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A K T U A L N O Ś C I

Lidzbark z ofertą inwestycyjną

odczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lidz-
barku zostało przyjęte studium uwarunko-
wań Miasta i  Gminy. Dzięki temu władzom 
będzie łatwiej przekonać zewnętrznych in-

westorów do stworzenia tu swoich zakładów pra-
cy. To kolejny krok ku uatrakcyjnieniu rynku pracy 
w Lidzbarku:

 - Od tego momentu jesteśmy w  pełni gotowi na roz-
poczęcie poszukiwań inwestora. Mamy gotowy kata-
log inwestycyjny, mamy całą ofertę również w  formie 
elektronicznej przygotowana w  językach angielskim, 
niemieckim i  polskim. Do oferty sporządziliśmy fi lm in-
westycyjny, który pokazuje tereny inwestycyjne zarów-

no wokół naszej lidzbarskiej obwodnicy jak i  w  terenie, 
który już posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego na wyjeździe z  Lidzbarka w  kierunku 
miejscowości Jeleń. Te przygotowane materiały posłużą 
nam jako podstawa do spotkań z  inwestorami – mówi 
burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark Maciej Sitarek.

Przygotowanie atrakcyjnych materiałów promocyj-
nych to oczywiście dopiero pierwszy krok na drodze 
do znalezienia zewnętrznych fi rm chcących inwe-
stować w  Lidzbarku. Zabiegi władz przynoszą już 
jednak efekty i  wkrótce poinformujemy o  nowym 
inwestorze.
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A K T U A L N O Ś C I

Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku 
pracy – spotkanie z gimnazjalistami

Pierwszy ślub w plenerze

A K T U A L N O Ś C I

W sobotę, 21 maja odbył się pierwszy w mieście 
ślubu w  plenerze. Od marca 2015 roku 
obowiązują nowe przepisy, zgodnie z  którymi 
można wziąć ślub cywilny poza urzędem stanu 
cywilnego. Muszą jednak zostać spełnione 
pewne warunki np. konieczność wyboru miejsca 
gwarantującego zachowanie powagi i doniosłości 
ceremonii, jak i  zachowanie bezpieczeństwa jej 
uczestników. Z  tej możliwości skorzystali Ania 
i  Jarek, którzy na miejsce swojej uroczystości 
wybrali Pomost nad Małym Jeziorkiem. To 
urokliwe i  spełniające te warunki miejsce. 
Zachęcamy pary do tworzenia niezapomnianych 
wspomnień i  zawierania związków małżeńskich 
w lidzbarskich plenerach.

Przygotowanie uczniów do wejścia w  dorosłe życie zawodowe to 
jedno z  zadań szkoły. Dlatego doradztwo edukacyjno-zawodowe 
jest integralną częścią szkolnego programu wychowawczo-
profilaktycznego. Decyzja o  wyborze zawodu jest bardzo ważna 
ponieważ to ona będzie miała ogromne znaczenie w  dalszym życiu 
młodego człowieka. To właśnie zawód określa miejsce jednostki 
w  społeczeństwie, przyjmowane przez nią systemy wartości, wzory 
zachowania, aspiracje i  ambicje życiowe. Z  tej okazji, 4 maja w  sali 
kinowej Domu Kultury odbyło się spotkanie z  przedstawicielami 
Zespołu Szkół Zawodowych w  Lidzbarku oraz firm oferujących 
praktyki odbyło się Wzięło w  nim udział 6 klas III Gimnazjum 
z  Lidzbarka oraz uczniowie Gimnazjum z  Dłutowa. Spotkanie miało 
na celu przekazanie wiedzy i  niezbędnych informacji powalających 
na świadomy i  racjonalny wybór dalszego kształcenia. W  spotkaniu 
uczestniczyli prezesi oraz przedstawiciele okolicznych firm: SE-DA, 
Skórpol, Color-Bet, Relax, Oristo,  Wolność. Meblarska Spółdzielnia 
Inwalidów oraz dyrektorzy Gimnazjum w  Lidzbarku i  w  Dłutowie, 
dyrektor ZS w  Lidzbarku Andrzej Piątkowski, a  także kierownik filii 
Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Węglewski. Prelekcję wygłosiła 
dr Danuta Oleksiak, konsultant ds. przedmiotów zawodowych 

z  Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Elblągu, która przedstawiła zgromadzonym, dlaczego warto wybrać 
Szkołę Zawodową.
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Kolejne inwestycje w trakcie realizacji

