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Mieszkańcy chętnie korzystają z ambulatorium

d początku lutego w  Przychodni Zdrowia przy ul. Brzo-
zowej w  Lidzbarku funkcjonuje długo oczekiwane przez 
mieszkańców ambulatorium. Dyżur pełniony jest przez 
lekarzy w  weekendy (od piątku od godz. 20.00 do po-

niedziałku do godz. 6.00 rano) oraz w  dni świąteczne (od godz. 8.00 
do godz. 6.00). Tylko w  miniony weekend ambulatorium odwiedziło 
ponad 50 pacjentów. – Osobami, które korzystały w  ten weekend 
z  opieki ambulatoryjnej byli głównie rodzice dzieci gorączkujących 
oraz osoby starsze – wyjaśnia nam lek. Michał Świniarski z Lidzbarka. 
Warto zaznaczyć, że lekarze z ambulatorium, podczas swoich dyżurów 
kilka osób skierowali do szpitala. – Pana z podejrzeniem zawału serca, 
u  którego był niejasny zapis EKG przetransportowała karetka pogo-

towia do szpitala. Także dwójka dzieci została skierowana na oddział 
pediatryczny – kontynuuje lek. Michał Świniarski. – Już po pierwszych 
dwóch weekendach widać, że weekendowa opieka medyczna była 
potrzebna. Wielu pacjentów gratuluje pomysłu i  dziękuje za pomoc 
– dodaje lekarz. Dyżur w  ambulatorium pełni na zmianę trójka mło-
dych lekarzy oraz pięć pielęgniarek. Usługę ambulatoryjną, na zasa-
dach weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy 
Lidzbark prowadzi szpital z  Brodnicy, który jako jedyny wystartował 
w  ogłoszonych przez Gminę przetargu i  przetarg wygrał. – Jest to 
nowatorski pomysł i duża odpowiedzialność ze strony władz Lidzbar-
ka – mówi dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Dariusz 
Szczepański.
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Spotkanie Zarządu WOPR
A K T U A L N O Ś C I

Lidzbark naszych
przodków

Przypominamy Państwu, że cały czas czekamy
na Państwa materiały związane z historycznym Lidzbarkiem.
Wszelkiego rodzaju stare dokumenty, zdjęcia, pocztówki czy 
wycinki gazet przynosić można do Biura ds. Promocji i Tury-

styki, gdzie zostaną zeskanowane i oddane właścicielowi.

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

Poniżej przedstawiamy zdjęcie dawnego Lidzbarka, 
dostarczone przez jednego z mieszkańców.

Rodzina z Jamielnika
w programie Nasz Nowy Dom!

A K T U A L N O Ś C I

W ostatnich dniach stycznia w Gminie Lidzbark gościliśmy ekipę Polsa-
tu z programu Nasz Nowy Domy, na czele z Katarzyną Dowbor. Przez 
5 dni ekipa budowlana pod czujnym okiem architekta Martyny Kup-
czyk dokonała gruntowego remontu domu jednej z rodzin w Jamielni-
ku. Samotny ojciec wraz z dziećmi zyskali szansę na nowy start w życiu. 
Emisja odbędzie się wiosną i będzie to 6 odcinek nowej serii programu. 
Ogromne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w re-
mont Nowego Domu: mieszkańcom całego sołectwa Jamielnik, straża-
kom, a przede wszystkim realizatorom programu, którzy zdecydowali 
się odmienić życie rodziny z naszej gminy.

