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314 tys. zł na drogi w Chełstach i Ciborzu

o wielomiesięcznych staraniach, 30 marca Bur-
mistrz Lidzbarka Maciej Sitarek podpisał umowę 
z  Agencją Nieruchomości Rolnych w  Olsztynie 
na dofinansowanie tzw. terenów popegeerow-

skich. W  ramach dofinansowania przeprowadzona zo-
stanie przebudowa dróg w Ciborzu za ponad 187 tys. zł 
o długości ok. 200 m oraz przebudowa drogi w Chełstach 

o długości 300 m. za ponad 162 tys. zł. Inwestycje, które 
zostaną wykonane w  ramach dofinansowania są pierw-
szym krokiem do polepszenia zarówno bezpieczeństwo 
jak i  wizerunek obydwu miejscowości. O  pozyskanych 
dotacjach burmistrz poinformował mieszkańców Ciborza 
i Chełst osobiście, podczas spotkań w sołectwach. Całko-
wity koszt dofinansowania z ANR to 314 tys. zł.
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Za swoje osiągnięcia, uczestnicy otrzymali od Burmistrza Lidzbarka 
drobne upominki. Burmistrz Maciej Sitarek podziękował nie tylko 
uczestnikom Turnieju ale również ich opiekunom, za swój wkład oraz 
przygotowanie uczestników do konkursu.
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A K T U A L N O Ś C I

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Nasze OSP w gotowości operacyjnej

A K T U A L N O Ś C I

1 kwietnia w  budynku OSP w  Lidzbarku odbyły się gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. 
W konkursie udział wzięło 17 osób z trzech kategorii wiekowych. Komisja w składzie: 
mł. bryg. PSP Działdowo Leszek Góralski, komendant miejsko – gminny związku 
OSP Stanisław Machujski oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy, Maria Szlom 
wyłonili zwycięzców poszczególnych grup wiekowych. 15 kwietnia w  Księżym 
Dworze odbyły się natomiast eliminacje powiatowe. Zwycięzcą w  kategorii szkół 
Ponadgimnazjalnych okazał się Adam Osowski, uczeń ZS w Lidzbarku, który będzie 
reprezentował nasz powiat w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 27 kwietnia 
w Działdowie. Drugie miejsce zajął Daniel Szostkowski, również uczeń ZS w Lidzbarku.  

Klasyfikacje etapu gminnego: 

Grupa I – szkoły podstawowe:
I miejsce – Maksymilian Zawadzki
II miejsce – Oliwia Antkiewicz
III miejsce – Agnieszka Giesek

 W dniach od 12 do 15 kwietnia na terenie Miasta i Gminy Lidzbark 
przeprowadzone zostały inspekcje gotowości operacyjnej jednostek 
OSP  typu „S”. Funkcjonariusze KP PSP w  Działdowie,  st. kpt. Piotr 
Bojanowski i  kpt. Robert Garczewski  podczas inspekcji  kontrolowali 
przygotowanie jednostek oraz strażaków OSP do podejmowania dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. Sprawdzany był m.in. czas alarmowania 
i zgłoszenie gotowości bojowej, kompletność umundurowania, szkole-
nia, sprawność i utrzymanie sprzętu, a także utrzymanie i  infrastruk-
tura strażnicy. Ponadto kontroli podlegała dokumentacja pojazdów 
i  sprzętu, tj. terminowość przeglądów, legalizacji sprzętu oraz waż-
ność uprawnień kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jednym 
z  elementów inspekcji było ćwiczenie praktyczne podczas, którego 
druhowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w trakcie sy-
mulowanych działań ratowniczo-gaśniczych. Inspekcje gotowości 
operacyjnej mają na celu zachowanie wysokiego poziomu gotowości 
bojowej wśród jednostek OSP tak aby podejmowane działania ra-
towniczo-gaśnicze zostały przeprowadzone skutecznie i  zgodnie 

Grupa II – gimnazja:
I miejsce – Robert Karbowski
II miejsce – Patryk Szmyt
III miejsce – Karol Sternicki

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Adam Osowski
II miejsce – Daniel Szostkowski
III miejsce – Przemysław Zalewski

Nabór do Przedszkola we Wlewsku
Dyrekcja Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
im Dzieciątka Jezus we Wlewsku ogłasza nabór na rok szkolny 
2016/2017 oraz dzieci urodzone w 2010 r. (sześcioletnie obowią-
zek do Rocznego Przygotowania Przedszkolnego ) 2011r. (pięcio-
letnie prawo do Rocznego Przygotowania Przedszkolnego. Dzieci 
otrzymają bezpłatne podręczniki. Nauka i pobyt dziecka w naszym 
przedszkolu jest bezpłatny.

