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Święta Bożego Narodzenia to jedyny 
w swoim rodzaju czas w roku. Życze-
nia, które składamy sobie płyną z serca 
i dotyczą spraw najważniejszych, ma-
rzeń i nadziei. Z tej okazji wszystkim 
Mieszkańcom Gminy życzę przeżywa-
nia świąt w duchu wzajemnego zrozu-
mienia, byśmy w nadchodzącym roku 
dbali o wzajemne relacje i byśmy byli dla 
siebie życzliwi. Życzę wszystkim nadziei i wiary w to, że wszelkie pojawiające 
się trudności i troski możemy przezwyciężyć, przede wszystkim dzięki drzemiącej 
w nas sile i odwadze. W tych wyjątkowych świątecznych dniach życzę dobrego 
zdrowia i szczęścia. Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnia-
nym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a nadchodzący Nowy 
Rok przyniósł wiele radości, pokoju ducha oraz dał siłę do spełniania własnych 
marzeń. Niech 2016 rok będzie dla Gminy Lidzbark oraz każdego z nas rokiem 
dobrze wykorzystanej szansy.

Burmistrz Maciej Sitarek
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A K T U A L N O Ś C I

Dzień Pracownika Socjalnego

OSP Wąpiersk ma wóz bojowy Strażacy z Lidzbarka
otrzymali działkęA K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Pracownik socjalny to osoba o dużej wrażliwości i wyczuleniu na potrze-
by drugiego człowieka, szczególnie w trudnej sytuacji życiowej czy oso-
bistej. Z pewnością nie jest to łatwy zawód. Dlatego też, chcąc docenić 
wszystkich, którzy swoją codzienną pracą pomagają innym 21 listopa-
da ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego. Z  tej okazji, w  piątek, 
w  Lidzbarku odbyło się spotkanie w  Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. Spotkanie rozpoczęła Joanna Orzechowska - dyrektor MOPS, 
dziękując współpracownikom i  podkreślając rolę pracowników socjal-
nych w społeczeństwie - To trudna praca, wymagająca taktu, wrażliwo-
ści i ciągłej dyspozycyjności. Podczas uroczystości nie zabrakło ciepłych 
słów oraz kwiatów od Burmistrza Macieja Sitarka. – Bezpośredni kon-
takt z problemami mieszkańców Lidzbarka to szlachetna, ale i niejedno-
krotnie bardzo trudna misja. Dlatego w tym wyjątkowym dniu, pragnę 
bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za otwartość i zro-
zumienie dla drugiego człowieka. Życzę niesłabnącej wytrwałości, bo 
tylko dzięki takim cechom można wytrwać w tej niełatwej służbie.

W niedzielę 22 li-
stopada odbyło się 
uroczyste przekaza-
nie samochodu bo-
jowego dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
w  Wąpiersku. Zakup 
samochodu został 
sfinansowany przez 
Urząd Miasta i Gminy 
w Lidzbarku oraz Sta-
rostwo Powiatowe 
w Działdowie. Burmistrz Maciej Sitarek przekazał na ten cel kwotę 42 
tys zł, starosta Marian Janicki dołożył kolejne 18 tys zł. Dzięki wspól-
nemu zaangażowaniu udało się zakupić za kwotę 60 tys zł, samochód 
Ford Transit z 2007 roku.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Wą-
piersku, gdzie odbyła się msza święta. W tym dniu ks. proboszcz Piotr 
Sacha – kapelan OSP modlił się za zmarłych strażaków, a także dzię-
kował im za ich służbę. Uroczysty charakter nabożeństwa nadało za-
angażowanie strażaków, którzy pełnili rolę lektorów i  ministrantów. 
Zamiast kazania obecni na mszy wysłuchali rysu historycznego doty-
czącego OSP w Wąpiersku. We mszy świętej uczestniczyli przedstawi-
ciele władz: burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, wiceburmistrz Janusz 
Bielecki oraz starosta działdowski Marian Janicki. Obecni byli również 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Działdowie druh Jan Florek, Komendant Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP w  Lidzbarku druh Stanisław Machujski, przedstawiciel 
Nadleśnictwa Lidzbark Dariusz Szczawiński, radny Rady Miejskiej Ta-
deusz Kosman oraz przedstawiciel Zarządu Powiatowego Związku 
OSP RP w Działdowie druh Roman Wiśniewski. W tak ważnym dniu 
dla strażaków z  Wąpierska udział wzięli również członkowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Jelenia. Po mszy św. nastąpiło przejście pod 
remizę, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażac-
kiego OSP z  Wąpierska. Burmistrz Maciej Sitarek i  starosta Marian 
Janicki wręczyli na ręce prezesa OSP Wąpiersk klucze do auta. Po serii 
przemówień, w  których dziękowano strażakom za ich pracę, a  także 
wszystkim, którzy przyczynili się do sfinansowania zakupu samocho-
du, nastąpiło poświęcenie pojazdu przez ks. Piotra Sachę.

