni na hali widowi-
skowo-sportowej rozegrane zostaną trzy mecze.
Rozkład jazdy:
1 października – 17.00 – Indykpol AZS Olsztyn – AZS Politechnika 
Warszawska
2 października – 17.00 – AZS Politechnika Warszawska – Cerrad 
Czarni Radom
3 października – 11.00 – Cerrad Czarni Radom – AZS Politechnika 
Warszawska – mecz rewanżowy.

Szczegółowe informacje w biurze MOSiR, Leśniczówka 4 oraz w Biu-
rze ds. Promocji i Turystyki, ul. Dworcowa 2

Bilety wstępu do nabycia w Biurze ds. Promocji i Turystyki od 15.09. 
w godz. 9.00-15.30. Cennik:
Trybuny: 10 zł Krzesełka na parkiecie: 7 zł Młodzież do lat 16: 5 zł

Gwiazdy Siatkówki                            
w Lidzbarku!

Lidzbarska sekcja kajakowa UKS Poncio otrzymała 5 nowych kajaków do Kajak Polo. Obecnie treningi odbywają się od poniedziałku do piątku 
o godz. 16.00 oraz w sobotę i niedzielę o godz. 11.00. Wszystkie chętne dzieci z  rocznika 2004-2005 zapraszamy do udziału w treningach.

Nowe kajaki dla UKS Poncio

Z okazji zakończenia sezonu WOPR Lidzbark, 30 sierpnia zorganizo-
wał spływ kajakowy dla członków WOPR oraz osób go wspierających. 
W spływie udział wzięło 45 osobowa grupa, która udała się z Lidzbar-
ka do Chełst. Po zakończonym spływie na Farmie Noego odbyło się 
spotkanie integracyjne, które było okazja do omówienia i podsumowa-
nia całego sezonu. Podczas wakacji ratownicy WOPR odnotowali 10 
zdarzeń co jest bardzo dobrym wynikiem. 
Zarząd WOPR pragnie podziękować Państwu Grams za zorganizowa-
nie spływu oraz za ciepłe przyjęcia po zakończonym spływie.

Spływ kajakowy WOPR

W dniach od 7-9 sierpnia w miejscowości Bryńsk odbył się piknik ro-
dzinny pod hasłem „Dni Lasu”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli sołtys 
Sołectwa Bryńsk Andrzej Piotrowski oraz radny Rady Miejskiej Michał 
Kwiatkowski. Program edukacyjno przyrodniczy przygotowany przez 
GLPK rozpoczął piątkowe obchody tego wspaniałego święta. Kulmina-
cją imprezy było sobotnie popołudnie gdzie na mieszkańców oraz go-
ści czekała moc atrakcji. Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich w Bryńsku 
przyciągające zapachem regionalnych potraw, zielony namiot Nadle-
śnictwa Lidzbark gdzie każdy mógł po przez zabawę zgłębić tajemnice 
przyrody, to nieliczne atrakcje jakie zostały przygotowane tego dnia. 
Dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżki konne, walki sumo, możliwość po-
dziwiania wsi z  podnośnika strażackiego, konkursy z  nagrodami a  na 
zakończenie ognisko i  wspólna zabawa do późnych godzin nocnych 
stały się miłym zaskoczeniem dla współbiesiadników. Całość pikniku 
zakończył niedzielny turniej piłki nożnej rozegrany na miejscowym 
boisku o  Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark. Serdeczne 
podziękowania organizatorzy ślą na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Lidzbark, firmie Poldrew, Zakładom Usług Leśnych Pana Kazimierza 
Durzyńskiego i Pana Janusza Karpińśkiego oraz Ośrodka Wypoczyn-
kowego „Pod Lipami” za pomoc w organizacji pikniku. Spotykamy się za 
rok w pierwszy weekend sierpnia. 



Lidzbark.pl

6

Kolejna grupa obdarzyła burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka swoim 
zaufaniem. Na zebraniu Gminnego Zarządu OSP delegaci z poszcze-
gólnych jednostek straży ochotniczych powołali na funkcję gminnego 
prezesa OSP Macieja Sitarka. Podczas ostatnich zawód strażackich 
odbył się chrzest burmistrza Macieja Sitarka, którym była kąpiel w ba-
senie strażackim. 