Karty zgłoszenia dzieci do przedszkola i zerówki można pobrać 
codziennie w godz. 7.00 – 17.00

Więcej informacji pod nr tel. (23) 698 60 44, kom. 501 619 989

z  obowiązującymi procedurami ratowniczymi. Inspekcjom poddano 
7 Ochotniczych Straży Pożarnych (Bryńsk, Jeleń, Kiełpiny, Lidzbark, 
Nowy Dwór, Stare Dłutowo, Słup). Wszystkie jednostki ukończyły in-
spekcję z oceną pozytywną.
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W trosce o  najmłodszych mieszkańców w  budynku Urzędu 
Miasta i  Gminy Lidzbark zorganizowany został Kącik Malucha. 
Teraz, kiedy rodzice wypełniają druki urzędowe – dzieci mogą 
ten czas poświecić zabawie

FOTOmigawka

Pierwszy Dzień Wiosny w Senior Wigor

Dłutowo - z kościoła
do szkoły chodnikiem

Z początkiem kwietnia rozpoczęła się przebudowa chodnika w Starym 
Dłutowie. – Jest to kontynuacja zeszłorocznej inwestycji, podczas 
której utworzono ok. 130 metrów chodnika od strony szkoły. 
Tegoroczna inwestycja to kolejne 530 m. chodnika o wartości niespełna 
80 tys. zł. – mówi burmistrz Maciej Sitarek. Część przebudowy pokryta 
zostanie z  funduszu sołeckiego sołectwa Stare Dłutowo.Wykonana 
inwestycja poprawi bezpieczeństwo nie tylko uczniów dłutowskiej 
szkoły ale także pozostałych mieszkańców.

W poniedziałek, 21 marca w Dziennym Domu „Senior Wigor” w Lidz-
barku odbyło się spotkanie uczestników z  okazji Pierwszego Dnia 
Wiosny połączonego jednocześnie ze śniadaniem wielkanocnym. 
Podczas spotkania swoją obecnością zaszczycili Seniorów Burmistrz 
Maciej Sitarek wraz z zastępcą Januszem Bieleckim. Przed rozpoczę-
ciem uroczystego śniadania,  przywitała  wszystkich Kierownik Iwona 
Bartkowska – Muzal, a  od całej kadry oraz uczestników Dziennego 
Domu „Senior Wigor”, Szanowni Goście otrzymali podarunek. Dla Bur-

mistrza Macieja Sitarka zostały złożone życzenia i odśpiewane głośno 
„Sto lat” z okazji urodzin. Stoły aż uginały się od dań, które przygoto-
wane zostały przez Panie z „Seniora”. Na początek zaserwowany został 
tradycyjny żurek biały z kiełbaską i jajkiem w chlebie. Podczas trwania 
spotkania przez cały czas trwała miła, rodzinna atmosfera z nawzajem 
zmieniającymi się rozmowami oraz śpiewem. Na koniec zostało zro-
bione pamiątkowe zdjęcie.
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Wiosenne porządki w Gminie
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Nie kupuj! Adoptuj!