W piątek, 19 lutego odbyło się spotkanie zarządu Miejsko – Powiato-
wego WOPR w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się m. in. burmistrz Maciej Sitarek, prezes Głównego 
Zarządu WOPR i jednocześnie prezes WOPR województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Sławomir Gicewicz, Honorowy Prezes WOPR Lidz-
bark Maria Nowalińska, prezes WOPR Lidzbark Sławomir Maroński, 
wiceprezesowie – Jerzy Moskot oraz Zbigniew Kociela oraz członko-
wie zarządu WOPR – Andrzej Wiergowski, Henryk Trzeciak i Łukasz 
Machujski. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdania 
z działalności WOPR za ubiegły rok oraz plany na rok obecny. Poru-
szone zostały również tematy doposażenia lidzbarskiego oddziału 
w  apteczkę R1 i  defibrylator, a  także temat wsparcia technicznego 
podczas mającego się odbyć w  Lidzbarku triathlonu. Podjęta została 
też decyzja o umieszczeniu biura lidzbarskiego WOPR w budynku przy 
plaży miejskiej. Zarządu Miejsko – Powiatowego WOPR w Działdowie 
z siedzibą w Lidzbarku pragnie podziękować Burmistrzowi Lidzbar-
ka za dostrzeżenie potrzeb.

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w Przedszkolu mIejskIm 

w lIdzbarku Przy ul. akacjowej do 25 marca 

trwa nabór dzIecI w wIeku od 3 do 6 lat.
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A K T U A L N O Ś C I

Rondo coraz bliżej

A K T U A L N O Ś C I

Lidzbark po raz pierwszy na targach turystycznych w Poznaniu

W dniach 12 – 14 luty odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi 
Turystyczne TOUR SALON 2016. W ramach członkostwa w Cittaslow 
Lidzbark po raz pierwszy miał okazję zaprezentować się na wspólnym 
stoisku Polskiej Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia. Promocja obej-
mowała propagowanie zrównoważonego rozwoju turystyki małych 
miast. Osób odwiedzających nasze stanowisko było sporo, a zaintere-
sowanie Lidzbarkiem wyjątkowo duże.
Sieć Cittaslow podobnie jak nasze miasto miała okazję zaprezentować 
się na targach po raz pierwszy, przez co materiały z logiem pomarań-
czowego ślimaka przyciągnęły sporą grupę odwiedzających,  innych 
wystawców, a także media. Gości interesowały głównie tematy histo-
ryczne i rekreacyjne dotyczące naszego miasta, m. in. spływy kajakowe 
czy atrakcje dostępne na terenie miasta. Chętnie częstowali się rów-
nież naszymi regionalnymi przekąskami przygotowanymi przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Bryńsku oraz panią Sołtys z Wąpierska 
dzięki produktom przekazanym przez Spółdzielnię Mleczarską w Lidz-
barku, Piekarnię GS Samopomoc Chłopska, Masarnie R.S.M. Kamińscy 
oraz osoby prywatne.
Na stoisku sieci Cittaslow zaprezentowały się 24 miejscowości, w tym 

W imieniu mieszkańców Parafii Wąpiersk składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uświetnili 
swoją obecnością Mszę Świętą, która odprawiona została 
w związku z odejściem księdza proboszcza Piotra Sachy do 
innej parafii. Dziękujemy władzom Lidzbarka, strażakom 
OSP z terenu gminy, Bractwu Kurkowemu, Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej z  Lidzbarka, młodzieży, dzieciom oraz 
wszystkim zebranym, którzy poznali dobroć, pracowitość 
i zaangażowanie naszego proboszcza.
„Są osoby, które raz poznane nie będą nigdy już zapomniane”

Dla nas, taką osoba pozostanie ks. Piotr.

Parafianie parafii pw. Opatrzności Bożej w Wąpiersku

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w  Olsztynie 
ogłosił właśnie przetarg 
na długo oczekiwaną 
budowę ronda na skrzy-
żowaniu ul. Zieluńskiej, 
3-go Maja, Żeromskiego 
oraz ul. Słonecznej. Re-
mont obejmuje budowę 
ronda wraz z  chodnika-
mi i  przejściami dla pie-
szych. W  marcu pozna-
my firmę, która wykona 
inwestycję, natomiast 
nowym rondem cieszyć 
się będziemy mogli już 
na początku listopada.

19 z Warmii i Mazur: Reszel, Bisztynek, Biskupiec, Lidzbark Warmiń-
ski, Nowe Miasto Lubawskie, Ryn, Lubawa, Gołdap, Dobre Miasto, 
Barczewo, Pasym, Górowo Iławeckie, Olsztynek, Nidzica, Bartoszyce, 
Działdowo, Orneta, Sępopol i oczywiście Lidzbark.