Burmistrz prezesem strażaków
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 u

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Burmistrz Maciej Sitarek w okresie wa-
kacji prowadził konsultacje społeczne 
z  mieszkańcami. Jedno z  takich spo-
tkań odbyło się w  Wąpiersku. Licznie 
przybyli na nie mieszkańcy sołectwa, 
którym zależy na rozwoju miejsco-
wości. Głównym tematem spotkania 
były propozycje do przyszłorocznego 
funduszu sołeckiego. Burmistrz mówił 
także o  sztandarowej inwestycji z  te-
gorocznego budżetu – czyli budowie 
drogi Wąpiersk-Kiełpiny. – Posiada-
my dokumentację projektową oraz 
pozwolenie na budowę i  czekamy na 
konkurs – wyjaśnił burmistrz. Miesz-
kańcy Wąpierska dowiedzieli się tak-
że, że w  przyszłym roku planowana 
jest budowa ścieżki rowerowej i chod-
nika łączącego Jeleń z  Wapierskiem. 
Natomiast jednostka OSP Wąpiersk 
otrzyma zapewnienia, że otrzyma dłu-
go oczekiwany samochód. 

Konsultacje społeczne

Spotkanie z firmą konsultingową

Wrześniowe referendum  
w Gminie Lidzbark

W czwartek, 3 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odby-
ło się spotkanie z przedstawicielem firmy konsultingowej. Z ramienia 
UMiG w  konferencji uczestniczyli: burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, specjalista ds. pozyskiwania 
funduszy strukturalnych i krajowych Tomasz Poniewski, sekretarz To-
masz Poniewski, skarbnik Gabriela Sadowska, dyrektor MOPS Joanna 
Orzechowska, dyrektor MGOK Katarzyna Borowska, dyrektor MO-
SiR Krzysztof Kopowski. Podczas narady omówione zostały główne 
nurty rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania funduszy zewnętrz-
nych na realizację planowanych w  najbliższych latach przedsięwzięć. 
W trakcie spotkania wypracowano również listę inwestycji, które mia-
łyby zostać zrealizowane w latach 2015-2020

6 września odbyło się pierwsze od 12 lat referendum ogólnokrajowe. 
Polacy tego dnia podejmowali decyzje w sprawie Jednomandatowych 
Okręgów Wyborczych, finansowania partii z  budżetu Państwa oraz 
rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika. Spośród 
11704 uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Lidzbark, 
udział w referendum wzięło 638 osób. Frekwencja w naszym regionie 
wyniosła 5.45%.
Za JOWami opowiedziało się w naszej gminie 76,59% mieszkańców, 
za dalszym finansowaniem partii z budżetu Państwa, 18,68, natomiast 
za przepisami prawa podatkowego zagłosowało 91,33% mieszkańców.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku serdecznie 
zaprasza dorosłych, młodzież i dzieci do rozwijania swoich 
zainteresowań i pasji na zajęciach prowadzonych w naszym 
ośrodku oraz na terenie całej Gminy Lidzbark.

W  szerokim wachlarzu propozycji każdy znajdzie coś dla 
siebie.
1. Grupa teatralna

Spotkanie organizacyjne 21 września godz.18.00

-dzieci, młodzież, Scena Dorosłego Człowieka

2. Zajęcia wokalne

Spotkanie organizacyjne 22 września godz.18.00

3. Zajęcia rękodzielnicze

-malarstwo, rzeźba, wiklina i batik, decoupage, Quilling

Spotkanie organizacyjne 21 września godz.18.00

4. Zajęcia fotograficzne i filmowe

Spotkanie organizacyjne 22 września godz.18.00

5. Margines Kultury – to sekcja stworzona dla dorosłych 
twórców-artystów, w celu tworzenia nowych kierunków 
ruchu amatorskiego w mieście i gminie Lidzbark

Spotkanie organizacyjne 22 września godz.18.00

6. Nauka gry na instrumentach

-fortepian, gitara, gitara basowa

Spotkanie organizacyjne 21 września godz.18.00 (ilość 
miejsc ograniczona)

