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wspomnienie

Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda 
ponownie odwiedził Lidzbark

Druh Ireneusz był wielolet-
nim, zasłużonym strażakiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Starym Dłutowie. Zawsze 
wierny służbie pożarniczej. 
Przez wiele lat był członkiem 
Zarządu, w  którym od 2011 
roku pełnił funkcję Naczelnika. 
Przez długie lata stał na straży 
bezpieczeństwa mieszkańców 

Dłutowa.  Za swoją działalność 
w szeregach Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej został odznaczony 
Brązowym, Srebrnym i Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa oraz otrzymał odznakę 
„Strażaka Wzorowego”.  Za-
biegał skutecznie o włączenie 
jednostki w struktury Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Ga-

śniczego. Był zaangażowany 
w sprawy związane z budową 
nowej strażnicy.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Si-
tarek wraz z pracownikami Urzę-
du Miasta i Gminy w Lidzbarku 
oraz radnymi Rady Miejskiej 
w Lidzbarku składają najszczer-
sze kondolencje rodzinie oraz 
najbliższym druha Ireneusza. 

13 grudnia 2022 roku odszedł od nas wieloletni Druh i Naczelnik OSP Dłutowo 
Ireneusz Watkowski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 grudnia 2022 roku 
w kościele św. Wawrzyńca w Starym Dłutowie.

W pierwszych 
dniach grudnia 
w Lidzbarku Fundacja 
Ronalda McDonalda 
prowadziła badania 
USG dzieci w wieku 
od 9 miesięcy do 
6 lat. Przebadano 
blisko 100 małych 
pacjentów.

Profilaktyczne badania przesie-
wowe USG to jeden z najlepszych 
sposobów na wczesne wykrywa-
nie zmian chorobowych u  dzie-
ci. Od 17 lat Fundacja Ronalda 
McDonalda realizuje program 
„NIE nowotworom u dzieci”, w ra-
mach którego mobilny ambulans 
co roku przemierza dziesiątki ty-
sięcy kilometrów odwiedzając 
miasta w  całej Polsce. Na jego 
pokładzie wykonywane są bez-
płatne i  kompleksowe badania 
USG dzieci. 2 grudnia ambulans 
przebadał 60 dzieci w Lidzbarku. 
Akcja odbyła się dzięki zaprosze-
niu Burmistrza Lidzbarka Macieja 
Sitarka. Badania wykonują leka-
rze radiolodzy, na co dzień pracu-
jący w szpitalach pediatrycznych. 
Asystują im wolontariusze, którzy 
odpowiadają również za sprawne 
działanie recepcji ambulansu. Ba-
dania wykonywane w ambulansie 

są bardzo atrakcyjne dla rodziców 
badanych dzieci przede wszystkim 
ze względu na to, że są komplek-
sowe, a  pacjenci pojawiający 
się w ambulansie nie potrzebu-
ją skierowania.

- Dziękujemy za możliwość ba-
dania! Dla nas takie badania są 
na wagę złota. Życie bez narzą-
du wymaga częstych wizyt oraz 
usg!! Dziękujemy! – mówiła jed-
na z mieszkanek Lidzbarka.

Dodatkowo Przedszkole Miej-
skie w  Lidzbarku przygotowało 
dla oczekujących gorącą kawę 
i  herbatę Oczekiwanie małym 
pacjentom umilała wspólna za-
bawa z przedszkolnymi ciociami.
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Komputery na gwiazdkę
Wydaliśmy laptopy zakupione 

w ramach grantu PPGR dla dzieci 
z rodzin pegeerowskich, mające-
go na celu walkę z cyfryzacyjnym 
wykluczeniem obszarów pope-
geerowskich i likwidację białych 
plam na informatycznej ma-
pie kraju.

Krótkie formalności, podpisanie 
dokumentów przekazania sprzętu 
i nowiutki laptop ma już swojego 
właściciela. Mieszkanka Gminy 

Lidzbark, mama dwojga uczniów 
szkoły podstawowej nie ukrywa-
ła radości. - Jest to duże wsparcie 
dla rodzin. W dużej mierze odcią-
ży nas z naszego budżetu domo-
wego. Na pewno będzie dużym 
wsparciem w nauce.