Ogłoszenie o naborze wniosków związanych z usuwaniem azbestu

Burmistrz Lidzbarka ogłosił nabór wniosków związanych z  udzieleniem 
pomocy w  usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O  pomoc ubiegać 
się mogą podmioty, które planują usunięcie azbestu w roku 2016 (zadanie 
musi zostać zrealizowane do 30 września 2016 r.). Pomoc będzie udziela-
na w formie bezgotówkowej, tj. poprzez dofinansowanie prac związanych 
z usunięciem azbestu, wykonanych przez wyłonionego przez Gminę wy-
konawcę. Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych 
w  ewidencji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie 
Miasta i Gminy Lidzbark.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, 
pokój nr 18, na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl

oraz u Sołtysów. 
Wnioski należy składać w terminie do dnia 24 marca 2016 r. w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark,
pokój nr 9 (sekretariat). 
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Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Zebrania
sprawozdawczo-wyborcze 

członków OSP

W sobotę, 20 lutego w Przychodni przy ul. Brzozowej odbyła 
się kolejna akcja poboru krwi. Tym razem krew przyszło oddać 
rekordowe 66 osób, wśród których znalazła się liczna grupa 
młodzieży z lidzbarskiego liceum i zespołu szkół. Dziękujemy!

FOTOmigawka

Na tropie srebrnego kura - czyli Lidzbark w powieści przygodowej

Poszukiwaczom skarbów oraz fanom książek o tej tematyce polecamy 
najnowszą książkę Emila Roszewskiego „Na tropie srebrnego kura”. 
Akcja powieści toczy się częściowo w  Lidzbarku oraz malowniczej 
dolinie rzeki Wel. Powieść świetnie nadaje się na lekturę zarówno dla 
młodzieży jak i dla dorosłych ceniących klimat podróży, historycznych 
zagadek i letnich biwaków nad jeziorami. Główny bohater, młody kon-
serwator zabytków zostaje wplątany w poszukiwania zaginionych insy-
gniów bractwa kurkowego. Aby odnaleźć ukryty skarb, musi nie tylko 
natrafić na ślad tytułowego srebrnego kura, ale również zmierzyć się 
z przeciwnikiem, który ma w ręku list z tajemniczym szyfrem. W poszu-
kiwaniach towarzyszą mu nowo poznani sprzymierzeńcy. Rozpoczyna 
się pojedynek, którego celem jest rozwiązanie zagadki z  przeszłości. 
„Na tropie srebrnego kura” to nie tylko świetny sposób na spędzenie 
wolnego czasu, ale również źródło wiedzy na temat naszych rodzimy 
okolic, a jest przecież co odkrywać.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku roz-
począł kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Lidzbark 
do pomocy żywnościowej z  Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc 
żywnościowa może być przekazana do osób spełniających kryteria 
kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.osób 
i  rodzin znajdujących się w  trudnej sytuacji życiowej, spełniających 
kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej( tj. osoba lub 
rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest 
wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 
951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
W  celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest 
przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia po-
mocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.
Zapraszamy do MOPS w Lidzbarku.

Od 9 stycznia trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze strażaków 
Gminy Lidzbark . Do tej pory spotkania odbyły się w OSP Słup, Kiełpiny, 
Tarczyny, Bryńsk, Jeleń, Wąpiersk oraz Nowy Dwór . Podczas zebrań 
przedstawiane są sprawozdania z  działalności OSP za 2015 rok, 
sprawozdania finansowe, a  także sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
Na zebraniu wybierani są również członkowie Nowego Zarządu 
oraz Komisji Rewizyjnej. Przed nami spotkania Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Starym Dłutowie oraz w Lidzbarku.