7. Zajęcia taneczne

-taniec nowoczesny, taniec ludowy

Spotkanie organizacyjne 21 września godz.18.00

8. Zespół ludowy śpiewaczy

Zapraszamy wszystkich, tych którzy chcą kultywować dzie-
dzictwo kulturowe poprzez śpiew ludowy

9. Kapela ludowa  zapraszamy muzyków amatorów grają-
cych na akordeonie, bębnach, fletach, cymbałach

Moc zajęć w lidzbarskim Domu Kultury
K U L T U R A

Miejsce czasowego przetrzymania zwierząt w  Lidzbarku, które lidz-
barscy wolontariusze nazwali ,,przytuliskiem”, jest tymczasowym 
schronieniem wyłącznie dla psów błąkających się po mieście do czasu 
odnalezienia właściciela lub do czasu ich przekazania do schroniska. 
Odławianiem i  ewidencjonowaniem bezdomnych psów zajmuje się 
podmiot uprawniony przez Gminę Lidzbark.
Osoby prywatne nie mogą przynosić niechcianych zwierząt do miejsca 
czasowego przetrzymania utworzonego przez Gminę, ani do wolonta-
riuszy. Psy błąkające się po mieście i gminie mają lub miały swoich wła-
ścicieli. Każdy właściciel psa ponosi za niego odpowiedzialność. Jeżeli 
pies ucieknie z posesji lub zostanie świadomie porzucony przez swo-
jego pana, odnaleziony opiekun musi liczyć się z mandatem karnym za 
nieupilnowanie psa. Kary pieniężne sięgają nawet 200 zł.
Wolontariusze zajmują się wyłącznie opieką i poszukiwaniem dla odło-

10. Zajęcia świetlicowe ul .Jeleńska - zajęcia artystyczne

11. Zajęcia Zumba Kids dla 4-6 lat, 7-12 lat.

Szczegółowe informacje tel. 531 311 110

W  sezonie artystycznym jesień -zima 2015 , zajęcia odbywać się będą 
w wybranych świetlicach wiejskich na terenie gminy Lidzbark .

Zapewniamy profesjonalną opiekę, naukę poprzez zabawę, zajęcia integra-
cyjno-rozwojowe, ruchowe i  edukacyjne. Czekamy na lokalnych liderów, 
z pomysłami na animacje swojego środowiska
Masz pomysł na kulturę, pomożemy Ci go zrealizować. - powiedziała dyrek-
tor MGOK Katarzyna Borowska

Więcej informacji www.mgoklidzbark.com; tel.23 696 13 79

Przytulisko nie jest
schroniskiem

A K T U A L N O Ś C I

wionych przez Gminę zwierząt bezpiecznych domów z odpowiedzial-
nymi właścicielami. 
Dzięki wrażliwości i  zaangażowaniu wielu osób, od schroniskowego 
boksu udało się już w  tym roku uchronić dwadzieścia psów z  naszej 
Gminy, które w schronisku nie miałyby prawie żadnych szans na zna-
lezienie nowego domu. Dlatego wolontariusze w  Lidzbarku promują 
hasło ,,Nie kupuj! Adoptuj! Prawdziwy przyjaciel nie ma metki.”
Cieszy fakt, ze coraz więcej mieszkańców naszej Gminy interesuje się 
losem porzuconych i błąkających się psów. Wiele osób chce ofiarować 
im drugi dom i  opiekę, organizuje domy tymczasowe dla szczeniąt. 
Na wsparcie rzeczowe lidzbarskie bezdomniaki mogły liczyć od firmy 
,,Wach- Bud” oraz ,,POLDREW Trading Company”. 
 Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękują wolontariusze. 
Psiakom cały czas można dostarczać słomę do wymoszczenia bud, 
smycze i obroże na spacery lub smakołyki na pocieszenie. Wcześniej 
należy skontaktować się pod nr tel. 23  696 12 58, 603  798  738, 
781 942 999, 793 388 655, 602 519 994.
W tym roku po raz pierwszy wolontariusze z Lidzbarka przystąpią do 
ogólnopolskiej akcji ,,Zerwijmy łańcuchy’’, która jest protestem prze-
ciwko wiązaniu na stałe psów na łańcuchach. Pies powinien być przy-
wiązany do człowieka, a nie do budy. Liczymy na obecność lidzbarskich 
zwierzolubów 4.10.2015r.
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O Ś W I A T A

