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Bezpłatny Punkt Pomocy Prawnej już czynny!

raz z  początkiem nowego roku, w  Lidzbarku przy ul. 
Dworcowej 2 swoją działalność rozpoczął Punkt Nie-
odpłatnej  Pomocy Prawnej. Każdy mieszkaniec po-
trzebujący pomocy prawnej może skorzystać z  porad 

radcy prawnego Joanny Mrowińskiej. -  Jak na razie jest dosyć duże 
zainteresowanie. Jest bardzo duże zainteresowanie pomocą prawną. 

Sprawy dotyczą bardzo różnych aspektów prawnych - mówi Joanna 
Mrowińska. Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku 
w  godzinach  14:00 do 18.00, natomiast w  czwartki wyjątkowo od 
12:00 do 16:00. Wszystkich mieszkańców, potrzebujących skorzysta-
nia z pomocy prawnej zapraszamy do odwiedzenia punktu.



Lidzbark.pl

2

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 5 000 sztuk

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark 
e-mail:umig@lidzbark.pl, www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107

Redakcja: Biuro ds. Promocji i Turystyki
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje 
wydarzenie? Pisz!  promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/6961182

ISSN  2392-3059

A K T U A L N O Ś C I

Jabłka dla mieszkańców            
na święta

Lidzbark w liczbach

Zima to bardzo trudny                    
czas dla zwierząt

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

W grudniu z inicjatywy burmistrza do Lidzbarka przyjechało 10 ton ja-
błek, które bezpłatnie przekazane zostały przez Agencję Rynku Rolne-
go. 5 ton owoców odebrane zostało przez Zespół Ekonomiczno-Admi-
nistracyjny Szkół i Przedszkoli, który przekazał je podległym szkołom. 
Owoce trafiły do uczniów, jako zdrowe drugie śniadanie. Pozostałe 5 
ton Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował wśród swo-
ich podopiecznych i  chętnych mieszkańców. Akcja będzie kontynu-
owana w kolejnych miesiącach.

W 2015 roku Gmina Lidzbark liczyła 14  742 mieszkańców, w  tym 
8122 mieszkających w mieście. W roku ubiegłym w naszej gminie od-
notowano 147 urodzeń oraz 133 zgony. Zameldowanie stałe uzyskały 
54 osoby. W 2015 roku 86 par zawarło związek małżeński, z czego 2 
z nich zdecydowały się na ślub w plenerze. 

Zmiany dotyczące
opłat podatkowych

W związku ze zmianą wzoru informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości, rolnego, leśnego do decyzji wymiarowych dołączane będą 
nowe formularze, które należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Mia-
sta do 31 marca (pokój nr 4 i  5). Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiła 
zmiana odnośnie wydawania decyzji w sprawie podatku od nierucho-
mości, rolnego, leśnego od osób fizycznych:  - Decyzje wymiarowe do 
kwoty 6,10 zł nie będą wydawane i nie będzie obowiązku ich zapłaty.  
- Jeżeli kwota podatku nie przekroczy 100 zł., będzie on płatny jedno-
razowo w pierwszej racie do 15 marca. Podatek w kwocie powyżej 100 
zł, płatny będzie tak jak dotychczas, w 4 ratach.
Do 31 marca każdy właściciel psa powinien złożyć w Urzędzie Miasta 
i  Gminy Lidzbark oświadczenie o  jego posiadaniu, natomiast do 31 
maja uiścić opłatę roczną w kwocie 30 zł. od każdego posiadanego psa.

