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Nowi dyrektorzy lidzbarskich szkół
22 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli 
z  terenu naszej Gminy. Spotkanie było okazją do omówienia spraw związanych z  przygotowaniem do 
roku szkolnego, szkolnych remontach, a  także planowanych innowacjach w  naszych szkołach. Wśród zaproszonych 
znaleźli się także nowi dyrektorzy trzech placówek oświatowych z terenu naszej Gminy, którzy rozpoczną pracę wraz 
z początkiem nowego roku szkolnego. 

Czytaj więcej str. 5

A K T U A L N O Ś C I

od lewej Wojciech Nowiński, Katarzyna Trzcińska-Raczkowska, Anna Gużyńska
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Wrac race po raz pierwszy w naszej gminie
Ryk silników, kłęby dymu i zapierające 
dech w piersiach wywrotki! Takiej imprezy 
nasza gmina jeszcze nie widziała!

Pierwszy wrac race zgromadził w  Bełku dziesiątki 
kibiców. Mimo kilku awarii i wywrotek wszyscy uczestnicy 
(o własnych siłach lub z drobną pomocą) dotarli do mety. 
Wyścigi ciągników i  wraków z  pewnością dostarczyły 
wszystkim zgromadzonym nie lada emocji. Ogromne 
gratulacje dla zwycięzców i  wszystkich uczestników za 
odwagę wzięcia udziału w zawodach. I przede wszystkim 
dla organizatorów, bez których ta impreza by się nie 
odbyła.

Kalendarz 
wydarzeń Psiaki do adopcji

Heti, Oskar, Lusia, Roxi, Odi, Olli, Misio, Mia, Kira i Fazi to 
psiaki, które obecnie czekają w lidzbarskim przytulisku na 
adopcje i swoje własne domy, które się nimi zaopiekują.

Warto je poznać są kochane i przecudowne.

7
września

Święto Żurawiny w Jeleniu

8
września

Turniej Sołecki
w piłkę nożną

Fest Kartofel w Kotach

21
września

Święto Cebuli we Wlewsku

28
września

15
września

Koncert galowy gwiazd 
polskiej opery kameralnej 

„Bo to Polska właśnie”

Razem do Trójstyku

6
września

BIESIADA OSIEDLA NR 1
NA BULWARZE

28
września 2
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Inwestycje Gminne
Trwa realizacja tegorocznego budżetu inwestycyjnego.

Zakończyły się prace przy budowie placów zabaw 
w  Zalesiu, Wlewsku oraz Jeleniu i budowa drogi na 
ul. Stare Miasto. Powstały też wiaty rekreacyjne 
w  Słupie, Ciborzu i  Tarczynach. W  najbliższym czasie 
rozpocznie się przebudowa na ul. Jeleńskiej przy 
bloku nr 21. W  trakcie realizacji jest budowa parkingu 
przy ul. 3 Maja oraz przebudowa wjazdu z  ul. Nowej 
do Szkoły Podstawowej nr 2. W  dalszym ciągu trwają 

A K T U A L N O Ś C I

plac zabaw w Zalesiu przebudowa wjazdu przy SP 2

wiata w Ciborzu

droga Dłutowo-Straszewy

droga w Kiełpinach

plac przy ulicy 3 Maja

prace przy budowie drogi Dłutowo – Straszewy. Dzięki 
dofinansowaniu z  budżetu województwa Warmińsko 
– Mazurskiego powstaje 3 kilometrowy odcinek 
drogi asfaltowej wraz z  chodnikami i  oznakowaniem. 
Zakończyła się natomiast budowa drogi w Kiełpinach.
Na ukończeniu są także prace na stadionie miejskim. 
Trwa montaż urządzeń lekkoatletycznych.
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A K T U A L N O Ś C I
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Wyjazd Moich Marzeń

Znakomite wyniki NSP Wąpiersk
w niezależnym egzaminie ósmoklasisty

4 dni, 3 kraje i 153 uczniów. Tak w liczbach przedstawia się druga edycja Wyjazdu Moich Marzeń.

Po raz pierwszy po reformie oświaty uczniowie z  całej Polski przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Z  terenu Gminy 
Lidzbark do testu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe.