Nowości w nowym roku szkolnym
2181 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych rozpoczęło 
rok szkolny 2015/2016. Dzieci i młodzież czeka wiele nowości. Oprócz 
wakacyjnych remontów jednostek oświatowych i darmowych kompu-
terów oraz podręczników będą także stypendia naukowe. Najbardziej 
aktywni uczniowie mają szanse zasiąść w Młodzieżowej Radzie Miasta 
– która burmistrz zamierza powołać jeszcze w tym roku.

Stypendia

Jak informowaliśmy w  jednym z  ostatnim biuletynie – podczas Dni 
Lidzbarka burmistrz wręczył stypendia sportowe. Teraz przyszedł 
czas na stypendia naukowe, które są przewidziane dla najzdolniej-
szych uczniów. Nagrodę otrzyma każdy uczeń szkoły podstawowej 
bądź gimnazjum, który posiada średnią ocen 5,3 – dla gimnazjum i 5,7 
dla szkół podstawowych. Na stypendium mogą liczyć również laureaci 
oraz finaliści przedmiotowych konkursów wojewódzkich. Stypendia 
mają być wręczone i wypłacone w najbliższych tygodniach. 

Młodzieżowa Rada

Także w najbliższym czasie planowane jest utworzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy. Obecnie trwają ostatnie prace nad uchwałą, która zosta-
nie przedłożona Radzie Miejskiej. Jeszcze w  tym roku burmistrz za-
mierza taką radę powołać. Powołanie poprzedzone będą oczywiście 
wyborami. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nale-
żący do Rady będą mogli wypowiadać się w  sprawach bezpośrednio 
ich dotyczących. Celem Młodzieżowej Rady jest bowiem zwiększenie 
zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publiczny-
mi na poziomie lokalnym. 

Nowe komputery

W ramach projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” szkoły 
z terenu Gminy Lidzbark otrzymały nowe komputery. Szkoła Podsta-
wowa w Lidzbarku wzbogaciła się o 35 zestawów, Gimnazjum w Lidz-
barku o 25. Szkoła Podstawowa w Bryńsku otrzymała 13 komputerów, 
natomiast Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie – 12.

Darmowe podręczniki

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II oraz 
IV szkół podstawowych oraz I klasy Gimnazjum otrzymały darmowe 
zestawy podręczników oraz ćwiczeń. Komplet podręczników oraz 
ćwiczeń do przedmiotów obowiązkowych dzięki Ministerstwu Edu-
kacji Narodowej otrzymają wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę 
w  wymienionych klasach. W  kolejnych latach planowany jest zakup 
darmowych podręczników oraz ćwiczeń dla wszystkich klas szkół pod-

stawowych oraz gimnazjów. Oprócz darmowych podręczników szkoła 
otrzyma także 50zł/dziecko na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia klasy 
I  i  II oraz 25 zł/dziecko na zakup podręcznika do języka obcego. Dla 
uczniów klas IV szkoła otrzyma 140zł/dziecko na zakup podręczników 
oraz 25zł/dziecko za zakup ćwiczeń. W Gimnazjum natomiast na każ-
dego ucznia szkoła otrzyma 250zł na zakup kompletu podręczników 
oraz 25 zl. na zakup ćwiczeń.

Dodatkowe 111 tys. zł

Burmistrz Maciej Sitarek wystąpił z  wnioskiem do Ministra Edukacji 
Narodowej o zwiększenie części subwencji oświatowej ogólnej z prze-
znaczeniem na dofinansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w zakresie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. Wniosek został zaakceptowany pozytywnie, dlatego 
gmina otrzymała kwotę 10 tys. zł za którą zakupione zostaną m.in. 
nowe szafki na leki, kozetki, wagi ze wzrostomierzem, parawany i inny 
niezbędny sprzęt do pracy gabinetu lekarskiego. Z tytułu wyposażenia 
stołówek szkoły otrzymały z subwencji 49 tys. zł, natomiast z tytułu 
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawo-
wych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – 52 602 
zł. Ogółem z 0,4 % subwencji oświatowej w roku 2015 szkoły otrzy-
mały łącznie 111 602 zł. 