A K T U A L N O Ś C I

Okażmy się odpowiedzialni i  pomóżmy naszym braciom mniejszym 
przetrwać zimę. Jeżeli to tylko możliwe nie pozostawiajmy psów i ko-
tów na zewnątrz budynków, szczególnie dotyczy to osobników starych 
i  chorych! Najważniejszym obowiązkiem właścicieli zwierząt jest za-
pobieganie wyziębieniu. Dopilnujcie aby buda psa była ocieplona, bez 
dziur. Dobrze jest umieścić budę na drewnianej palecie lub styropianie, 
żeby nie stała bezpośrednio na zmarzniętej ziemi lub betonie. Wnętrze 
budy należy wyścielić dużą ilością słomy lub kocami tak, aby ułatwić 
zwierzakowi utrzymanie stałej temperatury ciała. Słoma jest dużo lep-
szym rozwiązaniem niż koce, swetry, kołderki, ponieważ mogą one zbyt 
szybko nasiąkać wilgocią i zamiast grzać będą chłodzić psa. Zwierzęta 
przebywające w niskich temperaturach potrzebują dodatkowych porcji 
jedzenia, aby utrzymać stałą temperaturę ciała. Ważne, aby przynaj-
mniej raz dziennie pies otrzymywał ciepły posiłek!!!! Dobrą radą jest 
także dodawanie do suchej karny oleju rzepakowego. 2-3 razy dziennie 
należy podawać psom ciepłą wodę. Śnieg bardzo wychładza organizm.
Jeśli zapragniesz opiekować się bezdomnymi psami z  lidzbarskiego ,, 
Przytuliska", szukać im domów, by uchronić przed zamknięciem w schro-
nisku, wyprowadzać na spacer prosimy o kontakt 781942999/ 602 519 
994/. Bardzo potrzebujemy osób dorosłych. Dzieci i młodzież nieletnia 
może przychodzić tylko z pełnoletnim opiekunem, za zgodą rodziców. 
Jeśli chciałbyś wspomóc finansowo lidzbarskie bezdomniaki możesz 
przekazać 1% podatku na konto: 

Fundacji ,, Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie"  KRS 0000264523  
Tytuł ,,Przytulisko Lidzbark"
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A K T U A L N O Ś C I

Ruszyła internetowa
telewizja Lidzbark.pl

Otwarcie w Klubie Seniora

Umowa o ambulatorium podpisana

We wtorek, 13 stycznia podpisana została długo oczekiwana przez 
mieszkańców Lidzbarka i gminy umowa na udzielanie świadczeń zdro-
wotnych w  zakresie usług lekarskich i  pielęgniarskich: na zasadach 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy Lidzbark. 
– Jest to nowatorski pomysł i  duża odpowiedzialność ze strony władz 
Lidzbarka – mówi dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Brodnicy 
Dariusz Szczepański. Lidzbarskie ambulatorium rozpoczyna swoją 
działalność wraz z początkiem lutego. Już w miesiącu lutym, w ambula-
torium przyjmowani będą pacjenci z nagłymi zachorowaniami, nagłym 
pogorszeniem stanu zdrowia, gdzie objawy wskazują na bezpośrednie 
zagrożenie życia. 
Opieka sprawowana będzie w weekendy oraz dni świąteczne. Dyżur 
będzie pełniony przez jednego lekarza i jedną pielęgniarkę. – Stawiamy 
na lekarzy młodych, będących specjalistami w  różnych dziedzinach me-
dycyny – mówi dyrektor ds. medycznych brodnickiej lecznicy Robert 
Skowronek.
Pomoc ambulatoryjna świadczona będzie w  budynku Przychodni 
Zdrowia przy ul. Brzozowej 10 w Lidzbarku. Świadczenia nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej będą bezpłatne i udzielane bez skierowania. 
Podczas dyżuru pacjent będzie mógł uzyskać świadczenia w zakresie:
- ambulatoryjnych porad lekarski, diagnostyki 
- porady lekarskie telefoniczne – udzielane przez lekarza dyżurującego 
- opieka pielęgniarska, zabiegi pielęgniarskie zlecone prze lekarza 
dyżurującego, tj. pomiar ciśnienia, wykonanie badań EKG 
- zabezpieczenie medyczne pacjenta w stanie zagrożenia życia do 
czasu przekazania pod opiekę Ratownikom Medycznym.