2 kwietnia na Osiedlu nr 2 odbyła się akcja pn. „Czysty 
Las”. Dzięki mieszkańcom całego osiedla udało się zebrać 
35 worków śmieci. Po zakończonej akcji, dla wszystkich 
uczestników zorganizowano wspólne spotkanie przy grillu.
W  sobotę natomiast, 16 kwietnia odbyła się doroczna 
akcja sprzątania akwenów wodnych najbliżej położonych 
Lidzbarka. W  akcji uczestniczyło ok. trzydzieści osób, m. 
in. z  Koła PZW w  Działdowie, a  także uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Rybnie.
Grupa sprzątała brzegi Jeziora Lidzbarskiego, Zwórzna, 
Wleczy i  Piaseczna. Kilka osób ruszyło także brzegami 
rzeki Wel od mostu w  okolicach młyna do ujścia do Jeziora 
Lidzbarskiego. Uzbieranych zostało ok. 120 worków śmieci. 
Od papierków od cukierków po śmieci po malowaniu 
mieszkania, zużyte części po remoncie samochodu, gromady 
pampersów i pozostałości petard sylwestrowych. Najwięcej 
jednak, jak co roku, było butelek i szklanych i plastikowych po 
różnych napojach .Śmieci zostały zwiezione w jedno miejsce 
skąd zabrane zostaną na wysypisko.

Burmistrz Lidzbarka zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lidzbark na lata 2015-2020 z perspektywą roku 
2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 14 kwietnia 2016 r. do dnia 6 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, pokój 18 w godzinach pracy urzędu. W podanym terminie projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz 
z Prognozą będzie również dostępny na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl.

Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być składane ustnie do protokołu w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska, pok. 18, pisemnie 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, a także w wersji elektronicznej na adres ochrona@lidzbark.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2016 r.

Biszkoptowy „ Czester”, czarno - biała „Sara”, cudny szczeniak oraz „Dora „ w typie Husky czekają na kochający i odpowiedzialny dom.
Zwierzęta są odrobaczone, zaszczepione, wysterylizowane. Nie oddamy psów na łańcuch!

Tel. 602 519 994 lub 781 942 999 lub 516 541 834.
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Remont budynku przedszkola 
w Dłutowie już wkrótce

Wypłata 500+
tuż przed Majówką

Trwa równanie dróg w gminie
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace przy równaniu drogi Koty – Wąpiersk. Do utwardzenia drogi wykorzystano 92 tony kamienia polnego 
kamienia , który zebrany został podczas czynu społecznego przez mieszkańców obu wsi. Inicjatorami tego czynu byli sołtysi Wiesław Kraszewski 
oraz Hanna Krezymon. Początkowo utwardzony zostanie najbardziej uciążliwy odcinek drogi, a  w  najbliższych tygodniach sukcesywnie 
polepszane zostaną kolejne, wskazane przez sołtysów odcinki dróg gminnych.

Wraz z  końcem marca 
ogłoszono  przetarg  na 
modernizację budynku oddziału 
przedszkolnego w  Dłutowie. 
Długo wyczekiwany nie tylko 
przez mieszkańców, ale przede 
wszystkim przez korzystających 
z  budynku remont planowany 
jest  pod koniec czerwca, po 
zakończeniu roku szkolnego. 
Podczas prac przeprowadzony zostanie gruntowny remont całego 
budynku, m. in. posadzek, ścian, instalacji elektrycznej, a także instalacji 
centralnego ogrzewania. Wymienione zostanie również przyłącze 
kanalizacji sanitarnej, a  cały budynek zostanie ocieplony. Całkowity 
koszt inwestycji przewidzianej w tegorocznym budżecie to 200 tys. zł.
Remont zakończy się wraz z końcem wakacji, dzięki czemu nowy rok 
szkolny dzieci rozpoczną już w  świeżo wyremontowanym budynku. 
Wykonawcą inwestycji będzie firma Kamix, która wygrała przetarg.

Pierwsze wypłaty świadczeń z programu 500+ w Lidzbarku
1 kwietnia w  całej Polsce ruszył program Rodzina 500+, a  już pod 
koniec kwietnia pierwsze wypłaty trafią do mieszkańców naszej 
gminy. 25 kwietnia pieniądze trafią do osób, które w  wypełnianych 
dokumentach zaznaczyły przelew pocztowy, natomiast od 28 do 30 
kwietnia alfabetycznie zrealizowane zostaną przelewy tradycyjne. 
Podobne terminy będą obowiązywały w  kolejnych miesiącach. 
Dotychczas do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiło 630 
wniosków w tym ponad 200 wypełnionych drogą internetową.
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Native speaker w klasie dwujęzycznej