Wakacyjne remonty

W Szkole Podstawowej w Dłutowie odbył się remont szkolnej kuchni 
wraz z wymiana instalacji elektrycznej oraz zakupem wyposażenia ku-
chennego, natomiast w Gimnazjum w Dłutowie odmalowane zostały 
korytarze oraz część pomieszczeń. W  Szkole Podstawowej w  Kiełpi-
nach odbyło się malowanie oddziału przedszkolnego oraz drobne re-
monty w łazienkach. Biblioteka lidzbarskiego gimnazjum przeniesiona 
została do nowego pomieszczenia, natomiast miejsce po byłej biblio-
tece zaadaptowane zostało na klasę szkolną. W Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w  Wąpiersku odmalowana została część pomieszczeń 
szkolnych, schody, progi oraz maszty flagowe. W Szkole Podstawowej 
w  Lidzbarku wyremontowane zostało pomieszczenie na szkolnym 
strychu i  przystosowane do prowadzenia w  nim zajęć jeżyka angiel-
skiego. Odbyły się również drobne remonty wykonane przez pracow-
ników obsługi szkoły w  tym odnowienie klas oraz zakup wykładzin. 
W Szkole Podstawowej w Słupie wyremontowano dach, wymieniono 
wkład kominowy oraz odmalowano sale komputerową. Pozostałe pra-
ce tj. wymieniana części drzwi, odmalowanie korytarzy na parterze, 
klatki schodowej, progów oraz części sal lekcyjnych i inne wykonali ro-
dzice oraz pracownicy szkoły.
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Państwo Genowefa i Bernard Lińdzińscy w dniu wybuchu wojny mieli 

po 11 lat. Mieszkanka Lidzbarka mieszkała wówczas wraz z  rodziną 

w nieistniejącym obecnie budynku znajdującym się koło poczty, z któ-

rego musieli uciekać. 

– Tata miał taki wózek drewniany na czterech kółkach i tam był nasz 

cały dobytek. I  żeśmy uciekli aż do Czarnego Bryńska. I  tam usiedli-

śmy się nad taka wodą, zbieraliśmy szyszki, rozpaliliśmy ognisko. Mia-

łam wtedy 11 lat – wspomina pani Genowefa. – Mamie dali łóżko bo 

była w  ciąży, nam pęk słomy rozłożyli i  my jak takie śledzie spaliśmy 

tylko jedną noc. Na drugi dzień rano tata pojechał zobaczyć co słychać 

w  mieście. Dojechali do wiaduktu i  tam było już z  karabinami dwóch 

żołnierzy niemieckich. I wtedy jeden z żołnierzy przyszedł z moim tatą 

po nas wszystkich. Nie ufali mu żeby puścić go samego tylko razem 

z nim przyszli. Ja tylko wyjrzałam przez okno, a tatuś mówi ze mamy 

się ubierać, bo idziemy do domu. Stał nieopodal z karabinem żołnierz 

niemiecki. Przyszliśmy do domu, ale spaliśmy wtedy w piwnicy, drzwi 

były zabezpieczone przed gazem. Ale nic się nie działo – dodaje. 