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I
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Młodzieżowa Rada Miejska została powołana

Wspólne inwestycje
gminy i powiatu

22 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark odbyła się I Sesja Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej. Młodzi radni złożyli ślubowanie i  powołali 
Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta. Przewodniczącym rady wybra-
ny został Bartosz Drumiński. Wybrano także dwóch wiceprzewodni-
czących: Kingę Osicka i Mateusza Wojenkowskiego, a także sekreta-
rza – Karolinę Kordalską. W  skład Młodzieżowej Rady w  Lidzbarku 
wchodzą również:  Karol Abramowski,  Łukasz Chmieliński,  Szczepan 
Dudaniec, Hubert Konopka, Karina Kowalkowska, Adam Lewandow-
ski,  Oliwia Ładziak,  Katarzyna Mierzyńska,  Edyta Mroczek,  Wioletta 
Pankowska,  Natalia Szymańska. Młodzieżowa Rada ustaliła również 
swój plan działania na najbliższy rok. Do zadań członków Młodzie-

żowej Rady należy m. in. Zapoznanie się z  funkcjonowaniem Urzędu 
Miasta i Gminy, udział w wybranych sesjach Rady Miejskiej i w posie-
dzeniach komisji stałych, organizacja imprez sportowych z  udziałem 
młodzieży z poza Gminy Lidzbark, propozycja zorganizowania miejsc 
rekreacyjnych (park linowy, skatepark, workout), zorganizowanie stre-
fy kibica na Euro 2016, propozycje związane z  zagospodarowaniem 
czasu wolnego w okresie wakacji oraz w czasie ferii zimowych. ( mię-
dzyszkolny turniej w  gry komputerowe ), przedstawienie propozycji 
zespołów, które mogą wystąpić na Dniach Lidzbarka czy propozycja 
wniosków do budżetu na 2017 rok.

Gmina Lidzbark wraz 
z  powiatem działdow-
skim przygotowuje się 
do wspólnych inwestycji. 
Na ostatniej, stycznio-
wej sesji Rady Miejskiej 
podjęto uchwałę zezwa-
lającą na podpisanie po-
rozumienia z  powiatem, 
na mocy którego wykonane zostaną wspólne inwestycje. - Będzie to m. 
in. długi odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Bryńsku, wyko-
nany za ponad 100 tys. zł., a także równie ważna inwestycja, na którą 
mieszkańcy czekali od wielu lat, mianowicie chodnik łączący dwie miej-
scowości – Wąpiersk i Jeleń.- mówi burmistrz Maciej Sitarek. Będzie 
to ponad 700 metrów bieżących chodnika, a koszt całej inwestycji to 
ponad 500 tys. zł.

Wczoraj do Lidzbarka dotarła kolejna porcja jabłek, które 
bezpłatnie przekazane zostały przez Agencję Rynku Rolnego. 
10 ton owoców odebrane zostało przez Zespół Ekonomiczno-
-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, który przekazał je podle-
głym szkołom. Owoce trafiły do uczniów, jako zdrowe drugie 
śniadanie.

FOTOmigawka
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W ostatni weekend karnawału 2016 odbyło się w  lidzbarskiej Hali 
Sportowo-Widowiskowej niezwykłe wydarzenie dedykowane głównie 
najmłodszym – “Karnawałowe Szaleństwo z Piratami”.
Prawie dwugodzinny program imprezy przygotowanej przez 
instruktorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz aktorów 
znanego częstochowskiego teatru “Bez Reszty” składał się 
z  elementów tanecznych, kabaretowych, oraz animacji i  konkursów 
dla dzieci. Aktorzy w  barwny sposób zaprezentowali lidzbarskiej 
publiczności barwną atmosferę związaną z  legendami o  piratach, 
ich szalonym życiu i  podróżach. Stanowiło to doskonały asumpt 
do realizacji najważniejszego celu sztuki adresowanej do młodego 
odbiorcy: poruszało wyobraźnię i  uczyło rozumienia dookolnego 
świata – wartości te zaś Częstochowianie przedstawili w  sposób 
“lekki, łatwy i  przyjemny”, angażujący zarówno dzieci, jak i  dorosłych 
uczestników zabawy.