W minioną środę, lekcję języka angielskiego 
w  klasie dwujęzycznej lidzbarskiego gimnazjum 
przeprowadził  native speaker Reuben Malulu 
z  Kenii. Na zajęciach, oprócz uczniów i  nauczycieli 
obecny był również pomysłodawca utworzenia 
klasy dwujęzycznej burmistrz Maciej Sitarek 
oraz dyrektor szkoły Janusz Ławicki. Burmistrz 
Lidzbarka podziękował za zaproszenie, a  także 
wyraził swoje zadowolenie z  tego, że młodzież 
może uczestniczyć w  takich lekcjach i  polepszać 
swoją znajomość języka angielskiego. Lekcja była 
w  całości przeprowadzona w  języku angielskim 
a  jej celem, zgodnie z  wcześniejszymi obietnicami 
było zapewnienie uczniom kontaktu z  rodzimym 
użytkownikiem języka obcego. Z  uwagi na to, że 
podstawowym celem kształcenia w  nauczaniu 
języków nowożytnych w oddziałach dwujęzycznych 
jest  swobodne porozumiewanie się w  języku 
obcym, istnieje konieczność zapewnienia uczniom 
regularnego kontaktu z  autentycznym językiem 
poprzez spotkania z  rodzimymi użytkownikami 
języka angielskiego. Jest to wymaganiem 
nakreślonym w  podstawie programowej. Lekcja 
z  udziałem pana Malulu, była dla uczniów cennym 
doświadczeniem, które umożliwiło im sprawdzenie 
swoich umiejętności językowych.

O Ś W I A T A

Co słychać w naszych szkołach...
Noc gier w Szkole Podstawowej w Lidzbarku

1 kwietnia w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbyła się Noc gier. 
W imprezie tej brali udział uczniowie klas piątych i szóstych. Pro-
gram imprezy był bardzo różnorodny i ciekawy, a na uczestników 
imprezy czekało mnóstwo atrakcji. Uczniowie mieli okazję sko-
rzystać z następujących sal: kinowa, salon gier komputerowych , 
gry stolikowe, rozgrywki sportowe. Ponadto w  czasie tej  impre-
zy nad  bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele: Elżbieta 
Majder, Dorota Fryza oraz Jolanta Kordalska, a także pracownik 
obsługi Alina Dyrcz oraz dyrektor Beata Piątkowska, która z zaan-
gażowaniem brała udział w sportowych rozgrywkach.
Uczniowie bardzo chętnie grali w gry planszowe oraz komputero-
we. Dużym zainteresowaniem cieszyły się duże warcaby umiesz-
czone na podłodze, które były prawdziwą atrakcją tego wieczoru. 
Sportowcy chętnie grali w piłkę nożną, piłkę ręczną oraz siatków-
kę. Udowodnili, że sporty drużynowe nie mają dla nich żadnych ta-
jemnic, a współpraca w drużynie może być prawdziwą przyjemno-
ścią. Kinomaniacy natomiast miło spędzili czas podczas projekcji 
filmu pt. Władca pierścieni. W czasie przerw wszyscy przebywali 
w wyznaczonych klasach, gdzie można było odpocząć i naładować 
baterie do dalszej zabawy. Impreza zakończyła się o godzinie 23. 
Miło spędzone chwile na  pewno pozostaną w  pamięci uczestni-
ków na długo, a pomysł zorganizowania Nocy gier zapewne zosta-
nie wykorzystany w następnym roku szkolnym.

Szkolny Konkurs Recytatorski w Wąpiersku

6 kwietnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego 

Witosa w  Wąpiersku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. 
Organizatorami tej corocznej imprezy były: Dorota Zalewska 
i Maria Gutowska. Zadaniem uczestników, wcześniej wyłonionych 
w  eliminacjach klasowych, było przygotowanie do recytacji 
wiersza lub fragmentu prozy jednego autora. Jurorzy, którymi 
byli: pan dyrektor Piotr Kościński oraz nauczyciele naszej szkoły, 
brali pod uwagę dobór repertuaru, dykcję, interpretację utworu 
oraz ogólny wyraz artystyczny. W  zmaganiach prezentowania 
utworów poetyckich wzięło udział 22 uczestników.
Nagrody i wyróżnienia zdobyli:
Kategoria „0”: I  miejsce – Kamil Igelski, II miejsce – Lena 
Chojnacka, III miejsce – Izabela Kraszewska Wyróżnienie: 
Mikołaj Sobotka.
Kategoria I-III: I miejsce – Małgorzata Czuba, II miejsce – Kamil 
Świniarski, III miejsce – Nikola Rolka Wyróżnienia: Dominika 
Kościńska i Zuzanna Pater.
Kategoria IV-VI: I  miejsce – Paulina Olszewska, II miejsce – 
Dawid Rolka, III miejsce – Zuzanna Ziółkowska Wyróżnienia: 
Mikołaj Kapiński i Izabela Wiśniewska.