Pani Genowefa doskonale pamięta również jak w tamtym okresie wy-

glądała nauka w szkole. – 1 wrzesień, mamy iść do szkoły… wojna się 

rozpoczyna. To tylko było tak, że w kościele dzwony biły i syrena wyła 

i  to wszystko. Już nie szliśmy do szkoły. Dopiero 6 września Niemcy 

byli w  Lidzbarku. To tak wyglądał pierwszy front – wspomina miesz-

kanka Lidzbarka. – W szkole nauka na obrazkach. Nic polskiego, a nikt 

nie umiał po niemiecku. To były obrazki, malowidła i podpisane co to 

jest po niemiecku i tego trzeba było się na pamięć nauczyć. I nie było 

żadnych zeszytów tylko były tabliczki i  gryfle. Linijki z  jednej strony, 

a z drugiej kratka była do liczenia. I jak źle to się wycierało z tyłu jak na 

tablicy. Później to już były zeszyty, ale nie tyle co teraz. To był jeden ze-

szyt z kartkami na jedne półrocze. Na końcu roku szkolnego ten zeszyt 

każdy dostawał do domu. I tam miał wszystko w tym zeszycie. Nato-

miast ja ukończyłam już 8 klasę za Niemca. I dostawało się świadectwo 

ukończenia – dodaje.  

 

Mieszkanka Lidzbarka o II wojnie światowej
H I S T O R I A

- Osiem klas Niemcy mieli, ale po skończeniu szkoły każdy z nas dostał 

papierek i musiał iść do „Urzędu Pracy”, to tu gdzie mieści się policja, 

i  tam było od razu przydzielony, kto, gdzie się nadaje do pracy. Nie 

umknął nikt – dalej wspomina pani Genowefa. – Ja byłam za Niemca 

najlepsza z  matematyki i  dostałam przydział do sklepu naprzeciwko 

kościoła, nasz tatuś dbał, aby nas do Niemiec nie wywieźli, bo Henia 

wywieźli. I  wiele innych, całą młodzież. Jak ktoś nie miał tu pracy, to 

go do Niemiec wywozili. Jak ja dostałam tam pracę, a u nas było dużo 

dzieci, a tata po niemiecku umiał, to prosił, że mamie powinna przysłu-

giwać pomoc domowa. Oni powiedzieli, że tak, ale nie swój, tylko obcy 

człowiek. A  że człowiek obcy, to mama się nie zgodziła, chcieli mnie 

i  zostałam przyznana, z  przyznania zostałam pomocą do końca życia 

mamy. Mama zmarła mając 87 lat – dodaje. 

Pomimo starszego wieku pani Genowefa doskonale pamięta strach 

i popłoch jaki towarzyszył im niemal nieustannie. – II front to był tak 

straszny, że myśmy tylko tutaj do gospodarza blisko szli, bo od lasu szła 

strzelanina. A jak żeśmy uciekali, a taty wtedy nie było, bo go Niemcy 

zabrali, tylko mama z gromadą dzieci. A siostra miała wtedy 4 miesią-

ce we wózku. Myśmy się z dziewczynami, bo ja już miałam 16 lat po-

ubierali w taty robocze fartuchy. I przy mamie się trzymali kurczowo. 

Taty nie było. Wrócił za parę dni z Brodnicy bo im uciekł. Jak przyszli 

te ruski to już tatuś był w domu. Oni mieli na dole swój pokój, a my na 

górze i tam się chodziło przez warsztat. I przyszło w nocy dwóch takich 

ruskich żołnierzy z karabinami i chcieli „córki”, a mama mówi, że nie, że 

my gdzieś mieszkamy tam u ciotki koło młyna, a oni zaszli tak przez te 

mieszkanie do warsztatu, patrzą nie ma wejścia do góry. I strzelili trzy 

kule do góry. A od mamy obrączkę chcieli, taty ubrania wzięli. Chcieli 

wódki, wódki u nas nie było. Wtedy to tata zawsze powtarzał, że oni 

chcieli babcie zastrzelić. To babcia chwyciła jednego ruska i się tak za 

nim chowała ze jak strzeli to w swojego. W nocy. A potem jak oni przy-

szli to zabierali mieszkania i się panoszyli. Myśmy w piwnicy mieszkali 

a oni sobie szafę od ubrań odsunęli i sobie tam ubikacje zrobili za szafą. 

A potem jak odchodzili to pozabierali nasze rzeczy, pościel – wspomina 

wojnę pani Genowefa. 

OGŁOSZENIE

Nabór dzieci do szkółki piłkarskiej
Szkółka Piłkarska UPKS Poncio-2010 Lidzbark zaprasza chłopców urodzonych w latach 2005-2009 na zajęcia       

Akademii Piłkarskiej UPKS Poncio-2010. 