Sukcesywnie trwa realizacja zadań inwestycyjnych przewidzianych 
w tegorocznym budżecie Gminy. Zakończyła się przebudowa chodnika 
w m. Koty za 25 tys. zł, zrealizowana w części z funduszu sołeckiego, 
a także przebudowa chodnika w Starym Dłutowie na ul. Długiej. Cał-
kowity koszt inwestycji to 78 tys. zł. Przebudowane zostały również 
schody z  ul. Klonową za 35 tys. zł. W  trakcie jest przebudowa chod-
ników na ul. Brzozowej. Całkowity koszt tej inwestycji to 120 tys. zł. 

Burmistrz Lidzbarka zaprasza wszystkie osoby poszukujące pracy na spotkanie.
W piątek, 10 czerwca, o godz. 17.00 w sali kinowej lidzbarskiego domu kultury odbędzie 

się spotkanie organizacyjne w sprawie pracy w fi rmie Szkłomal oraz fi rmie Dreszler.
Firmy te oferują kilkadziesiąt miejsc pracy.

Wszystkich, którzy poszukują zatrudnienia zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.
Wśród wszystkich uczestników spotkania rozlosowana zostanie niespodzianka.

A K T U A L N O Ś C I

Letnie imprezy w Lidzbarku
Lato w naszym mieście zawsze kojarzy się ze świetną zabawą, dlatego 
już dziś zapraszamy na tegoroczne imprezy. 3 lipca zapraszamy 
do udziału w  pierwszej edycji Triathlon Energy. Zapisy wciąż 
trwają. Istnieje możliwość stworzenia sztafety lub wystartowania 
indywidualnie na wybranym dystansie. W  ostatni weekend lipca 
tradycyjnie obchodzić będziemy Dni Lidzbarka. Każdego dnia na 
scenie w  parku sportowo-rekreacyjnym przy Małym Jeziorku 
pojawią się gwiazdy. W piątek, 29 lipca zagra zespół Skaner, w sobotę 
podczas koncertowej nocy z  gwiazdami pojawi się na scenie Mario 
Bischin oraz Halina Młynkowa. W  niedzielę natomiast pobawić się 
będzie można przy cygańskich rytmach. Oprócz atrakcji muzycznych 
mieszkańcy będą mogli wziąć udział w licznych pokazach, konkursach 
oraz skorzystać z wystawionych stoisk handlowych. Szczegóły znajdą 
Państwo wkrótce na plakatach. Pod koniec wakacji - 21 sierpnia 
zapraszamy do parku sportowo-rekreacyjnego na I  Ogólnopolski 
Festiwal Bluesowy „Blues nad Jeziorkiem”. 23 października za to czeka 

nas w  sali widowiskowej MGOK I  Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Amatorskich Lidzbark 2016 „Lidzbarskie Spotkania z Teatrem”.

A K T U A L N O Ś C I

Trwają również prace przy przebudowie przejścia z ul. Jesionowej do 
ul. Okopowej za 30 tys. zł. Rozpoczęły się również prace przy remon-
cie drogi w Słupie, których koszt w części pokryty zostanie z funduszu 
sołeckiego. Inwestycja ta to koszt 85 tys. zł. Ponadto na boiskach na 
terenie miasta i gminy trwa instalowanie sprzętu sportowego oraz do-
stawa i montaż placów zabaw. Rozstrzygnięto również zapytanie ofer-
towe na urządzenie bulwaru miejskiego nad rzeką Wel.