Uczniowie z  terenu naszej gminy, którzy szczególnie 
zaangażowali się w życie szkoły i miasta po raz kolejny 
mieli okazję uczestniczyć w  wyjeździe swoich marzeń. 
Tym razem podczas czterodniowej wycieczki zwiedzili 
Park Narodowy w Czeskiej Szwajcarii, Pragę i Drezno. 
Niezapomnianych widoków dostarczył też z pewnością 
Ogród Japoński we Wrocławiu. Nasi uczniowie 
odwiedzili też miasto partnerskie Oebisfelde.
Koszt jednego uczestnika wycieczki wyniósł 785 zł, 
a  cały wyjazd w  100% sfinansowany został z  budżetu 
Gminy Lidzbark. Wyjazd Moich Marzeń był nie 
tylko doskonałą nagrodą za zaangażowanie uczniów 
i  możliwością poznania nowych krajów, ale także 
świetną promocją naszego miasta.

Na egzaminie, który odbył się w dniach 15-17 kwietnia 
uczniowie mierzyli się z językiem polskim, matematyką 
oraz językiem obcym. Z  7 szkół z  terenu naszej gminy 
do egzaminu przystąpiło 136 uczniów. Najwyższe 
wyniki osiągnęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w  Wąpiersku. W  kluczowych przedmiotach zajęła 3 
miejsce w  powiecie. Uczniowie z  Wąpierska osiągnęli 

średni wynik z  języka polskiego na poziomie 66%, 
a  z  języka angielskiego na poziomie 68%. zaznaczyć, 
że uczniowie wszystkich szkół znakomicie spisali się 
podczas egzaminów i osiągnęli bardzo wysokie wyniki. 
Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów na drodze 
edukacji.
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A K T U A L N O Ś C INowi dyrektorzy lidzbarskich szkół
Wraz z początkiem roku w trzech placówkach oświatowych z terenu naszej Gminy pracę rozpoczną nowi dyrektorzy.

Zmiany nastąpią na stanowiskach dyrektorów 
Przedszkola Miejskiego w  Lidzbarku, Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej w Dłutowie. 
Fotel dyrektora przedszkola obejmie Anna Gużyńska, 
która wyłoniona została w  formie konkursu na 
stanowisko i będzie pełniła tę funkcję przez okres 5 lat. 
We wspomnianych szkołach podstawowych powołano 
pełniących obowiązki dyrektora, którymi przez rok 
odpowiednio będą: w  SP1 Wojciech Nowiński, a  w  SP 
Dłutowo Katarzyna Trzcińska-Raczkowska.

Anna Gużyńska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku

„Przez 20 lat byłam 
nauczycielem w  Szko-
le Podstawowej w Bo-
leszynie, a  od 8 lat 
pełniłam tam funkcję 
dyrektora szkoły. Na-
uczycielem jestem 
od 22 lat i  to właśnie 
w  lidzbarskim Przed-
szkolu Miejskim roz-
poczynałam swoją 
karierę pedagoga. 
Chciałabym konty-
nuować prace, które 
trwają w  przedszkolu, 
m. in. wymiana podłóg, zakup nowych sprzętów na plac 
zabaw czy inne prace remontowe, a także nieco unowo-
cześnić przedszkole poprzez wzbogacenie bazy dydak-
tycznej, m. in. zakup tablicy interaktywnej, laptopów, 
pomocy naukowej. Moim priorytetem jest podniesienie 
efektów kształcenia i  przede wszystkim zapewnienie 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym pod-
opiecznym. Byłam bardzo zadowolona z  poprzedniej 
pracy, ale jestem z Lidzbarka i cieszę się, że teraz będę 
miała pracę na miejscu.”

Wojciech Nowiński
Dyrektor SP nr 1

„Jestem nauczycielem techniki i  informatyk, a  w  tym 
roku przypada 20 – lecie mojej pracy. Co ciekawe to 
właśnie w  Szkole Podstawowej nr 1 rozpoczynałem 
swoją pracę jako nauczyciel. Przez 8 lat pracowałem 

również w  SP Słup, 
a przez niespełna 5 lat 
w lidzbarskim Zespole 
Szkół. Od 3 lat pełnię 
funkcję wicedyrektora 
SP1 i szczerze mówiąc 
nie planowałem bycia 
dyrektorem i  muszę 
się trochę tego stano-
wiska nauczyć. 
Uważam, że nasza 
szkoła jest w  100% 
przygotowana na nad-
chodzący rok szkolny. 
P r z e p r o w a d z i l i ś my 
remonty sal, zakupiliśmy szafki dla uczniów. W ramach 
poprawienia bezpieczeństwa w naszej szkole planujemy 
też remont podwieszanych sufitów”. 