Zapisy odbywają się od poniedziałku do czwartku, od 15 do 19 na ORLIKU przy ul. Garbuzy w Lidzbarku.

Bliższych informacji udzielamy pod numerami telefonu:

604 965 476, 793 160 907
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K U L T U R A

W sobotę, 22 sierpnia odbył się festyn z  okazji Dnia Dłutowa. Na 
placu przy Szkole Podstawowej w  Starym Dłutowie obejrzeć można 
było występy dłutowskich artystów, m. in. kabaretu „Sparaliżowani”, 
zespołu „Ach te Baby” oraz kilku solowych wykonawców. Na Orliku 
rozegrano mecze Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej „Orlik” Stare Dłuto-
wo 2015. Inicjatorem festynu była Rada Sołecka Starego Dłutowa 
przy współpracy Burmistrza Lidzbarka, OSP w Dłutowie oraz MGOK 
w  Lidzbarku. Otwarcie imprezy dokonał burmistrz Maciej Sitarek. 
Główną atrakcją wieczoru był zespół Disco Polo „Respekt”. Najmłodsi 
natomiast mogli korzystać z  przygotowanych dla nich dmuchawców, 
zjeżdżalni czy przejechać się bryczką, której użyczyli mieszkańcy Dłu-
towa. Rozegrano także wiele konkurencji sportowych wśród dzieci 
i dorosłych, w których dla wszystkich uczestników Rada Sołecka oraz 
sponsorzy ufundowali atrakcyjne nagrody. Dla najlepszej drużyny 
Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej puchar ufundowany przez Radę Sołecką 
wręczył dyrektor Szkoły Podstawowej w Dłutowie. Podczas imprezy 
można było także skosztować przysmaków z  grilla oraz domowych 
wypieków dłutowskich gospodyń. Młodzież i  dorośli bawili się przy 
muzyce do samego rana.

Dzień Dłutowa Podsumowanie wakacyjnych 
zajęć w MGOK

W sobotę 5 września w  Słupie odbył się Festyn Rodzinny. Jedną 
z atrakcji wydarzenia były animacje przeprowadzone przez animato-
rów z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. Było dużo 
radosnego krzyku, a  do kolejnych etapów twórczej rywalizacji wciąż 
przybywało wielu zaangażowanych uczestników. W  programie po-
jawiło się wiele konkurencji, a wśród nich: bieg w workach, zbieranie 
piłeczek na czas, rzut do celu, tor przeszkód, segregowanie piłeczek. 
Zabawy odbywały się z udziałem dzieci, ale także dorosłych mieszkań-
ców miejscowości, którzy w trakcie dołączyli do radosnej rywalizacji. 
Celem imprezy była integracja lokalnej społeczności, oraz wspólne 
przeżywanie niezwykle ważnej uroczystości – Święta Rodziny. Festyn 
był również okazją do oficjalnego otwarcia placu przy świetlicy wiej-
skiej, którego dokonał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Festyn Rodzinny w Słupie

Wakacyjna przerwa dobiegła końca. Jak co roku dla wszystkich dzieci, 
które tegoroczne wakacje spędziły w domu, MGOK przygotował szero-
ką ofertę kulturalno-rozrywkową. W świetlicach MGOK odbywały się 
zajęcia artystyczne, wycieczki, turnieje, gry i zabawy sportowe na świe-
żym powietrzu. Z pewnością każdy znalazł dla siebie coś ciekawego.
Pracownicy Domu Kultury starali się zaktywizować dzieci i młodzież 
w całej gminie codziennie odwiedzając wiejskie świetlice. Przy współ-
pracy z  sołtysami i  wójtami wsi Gminy Lidzbark pracownicy MGOK 
przygotowali mnóstwo atrakcji dla odwiedzających wiejskie świetlice 
. Gry i  zabawy integracyjne, warsztaty, zabawy ruchowe i  sportowe, 
zajęcia plastyczne i muzyczne to tylko niektóre z propozycji przedsta-
wionych przez instruktorów Domu Kultury i zaproszonych przez nich 
gości. Kontynuujemy nasze zajęcia w rozpoczętym już roku szkolnym 
2015/2016 serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy 
chcą się „wyżyć kulturalnie”.
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W niedzielę 30 sierpnia na Orliku przy ul. Garbuzy odbył się turniej 
piłki nożnej pod nazwą: Lidzbarska Liga Mistrzów organizowany przez 
MOSiR Lidzbark. 
W turnieju wzięło udział 6 drużyn 8-osobowych: Bryńsk, BWB, CHG, 
Godzio Team, Las Wegas i 4 Fun Team. Każda drużyna zagrała 5 meczy 
w rywalizacji każdy z każdym.
Mistrzem okazała się drużyna BWB znana m.in. z Lidzbarskiej Ligi Ha-
lowej. Blue White Boys wystąpili w składzie: Jędrzej Kordas, Mateusz 
Dobucki, Patryk Godziszewski, Rafał Puczyński, Paweł Samulewski, 
Sławek Łożyński, Sebastian Kochański i Mateusz Grus.