Szukasz pracy? Przyjdź na spotkanie!
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Lidzbark na Festiwalu Cittaslow w Lubawie
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Nowe przedsiebiorstwa w Gminie I Warmińsko-Mazurski 
Konwent Animatorów Kultury

21 maja miasto Lubawa było gospodarzem Festiwalu Miast Cittaslow. 
To już druga edycja tej imprezy podczas której mieliśmy okazję 
zaprezentować lokalną żywność i  rękodzieło, a  całość dopełnić 
występem artystycznym rodzimego zespołu. 
Jako jedno z  24 miasteczek w  Polsce należących do sieci Miast 
Cittaslow, prezentowaliśmy się w Lubawskich Łazienkach znakomicie. 
Stoisko przygotowane zostało przez Urząd Miasta przy współpracy 
z  pracownikami MGOK, Kołem Gospodyń Wiejskich w  Bryńsku 
oraz dzięki wsparciu sołtysów i  lokalnych przedsiębiorców. 
Podczas trwania Festiwalu mieliśmy również okazję kibicować 
naszemu pełnomocnikowi Cittaslow, który wspierał reprezentację 
przedstawicieli miast Cittaslow w  rozegranym meczu piłki nożnej 
przeciwko reprezentacji Lubawy. Zapraszamy wszystkich za rok na 
Festiwal Miast Cittaslow do Kalet.

Od początku roku ma terenie miasta i  gminy Lidzbark zarejestro-
wanych zostało 29 podmiotów gospodarczych. Na przełomie maja 
i  czerwca planowane jest oficjalne otwarcie w  centrum Lidzbarka 
dwóch dużych sklepów: Drogerii Jawa oraz Pepco. W ostatnim czasie 
otwarta została również nowa kwiaciarnia Bratek na ul. Nowy Rynek. 
Cieszy nas fakt, tworzenia i  powstawania nowych miejsc pracy dla 
mieszkańców. Witamy wszystkich nowych przedsiębiorców i życzymy 
powodzenia na rynku pracy. 

10 i 11 maja lidzbarski ośrodek kultury gościł, jako organizator, uda-
ne i  ważne wydarzenie – Pierwszy Warmińsko-Mazurski Konwent 
Animatorów Kultury „Jezioro Kultury”. Założeniem tej prekursorskiej 
w regionie inicjatywy było spotkanie ludzi zajmujących się na co dzień 
działalnością kulturalną, mające służyć wymianie i  wzbogaceniu do-
świadczeń oraz inspiracji do dalszej aktywności. W sali widowiskowej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Lidzbarku wykłady popro-
wadzili: wybitni liderzy społeczności lokalnych, animatorzy kultury, 
trenerzy personalni, a także osobowości stanowiące sedno kultury – 
a więc sami artyści (na lidzbarskim konwencie gościli chociażby człon-
kowie „Poławiacze Pereł Improv Teatr” z Lublina).

A K T U A L N O Ś C I

OGŁOSZENIE

3 czerwca o godzinie 10.00 na Orliku przy ulicy Grabuzy w ramach projektu Młody Obywatel cofniemy się 
w przeszłość gier i zabaw naszych dziadków. Kronika sportowa i takie gry jak klasy, kapsle czy gra w gumę 
połączone z turniejem piłki nożnej, zumbą oraz koncertem gwarantują dobra zabawę dla całej rodziny.

Celem imprezy jest pomoc naszej koleżance Marcie Burzyńskiej.
Musicie być tu z nami! Czekamy na Was.
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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

Trwa renowacja
zabytkowych kamienic

Kalendarz wydarzeń
- czerwiec 2016 

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami
ulic Jeleńska i Myśliwska

We wtorek, 17 maja Burmistrz Maciej Sitarek po roku ponownie 
spotkał się z  mieszkańcami ulic Jeleńskiej oraz Myśliwskiej. Na 
spotkaniu omówione zostały zrealizowane inwestycje, zadania 
inwestycyjne gminy na kolejne lata oraz plany, pomysły i  inwestycje 
możliwe do zrealizowania na terenie osiedla przy współpracy gminy ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową.
Na spotkaniu obecni byli zastępca burmistrza Janusz Bielecki, radni 
Michał Dzimira oraz Radosław Fryza, a  także prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Jan Sarnowski.
Zgromadzeni mieszkańcy, choć widzą wiele potrzeb swojej okolicy 
przyznali, że stan tego rejonu miasta w  ostatnim roku znacząco 
się poprawił oraz, że widzą duży wkład pracy i  inicjatywy na rzecz 
poprawy życia na osiedlu. Na koniec spotkania burmistrz podziękował 
mieszkańcom za liczne przybycie licząc na owocną współpracę 
mieszkańców i  spółdzielni mieszkaniowej, która przyczyni się do 
rozwoju osiedla, jak i całej gminy.