Katarzyna Trzcińska-Raczkowska
Dyrektor SP w Dłutowie

„ Jestem nauczycie-
lem dyplomowanym 
z  szesnastoletnim sta-
żem pracy. Od począt-
ku uczę w  Szkole Pod-
stawowej w  Dłutowie 
języka angielskiego. 
Pracuję z  uczniami od 
klas najmłodszych po 
najstarsze. Jestem na-
uczycielem twórczym, 
aktywnym, poszuku-
jącym interesujących 
sposobów na przeka-
zanie wiedzy uczniom 
nie tylko zdolnym, ale również tym potrzebującym więcej 
wsparcia, uwagi i  czasu. Moja koncepcja rozwoju szko-
ły oparta jest na dobrej znajomości specyfiki szkoły, jej 
mocnych stron i  problemów do rozwiązania Wiem, że 
szkoła wymaga jeszcze wielu intensywnych działań całej 
społeczności szkolnej. Stawiam sobie za cel, aby nasza 
szkoła była bezpieczna, przyjazna, innowacyjna, twórcza 
i otwarta na potrzeby społeczeństwa lokalnego. Jestem 
przekonana, że sprostam powierzonej mi funkcji.”
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Dni Lidzbarka 2019 za nami. Byliście? Jak Wam się podobało?
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów święta naszego miasta. A K T U A L N O Ś C I

Dni Lidzbarka 2019 - fotorelacja
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Dni Lasu w Bryńsku

Święto śledzia w Nicku

Święto jagody w Bełku Święto jagody w Bełku

Święto śledzia w Nicku

Dni Lasu w Bryńsku

Imprezy sołeckie
Trwają imprezy tematyczne na terenie naszej gminy. Do tej pory swoje święta obchodzili mieszkańcy Jamielnika, 
Bełku, Bryńska. Nicka, Słupa oraz Ciborza. Imprezy były możliwością do integracji mieszkańców i wspólnego spędzenia 
wolnego czasu.

A K T U A L N O Ś C I



Lidzbark.pl

9

Święto Kukurydzy w Ciborzu

Święto Maliny w Słupie

Festyn Rodzinny w Jamielniku Festyn Rodzinny w Jamielniku

Święto Maliny w Słupie

Święto Kukurydzy w Ciborzu

Pięknie wyhaftowany herb naszego miasta trafił na ręce 
Burmistrza Lidzbarka. Wszystko dzięki pani Krystynie 
Sieg ze Słupa, która z okazji święta naszego miasta 
samodzielnie wykonała siatkę, a następnie kolorową 
mulina wyhaftowała jednorożca. Cala praca zajęła 
pani Krystynie dwa tygodnie i trzeba przyznać, że robi 
wrażenie. Już niebawem pracę będzie można podziwiać 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

FOTOmigawka
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Weluś zwiedza świat!
Mamy dla Was wyzwanie! Proste i ciekawe.

Blisko 200 replik Welusia jest w  Waszych rękach. 
Wygraliście go w  konkursach, wylicytowaliście bądź 
otrzymaliście jako gadżet. Zabierzcie 
go ze sobą w  ciekawe miejsce 
w  gminie, najodleglejsze zakątki 
Polski, świata i  zróbcie kreatywną 
fotografię. A  może już towarzyszył 
Wam w wyprawie? Do końca września 
będziemy czekać na zdjęcie z  Wami 
i  Welusiem w  roli głównej, a  oceniać 
będziemy je w  dwóch kategoriach: 
fotografia z  najdalej położonego od 
Lidzbarka miejsca oraz najbardziej 
kreatywne zdjęcie. Niech Weluś krąży po całym globie, 

a  do Urzędu wpływają piękne zdjęcia. Z  nadesłanych 
zdjęć powstanie folder, który będzie promocją naszego 
miasta, jak również inspiracją dla rodzinnych wojaży.
W  konkursie może wziąć udział każdy i  zgłosić dowolną 
liczbę zdjęć. Tych, którzy nie są w posiadaniu naszej maskotki 
zapraszamy do lidzbarskiego ratusza (pokój nr 12).

Fotografie opatrzone informacją 
dotyczącą autora, miejsca wykonania 
zdjęcia oraz danymi kontaktowymi 
należy dostarczyć w  formie 
elektronicznej (plik jpg., rozdzielczość 
8 Mpix) osobiście na adres: Urząd 
Miasta i  Gminy w  Lidzbarku, ul. 
Sądowa 21, pokój nr 12, 13-230 
Lidzbark bądź wysyłać drogą 
elektroniczną na adres mailowy 
promocja@lidzbark.pl z  dopiskiem: 

„Weluś zwiedza świat”. 
To co, zabieracie Welusia w drogę?