Na terenie gminy Lidzbark mieszka prawie 15 tys. osób, z czego 4159 
to osoby poniżej 18 roku życia i powyżej 65 roku, którzy najbardziej 
potrzebować mogą natychmiastowej opieki medycznej w  nagłych 
przypadkach.

Od nowego roku w Lidzbarku działa nowa Telewizja Internetowa Lidz-
bark.pl na kanale YouTube: www.youtube.com/lidzbarkpl. Na profilu 
znaleźć będzie można filmiki z najważniejszych imprez oraz wydarzeń 
organizowanych w mieście. Zapraszamy do subskrybowania!

18 grudnia odbyło 
się symboliczne 
otwarcie windy 
w nowopowstałym 
Klubie Senior – 
WIGOR w  budyn-
ku byłej gazowni 
przy ul. Działdow-
skiej połączone ze 
spotkaniem wigi-
lijnym. Zebranych 
gości powitał ks. 
Robert Fabian, 
dyrektor Działdowskiego Centrum Caritas. Głos zabrali również za-
proszeni goście wśród których znaleźli się m. in. burmistrz Maciej Si-
tarek, księża proboszczowie lidzbarskich parafii oraz dyrektor PCPR 
w  Działdowie Tadeusz Modzelewski, życząc zebranym przyjemnych 
chwil spędzonych w  wyremontowanym budynku klubu oraz wszyst-
kiego dobrego z okazji zbliżających się świąt. Burmistrz Maciej Sitarek 
podziękował wszystkim seniorom za wieloletnią pracę dla Lidzbarka, 
a także powiedział, że adaptowany budynek oraz nowoutworzona jed-
nostka organizacyjna „Senior – WIGOR” jest wyrazem wdzięczności za 
tę pracę. – Przez wiele lat a często całe życie zawodowe pracowaliście 
dla Lidzbarka. Teraz nasze miasto zrobiło cos dla was. – powiedział 
Burmistrz Lidzbarka. Po wspólnej wigilii Maciej Sitarek wraz z zapro-
szonymi gośćmi dokonał symbolicznego otwarcia windy, która jest no-
wym elementem budynku i która z pewnością ułatwi poruszanie się po 
budynku członkom klubu Senior-WIGOR.
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OGŁOSZENIE

Lidzbark naszych
przodków

Sylwester 2015 / 16 rozpoczął się około 23.00 recitalem pio-
senek biesiadnych i dyskotekowych w wykonaniu Katarzyny 
Borowskiej. Zabawa, która odbyła się na parkingu przy Urzę-
dzie Miasta pomimo panującego tego wieczoru przejmujące-
go zimna zgromadziła liczną publiczność–– bogaty program 
rozrywkowy.Półgodzinny program występu był doskonałym 
preludium przed setami przygotowanymi przez dwóch didże-
jów – Rycha i Nice’a. O północy otwarto symboliczną butelkę 
szampana – czemu towarzyszyły życzenia, które złożył miesz-
kańcom i gościom burmistrz Lidzbarka, Maciej Sitarek. Wraz 
z wejściem w Nowy Rok rozpoczął się pokaz sztucznych ogni.

FOTOmigawka

W związku z planowanym II uzupełnieniowym 
wydaniem albumu  

„Lidzbark naszych przodków”
Urząd Miasta i Gminy Lidzbark zwraca się 
z prośbą do mieszkańców o udostępnienie 

wszelkich materiałów historycznych sprzed  
1945 roku, w szczególności: zdjęć, gazet, 

dyplomów, pocztówek, listów oraz wszelkich 
informacji dotyczących naszego miasta.

Historia to cenne źródło informacji 
i doświadczeń poprzednich pokoleń,

dzięki którym budujemy swoją tożsamość.
Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi 

materiałami, które zostaną zeskanowane 
i zwrócone właścicielowi.  

Dla każdego, kto podzieli się swoimi pamiątkami 
przewidziany jest drobny upominek.