W najbliższym czasie rozpocznie się renowacja zabytkowych kamienic 
na terenie naszego miasta. Podobnie jak w ubiegłym roku, odnowione 
zostaną elewacje kamienic, tym razem przy ul. Stare Miasto 24 oraz 
Działdowska 15.

Data Nazwa wydarzenia Miejsce

03.06.,
godz. 18.00

Gala Mecenatu
Kultury 2016

Sala widowiskowa
MGOK

03.06.,
godz. 10.00

Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych

Kościół
Św. Wojciecha

04.06.,
godz. 20.00

Noc Bibliotek
Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

08.06.,
godz. 11.00

 
Zajęcia Klubu Malucha

„Sówka”
Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna 

11.06.,
godz. 16.00

 
Spektakl dla maluchów, 

Chatka Puchatka ”
MGOK

15.06.,
godz. 11.00

Zajęcia Klubu Malucha
„Sówka”

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna

17.06.,
godz. 16.00

 
Przegląd Zespołów i Kapel 
Weselnych Chałtura 2016

Małe Jeziorko

22.06.,
godz. 11.00

 
Zajęcia Klubu Malucha

„Sówka”
Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

29.06.,
godz. 11.00

Zajęcia Klubu Malucha
„Sówka”

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
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Lidzbarska Majówka

Tegoroczna Majówka w  Lidzbarku to seria imprez, podczas których 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 30 kwietnia harcerze z lidzbarskiego 
ZHP zorganizowali pieszy rajd wokół Jeziora Lidzbarskiego, w którym 
udział wzięły całe rodziny. 2 maja odbył się Festiwal Biegowy dla 
dzieci i dorosłych, którego zwieńczeniem był bieg „Lidzbarska 10’tka”. 
W  zawodach udział wzięło prawie 600 zawodników, a  wśród dzieci 
rozlosowany został rower. Majówkę zakończył konkurs piosenki 
„Śpiewać każdy może” zorganizowany przez MGOK w Lidzbarku.

A K T U A L N O Ś C I
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Gminne Obchody Dnia Strażaka

Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka zorganizowane zostały 
w dniach 7-8 maja. Cała uroczystość rozpoczęła się w sobotę apelem 
oraz mszą świętą. Po mszy pododdziały strażaków wraz z zaproszony-
mi gośćmi przemaszerowały na cmentarz, gdzie zostały złożone kwiaty 
pod pomnikiem zasłużonych strażaków. Największe atrakcje strażaccy 
ochotnicy przygotowali na niedzielne popołudnie. Świętowanie rozpo-
częto od inscenizacji gaszenia pożaru sprzed 100 lat, w którym udział 
wziął burmistrz miasta Maciej Sitarek odgrywając rolę ówczesnego 
burmistrza. Następnie strażacy zaprezentowali pokaz usuwania skut-
ków burzy oraz gaszenia na przykład samochodu najnowszym sprzę-
tem strażackim. Gminne obchody Dnia Strażaka zwieńczyło zwiedza-
nie Warmińsko-Mazurskiego Muzeum Pożarnictwa.

A K T U A L N O Ś C I
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Dzień Prymusa w lidzbarskim Gimnazjum

Mistrzowie Matematyki 
z Kiełpin

Wycieczka do obserwatorium 
astronomicznego w Truszczynach

9 maja uczniowie Gimnazjum z Lidzbarka pod kierunkiem nauczycieli po-
jechali na wycieczkę do obserwatorium astronomicznego w Truszczynach.
Pomysłodawcą i  konstruktorem obserwatorium astronomicznego 
w  Truszczynach jest pasjonat astronomii Robert Szaj, szef Fundacji Ni-
colaus Copernicus i Stowarzysznia Instytut Ekoprussia. 9 maja Merkury 
znalazł się w jednej linii z Ziemią i Słońcem, pomiędzy nimi. Dzięki temu 
uczniowie mogli być świadkami jego przejścia przed tarczą Słońca.
Tranzyt rozpoczął się o godz. 13.12 polskiego czasu. Planeta zetknęła się 
wówczas z brzegiem tarczy Słońca. Maksimum tranzytu nastąpiło o godz. 
16.56, a Merkury opuścił tarczę słoneczną o 20.41.
Inicjatorem wycieczki dla gimnazjalistów o  szerokich zainteresowaniach 

astronomiczno-przyrodniczych był Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku.