Koncert w Przedszkolu Miejskim

13 kwietnia w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku odbył się kon-
cert muzyczny. Dzieci poznały brzmienie akordeonu i gitary kla-
sycznej, a  poza słuchaniem utworów muzyki klasycznej miały 
możliwość same spróbować gry na tych instrumentach. Wszyscy 
bawili się bardzo dobrze. Występy muzyków nagrodzone były 
gromkimi brawami. 

O Ś W I A T A
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Triathlon to naprawdę sport dla każdego!

Już 2 i 3 lipca br. w Lidzbarku odbędzie się duża impreza sportowa. 
Hoffer Triathlon Energy Lidzbark opanuje miasto na dobre. Kilka-
naście tygodni przed eventem rozmawiamy z  Aldoną Dybuk, od-
powiedzialną za marketing i PR w spółce Energy Events, która jest 
organizatorem wydarzenia. 

Na jakim etapie są przygotowania 
do imprezy?
- Wszystko przebiega zgodnie z pla-
nem. Trwają uzgodnienia z  zarząd-
cami dróg w  sprawie wyłączenia 
z ruchu tych, na których rozgrywa-
ne będą zawody. Pracujemy z  part-
nerami, których juz pozyskaliśmy 
do projektu i  szukamy nowych do 
współpracy. Zlecamy produkcję 
wszystkiego, co jest nam potrzebne 
do realizacji imprezy. Aby zrealizo-
wać imprezę musimy przywieźć do 
Lidzbarka 2 tiry sprzętu. 

Triathlon to bardzo wymagający 
sport. Dla kogo jest ta impreza?
- Dla każdego! I  to nie żart. Sama 
zaczęłam trzy lata temu. Triathlon 
jest rzeczywiście wymagającym 
sportem, ale proszę zauważyć, że 
składa się z  trzech dyscyplin, które 
większość mieszkańców Lidzbarka 
uprawia. Pływanie, jazda na rowe-
rze i bieganie. 

Ale wykonanie wszystkiego na raz 
to wyczyn…
- I tak i nie. Każdy, kto poświęci 6 – 8 
tygodni trenując trzy razy w  tygo-
dniu ukończy zawody na dystansie 
1/8 IronMana i  gwarantuję, będzie 
miał z tego dużą satysfakcję. 

Wszystko dobrze, ale co z tymi, którzy nie potrafią pływać?
W 6 – 8 tygodni przecież się nie nauczą…
- Dla tych, którzy nie będą się czuli pewnie w wodzie jest możliwość 
startu w  sztafecie triathlonowej. Mówiąc najprościej szukamy sobie 
dwóch znajomych i tworzymy zespół – jeden płynie, drugi jedzie na ro-
werze, a trzeci biegnie. Rywalizacja jest szybka i dynamiczna, a każdy 
rywalizuje w dyscyplinie, która mu najbardziej odpowiada. Tutaj mamy 
dwa dystanse do wyboru - 1/4 IronMan (950 m pływanie, 45 km rower 
i  10,5 km bieg) i  1/2 IronMan (1900 m pływania, 90 km na rowerze 
i 21,1 km bieg). Jak widać to jest impreza dla każdego, tak więc zapra-
szam na start!