Karnawałowe szaleństwo z piratami
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Nowe sportowe wydarzenie w Lidzbarku już w lipcu

21 stycznia w  Urzędzie 
Miasta i Gminy Lidzbark 
odbyła się konferencja 
prasowa dotycząca or-
ganizacji cyklu zawodów 
triathlonowych wyzna-
czonych na 2 i  3 lipca. 
Lidzbark obok Stargardu 
Gdańskiego i  Bełcha-
towa jest jedną z  miej-
scowości, w  którym 
zorganizowany zostanie 
triathlon. Podczas kon-
ferencji organizatorzy 
przedstawili zebranym 
najważniejsze kwestie 
dotyczące mającej od-
być się w  lipcu imprezy. 
Głos zabrał również 
burmistrz Maciej Sita-
rek – Ta impreza idealnie 
wpisuje się w  wizerunek 
miasta turystyczno – rekreacyjnego, to doskonała promocja tego, co 
mamy najlepsze – pięknego jeziora oraz zaplecza rekreacyjno – spor-
towego. Zawody triatlonowe Ironman organizowane są na dystan-
sach: 3,86 km – pływanie, 180,2 km – jazda na rowerze i 42,195 km 
(maraton) – bieg. Triathlon w Lidzbarku będzie miał jednak lżejszą for-
mę: 1/8, 1/4 i 1/2 tych dystansów. Przedstawiciele firmy TriTourEner-
gy, współorganizatora zawodów, wyjaśnili także skąd pomysł na zor-

ganizowanie triathlonu 
właśnie w Lidzbarku. – 
Generalnie pomysł 
rodził się od dłuższe-
go czasu, gdy razem 
z  żoną Aldoną – lidz-
barczanką – debiuto-
waliśmy w  triathlonie. 
Potem, gdy trenowa-
liśmy w  Lidzbarku ona 
mówiła „słuchaj, tu są 
świetne warunki do 
przygotowania tej im-
prezy”, ja mówiłem, że 
nie ma. Aldona powta-
rzała co roku „zróbmy 
to tutaj” a  ja z  uporem 
maniaka powtarzałem, 
że nie damy rady. Aż 
kiedy wylano nowy as-
falt z  Lubawy do Lidz-
barka i  z  Lidzbarka do 

Działdowa a od przyjaciół dowiedzieliśmy się, ze burmistrz Lidzbarka 
myśli o zorganizowaniu fajnej imprezy wyszliśmy z taka inicjatywa do 
burmistrza i okazało się, że chcemy zrobić fajną imprezę. I wtedy zro-
dził się pomysł, żeby zorganizować triathlon w Lidzbarku – tłumaczy 
Marcin Dybuk, organizator.

Wszystkich miłośników tej dyscypliny zapraszamy do udziału.
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„Szkoła Przyjazna Rodzinie”

Szkoła Podstawowa w  Kiełpinach przystąpiła do 
programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, w  ramach 
którego szkoła otrzymała Certyfikat. Warunkiem 
otrzymania Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Ro-
dzinie” było podpisanie porozumienia, w  ramach 
którego szkoła zobowiązuje się: 1) dążyć do reali-
zowania działań formacyjnych skierowanych do 
uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego, 
polegających na organizowaniu warsztatów, szko-
leń i prowadzeniu programów podkreślających po-
zytywną rolę rodziny w  rozwoju osobowym czło-
wiek, 2) nie propagować oraz podejmować działań 
uniemożliwiające propagowanie przez osoby trze-
cie treści szkodliwych dla dzieci, w  szczególności 
promujących przedwczesną inicjację seksualną, 
kwestionujących biologiczną oraz kulturową sta-
bilność ról płciowych kobiet i  mężczyzn oraz gło-
szących odrębność płci społecznej czy kulturowej 
od płci biologicznej, a  także kwestionujących zna-
czenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonal-
nym, intelektualnym i  duchowym dzieci. Centrum 
Wspierania Inicjatyw dla Życia i  Rodziny nadaje 
Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie” placówkom 
chroniącym dzieci przed treściami kwestionujący-
mi znaczenie rodziny w  życiu człowieka oraz po-
dejmującym działania nakierowane na promocję 
wartości prorodzinnych. Szkoła ma za zadanie re-
alizacji wychowania dzieci i młodzieży w duchu sza-