O Ś W I A T A

O Ś W I A T A

Uroczystość odbyła się 5 maja, na którą zaproszeni zostali uczniowie 
uzyskujący najlepsze wyniki w nauce oraz ich rodzice.
– Cezary Kraszewski - 3f - laureat konkursu historycznego i konkursu 
wos 
– Aleksandra Zielińska - 3d - finalistka konkursu chemicznego, 
najwyższa średnia ocen na poziomie klas trzecich, średnia-5.57 
– Przemysław Gyża - 3f - finalista konkursu języka angielskiego 
– Monika Gęborys - 3c - finalistka konkursu geograficznego 
– Monika Grześkiewicz - 3a - finalistka konkursu języka niemieckiego 
– Daria Rzymowska - 3c - finalistka konkursu j.polskiego 
– Jakub Goszka - 2e - za udział w konkursie języka niemieckiego, 
bardzo dobre wyniki w nauce -5.54, najwyższa średnia ocen na 
poziomie klas drugich 
– Małgorzata Celmer -1b - najwyższa średnia ocen na poziomie klas 
I i najwyższa średnia w szkole -5,81 
– Kinga Nowińska - 1b - najwyższa średnia ocen na poziomie klas I
i najwyższa średnia w szkole -5,81 
– Julia Roch - 1b - najwyższa średnia ocen na poziomie klas 
I i najwyższa średnia w szkole -5,81 
– Joanna Czaplińska -2c - średnia ocen 5.54 
– Weronika Milz -2e - średnia ocen 5.54

Uczniowie zostali obdarowani statuetkami przez dyrektora szkoły 
a  ich rodzice otrzymali dyplomy i  gratulacje.  Wyróżnieni zostali też 

W kwietniu w Szkole Podstawowej w Kiełpinach nauczyciel matematyki 
pani Ewelina Falba zorganizowała dla uczniów Szkolny Konkurs 
Matematyczny 2016. Testy pisały dzieci z  oddziału przedszkolnego 
oraz uczniowie klas I-VI. Przed rozpoczęciem konkursu, na zachętę 
uczestnicy otrzymali naklejki z  logo konkursu. Wyniki konkursu 
zostały ogłoszone 5 maja. Z  każdej klasy został wyłoniony  MISTRZ 
MATEMATYKI.

Mistrzami Matematyki w poszczególnych klasach zostali:
Oddział Przedszkolny
Rocznik 2010 – MISTRZ MATEMATYKI Maciej Ciesielski 
Rocznik 2009 - MISTRZ MATEMATYKI Julia Sobotka,
Klasa I 
MISTRZ MATEMATYKI – Nikola Dąbrowska
Klasa II 
MISTRZ MATEMATYKI – Kuba Kruszewski
Klasa IV 
MISTRZ MATEMATYKI – Szymon Jaroszewski
Klasa V 
MISTRZ MATEMATYKI – Karol Puczyński
Klasa VI 
MISTRZ MATEMATYKI – Krystian Stankowski

Mistrz matematyki w każdej klasie otrzymał statuetkę oraz nagrodę, 
a pozostali uczniowie nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i  nagrody pocieszenia. Nagrody na konkurs  ufundował pan 
Jan Falba FalbaTech z Lidzbarka.

nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursów: Barbara 
Stodolska, Andrzej Kacprzak, Lucyna Talarowska-Dzimira,Jolanta Bo-
rzymowska, Iwona Figurska,Anna Ponieważ, Beata Gumińska. Spotka-
nie uprzyjemnili uczniowie przygotowując spektakl słowno-muzyczny 
pod kierunkiem Lidii Ostrowskiej i Justyny Szostek.