Wakacyjne remonty w szkołach
Ponad 1300 uczniów 2 września rozpocznie nowy rok szkolny w mieście i gminie Lidzbark. W trakcie wakacji wiele 
szkół przeprowadziło mniejsze i większe remonty. Powstały nowe sale lekcyjne, odnawiano korytarze czy łazienki.

W trakcie przerwy wakacyjnej w szkołach na terenie gminy 
i miasta Lidzbark trwały prace remontowe i modernizacyjne.

Szkoła Podstawowa nr 1 
Pomalowano klasy, pokój nauczycielski, zakupiono szafki dla 
wszystkich uczniów klas IV – VIII, a także ławki i krzesła do 
jednej sali lekcyjnej dla uczniów klasy 
III.

Szkoła Podstawowa nr 2 
Utworzono zaplecze w  jednej z  sal, 
które przeznaczone zostanie na zaję-
cia specjalistyczne, wymieniono znisz-
czone drzwi, wyremontowano klatkę 
schodową w budynku głównym szkoły, 
odmalowano sale lekcyjne, dokonano 
drobnych napraw w  kuchni, remontu 
dachu połączonego z  naprawą komi-
nów wentylacyjnych. Wykonana zosta-
ła także barierka przy wyjściu na plac 
zabaw, a  także 6 stojaków na rowery. 
Nowością w szkole są częściowo prze-
szklone drzwi do sal lekcyjnych, dzięki 
którym rodzice będą mogli zobaczyć co 
dzieje się w salach podczas lekcji jak, a  
i  dyrektorzy będą mogli weryfikować 
pracę w poszczególnych klasach.

SP Bryńsk 
Wymienione zostały deski schodowe, oświetlenie klatki 
schodowej, puszki instalacji elektrycznej oraz włączniki. 
Wkuta została instalacja elektryczna, wykonano demontaż 

A K T U A L N O Ś C I

i  podbitkę schodową z  karton-gipsu, odmalowano ściany, 
schody i  lamperie. Gruntownie wyremontowano dwie sale 
lekcyjne: wykonano podłogi, sufity, zabudowę rur hydrau-
licznych, zakupiono nowe wykładziny.

NSP Wąpiersk 
Pomalowano ściany i  sufity w  pokoju 
nauczycielskim, toaletach i  sali lekcyj-
nej. Wymieniono wykładzinę w  sali na 
parterze, zakupiono i  zamontowano 
w dwóch klasach monitory interaktyw-
ne w ramach projektu Aktywna Tablica, 
a  także odmalowano drewniane ele-
menty na placu zabaw i bramki.

SP Dłutowo 
Wyremontowano budynek gospodar-
czy oraz odmalowano korytarze i  sale 
dydaktyczne. Wykonano także naprawę 
i konserwacje podłóg i urządzeń, a także 
częściową wewnętrzną obróbkę okien.

SP Słup 
Odmalowano schody, przygotowano 
specjalne miejsce do spożywania cie-
płych posiłków, podłączono szkołę do 
internetowej Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej, zakupiono też stoliki, krzesła 

i naczynia do szkolnej stołówki.

Przedszkole Miejskie
Odmalowano sale, magazyn i kuchnię.
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Nagrody Burmistrza Lidzbarka podczas 
tegorocznych obchodów Dni Lidzbarka

Podczas sobotnich obchodów tegorocznych Dni Lidzbarka, tradycyjnie wręczone zostały Nagrody 
Burmistrza Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne.

A K T U A L N O Ś C I

Z rąk burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka, a  także 
Starosty Działdowskiego Pawła Cieślińskiego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Ciesielskiego, 
Posła na Sejm Piotra Cieślińskiego odebrali je 
uczniowie szkół z  terenu Gminy Lidzbark. W  tym 
roku nagrodzonych zostało aż 130 uczniów. Warto 
zaznaczyć, że w  roku ubiegłym wyróżnionych zostało 
112 uczniów. Nagrody pieniężne przyznane zostały 

w zależności od swoich osiągnięć. Wszyscy nagrodzeni 
wyróżniali się wysoką średnią – co najmniej 5,70 dla 
szkoły podstawowej i  co najmniej 5,30  dla szkoły 
gimnazjalnej, wzorowym zachowaniem, a  część z  nich 
mogła się również pochwalić tytułem laureata bądź 
finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, 
a  także wybitnymi osiągnięciami w  dziedzinach 
artystycznych.
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