O Ś W I A T A

Co słychać w naszych szkołach...

remont klasy sportowej
w szkole Podstawowej w lidzbarku  zakończony

W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbył się remont kla-
sy sportowej. Pod czujnym okiem wychowawcy klasy IV d pani 
Anetty Paturalskiej rodzice uczniów wyremontowali salę lekcyj-
ną numer 12. Do pracy przystąpili państwo Magdalena i Marcin 
Zawaccy, pan Wojciech Sowiński i pan Kamil Karbowski. W ma-
lowaniu lamperii pomagały również mamy: pani Ewa Łozińska, 
pani Agnieszka Bielińska i  pani Anna Mazurowska. Na ścianach 
klasy pani Magdalena Zawacka wymalowała motywy sporto-
we. W ostatnim dniu pracy pomagał także pan Tomasz Paturalski 
oraz uczniowie szkoły Maksymilian Zawacki i  Wiktor Cegiełka. 
Prace remontowe dotyczyły szpachlowania, gipsowania, łatania 
dziur, malowania ścian i sufitu, wyburzenia zakamarka oraz pod-
łączenia instalacji elektrycznej. Dzięki przychylności pani dyrek-
tor Beaty Piątkowskiej do klasy zakupiono nowe meble, telewi-
zor, gumolit i tablice korkowe.

bal karnawałowy w sP lidzbark

22 stycznia 2016 roku uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w  Lidzbarku w  ferie weszli tanecznym 
krokiem. W  tym dniu odbył się coroczny bal karnawałowy. Sta-
rannie przygotowane przez rodziców, bajecznie kolorowe i  fan-

tazyjne stroje uczniów ubarwiły salę gimnastyczną. Było na co 
popatrzeć – dzieci przebrały się za piratów, rycerzy, kowbojów, 
wróżki, księżniczki, biedronki i innych bohaterów ulubionych ba-
jek. W przerwie balu karnawałowego uczniowie mieli możliwość 
przypomnienia sobie najważniejszych zasad bezpieczeństwa 
podczas ferii, aby czas zimowego odpoczynku i  relaksu spędzić 
spokojnie i atrakcyjnie. Zasady te przypomniał uczniom dzielnico-
wy mł. asp. Andrzej Wąsiewski. Jego rady dotyczyły bezpieczne-
go zachowania się dzieci podczas zabaw na śniegu, a także zasad 
bezpiecznego zachowania się w domu i kontaktów z obcymi oso-
bami. Policjant przestrzegał także dzieci przed wchodzeniem na 
zamarznięte zbiorniki wodne.

bal karnawałowy w lidzbarskim przedszkolu

Styczeń w  naszym przedszkolu to czas balów karnawałowych. 
Stanowi on wielką atrakcję dla dzieci i dostarcza wielu przeżyć 
i radości . W ozdobionych kolorowymi balonami i serpentyną sa-
lach dzieci przeniosły się w bajkowy świat. Były wróżki, królewny, 
rycerze, piraci, policjanci i wielu innych bohaterów. Bal rozpoczął 
się wykonaniem pamiątkowych zdjęć. W rytm muzyki dzieci we-
soło bawiły się oraz miały możliwość prezentowania własnych 
możliwości wokalnych, śpiewając ulubione piosenki. Wielką 
atrakcją okazały się też bańki mydlane.

O Ś W I A T A

cunku dla rodziny. W związku z otrzymaniem przez szkołę certyfikatu w dniu 16 lutego 
odbył się uroczysty apel, na który przybyli zaproszeni goście: ks. Stanisław Rybarczyk, 
prezes Stowarzyszenia Opoka Danuta Ciesielska oraz przewodnicząca rady rodziców 
Magda Ciesielska. Koordynatorem programu jest Agnieszka Witkowska nauczyciel re-
ligii, która przedstawiła zebranym założenia i główne cele programu.