Strażacy ochot-
nicy z  Lidzbar-
ka od kilku lat 
ubiegali się, aby 
Gmina Lidzbark 
dokonała zaku-
pu sąsiedniej 
działki. Spowo-
dowane było to 
potrzebą polep-
szenia warun-
ków lidzbarskiej 
jednostki. Staranie strażaków dostrzegł burmistrz Maciej Sitarek, 
który za kwotę ponad 66 tys. zł zakupił dla jednostki OSP działkę 
o powierzchni 0,0425ha. W projekcie budżetu na 2016 rok burmistrz 
zaplanował kolejne środki, w wysokości 15 tys. zł na wykonanie doku-
mentacji na polepszenie funkcjonowania lidzbarskiej OSP.
W poniedziałek, 23 listopada, na placu OSP w Lidzbarku w obecności 
burmistrza Lidzbarka oraz jednocześnie gminnego prezesa OSP Ma-
cieja Sitarka, prezesa OSP Lidzbark Jana Raczyńskiego, naczelnika 
Waldemara Iwankowskiego oraz druhów i druhen lidzbarskiej straży 
pożarnej odbyło się historyczne ale zarazem symboliczne przewróce-
nie muru oddzielającego teren jednostki lidzbarskiej straży pożarnej 
od nowo zakupionej działki.
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A K T U A L N O Ś C III etap budowy ścieżki rowerowej

Zakończył się remont w przychodni zdrowia

W ubiegłym tygodniu zakończył się remont 
w  przychodni zdrowia na ul. Brzozowej 
w Lidzbarku. Podczas prac całkowicie prze-
budowana została recepcja oraz hol przy 
wejściu głównym lidzbarskiego ośrodka 
zdrowia. Wyremontowano także łazienki 
dla pacjentów oraz personelu. Przygoto-
wany został również pokój dla lekarzy, któ-
rzy w  przyszłym roku będą pełnić dyżury 
weekendowe. Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 100 tys. zł. – Remont wpłynie na 
lepsze warunki obsługi pacjentów – uważa 
burmistrz Maciej Sitarek. – W  projekcie 
budżetu na przyszły rok przewidziałem 
kwotę 120 tys. zł na dalszą modernizację 
przychodni.

OGŁOSZENIE

Trwa II etap prac przy realizacji zadania 
pn. „Urządzenie ścieżki rowerowej wraz 
infrastrukturą towarzyszącą i  oznakowa-
niem” przy ul. Lipowej o długości 1,34 km. 
Projekt dofinansowany jest przez Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia i  Mazury na lata 2007 
- 2013. Całkowita wartość projektu wy-
nosi 304 905,85 zł. z czego wkład własny 
Gminy to 45 735,88 zł. Ścieżka powstanie 
w  formie pętli i  będzie prowadziła przy 
Ośrodku Pod Lipami, przy Ośrodku Da-
nusia II, przez las za Ośrodkiem Ambrowil. 
Ścieżka zakończy się przy stołówce ośrod-
ka Pod Lipami. Dzięki nowopowstającej 
inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo 
uczęszczających ta drogą zarówno miesz-
kańców jak i turystów.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
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„Mistrz pięknego czytania”