- Znaczna część dzieci w ogóle 
nie ma dostępu do sprzętu infor-
matycznego lub też ma sprzęt, 
który po prostu nie podołał za-
daniom, które były przed nami, 

jeśli chodzi o zdalne nauczanie 
– mówi Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek. – Na terenie 
Gminy Lidzbark funkcjonowały 
cztery Państwowe Gospodar-
stwa Rolne. Dzięki programowi 
w nowy sprzęt mogliśmy zaopa-
trzyć dzieci z terenu całej naszej 
gminy. Niech ten sprzęt będzie 
pomocny w  edukacji,   w  pracy 
i służy wam jak najdłużej  – do-
daje Burmistrz. 

W  tym roku akcja po raz ko-
lejny odbyła się w nieco innym 
formacie niż w zeszłych latach ze 
względu na obecnie panującą 
sytuację związaną z  COVID-19. 
Nie znaczy to jednak, że dar-
czyńcy i  wolontariusze wyka-

zali mniejsze zaangażowanie. 
- Jestem dumny z każdej osoby, 
która przyłączyła się do akcji 
Szlachetna Paczka i liczę na to, 
że w przyszłym roku nasza szczo-
drość nie zmaleje, a powiększy 
się - mówi Burmistrz Lidzbarka 

Maciej Sitarek, który objął ak-
cję patronatem.

Wśród podarków znalazły się 
wszystkie rzeczy, o które prosiły ro-
dziny, ale też wiele „nadprogramo-
wych” prezentów, które ogromnie 
cieszyły oraz zaskakiwały.

Szlachetna Paczka w Lidzbarku 
W grudniu Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek wraz z pracownikami Urzędu Miasta 
i Gminy w Lidzbarku jak co roku wsparli akcję 
Szlachetna Paczka. 

Rządowy program wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, 
na który Lidzbark otrzymał prawie 1,3 mln zł 
zakończony. 
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Kreatywne Gwiazdkowe Warsztaty 
dla mieszkańców Gminy Lidzbark

Mieszkańcy Lidzbarka mieli okazję 
podziwiać solistów Opery Kameral-
nej, którzy zachwycili swoimi głosa-
mi wykonując najpiękniejsze arie 
i pieśni sakralne, przeboje opero-

we, operetkowe i musicalowe. Na 
zakończenie soliści wraz z Marszał-
kiem Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Gustawa Marka Brzezina, 
Burmistrzem Lidzbarka Maciejem 

Sitarkiem oraz proboszczem parafii 
Stanisławem Grzywaczem zaśpiewa-
li pieśń "Barka" oraz kolędę "Bóg 
się rodzi".  Było to idealne wprowa-
dzenie w okres świąteczny.  

Kraina uśmiechu zawitała do Lidzbarka 

Ale to były Mikołajki! 
Osiem Kół Gospodyń 
Wiejskich z Gminy 
Lidzbark wspólnie 
z Burmistrzem Lidzbarka 
Maciejem Sitarkiem 
oraz przedstawicielem 
Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa 
Janem Nawrockim 
podsumowali 
tegoroczne „Kreatywne 
Gwiazdkowe Warsztaty 
dla mieszkańców Gminy 
Lidzbark”. 

Podczas uroczystej kolacji na-
stąpiło również wręczenie bonów 
podarunkowych za kreatywność, 
pomysłowość oraz aktywne uczest-
nictwo. Spotkanie w  Dłutowie 
było okazją nie tylko do integracji 
wszystkich kół, ale także do wspól-
nego kolędowania. A jak Mikołajki 
to oczywiście Mikołaj, który przy-
wiózł dla uczestników słodką nie-
spodziankę. Członkowie kół przy-
gotowali specjalnie na tę okazję 
przepyszne potrawy oraz słodkości. 

Od 21 listopada do 7 grudnia 
na terenie naszej Gminy zrealizo-
waliśmy warsztaty edukacyjno-
-kulturalne dla sołectw Gminy 
Lidzbark w ramach projektu pn. 
„Kreatywne Gwiazdkowe Warsz-
taty dla mieszkańców Gminy Lidz-

bark”. Pierwsza część wydarzenia 
obejmowała warsztaty kulinarne, 
które odbyły się w dniach 23-24 
listopada w  Dłutowie pod czuj-
nym okiem kucharza z wielolet-
nim stażem Pana Marcina Dudy. 