To powiedzmy jeszcze jakie atrakcje szykujecie dla zawodników i ki-
biców w weekend 2 – 3 lipca w Lidzbarku?
- Będzie tego sporo. Zaczynamy w  sobotę, 2 lipca od godziny 15. 
Otwieramy strefę EXPO na stadionie miejskim. Znajdą się tam sto-
iska dla triathlonistów ze sprzętem, ale również stanowiska medyczne 
z poradami dla aktywnych. Będą z nami specjaliści zajmujący się profe-
sjonalnie sportowcami, będą odżywki i suplementacja. Po godzinie 17 
rozpoczynamy zawody charytatywne na plaży miejskiej dla mieszkań-
ców i turystów. Będą to cross kajaki. Dwuosobowe zespoły wykonują 
najpierw kilka ćwiczeń na plaży, dobiegają do kajaków, opływają boje 
i  wracają na plażę. Tam ponownie kilka ćwiczeń i  dobieg do mety. 

Symboliczne wpisowe w  całości przeznaczymy na cel charytatyw-
ny, bo chcemy pomagać tym, którzy mają mniej szczęścia niż my i nie 
mogą uprawiać sportu. Planujemy także muzyczną niespodziankę dla 
wszystkich, którzy odwiedzą nas na plaży. Natomiast w dniu zawodów 

dzięki współpracy z Nadleśnictwem 
Lidzbark i  Lasami Państwowymi 
otwieramy na stadionie bardzo cie-
kawą strefę dla dzieci, z elementami 
edukacyjnymi. Tak jak już wcześniej 
mówiłam, cały czas pracujemy, więc 
niemal ze stu procentową pewno-
ścią mogę powiedzieć, że to nie ko-
niec atrakcji. 

Spora część miasta będzie za-
mknięta dla ruchu drogowego?
- Rzeczywiście w  dniu 3 lipca wy-
stąpią dla mieszkańców Lidzbarka 
niedogodności związane z zamknię-
ciem części ulic dla ruchu drogo-
wego. Dlatego bardzo prosimy 
o  zrozumienie. Organizacja takiej 
imprezy i  bezpieczeństwo zawod-
ników to dla nas priorytet. Triath-
loniści, którzy pokonują trasę na 
rowerach czasowych bardzo często 
poruszają się na prostych i płaskich 
odcinkach z prędkością powyżej 40 
km/h, a  na zjazdach często mkną 
nawet 70 km/h. Bezpieczeństwo 
wszystkich zawodników i  kibiców 
jest dla nas najważniejsze, dlatego 
ulice muszą zostać wyłączone z ru-
chu drogowego. Zawodnicy mają 
obowiązek poruszać się w kaskach, 
a  cała trasa będzie zabezpieczona 
zarówno przez Policję, Straż Pożar-
ną, wolontariuszy jak i  oczywiście 
służby ratownictwa medycznego. 
Po zakończeniu uzgodnień z  za-

rządcami dróg przekażemy mieszkańcom z odpowiednim wyprzedze-
niem informację, jakie drogi będą wyłączone i jak długo. 

Jaki cel sobie stawiacie i jakie są plany związane z tą imprezą na ko-
lejne lata?
- Chcemy poruszyć Lidzbark i  sprawić, żeby coraz więcej osób żyło 
aktywnie. Proszę mi wierzyć, że prawie każdy mieszkaniec Lidzbarka 
i powiatu działdowskiego może wystartować w tej imprezie i stanąć na 
czerwonym dywanie, którym będzie wyłożone ostatnie 100 metrów 
dobiegu do mety. Plany związane z imprezą w Lidzbarku mamy ambit-
ne, ale wszystkiego dzisiaj nie zdradzimy. Przed nami pierwszy krok, 
który jak wiadomo jest najtrudniejszy, zrobimy go 2 i 3 lipca, a potem 
możemy umówić się na kolejną rozmowę. Jedno jest pewne – warunki 
są tutaj wręcz idealne – wyremontowana plaża, świetny asfalt i dobre 
trasy biegowe. W  pobliżu jest stadion, który jest naturalną metą na-
szych zawodów. Wierzymy, że dzięki tegorocznej imprezie w  przy-
szłym roku listy startowe zamknięte zostaną z wyprzedzeniem, bo ci 
którzy przyjadą do Lidzbarka, zachwycą się miastem i okolicami tak jak 
my, powiedzą innym, że warto tutaj przybyć. 
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Co słychać w bibliotece...
Tydzień z Internetem 2016