Nowe witacze

Wraz z końcem 2015 roku przy drogach wjazdowych pojawiły nowe 
witacze, czyli tablice witające podróżnych promujące miasto. Całkowi-
ty koszt 3 witaczy wraz z montażem to ponad 17 tys. zł co w porówna-
niu z innymi ofertami było ceną kilkukrotnie niższą. Projekt wykonała 
firma z Działdowa, natomiast wykonaniem oraz montażem zajęła się 
firma olsztyńska. Nowe witacze, które bez wątpienia kojarzą się z Lidz-
barkiem, to nowy rodzaj promocji, który na pewno uatrakcyjni nasze 
miasto. 

A K T U A L N O Ś C I

Śnieżna zima to najlepszy czas na korzystanie z jej 
uroków poprzez przejażdżki w kuligu.

Prawdziwy kulig to nie ten za samochodem, tylko jazda 
saniami ciągnionymi przez konie, które mają na sobie 

dzwoneczki i pobrzękują nimi wesoło gdy ciągną sanie.
Po kuligu miło jest zjeść kiełbaskę upieczoną w ognisku 

i napić się ciepłej herbaty.
Na taki kulig zapraszamy na Farmę Noego do Kiełpin.
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

Budżet na 2016 rok przyjęty

Lodowisko po raz pierwszy w Lidzbarku
A K T U A L N O Ś C I

Na ostatniej, przedświątecznej Sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli bu-
dżet Gminy Lidzbark na 2016r. – Panie Burmistrzu, jest to pierwszy 
autorski projekt budżetu gminy w Pana wykonaniu. Pozwoliłem sobie 
przeanalizować trzy, cztery budżety wstecz i  muszę Panu przyznać, 
że tak zrównoważonego budżetu odnośnie inwestycji w  mieście i  na 
terenie wsi jeszcze nie widziałem – mówił podczas sesji radny Miro-
sław Trzciński. Projekt budżetu przyjęty został dziesięcioma głosa-
mi za, przy jednym głosie radnego Pawła Ciesielskiego przeciw, oraz 
dwóch wstrzymujących się: Tomasza Dudańca i Zbigniewa Gutowskie-
go. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Dudaniec mimo tego, że 
wstrzymał się od głosu pochwalił działania Burmistrza oraz zwrócił 
uwagę na to, że Burmistrz skrupulatnie realizuje działania zawarte 
w swoim programie wyborczym. – Chcę Panu pogratulować tego, że 

tak odważnie przystąpił pan do pierwszego budżetu oraz że realizu-
je pan swój program wyborczy – mówił Tomasz Dudaniec. Swoje za-
dowolenie wyraził również radny Andrzej Goszka, odnosząc się do 
zadania jakim jest budowa ronda na ul. Zieluńskiej. W nadchodzącym 
roku duży nacisk położony zostanie na inwestycje, które gwarantują 
zrównoważony rozwój zarówno miasta i  gminy. Na rok 2016 zapla-
nowana jest historycznie wysoka kwota na wydatki majątkowe, która 
przekroczy 7 000 000 zł. Przewidziane jest 49 zadań inwestycyjnych, 
które nastawione są głównie na przebudowę infrastruktury drogowej, 
remont i modernizacje budynków użyteczności publicznej oraz wyko-
nanie dokumentacji. Ważnym przyszłorocznym przedsięwzięciem jest 
rozpoczęcie modernizacji miejskiego targowiska, a także dalsze prace 
przy budowie bulwaru nad rzeką Wel oraz terenie przyległym.

Od 31 grudnia korzystać można z  pierwsze-
go w  historii lodowiska w  naszym mieście. 
Z  atrakcji korzystają już pierwsi mieszkańcy 
Lidzbarka. - Bardzo lubię jeździć na łyżwach 
i cieszę się, że takie lodowisko powstało w na-
szym mieście - mówi jedno z dzieci obecnych 
na ślizgawce. Po mało sprzyjających warun-
kach atmosferycznych w końcu udało się za-
mrozić taflę lodu co wymagało nie lada pracy 
pracowników MOSiRu. – Łyżwy na nogach 
mam pierwszy raz i  początkowo trochę ba-
łem się wejść na lód, ale potem było już coraz 
lepiej – mówi inny mieszkaniec korzystający 
z  lodowiska. Z  atrakcji korzystać można co-
dziennie od poniedziałku do piątku w  godzi-
nach 9.00-20.00, a także w sobotę i niedzielę 
od 10.00 do 20.00. Pragniemy też poinformo-
wać, że w związku z dużym zainteresowaniem 
lidzbarskim lodowiskiem istnieje możliwość 
rezerwacji wejściówek oraz łyżew. Z  lodowi-
ska korzystać będzie do końca ferii.
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24. finał WOŚP za nami
A K T U A L N O Ś C I