Uczestnicy przygotowali pyszne 
pierogi z  nadzieniem z  karpia, 
roladę z  kaczki oraz smakowite 
ciasta. Kolejna część wydarzenia 
to warsztaty rękodzielnicze odbyły 
się one w dniach 28-29 listopada. 

Zostały one poprowadzone przez 
Panią Sylwię Rynkowską oraz Ju-
stynę Rychcik, z Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Kultury, gdzie odby-
ły się warsztaty. Uczestnicy mieli 
okazję wykonać wówczas stroiki 

świąteczne, które będą ozdabiały 
mieszkania podczas tegorocznych 
świąt Bożego Narodzenia.  

Wydarzenie zostało współfinan-
sowane ze środków KOWR oraz 
Gminy Lidzbark.

Wieczór 11 grudnia minął w Lidzbarku pod znakiem 
muzyki klasycznej. W kościele pw. św. Wojciecha odbył 
się koncert galowy pod nazwą „W krainie uśmiechu”.  
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Zimowe inwestycje oficjalnie otwarte
Dobra współpraca 
buduje. I to dosłownie. 
Dzięki współpracy Gminy 
Lidzbark z Powiatem 
Działdowskim oraz 
Urzędem Marszałkowskim 
otworzyliśmy w ostatnim 
czasie dwie, nowo 
wyremontowane drogi.

Nowy Rynek 
w nowej odsłonie 
W trakcie Mikołajek w Mieście 

wspólnie z zaproszonymi gośćmi 
symbolicznie otworzyliśmy prze-
budowaną drogę wojewódzką nr 
541 przy ulicy Nowy Rynek. Dzięki 
inwestycji centrum Lidzbarka zy-
skał zupełnie nową odsłonę. Po 
zakończonym remoncie drogi wo-
jewódzkiej wprowadzona została 
nowa organizacja ruchu. Najwięk-
szym jej plusem jest większa liczba 
miejsc parkingowych. Kierowcy 
jeżdżący po naszym mieście na 
pamięć mogą być bardzo zasko-
czeni. Dotychczasowa droga jed-
nokierunkowa na Nowym Rynku 
wzdłuż przystanku TAXI zmieniła 
się w dwukierunkową. Za to zjazd 
z ul. Dworcowej wzdłuż skwerku 
został zamieniony w  parking. 
Jeżdżąc po mieście zwracajcie 
uwagę na znaki poziome i  pio-
nowe, dostosowujcie się do nich 

i zachowujcie ostrożność. Zmiana 
organizacji ruchu dotyczy drogi 
wojewódzkiej, którą przygotowuje 
wojewódzki Zarząd Dróg w Olszty-
nie a zatwierdza Marszałek.

Ul. Żeromskiego
W ramach współpracy z Powia-

tem Działdowskim na terenie 
Gminy Lidzbark realizowany jest 
szereg inwestycji drogowych na 
drogach należących do powiatu. 

W grudniu miało miejsce uro-
czyste otwarcie przebudowanej 
drogi przy ulicy Żeromskiego. 
Ten stosunkowo krótki odcinek 
ze względu na swoją infrastruk-
turę był bardzo kosztowny. Koszt 
inwestycji to blisko 600 tysięcy. 
Przebudowa obejmowała nie 
tylko infrastrukturę drogową, ale 
również odwodnienie ulicy oraz 
przebudowę sieci energetycznej. 

Chodnik w Dłutowie
W  ciągu drogi powiatowej 

w  miejscowości Nowe Dłutowo 
powstał nowy chodnik o  długo-
ści blisko 1 kilometra. Z  punktu 
bezpieczeństwa to bardzo istotna 
inwestycja. Droga, wzdłuż której 
powstał  chodnik stanowi ważny 
odcinek komunikacyjny i jest nie-
zwykle ruchliwa. Drogą w Nowym 
Dłutowie chodzą dzieci, które 
uczęszczają do tamtejszego oddzia-
łu przedszkolnego oraz do szkoły 
podstawowej. Całkowita wartość 
inwestycji to ponad 700 000 zł. 

ul. nowy rynek

ul. żeromskiego
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Lidzbark sportem stoi!