4 grudnia burmistrz Maciej Sitarek 
odwiedził przedszkolaków z  Dłuto-
wa. Odział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w  Dłutowie wzbogacił 
się o  nowe zabawki, których zakup był 
możliwy dzięki andrzejkowej imprezie 
charytatywnej zorganizowanej przez 
Radę Rodziców, Panie przedszkolanki, 
dyrektora SP Dłutowo, pana Andrzeja 
Stolarskiego, a  także Ochotniczą Straż 
Pożarną w Dłutowie. Dzięki zabawie ta-
necznej, która odbyła się 28 listopada, 
udało się zebrać 2500 zł, które w pełni 
przekazane zostały na zakup zabawek 
dla oddziału przedszkolnego.

FOTOmigawka

18 listopada w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w  Lidzbarku 
odbył się gminny konkurs pięknego czytania o tytuł „Mistrza pięknego 
czytania” . Konkurs adresowany był do uczniów klas trzecich szkół pod-
stawowych. Szkoły podstawowe w Bryńsku, Dłutowie, Lidzbarku, Słu-
pie i Wąpiersku wytypowały reprezentantów, których zadaniem było 
przeczytanie, wcześniej przygotowanego, fragmentu tekstu. W  tym 
roku uczniowie zmagali się z utworem, polskiej pisarki ,Grażyny Bąkie-
wicz„Korniszonek”. Konkurs pięknego czytania w lidzbarskiej książnicy 
ma już swą długoletnią tradycję, i  jak każdego roku, tak i  tym razem 
uczestnicy byli doskonale przygotowani. Tekst opanowany do perfek-
cji, nie było pomyłek, zadanie wykonane na szóstkę z plusem. Komisja 

konkursowa w  składzie: Maria Długońska, Halina Mroczek i  Maria 
Zielińska miała ogromny dylemat. Po długich i  burzliwych obradach 
zaszczytny tytuł „Mistrza pięknego czytania” otrzymała Julia Pszenna 
uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dłutowie. 
Drugie miejsce ex aequo zajęły Zofia Kryszkiewicz i Marika Marszak 
uczennice Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. 
Przyznano również pięć równorzędnych wyróżnień, które otrzymali: 
Oliwia Ozimkowska ze Szkoły Podstawowej w Słupie, Zuzanna Pater 
ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku, a także 
Zuzanna Antkiewicz, Filip Kapiński i Oliwia Ożga ze Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. 
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Nowy radiowóz
dla lidzbarskiej policji

Finał Szlachetnej Paczki w Lidzbarku

W tym roku na ulicach Lidzbarka zawisły nowe ozdoby. Moty-
wy świąteczne zamontowanych na słupach podziwiać może-
my w centrum miasta. Przystrojone zostały również choinki 
postawione specjalnie na okres świąteczny.

FOTOmigawka
W czwartek, 3 grudnia na parkingu przy Urzędzie Miasta i  Gminy 
Lidzbark odbyło się uroczyste przekazanie Policji nowego radiowozu 
– specjalnie wyposażonej wersji najnowszego modelu Opla Corsy.
W  uroczystości, którą poprowadziła Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lidzbarku Katarzyna Borowska, udział wzięli licz-
nie zgromadzeni przedstawiciele władz: burmistrz Miasta i  Gminy 
Lidzbark Maciej Sitarek, wicestarosta Powiatu Działdowskiego Marian 
Brandt, komendant powiatowy Policji insp. Arkadiusz Kowal, podinsp. 
Komisariatu Policji w Lidzbarku Marek Piętka, sekretarz Gminy Rybno 
Jolanta Jędrycka, przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Tomasz 
Dudaniec oraz księża – Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. 
Wojciecha Stanisław Grzywacz i Ksiądz Dziekan z Parafii Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w  Lidzbarku Marian Wiśniewski, który 
dokonał aktu poświęcenia nowego pojazdu. Wśród znamienitych gości 
wydarzenia znaleźli się także: naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lidzbarku Waldemar Iwankowski, oraz przewodniczący Komisji Go-
spodarczej, Bezpieczeństwa i  Ochrony Środowiska Paweł Ciesielski. 
Na miejscu stawiła się także delegacja harcerzy Hufca Lidzbark
Zakup nowego radiowozu został sfinansowany dzięki zaangażowa-
niu i wsparciu władz Miasta i Gminy Lidzbark, Gminy Płośnica, Gminy 
Rybno, Powiatu Działdowskiego oraz ze środków budżetu Policji. Jego 
walory użytkowe pozwolą policjantom na szybszą reakcję na zgłosze-
nia, a tym samym na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
Lidzbarka i okolic.