Lidzbark.pl

9

Podsumowanie ferii w Lidzbarku
A K T U A L N O Ś C I

Czas ferii w województwie warmińsko – mazurskim dobiegł końca. Podczas ferii w Lidzbarku odbywały się zajęcia organizowane przez MOSiR, 
MGOK, Bibliotece Miejskiej oraz szkoły na terenie gminy. Dzieci korzystać mogły z szeregu zajęć, warsztatów oraz turniejów przygotowanych 
specjalnie na ten okres.
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K U L T U R A

K U L T U R A

młodzież gimnazjalna będzie dyskutować o książkach

W styczniu rozpoczął działalność kolejny Dyskusyjny Klub Książ-
ki. Tym razem młodzież gimnazjalna będzie prowadzić dyskusje 
na temat literatury.  Raz w  miesiącu członkowie klubu będą się 
spotykać w Bibliotece Miejskiej i omawiać wcześniej przeczyta-
ną książkę. Dyskusyjne Kluby Książki w  Polsce zaczęły powsta-
wać z  inicjatywy Instytutu Książki. W  naszej Bibliotece do tej 
pory działały dwa Dyskusyjne Kluby Książki : dla dorosłych i dla 
dzieci. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działa we współpracy z 
biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Lidzbarku, zaś Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży powstał 
przy współudziale nauczycieli Gimnazjum im. Szarych Szeregów 
w Lidzbarku.

ucz się bezpłatnie języka angielskiego w bibliotece!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w  Lidzbarku zaprasza 
uczniów przedszkoli i  szkół podstawowych na bezpłatną naukę 
języka angielskiego z platformą edukacyjną funenglish.pl Przed-
szkolakom proponujemy Funjunior – w pełni interaktywny i mul-

timedialny kurs angielskiego dla dzieci w  wieku 4-5 lat, oparty 
o  metodę immersji – dziecko ma tu kontakt jedynie z  językiem 
angielskim. Materiał kursu składa się z multimedialnych kompo-
nentów. Są to m. in.: piosenki, gry i  fotolekcje, które uczą dzieci 
logicznego myślenia, świadomości siebie i innych. Są również do-
skonałym pretekstem do ćwiczenia pamięci, koordynacji rucho-
wej i słuchowej.
Uczniom szkół podstawowych proponujemy naukę z  portalem 
funenglish.pl. Kurs został stworzony dzięki połączeniu najnow-
szych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 
60 gier edukacyjnych, setek filmów, fotolekcji i ćwiczeń opraco-
wanych przez ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeży-
wają przygody wraz z bohaterami gier i filmów. Uczą się bezpo-
średnio od native speakerów!
Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki, będzie mogło skorzy-
stać z kursu FunEnglish.pl lub Funjunior.pl samodzielnie. Dokład-
nie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych. Wystar-
czy tylko wcześniej się umówić. Jeżeli dziecko będzie uczyło się 
dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, w ciągu kilku miesięcy 
można zobaczyć pierwsze efekty nauki. Zapraszamy do Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2.

W bibliotece startuje lokalny klub kodowania Linku do przyszłości!

Już od lutego w lidzbarskiej bibliotece, która uczestniczy w projekcie 
„Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” rozpocznie działanie 
lokalny klub kodowania. Uczestnicy klubu, chętni uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych będą poznawać tajniki języka programowania 
Scratch, tworzyć własną grę opartą na motywach popularnego Pac-

mana i programować roboty Finch. Biblioteka ubiegała się także o mi-
ni-grant na działanie klubu. Grant w wysokości 250 złotych zostanie 
przeznaczony na zakup materiałów do lokalnego klubu kodowania. 
Przypomnijmy celem projektu “Link do przyszłości. Zaprogramuj swo-
ją karierę” jest zachęcenie uczniów z  małych miejscowości do nauki 

kodowania. Projekt jest realizowany 
przez Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego ze środków Mi-
crosoft, w  ramach inicjatywy Youth-
Spark. Pierwsza edycja projektu została 
objęta patronatem Ministerstwa Admi-
nistracji i  Cyfryzacji, Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej.
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97 POWER mistrzem ligi! FUTURE LEADER z superpucharem!