W środę, 16 marca o  godzinie 16:00, w  Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Lidzbarku odbyło się spotkanie w ramach 
ogólnoeuropejskiej akcji Tydzień z  Internetem. Tematem 
przewodnim tegorocznej kampanii były bezpieczne zakupy przez 
Internet. Główna część spotkania składała się z quizu, w trakcie 
którego uczestnicy w  formie zabawy zdobywali podstawową 
wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z  Internetu, 
szczególnie w zakresie dokonywania zakupów. W czasie dyskusji 
poszerzano między innymi wiedzę na temat takich zagadnień jak: 
Jakie dane są niezbędne do realizacji zamówienia? Których danych 
sprzedawca nie ma prawa od nas wymagać?, Jak sprawdzać 
wiarygodność sklepów internetowych?, Jak bezpiecznie płacić 
za zakupy?, Jakie są podstawowe prawa konsumenckie przy 
zakupach w Internecie? Kto może pomóc w dochodzeniu swoich 
praw przy zakupach w  Internecie? Ci , którzy nie mogli wziąć 
udziału w  spotkaniu mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą 
praw konsumenckich na stronie akcji.
Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, 
której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do 
poznania możliwości, jakie daje Internet. Co roku włącza się w nią 
kilkadziesiąt krajów. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii 
wzięło udział 1200 instytucji i ponad 48000 osób. Koordynatorem 
akcji jest organizacja pozarządowa Telecentre-Europe, w Polsce 
koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
we współpracy z  wieloma partnerami. Patronem honorowym 
Tygodnia z Internetem 2016 jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Światowy Dzień Poezji w bibliotece

21 marca corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. 
Święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, którego celem 
jest promocja czytania, pisania, publikowania i  nauczania poezji 
na całym świecie. Ten dzień ma pomóc docenić poezję. Z  okazji 
tego dnia w  naszej bibliotece odbyły się twórcze warsztaty 
tworzenia poezji dla dzieci i  młodzieży. Z  wierszy znanych 
autorów powstawały zupełnie nowe utwory poetyckie. Poezja 
stała się impulsem do wspaniałej zabawy słowem i narzędziem, 
które pozwoliło amatorom tworzyć utwory literackie i cieszyć się 
procesem tworzenia. Powstałe poetyckie kolaże są dowodem na 
to, że poezja nie jest nudna, a dzięki wierszom profesjonalistów 
każdy mógł poczuć się jak znany i ceniony pisarz.

Zajęcia ruchowe w bibliotece

W każdą środę o  godzinie 16:00 dzieci i  młodzież biorą udział 
w zajęciach ruchowych z xboxem. Spotkania te, to nie tylko super 
zabawa, ale także czas spędzony na ćwiczeniach rozwijających 
koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną i kon-
dycję fizyczną. W czasie zajęć sportowych uczestnicy sprawdza-
ją swoje umiejętności między innymi: w  tenisie ziemnym, piłce 
nożnej, wspinaczce, wyścigach skuterów wodnych i  kręglach. 
Zajęcia taneczne zaś pozwalają poznawać nowe układy taneczne. 
Wszystkich chętnych zapraszamy w środy o godzinie 16:00. Do-
bra zabawa gwarantowana.

O Ś W I A T A

10

Muzyczne zajęcia w Klubie Malucha

W środę, 13 kwietnia zajęcia w Klubie Malucha „Sówka” odbywały się 
przy dźwiękach różnych instrumentów. Maluchy poznawały brzmienie 
między innymi marakasów, tamburynów, fletu oraz klaskanki. Mogły 
też same wypróbować jak gra się na poszczególnych instrumentach. 
Ogromną frajdę miały tworząc swój własny instrument z  makaronu 
i  grochu. Zajęcia odbywają się w  każdą środę o  godzinie 11:00 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku.