O Ś W I A T A
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Światowy Dzień Książki

XIII Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek w Lidzbarku

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Form 
Tanecznych Lidzbark Miasto Rytmu

24 kwietnia odbył się Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Form 
Tanecznych “Lidzbark Miasto Rytmu”. Złożone ze znawców tańca 
jury przyznało trzy pierwsze miejsca w  obu kategoriach tanecznych 
(“różne formy” i “taniec ludowy”) i niezależnie od wieku wykonawców. 
Nagrodzeni artyści otrzymali “czeki” – nagrody pieniężne ufundowane 
przez obecnego na Festiwalu burmistrza Lidzbarka, Macieja Sitarka. 
Przyznano także wyróżnienia wraz z upominkami, a także – dla każdego 
z zespołów – dyplomy za udział. – To ważne, że Pierwszy Ogólnopolski 
Festiwal Form Tanecznych odbył się w dniu święta patrona Lidzbarka, 
świętego Wojciecha – podkreślił Maciej Sitarek. Można więc liczyć na 
cykliczną kontynuację tego udanego wydarzenia. 

23 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Doroczne święto organizowane przez 
UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony 
własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten 
po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Co roku w lidzbarskiej 
bibliotece organizowane są różnorodne zajęcia i spotkania. W tym 
roku  zaprosiliśmy uczniów klas II Szkoły Podstawowej w Lidzbarku 
na spotkanie „Opowieści pani książki”, na którym dzieci zapoznały 
się z historią książki, czyli jak dawniej wyglądała książka i jak wygląda 
dziś. Uczniowie klasy VI wzięli udział w spotkaniu „Mobilne czytanie”, 
w czasie którego poznawali różne aplikacje do czytania i strony, na 
których można przeglądać cyfrowe zasoby bibliotek. Chętni zaś 
czytelnicy naszej biblioteki tworzyli swoją pierwszą wirtualną książkę. 
Każdy kto stworzył opowieść otrzymał słodką niespodziankę.

W dniach 8-15 maja odbył się XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pn. 
„Biblioteka inspiruje”. W lidzbarskiej książnicy w tym wyjątkowym dla 
bibliotek Tygodniu odbył się szereg różnorodnych spotkań. Tydzień 
Bibliotek rozpoczęto od odwiedzin grup przedszkolnych z Przedszkola 
Miejskiego w  Lidzbarku . Dzieci zwiedzały bibliotekę i  poznawały 
księgozbiór. Dowiedziały się jakie ciekawe książki znajdują się 
w  bibliotece, co trzeba zrobić żeby zostać użytkownikiem biblioteki 
i co interesującego można robić w bibliotece. W tym samym dniu grupa 
chętnych dzieci wzięła udział w  zajęciach „Dzieci tworzą”, w  czasie 
których poznawano różne aplikacje na tablet, które pozwalają tworzyć 
i  rozwijać kreatywność młodych ludzi. W  drugim dniu bibliotecznego 
święta odbyło się gminne dyktando o tytuł „Małego Mistrza Ortografii 
2016”. Uczniowie szkół podstawowych z  Lidzbarka, Słupa i  Kiełpin 
zmierzyli się z tekstem najeżonym różnymi pułapkami ortograficznymi. 
Po południu zaś seniorzy brali udział w  zajęciach edukacyjnych 
„Mobilny senior” i  dowiedzieli się po co człowiekowi tablet. W  środę 
odbyło się kolejne spotkanie Klubu Malucha „Sówka” i  warsztaty 
malarskie „Świat akwareli” . W  czwartkowy poranek gościem 
biblioteki był Paweł Beręsewicz – znany polski autor książek dla dzieci 
i młodzieży. W Tygodniu Bibliotek odbył się również XI gminny konkurs 
recytatorski poezji dziecięcej „Recytować każdy może” dla uczniów 
klas „0” szkół podstawowych i  przedszkoli miasta i  gminy Lidzbark 
. Tego samego dnia dorośli uczestniczyli w  warsztatach rękodzieła 
artystycznego. W ostatnim dniu Tygodnia Bibliotek odbył się konkurs 
pięknego czytania dzieł Henryka Sienkiewicza o tytuł „Mistrza pięknego 
czytania”. XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek zakończyły warsztaty 
twórcze z  książką dla dzieci „Zabawa w  maga”. W  obchody Tygodnia 
Bibliotek włączyły się także Filie Biblioteczne, które przygotowały 
atrakcyjne spotkania. Filia Biblioteczna w  Wąpiersku zorganizowała 
zajęcia plastyczne „Szkice kredą”, pogadankę „Biblioteka inspiruje 
czy zgadzacie się?”, spotkanie dla dzieci „Rozwijanie przez czytanie” 
oraz zajęcia plastyczno – edukacyjne „Biblioteka inspiruje – kim będę 
gdy dorosnę ?”. Filia Biblioteczna w Bryńsku zaś wraz z nauczycielami 
ze Szkoły Podstawowej zorganizowała nocne czytanie pod tytułem 
„Czytanie do podusi”.