W weekend 12 i 13 grudnia na sali gimnastycznej Zespołu Szkół odbył 
się finał Szlachetnej Paczki. Akcja zorganizowana została w Lidzbarku 
po raz pierwszy. Pomoc udało się uzyskać dla 17 rodzin. Potrzebujący 
otrzymali m. in. środki czystości, żywność, a  także przedmioty wiel-
kogabarytowe takie jak pralka, lodówka czy gazówka. Szacunkowa 
wartość udzielonej pomocy potrzebującym rodzinom w  naszej gmi-
nie wyniosła około 39 tys. zł. Ku miłemu zaskoczeniu wolontariuszy, 
w akcję zaangażowało się wiele lidzbarskich instytucji, sklepy, szkoły, 
osoby prywatne, grupy przyjaciół m. in. Zespół Szkół w Lidzbarku, Li-
ceum Ogólnokształcące w Lidzbarku, Gimnazjum oraz Szkoła Podsta-

wowa w Dłutowie, II klasa sportowa lidzbarskiego gimnazjum, parafia 
Św. Wojciecha. Jednym z darczyńców Szlachetnej Paczki był również 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, który zakupił z prywatnych środ-
ków kuchnię gazową dla Patryka, młodego mieszkańca Lidzbarka. 
Natomiast pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku wspólnie 
z radnymi dokonali zbiórki pieniędzy, za które zakupiono pralkę, buty, 
środki czystości oraz artykuły żywnościowe.
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Burmistrz Lidzbarka uhonorowany tytułem
Pasjonat Sportowej Polski 2015

Niższe podatki w gminieRadni jednogłośni
za Domem Seniora

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 czwartek, 26 listopada w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warsza-
wie odbyła się uroczysta Gala 16. edycji konkursu „Budowniczy Pol-
skiego Sportu”, 7. edycji Wyróżnienia „Sportowa Gmina” oraz 3. edycji 
Tytułu „Pasjonat Sportowej Polski”. Podczas uroczystości burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek został uhonorowany tytułem „Pasjonat 
Sportowej Polski 2015”. Dyplom i medal w imieniu burmistrza odebrał 
z rąk sportowców Pawła Nastuli i Grzegorza Skrzycza wiceburmistrz 
Lidzbarka Janusz Bielecki. Celem przyznawania tytułu „Pasjonat Spor-
towej Polski” jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób, które 
budują sportowe oblicze gmin, promują sport i rekreację oraz zachę-
cają do uprawiania zdrowego stylu życia. Pasjonat Sportowej Polski to 
osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i  działalność społeczną 
przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej, działa na rzecz 
sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a poprzez swoje 
działania jest wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i spor-
towców. W tegorocznej edycji w gronie wyróżnionych oprócz burmi-
strza Lidzbarka znalazły się jeszcze 22 osoby zasłużone dla sportu.

Przedstawiony przez burmistrza, na Wspólnym Posiedzeniu Komi-
sji Rady Miejskiej w Lidzbarku projekt uchwały dotyczący powołania 
domu seniora spotkał się z dezaprobatą części radnych. Po burzliwej 
dyskusji – jako efekt finalny mamy jednogłośne zatwierdzenie uchwały 
przez radnych, które miało miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 26 listopada. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom 
„Senior-Wigor” w Lidzbarku. Podczas sesji uchwalony został również 
statut jednostki, który określa cele utworzenia jednostki jakimi są m. 
in. przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych czy aktywi-
zacja osób starszych, a także opieka i pomoc w rozwiązywaniu proble-
mów życia codziennego. W  sesji licznie uczestniczyli także seniorzy, 
którzy brawami podziękowali za podjętą przez Radę decyzję. W chwili 
obecnej w budynku byłej gazowni trwa remont, który dostosuje go na 
potrzeby domu seniora. Otwarcie domu Senior-Wigor przewidziane 
jest na połowę grudnia.