K U L T U R A
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Biegnij szkoło! Wygrana lidzbarskiego Welu

Awans kadetek LKS Wel Lidzbark 
do Półfinału Mistrzostw LZS 

w Piłce Siatkowej!
S P O R T

S P O R T S P O R T

„Biegnij szkoło” – to I  edycja Programu realizowanego w  Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego 
w Lidzbarku. Inicjatorem sportowego wydarzenia była dyrektor szkoły 
Dorota Sadowska. Program, na który pozyskano pieniądze z  PZU 
napisał nauczyciel liceum Michał Swiniarski i pedagog tej szkoły Jolanta 
Szczepaniak. Na jednej godzinie lekcyjnej – godzinie wychowawczej 
15 kwietnia wszyscy uczniowie i  nauczyciele pobiegli, ptruchtali lub 
przeszli 2 okrążenia wokół tzw. małego jeziorka na dystansie 2 km. 
Pogoda i  okoliczności przyrody były przepiękne. Uczniom wręczono 
pamiątkowe medale. Impreza, której celem jest popularyzowanie 
aktywnego, a  więc zdrowego stylu życia będzie kontynuowana 
w  następnych latach i  na godzinach wychowawczych – cyklicznie raz 
w miesiącu. Przy organizacji szkolnych biegów pomocy udzielił dyrektor 
MOSiR w Lidzbarku Krzysztof Kopowski i animatorzy sportu.

W sobotę, 9 kwietnia w Hali Sportowej przy ul. Nowej odbył się Turniej 
Eliminacyjny Piłki Siatkowej Kobiet LZS.
W  turnieju udział wzięły 3 drużyny: OSiR Rybno, LKS Wel Lidzbark 
– kadetki oraz LKS Wel Lidzbark – juniorki.  Awans do półfinału 
mistrzostw LZS uzyskała drużyna kadetek LKS Wel Lidzbark 
pokonując rywalki 2-0 i 2-0.

W sobotę, 16 kwietnia na lidzbarskim stadionie Wel Lidzbark rozegrał 
swoje spotkanie ligowe. Rywalem naszej drużyny była ekipa spod 
Elbląga Żuraw Godkowo. Pomimo bardzo trudnych warunków 
atmosferycznych i  ciągłych intensywnych opadach deszczu, piłkarze 
lidzbarskiego klubu odnieśli w tym spotkaniu zwycięstwo, robiąc tym 
samym kolejny krok do utrzymania w V lidze. Bramki w tym meczu dla 
naszej drużyny po świetnych asystach najlepszego zawodnika w tym 
meczu Mateusza Grusa zdobył Patryk Szrajder. 
Przed meczem odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Zasłużonego 
Działacza PZPN i  WMZPN, Tadeusza Błądowskiego – wieloletniego 
piłkarz, a  później działacza sportowego. Tadeusz Błądowski od 
kilkudziesięciu lat związany jest z  lidzbarskim sportem, a  w  tej 
chwili jest członkiem zarządu dwóch klubów: UPKS Poncio i  LKS 
Wel Lidzbark. Za swoją działalność społeczną uhonorowany został: 
Srebrną Odznaką PZPN oraz Złotą Odznaką WMZPN. Dekoracji 
dokonali burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz członek zarządu 
WMZPN Józef Obrębski.

W Hali Widowiskowo-Sportowej 9 kwietnia w sobotę odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Turniej podzielony był na poszczególne kategorie:

Mistrzostwa Lidzbarka w Tenisie Stołowym za nami !

Kat. Dziewczęta – kl. I-III szkół podstawowych: I – Wiktoria Szpejna.
Kat. Dziewczęta – kl. I-III gimnazjum: I – Paulina Łozińska.
Kat. Kobiety – OPEN: I – Magdalena Kornowska, II – Adela Łożińska, III – Ewelina Witkowska.
Kat. Chłopcy – kl. I-III szkół podstawowych: I – Paweł Witkowski, II – Miłosz Łożiński.
Kat. Chłopcy – kl. IV-VI szkół podstawowych: I – Igor Chojnacki, II – Antoni Rydel, III – Wiktor Nadolski.
Kat. Chłopcy – kl. I-III gimnazjum: I – Wiktor Chojnacki.
Kat. Mężczyźni – 16-50 lat: I – Piotr Woźniak, II – Leszek Ostrowski, III – Arkadiusz Antkiewicz.
Kat. Mężczyźni – 50+: I – Bogdan Cechowicz, II – Maciej Figurski, III – Roman Samelz.
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