W niedzielę 10 stycznia odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy grającej w tym roku pod hasłem “Mierzymy Wysoko”. 
Środki ze zbiórki przeznaczone zostaną na wsparcie oddziałów pedia-
trycznych oraz zapewnienie godnej opieki dla ludzi w podeszłym wieku.
Tegoroczny, 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w  Lidz-
barku organizowany przez Komendę Hufca ZHP w  Lidzbark oraz 
MGOK odbył się wyjątkowo na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie wśród publiczności znaleźli się m. in. burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z zastępcą, Januszem Bieleckim. Elemen-
tem angażującym uczestników Finału były nie tylko występy zaproszo-
nych artystów, ale także – a może przede wszystkim – aukcje specjalnie 
przygotowanych na ten wieczór rzeczy i gadżetów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jednym z prowadzących aukcję był znany dzien-
nikarz radiowy, Sławomir Drygalski. Licytacja przedmiotów przekaza-
nych przez darczyńców wyniosła rekordowo ponad 11 tys. zł. Łączna 
kwota zebrana przez lidzbarskich wolontariuszy to 30 118,33 zł. 
Na scenie Sali Widowiskowej wystąpiła grupa tańca nowoczesnego 
działająca pod egidą lidzbarskiego ośrodka kultury (prezentując taniec 
synchroniczny oraz break dance) i Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
OSP w Lidzbarku. Kulminacją programu był zaś pełen pozytywnej mu-
zycznej energii koncert grupy SunFlowers grającej reggae-fusion. Tra-
dycyjnie o godzinie 20.00 rozpoczął się barwny pokaz sztucznych ogni 
w ramach akcji “Światełko do Nieba”.
Lidzbarscy wolontariusze uczestniczyli także w  obchodach Wielkiej 
Orkiestry w Warszawie. Czterdziestoosobowa grupa harcerzy z Lidz-
barka zaproszona została przez fundacje WOŚP do uczestnictwa w na-
graniach w studiu Owsiaka, gdzie udzielali wywiadów, promowali nasze 
miasto, a  także uczestniczyli w  koncercie pod Pałacem Kultury oraz 
w pokazie “Światełka do Nieba”.
Finał WOŚP w Lidzbarku był wydarzeniem udanym tak w opinii organi-
zatorów, jak i publiczności. Życzymy Orkiestrze grania “do końca świata 
i o jeden dzień dłużej”. Siema!
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Akcja Góra Grosza 2015

Od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku w  Niepublicznej 
Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku 
przeprowadzono zbiórkę monet w ramach akcji „Góra Gro-
sza”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się w Domach Dziecka i zawodowych rodzi-
nach zastępczych. Samorząd Szkolny we współpracy z opie-
kunem samorządu panią Dorotą Zalewską oraz Dyrekto-
rem Szkoły panem Piotrem Kościńskim utworzyli komisję 
Góry Grosza, która czuwała nad sprawnym przebiegiem 
zamierzonych działań. Akcja była bardzo dobrym przed-
sięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić 
uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić 
się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trud-
nej sytuacji rodzinnej. Po zakończonej akcji dokonano pod-
liczenia wszystkich zebranych pieniędzy. Uczniowie szkoły 
zebrali 304 złote i 85 groszy. Pieniądze przekazano do To-
warzystwa Nasz Dom w  Warszawie. Wszystkim biorącym 
udział w akcji serdecznie dziękujemy.