BWB Mistrzem Lidzbarskiej Ligi Mistrzów 

Drugie miejsce przypadło Godzio Team, trzecie miejsce zajęła drużyna 
Bryńsk. 
Miejsca 4-6 przypadły drużynom: CHG, Las Wegas i 4Fun Team.
Najlepszym bramkarzem turnieju, który zachował czyste konto został 
Mateusz Dobucki z  BWB, zaś najlepszym strzelcem Janusz Godzi-
szewski (10 bramek) z Godzio Team.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, zaś wygrana dru-
żyna dodatkowo upominek od pizzerii Biesiadowo. Dla najlepszego 
strzelca oraz bramkarza były przygotowane drobne nagrody.

12 sierpnia na plaży miejskiej w Lidzbarku odbyły się IX Zawody Pły-
wackie o Puchar Burmistrza Lidzbarka pod patronatem Starosty Dział-
dowskiego. Pogoda dopisała więc i chętnych do udziału było dużo. Za-
wody rozstrzygnięte zostały w 6 kategoriach, w których ogółem udział 
wzięło 67 osób. Organizatorzy zawodów, tj. Miejsko-Powiatowy Od-
dział WOPR w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku oraz MOSiR Lidz-
bark pragną podziękować wszystkim sponsorom: Starostwu Powiato-
wemu, Urzędowi Miasta i Gminy Lidzbark, firmie Farma Noego, Konal, 
Kajakiem po Welu, Lody Bonano za ufundowanie nagród oraz wszyst-
kim uczestnikom za udział, a  także zaprosić na przyszłoroczne X już 
zawody podczas, których już teraz planowane są dodatkowe atrakcje.

IX Zawody Pływackie                       
o Puchar Burmistrza

Zakończyliśmy zaję-
cia “Letniej Szkółki 
Tenisa Ziemnego” 
organizowanej przez 
MOSiR w Lidzbarku. 
Wszystkich uczest-
ników uhonoro-
wano dyplomami, 
słodyczami oraz 
pamiątką z  herbem 
Lidzbarka. W trakcie 
całego lipca i  sierp-
nia w  poniedziałki 
i  środy przeszło 20 
osób szkoliło się 
pod okiem instruk-
tora w  tej dyscyplinie sportowej. Miejmy nadzieję, że zaszczepiliśmy 
w maluchach chęć dalszej nauki gry w tenisa i za rok zajęcia będą się 
cieszyć tak dużym zainteresowaniem. Całość zajęć poprowadził Jakub 
Strungowski.
Uczestnicy zajęć:  Kacper Blank,  Igor Waszkiewicz,  Miłosz Waszkie-
wicz,  Natalia Nowocin,  Kacper Janowski,  Mateusz Sugajski,  Roksana 
Trzcińska,  Zuzanna Muszyńska,  Natalia Muszyńska,  Czarek Kowal-
czyk, Małgorzata Czaplińska, Dagmara Kornowska, Mariusz Kłosow-
ski, Karolina Cichocka, Szymon Kuppe, Julia Gołaś, Szymon Roch, Julia 
Roch, Łukasz Lempek, Marcel Sadurski.

Letnia Szkółka                                 
Tenisa Ziemnego