K U L T U R A

K U L T U R A

Na rogu ulic Piaski i Działdowska utworzono skwerek Cittaslow 
informujący o tym czy jest Stowarzyszenie Miast Dobrego życia 
oraz jakie są jego główne idee.

FOTOmigawka
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Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych

Podium dla lidzbarskich
kanadyjkarek

Talentiada
S P O R T

S P O R T

S P O R T

21 maja na stadionie miejskim w Lidzbarku odbyły się Gminne Igrzyska 
Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych, w których wzięły udział 
cztery szkoły Gminy Lidzbark. Ich celem było wyłonienie mistrzów 
w poszczególnych konkurencjach, takich jak: skok w dal, rzut piłeczką 
palantową, bieg na dystansie 60 m oraz 400 m. Uczniowie brali 
udział w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, za wyjątkiem 
sztafety. Organizatorem Igrzysk była Szkoła Podstawowa Lidzbarku. 
Wśród zaproszonych gości pojawili się: burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek, dyrektor ZEASiP-u Zygmunt Osmański i dyrektor MOSIR-u 
Krzysztof Kopowski.  Jak co roku podczas otwarcia Igrzysk wsparła 
nas Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Lidzbarku pod kierownictwem kapelmistrza Grzegorza Orłowskiego, 
która poprowadziła przedstawicieli szkół podstawowych, startujących 
w zawodach.

Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce – SP Lidzbark 

II miejsce – SP Dłutowo 
III miejsce  - SP Kiełpiny 
IV miejsce – SP Bryńsk

Nagrody dla najlepszych zawodników Igrzysk ufundował Burmistrz 
Lidzbarka pan Maciej Sitarek. 

W dniach 20-22 maja w  miejscowości Wolsztyn odbyły się XXXII 
Długodystansowe Mistrzostwa Polski – Ogólnopolskie Regaty 
Długodystansowe Dzieci. Po raz pierwszy w zawodach o tak wysokiej 
randze wzięły udział dziewczęta z  Lidzbarka. Nasze uczestniczki 
spisały się na Regatach bardzo dobrze. Doskonale poradziły sobie ze 
stresem przedstartowym oraz napięciem związanym z doświadczeniem 
przeciwniczek. Sukces naszych uczestniczek w  postaci dwóch medali 
spotkał się z  ogromnym zaskoczeniem trenerów i  zawodniczek 
z  innych klubów. Nasze dziewczęta startowały w  kategorii młodziczki 
z  rocznikiem starszym, czyli 2002-2003, zdobywając dwa medale – 
złoty – Amelia Braun oraz brązowy – Natalia Marońska. Bez dwóch zdań 
jest to sukces zarówno samych zawodniczek jak i  zaplecza starszych 
lidzbarskich kanadyjkarek i kanadyjkarzy. Wspierają się oni wzajemnie 
i  motywują do treningów niezależnie od aury i  panujących często 
trudnych warunków na wodzie. Przed nami sprinterskie Mistrzostwa 
Polski w Bydgoszczy. Trzymajcie za nas kciuki! 

14 maja na Orliku przy ul. Garbuzy swoje umiejętności piłkarskie 
zaprezentowało 17 chłopców.
Młodzi fascynaci piłki nożnej rozegrali 17 kolejek po 5 minut mecz. 
W  każdej kolejce, zawodnicy byli w  innych drużynach zdobywając 
indywidualne punkty zapisywane na specjalnej tablicy. Talentiadę 
wygrał Błażej Nawrocki, drugie miejsce zajął Igor Wilamowski, trzecie 
miejsce Kacper Blank, zaś czwarte miejsce Marcin Kochański.
Podczas turnieju w  sprawach technicznych oraz w  sędziowaniu 
animatorowi orlika Sebastianowi Nawrockiemu pomagał wolontariusz 
Bartosz Stefański.
W  przerwie można było napić się gorącej herbaty, a  po zakończeniu 
piłkarskich zmagań, każdy otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz 
drobne upominki.
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