Po raz pierwszy w gminie Lidzbark mamy niższe podatki. Zapropono-
wane stawki podatków na 2016 rok przez burmistrza, po burzliwej 
dyskusji przegłosowali większością głosów radni. W dniu 26 listopada, 
podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku podjęta została uchwała 
w sprawie obniżenia podatków od nieruchomości oraz środków trans-
portowych. – Zgodnie z obietnicami wyborczymi, podatki nie tylko nie 
uległy zwiększeniu, ale wręcz w roku 2016 zmaleją – mówi burmistrz 
Maciej Sitarek. – Jeśli potrafimy podatki podnosić w przypadku inflacji, 
to powinniśmy je także obniżać jeśli w danym roku wystąpi deflacja – 
dodaje. Zmianie uległy podatki od budynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, który wynosi obecnie 19,78 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej oraz od budynków zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym z 10,75 zł/m2 do 10,68zł/m2. Obniżona została stawka 
roczna podatku od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej 
lub wyższej 12 ton oraz podatek od ciągnika siodłowego lub balasto-
wego dostosowanego do używania łącznie z naczepą. Bez zmian pozo-
stały natomiast opłaty od posiadania psów – 30zł za jednego psa oraz 
wysokość ceny skupu żyta– 53zł. 
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Lidzbarskie Mikołajki
W i e ś c i  z  U r z ę d u

W niedzielę 6 grudnia odbyły się lidzbarskie “Mikołajki w  Mieście”. 
Tego dnia w  południe na skwerze przy kościele świętego Wojciecha 
odbyło się spotkanie i zabawa z Mikołajem, podczas których rozdawa-
no słodkie podarki dla najmłodszych. Miał miejsce również przejazd 
burmistrza Lidzbarka oraz Świętego Mikołaja bryczką, a  także przy-
strojenie i  uroczysty akt zapalenia świątecznych lampek na choince. 
Następnie korowód mieszkańców prowadzony przez Świętego Mi-
kołaja udał się do hali sportowo-widowiskowej gdzie odbył się pokaz 
fitness, rozgrzewka taneczna w  rytmie zumby, konkurencje sporto-
wo-zręcznościowe oraz “Mini Olimpiada Sportowa o  Puchar Burmi-
strza Lidzbarka”. Rywalizowały w niej dzieci z Przedszkola Miejskiego 
w Lidzbarku, Wlewska, oraz “Bajkowego Zakątka”. Puchar, oraz medale 
za zdobycie pierwszego miejsca trafiły do reprezentantów „Bajkowe-
go Zakątka”. Po południu w wypełnionej po brzegi Sali Widowiskowej 
MGOK wystąpiła grupa Poławiacze Pereł Improv Teatr z Lublina. Lidz-
barskie “Mikołajki w Mieście” zakończyła wizyta “Mobilnego Miastecz-
ka Świętego Mikołaja”, które ulokowało się na Placu Hallera.
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Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lidzbarku
A K T U A L N O Ś C I

W niedzielę, 13 grudnia w Hali Sportowej przy lidzbarskim gimnazjum 
odbył się pierwszy w  historii miasta Wielki Kiermasz Bożonarodze-
niowy. Wydarzenie to miało nad wyraz bogaty program rozrywkowo-
-artystyczny, oraz – co jest sednem tradycji jarmarków świątecznych 
– zgromadziło dużą liczbę wystawców oferujących przybyłym gościom 
swoje produkty. Część rozrywkowo-artystyczna była integralnym ele-
mentem programu lidzbarskiego kiermaszu odbywającym się w  spe-
cjalnie przygotowanej części Hali Sportowej. W  trakcie wydarzenia 
można było chociażby uczestniczyć w  uroczystym rozdaniu nagród 
(dyplomy i  wyróżnienia) dla dzieci, które wzięły udział w  zorganizo-
wanym niedawno konkursie plastycznym na najpiękniejszą ozdobę 
bożonarodzeniową. Nagrody dla najmłodszych wręczał burmistrz 