Po raz drugi zawodniczki 
z naszego klubu najlepsze 

w Solcu Kujawskim

Sukcesy lidzbarskich 
lekkoatletów w Toruniu

13 lutego na hali sportowej w Lidzbarku przy ul. Nowej odbyło się podsumowanie halowego sezonu piłki nożnej w Lidzbarku.
Wręczone zostały nagrody i medale dla najlepszych. Mistrzem Lidzbarskiej Ligi Halowej 2015/2016 została drużyna 97 POWER.
W ten sam dzień odbył się również superpuchar Lidzbarskiej Ligi Halowej w którym najlepsi okazali się FUTURE LEADER. Zwycięzcy pucharu 
odebrali bardzo duży puchar z rąk V-ce Burmistrza Lidzbarka Janusza Bieleckiego.

30 stycznia w  Toruniu w  oficjalnych halowych zawodach 
lekkoatletycznych udział wzięła  7-osobowa grupa młodych 
sportowców z Lidzbarka. Był to pierwszy start sekcji lekkoatletycznej 
z naszego miasta po 30 latach. Dzięki kilkumiesięcznym treningom, jak 
na pierwszy start w  takich zawodach, osiągnęli oni wyniki na bardzo 
dobrym poziomie.
Wyniki zawodów: – Justyna Kawecka (rocznik 2002) na 60m – 8.93 
sekundy jako 53 wynik w  Polsce. Niestety,po lekkiej kontuzji stopy, 
zmuszona została do rezygnacji ze startu w  biegu na 60m przez 
plotki. – Igor Olszewski (rocznik 2000) w  biegu na 2000m uzyskał 
czas 6m05sek., co przełożyło się na 6-sty wynik w  Polsce – Wojtek 
Puchalski (rocznik 1998) na 60m – 7.98 sek. (92 miejsce) i na 300m 
– 41.41sek. (23 miejsce) – Paulina Puchalska (rocznik 2000) na 60m – 
9.13 sek. i 4.10m w dal (44 miejsce) – Patrycja Moszczyńska, ur.2004 
pchnęła kulą o wadze 3kg na odległość 6m ( 6-sty wynik w kategorii 
wiekowej 2003/2004) – Paweł Pałkowski, ur. w  2006 roku pobiegł 
na 60m – 10.65sek. (6-ste miejsce w Polsce w tym roczniku 2006) – 
Dawid Pałkowski ur. 2004 osiągnął znakomity wynik na 300m – 45.65 
sek., co daje mu w  tym sezonie halowym 1 miejsce w  Polsce w  jego 
kategorii wiekowej rocznik 2004. Niegorszy wynik osiągnął na 60m 
– 8.72sek., co pozwoliło na zdobycie 3-go miejsca w kraju. Wszystkie 
wyniki były mierzone elektronicznie, co jest tym bardziej wiarygodne 
i  wartościowe. Następny miting w  Toruniu, na którym obecni będą 
nasi lekkoatleci, wyznaczony jest na 6 lutego. Wszystkich sympatyków 
lekkiej atletyki zachęcamy  do udziału w  sekcji. Trenerzy zwracają 
się też z  wielką prośbą o  wsparcie finansowe rozwoju tej dyscypliny 
sportu w  naszym mieście. Wszelkie informacje dostępne u  trenera 
Karola Afeltowicza, pod nr tel. 502 283 130.

Siatkarki z  lidzbarskiego klubu LKS Wel, po raz kolejny zwyciężyły 
w Solcu Kujawskim, tym razem w turnieju Piłki siatkowej kobiet o Pu-
char Europosła Janusza Zemke, który odbył się 18 stycznia.
Skład zespołu: Adrianna Majewska, Paulina Sochacka, Kinga Pszczół-
kowska, Sylwia Sadłowska, Wioletta Sadłowska Wiktoria Różańska.
Trener Krzysztof Kopowski ,opiekun Waldemar Sadłowski.

S P O R T

S P O R T

S P O R T



Lidzbark.pl

12