O Ś W I A T A

Co słychać
w naszych szkołach...

Akcja „Dokarmiamy Ptaki”
w Szkole Podstawowej w Kiełpinach

Zima to ciężki okres dla ptaków, ale z  pomocą uczniów Szko-
ły Podstawowej w  Kiełpinach przetrwają ją na pewno łatwiej. 
O  skrzydlatych przyjaciołach pamiętają oni co roku. Dzieci za-
dbały o to, aby podczas tegorocznej zimy ptaki nie były głodne. 
Podczas pobytu na świetlicy szkolnej rozwiesiły na terenie szkoły 
kule z ptasimi smakołykami. Dokarmiając ptaki, uczniowie zbliża-
ją się do nich, pobudzają swoje zainteresowania i uwrażliwiają na 
przyrodę, a także zyskują poczucie, że robią coś dobrego.

Betlejemskie Światło Pokoju 2015

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju to tradycyjna ak-
cja przed Świętami Bożego Narodzenia. „Zauważ człowieka” to 
hasło tegorocznej akcji. 24 grudnia o godz. 7.00 uczniowie z Sa-
morządu Szkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w  Wą-
piersku pod opieką pani Doroty Zalewskiej podczas mszy świętej 
przekazali Betlejemskie Światło Pokoju z Komendy Hufca w Lidz-
barku do Kościoła Parafialnego w Wąpiersku. Jako symbol ciepła, 
miłości, pokoju oraz nadziei gościło one nie tylko na wigilijnych 
stołach ale również w naszych sercach.

Wigilia w NSP Wąpiersk

W  świątecznej atmosferze 18 grudnia w  Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w  Wąpiersku odbył się tradycyjny apel wigilijny. 
W  udekorowanej świątecznej sali zebrała się cała społeczność 
szkolna. Dyrektor szkoły Piotr Kościński powitał wszystkich ze-
branych i  złożył życzenia świąteczno-noworoczne. Uroczystość 
uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem Danuty Kor-

dalskiej w wykonaniu, którego usłyszeliśmy kolędy. Następnie zo-
stały ogłoszone wyniki konkursu z języka angielskiego Christmas 
Card zorganizowanego przez Barbarę Klimowską-Lewandow-
ską.  Oto wyniki:
Konkurs “My Snowman”
I miejsce – Mikołaj Sobotka, II miejsce – Izabela Kraszewska, III 
miejsce – Kamil Igelski
Konkurs “Christmas Card”
Klasy I-III I miejsce – Zuzanna Pater – kl. III, II miejsce – Małgo-
rzata Czuba – kl. II, III miejsce – Nikola Rolka – kl. I
Wyróżnienie: Magdalena Rosa
Klasy IV-VI I miejsce – Arkadiusz Kraszewski – kl. V, II miejsce – 
Miłosz Łoziński – kl. IV, III miejsce – Milena Kalwa – kl. IV
Wyróżnienie: Natalia Kozłowska – kl. IV

Gala Sportu Dzieci i Młodzieży

We wtorek 8 grudnia w  Urzędzie Wojewódzkim w  Olsztynie 
odbyła się Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Uroczystość 
organizowana cyklicznie przez Warmińsko-Mazurski Szkolny 
Związek Sportowy stanowi podsumowanie współzawodnictwa 
sportowego szkół i placówek oświatowych. W gali wzięły udział 
władze związku, dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania 
fizycznego oraz przedstawiciele jednostek samorządu teryto-
rialnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się warmińsko-
-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska, wicemarszałek 
województwa warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, 
wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma oraz dyrektor Depar-
tamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan. 
Spotkanie było okazją do podziękowania tym wszystkim, których 
praca i wsparcie przyczyniają się do osiągania przez dzieci i mło-
dzież sukcesów sportowych – trenerom, rodzicom, dyrektorom 
szkół, a  także samorządom lokalnym. Podczas gali podkreślo-
no coraz szerszy udział uczniów w  różnych formach sportowej 
rywalizacji, nagradzając pucharami placówki, które zwyciężyły 
w  klasyfikacji za rok szkolny 2014/2015. Imienne wyróżnienia 
i wyrazy uznania przekazano też szczególnie aktywnym w środo-
wisku szkolnym animatorom sportu.
Wśród wyróżnionych szkół znalazło się Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku zajmując na 
157 szkół 10 lokatę.