Lidzbarka Maciej Sitarek, wraz z  zastępcą Januszem Bieleckim. Wy-
różniającym się składnikiem programu był także koncert kolęd w wy-
konaniu przedstawicieli lidzbarskich instytucji, firm, przedsiębiorstw, 
oraz organizacji. Zarówno rozdanie nagród dla uzdolnionych plastycz-
nie dzieci (nagrodzone prace prezentowały naprawdę wysoki poziom 
estetyczny i wykonawczy), jak i koncert kolęd cieszyły się dużym zain-
teresowaniem publiczności. Tradycyjny kiermasz to przede wszystkim 
wspaniałe barwne stoiska oferujące gościom wytwory rękodzielnicze, 
produkty i smakołyki regionalne, jakich próżno szukać w sklepach du-
żych sieci handlowych. Lidzbarski Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy 
zgromadził około trzydziestu wystawców z okolic i regionu.
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Z kalendarza burmistrza 2015…

12 lutego – na wniosek burmistrza zarząd 
Stowarzyszenia PSOUU w  Warszawie, podjął 
uchwałę na mocy której stowarzyszenie oddało 
gminie Lidzbark działkę zlokalizowaną na ul. 
Brzozowej o wartości ponad 122 tys. zł. 

20 lutego – burmistrz Lidzbarka powołał Radę 
Ekspertów (obecnie działającą pod nazwą: Zespół 
Doradców).

20 lutego – ukazał się pierwszy numer Bezpłatnego 
Biuletynu dla Mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark.

14 marca - na placu przy OSP Lidzbark odbyło 
się uroczyste przekazanie nowo zakupionego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP 
w Lidzbarku. Całkowity koszt zakupu wyniósł ponad 
707 tys. złotych, z  czego dofinansowanie wyniosło 
ponad 565 tys. zł.

20 marca – z  inicjatywy burmistrza Caritas 
w  Toruniu zorganizował w  Lidzbarku bezpłatną 
pomoc żywnościową. Skorzystało z  niej 252 
mieszkańców miasta i gminy. 

28 maja – na VIII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, 
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w  sprawie 
udzielenia absolutorium burmistrzowi Lidzbarka 
Maciejowi Sitarkowi z  tytułu wykonania budżetu za 
2014r.

5 czerwca – odbyło się uroczyste przekazanie 
samochodu strażackiego dla OSP w Starym Dłutowie 
o wartości 180 tys. zł.

20 czerwca – pozyskany przez burmistrza 
sponsor przekazał dla lidzbarskiego gimnazjum szafki 
a dla Szkoły Podstawowej ławki i krzesełka o wartości 
25 tys. zł.

18 lipca – odbyło się uroczyste otwarcie drogi 
wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – 
Działdowo, razem z  obwodnicą Lidzbarka i  mostem 
na rzece Wel. 

25 lipca – odbyło się wręczenie stypendiów 
sportowych. Otrzymali mieszkańcy miasta i  gminy, 
którzy osiągnęli czołowe miejsca w  krajowym lub 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

1 września – w lidzbarskim gimnazjum powstała 
klasa dwujęzyczna z wiodącym językiem angielskim.

1 września – uruchomiony został monitoring 
miasta składający się z 22 kamer.

27 września – podczas I  Niedzieli Cittaslow 
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów 
burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce.

30 października – zakończyła się budowa 
I etapu bulwaru nad rzeką Wel.

5 listopada – burmistrz podpisał akty notarialne 
na 3 działki które pozyskał nieodpłatnie od ANR. 
Łączna powierzchnia terenów to prawie 8ha, ich 
wartość to ponad 430 tys. zł.

7 listopada – Lidzbark przyjęty został w  poczet 
miast należących do Międzynarodowej Sieci Miast 
Cittaslow.

22 listopada – strażacy ochotnicy z  Wapierska 
otrzymali samochód warty 60 tys. zł.

26 listopada – pierwszy raz w  historii miasta 
i  gminy zostały obniżone podatki, których stawki 
będą obowiązywać od początku 2016 roku.

10 grudnia – zakończyły się wybory do 
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy.

16 grudnia – burmistrz ogłosił przetarg na 
udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług 
lekarskich i  pielęgniarskich: na zasadach nocnej 
i  świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy 
Lidzbark.

17 grudnia – radni przyjęli budżet na 2016. To 
historyczny moment, ponieważ udało się przekroczyć 
kwotę 7  000  000 zł planowanych wydatków 
majątkowych.

18 grudnia – odbyło się symboliczne otwarcie 
Klubu Seniora, na który burmistrz pozyskał dotację 
w wysokości ponad 220 tys. zł.

18 grudnia – burmistrz podpisał umowę 
z  marszałkiem województwa na Urządzenie ścieżki 
rowerowej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą 
i  oznakowaniem” w  ramach RPOWiM 2007-2013. 
Gmina otrzymała ponad 259 tys. zł.

21 grudnia – dzięki staraniom burmistrza do 
Lidzbarka przyjechało 10 ton jabłek. Owoce trafiły do 
szkół a także do najbardziej potrzebujących rodzin. 
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S P O R T S P O R T

S P O R T
S P O R T

Ligi Halowej ciąg dalszy

Mecz Wschód vs. Zachód w Kiełpinach

Ogólnopolskie wyróżnienia
dla lidzbarskich animatorów

II miesjce naszych siatkarzy

Wszystkich fanów 
piłki nożnej zapra-
szamy do kibicowa-
nia. Mecze rozgry-
wane są w  każda 
sobotę lub niedzie-
lę na hali sporto-
wo-widowiskowej 
przy ul. Nowej 10. 

Harmonogram:
VI KOLEJKA – 27.12
17:00 STARSI PANOWIE – BWB
17:30 MŁODZIAKI – FUTURE LEADER
18:00 97 POWER – SCANDIA
18:30 CHG – PROREMBUD, PAUZA – VA BANQUE

VII KOLEJKA – 3.12
17:00 FUTURE LEADER – PROREMBUD
17:30 VA BANQUE – CHG
18:00 SCANDIA – MŁODZIAKI
18:30 BWB – 97 POWER, PAUZA – STARSI PANOWIE

VIII KOLEJKA – 9.12
17:00 CHG – MŁODZIAKI
17:30 STARSI PANOWIE – 97 POWER
18:00 VA BANQUE – BWB
18:30 SCANDIA – FUTURE LEADER, PAUZA – PROREMBUD

W Brodnicy 28 listopada odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Siatko-
wej "35 +" o  Puchar starosty Powiatu Brodnickiego. Reprezentacja 
powiatu Działdowskiego zajęła drugie miejsce. W turnieju udział wzię-
ło 8 drużyn podzielonych na 2 grupy.
 
W finale reprezentanci naszego powiatu ulegli reprezentacji Bydgosz-
czy 2:1. 
 
 Skład zespołu: Dariusz Grochowski , Waldemar Sadłowski , Mariusz 
Jagodziński, Krzysztof Kopowski , Sebastian Smoluk, Jarosław Mierz-
wiak. Za drugie miejsce nasi reprezentanci otrzymali puchar.

29 listopada na hali sportowej w Kiełpinach odbył się mecz piłki noż-
nej Wschód kontra Zachód wsi. Po zaciętym boju, wynikiem 19 : 14, 
zwycięstwo odnieśli reprezentanci zachodniej części Kiełpin. Oprócz 
zawodników, wydarzenie przyciągnęło także wielu kibiców, którzy gło-
śno dopingowali swoje drużyny. Mimo rywalizacji była to okazja do in-
tegracji mieszkańców wsi i sposób na aktywne spędzenie niedzielnego 
popołudnia. 