O Ś W I A T A
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Konkurs plastyczny „Świąteczna choinka”

Świąteczny konkurs plastyczny na najciekawszą choinkę bożo-
narodzeniową cieszy się coraz większą popularnością. W  tego-
rocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 80 uczestników 
z terenu miasta i gminy Lidzbark. Gimnazjaliści i  licealiści, bo do 
nich skierowany był konkurs, wykonali przepiękne prace różny-
mi technikami. Nagrodzono 19 prac równorzędnymi nagrodami. 
Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe otrzymali: Magdalena 
Burzyńska, Dominik Chudy, Martyna Dobrzyniecka, Aleksandra 
Gutkowska, Marta Jagielska, Ilona Kempińska, Karina Kopczyń-
ska, Gracjan Kościński, Julia Kowalczyk, Klaudia Kuchciak, Bar-
tosz Lamtych, Aleksandra Nowakowska, Aleksandra Oryl, Sylwia 
Ostrowska, Klaudia Pawłowska, Anna Skuza, Bartosz Stefański, 
Samanta Suchocka, Robert Szostek. 

„Świąteczne czytanie bajek”

„Świąteczne czytanie bajek” to już długoletnia tradycja w naszej 
placówce. Każdego roku w  grudniu dzieci z  Przedszkola Miej-
skiego i Niepublicznej Przedszkola „Bajkowy Zakątek” wsłuchują 
się w piękne świąteczne bajki. To miłe spotkania z książką, które 
wprowadzają dzieci w świąteczny nastrój. W zimowe grudniowe 
dni magia świąt i  tajemniczości wyczarowana za pomocą bajek 
u  nosiła się w  każdym zakątku przedszkola. Dzieci z  ogromną 
uwagą i w dużym skupieniu słuchają świątecznych opowieści.

Tydzień Edukacji Informatycznej w lidzbarskiej bibliotece 

Między 7-13 grudnia na całym świecie obchodzono Tydzień 
Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week). 
W ramach tego wydarzenia organizowana jest Godziny Kodowa-
nia, powszechnie uważana za największą inicjatywę edukacyjną 
w historii. Wzięło w niej dotychczas udział ponad 140 milionów 
uczestników, głównie uczniów, z całego świata. Celem akcji jest 
zachęcenie jak największej liczby osób do napisania pierwszych 
linijek kodu i rozpoczęcia przygody z programowaniem. W naszej 
bibliotece również odbyły się zajęcia w ramach Godziny Kodowa-
nia, w których wzięli udział uczniowie lidzbarskich szkół.

"Opowieści o podróżach" - Pakistan

Na grudniowym spotkaniu z  cyklu „Opowieści o  podróżach” 
wspólnie z  panem Zbigniewem Kryszkiewiczem wybraliśmy się 
w najpiękniejszą trasę trekkingową świata, a mianowicie w drugie, 
co do wysokości, góry świata – Karakorum. Wyprawa rozpoczęła 
się w Islamabadzie – stolicy Pakistanu, skąd wyruszyła w okolice 
rzeki Indus, która płynie malowniczymi kanionami. Dużą atrakcją 
był przejazd Karakorum Highway, jedyną drogą przebijającą się 
przez Karakorum z Pakistanu do Chin. Górska część wyprawy za-
częła się w okolicach rzeki Braldo, a zakończyła w okolicach rzeki 
Huse. Dodatkową atrakcją było odwiedzenie Królestwa Hunzów. 
Spotkanie z potężnymi szczytami górskimi było wielką ucztą, nie 
tylko dla miłośników wypraw górskich.