W czwartek, 10 grudnia animato-
rzy lidzbarskich orlików odebrali 
w  Polskim Komitecie Olimpijskim 
w  Warszawie wyróżnienia za swo-
ją działalność. Sebastian Nawrocki 
odebrał wyróżnienie jako laureat 
w  konkursie „Kumulacja Aktywno-
ści na Orliku – Wygraj spotkanie 
z  Mistrzem” fundacji Lotto Milion 
Marzeń oraz „Pokaż nam swoją oko-
licę: Lidzbark - raj dla miłośników 
wycieczek pieszych, rowerowych, 
kajakarstwa...”. Jakub Strungowski 
natomiast wyróżniony został tytu-
łem Animatora Roku 2015 w  ka-
tegorii „Innowacja w  „uspołecz-
nianiu” Orlika, tzn. w  uczynieniu 
Orlika miejscem ważnym dla rozwoju społeczności lokalnej”. Nagrody 
wręczone zostały podczas konferencji podsumowującej program Nasz 
Orlik. Galę poprowadził redaktor TVP - Michał Olszański.
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Serdecznie zapraszamy w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
do odwiedzenia stajenki w Bryńsku. Pełno wymiarowe posta-
cie , zwierzęta oraz melodie znanych kolęd rozbrzmiewające 
wokoło przeniosą Państwa w ten piękny Świąteczny czas sta-
jąc się atrakcją dla najmłodszych. 

FOTOmigawka
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Co słychać
w naszych szkołach...

Mikołajki w szkołach
O Ś W I A T A

Wystawa Bożonarodzeniowa 
w lidzbarskim Gimnazjum

4 grudnia w Gimnazjum w Lidzbarku odbyła się wysta-
wa bożonarodzeniowa. Podczas wystawy obejrzeć moż-
na było wyroby rękodzieła artystycznego. Były kartki 
świąteczne, bombki, choinki i stroiki. Młodzież pod kie-
runkiem Joanny Lemańskiej, Reginy Trandziuk i Justyny 
Michalskiej wykonuje różne dekoracje techniką: quilling, 
papireowa wiklina, decoupage i  scrapbooking. Na wy-
stawie obejrzeć można było również bombki wykonane 
z cekinów i kolorowych wstążek. Liderki zdrowia przygo-
towały na ten dzień stoisko ze zdrową żywnością W wy-
stawie uczestniczył również Burmistrz i Wiceburmistrz 
Lidzbarka.

Spotkanie z misjonarzem 
w gimnazjum w Dłutowie

24 listopada w  Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego 
w Starym Dłutowie odbyło się spotkanie z Danielem Ka-
sprowiczwm, świeckim misjonarzem na Madagaskarze, 
autorem książki ,,Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczył 
mnie kochać”. Daniel Kasprowicz poprzez barwną opo-
wieść i pokaz slajdów przybliżył uczniom i pracownikom 
szkoły trud życia na Czerwonej Wyspie, codzienność 
Malgaszów. Społeczność gimnazjum zadeklarowała 
udział w  akcji ,,Kaszka dla Malgaszka”,  której celem jest 
zebranie jak największej ilości preparatów żywieniowych 
typu kaszki dla dzieci głodujących na Madagaskarze.

Dzień Profilaktyki
w SP Bryńsk

Głównym celem Dnia Profilaktyki, który odbył się w SP 
Bryńsk 26 listopada było minimalizowanie przejawów 
agresji wśród uczniów, promowanie zachowań pozy-
tywnych oraz pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki 
uzależnień. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności 
artystyczne wykonując transparenty i  plakaty związa-
ne z tematem. Klasy starsze, przygotowały hasła profi-
laktyczne i  przedstawiły je za pomocą okrzyku. W  celu 
uatrakcyjnienia tego dnia zorganizowano mnóstwo kon-
kursów o  tematyce zdrowotnej, zabawne  konkurencje 
sprawnościowe, jak biegi w workach, jedzenie jabłka bez 
użycia rąk, dmuchanie balonu, rzuty piłką do kosza, tor 
przeszkód i wiele innych.

Mikołajki to jedno z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 
Święto to obchodziły w swoich szkołach uczniowie m. in. SP Wąpiersk, 
SP Bryńsk, SP Kiełpiny czy przedszkolaki z Dłutowa. Wszystkie dzieci 
otrzymały prezenty od św. Mikołaja, który pomimo braku śniegu do-
tarł na czas.
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