Złote Gody w Lidzbarku
A K T U A L N O Ś C I

Na  przełomie grudnia i stycznia 26 par odświeżyło przysięgę małżeńską. 
Okazja ku temu była nie lada, ponieważ jubilaci świętowali 50. rocznicę 
zawarcia sakramentu małżeństwa. Medale oraz dyplomy wręczył małżon-
kom burmistrz Lidzbarka, Maciej Sitarek, składając przy okazji życzenia 
zdrowia, szczęścia i  kolejnych wielu szczęśliwych lat w małżeństwie.
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Mecz charytatywny gwiazd Plus Ligi

Spotkanie z tenisistami Polskiej 
Superligi Tenisa Stołowego

Wygrana i awans młodziczek

We wtorek, 5 stycznia odbył się charytatywny mecz siatkówki drużyn 
Plus Ligi. Gościnnie zagrały dla nas drużyny AZS Indykpol Olsztyn 
z Łuczniczką Bydgoszcz. Zwycięstwo wynikiem 3:1 odniosła drużyna 
z  Bydgoszczy. Podczas meczu odbyła się również licytacji przedmio-
tów z  autografami przekazanych przez obie drużyny, wśród których 
znalazły się między innymi koszulki, piłka, szalik czy kalendarze. Cala 

kwota zebrana podczas meczu przekazana została na leczenie Grze-
gorza Jendraszka chorego na nowotwór. Rodzina pragnie podzięko-
wać wszystkim darczyńcom za zorganizowanie imprezy oraz za każda 
złotówkę przekazaną na leczenia Grzegorza. Bardzo się cieszymy, że 
pomogliście Państwo w tak ważnej sprawie.

W piątek, 8 stycznia 
gościliśmy w  naszym 
mieście tenisistów 
stołowych z  druży-
ny KS Dekorglass 
Działdowo, która jest 
obecnie brązowym 
medalistą naszego 
kraju, a  w  aktualnej 
tabeli zajmuje pozy-
cję wicelidera. Spo-
tkanie rozpoczęły mecze pokazowe, które rozegrali ze sobą Patryk 
Chojnowski, Jiri Vrablik oraz Wenliang Xu, a  także prezes zarządu 
działdowskiego klubu Ferdynand Chojnowski. Spotkanie to było rów-
nież okazją do zmierzenia się z zawodnikami Dekorglassu oraz spraw-
dzenia swoich umiejętności z  czego skorzystali zawodnicy LKS Wel 
trenujący w lidzbarskiej sekcji tenisa stołowego. Możliwość sprawdze-
nia swoich umiejętności przy stole tenisowym miały również władze 
naszego miasta. Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi tenisa 
stołowego, które odbywają się we wtorki i  czwartki o  godz. 19.00, 
a także w soboty w godz. 10.00- 13.00.

S P O R T
Bardzo dobrze 9 
stycznia, przed wła-
sną publicznością 
zaprezentowały się 
nasze młodziczki 
wygrywając wszyst-
kie mecze a  gdyby 
turniej trwał dłużej, 
to naprzeciwko mo-
głyby stawać coraz 
mocniejsze druży-
ny, a  i  tak nasze za-
wodniczki dałaby im radę. Nasze zawodniczki były bardzo nastawione 
na wygraną w tym turnieju i z każdym meczem grały coraz lepiej. 
Klasyfikacja końcowa turnieju III ligi i wyniki poszczególnych meczów: 
1. LKS WEL Lidzbark – awans do II ligi
2. MUKS Omega Mrągowo
3. UKS Warmiss-Volley Olsztyn
4. UKS Green Volley Ełk – spadek do IV ligi
Skład drużyny: Natalia Piątek, Karolina Kordalska, Małgorzata Mallek, 
Julia Gołaś, Marika Stempka, Barbara Kalisz, Joanna Czaplińska, Dże-
sika Lewandowska, Klaudia Tarasewicz, Agata Suwińska, Julia Pawlak, 
Aleksandra Danelczyk, Karolina Kozłowska.
Trener Krzysztof Kopowski.

S P O R T
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