W  czasie pandemii Burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek odwiedzał 
lidzbarskie sekcje sportowe na ich 
treningach wręczając tradycyjnie 
nagrody. W  ciągu 7 edycji suma 
nagród przekazana na sport wy-
niosła ponad 175 tyś zł. Tegoroczne 
święto naszych młodych sportow-
ców uświetniła wizyta Artura Siód-

miaka. Srebrny i brązowy medalista 
Mistrzostw Świata w piłce ręcznej 
przyjechał do Lidzbarka, aby spę-
dzić ten szczególny wieczór razem 
z nami. Gościem była również Karo-
lina Siódmiak, reprezentantka Pol-
ski, dwukrotna klubowa mistrzyni 
kraju. Pierwszym punktem Gali 
była dyskusja studyjna o sporcie, 

motywacji oraz wspomnieniach. 
Na pytania prowadzącego Toma-
sza Więcka odpowiadał Burmistrz, 
Państwo Siódmiak oraz psycholog 
sportu Jakub Chejna.

Wśród wyróżnionych znaleźli się 
przedstawiciele 6 dyscyplin spor-
towych: tenisa stołowego, fitnes-
su, piłki nożnej, piłki siatkowej, 

taekwon-do i  kajakarstwa. Na-
grodzeni zostali sportowcy indy-
widualni oraz zespołowi. Nagrody 
w postaci symbolicznych czeków 
wręczyli wyróżnionym Burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek oraz za-
proszenie goście. Goście specjalni 
byli pod ogromnym wrażeniem 
osiągnięć naszych sportowców. 

Lidzbarski mistrz Europy, kana-
dyjkarz Aleksander Kitewski wziął 
udział w  kolejnej dyskusji studyj-
nej wraz z trenerem Sławomirem. 
Martes Sport Polska uznała Alek-
sandra najlepszym sportowcem 
Gminy Lidzbark i wręczyła nagro-
dę specjalną. Wydarzenie uświet-
nił występ Patrycji Kilanowskiej.

W lidzbarskim Domu Kultury już po raz siódmy odbyła się uroczysta Gala Sportu, podczas której lidzbarskim sportowcom oraz trenerom 
wręczono podziękowania za ich wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Nieprzerwanie od 2016 roku 
lidzbarscy sportowcy są nagradzani, niestety ostatnie dwa pandemiczne lata nie pozwoliły na organizacje corocznej gali. 
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Tegoroczny Jarmark 
Bożonarodzeniowy to 
nie tylko piękna, mroźna, 
zimowa pogoda, ale 
również przepyszne 
potrawy i wyjątkowe 
rękodzieło. 

Bulwar przy ulicy Działdow-
skiej zamienił się na kilka godzin 
w  miejsce ociekające świątecz-
na atmosferą. Piękne stroiki 
świąteczne, ozdoby choinkowe, 
wianki, przepyszne wigilijne po-
trawy. Na stoiskach można było 
zjeść pyszne zupy, od niestan-
dardowej grzybowej z  kaszą po 
tradycyjny barszcz z  krokietem. 
Pierogi, paszteciki, postne go-
łąbki Cała masa aromatycznych 
pierników i  smakowitych ciast. 
A  to wszystko okraszone wystę-
pami tanecznymi i  wokalnymi 
podopiecznych lidzbarskich szkół 
Dodatkowo mieszkańcy mogli 
podziwiać jak co roku żywą szop-
kę, która zrobiła furorę nie tylko 
wśród najmłodszych. Wisienką 
na torcie były żywe choinki, któ-
re można było wygrać w licznych 
konkursach. To była iście magicz-
na niedziela. 

Barwny i pachnący Lidzbarski Jarmark 
Bożonarodzeniowy pod Gwiazdami
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Mikołajki w mieście!

6 grudnia to jeden 
z najbardziej lubianych 
przez najmłodszych 
dni w roku. Mikołajki 
tradycyjnie świętowaliśmy 
również w Lidzbarku, tym 
razem odrobinę szybciej 
bo 4 grudnia. Mikołaje 
odwiedzili cztery osiedla 
w naszym mieście. 

My w tym roku Mikołajki świę-
towaliśmy odrobinę wcześniej. 
4 grudnia Mikołaje na motorach 
przemierzali lidzbarskie ulice 
Mikołajkowym korowodem. Mo-
toMikołaje odwiedzili wszystkie 
lidzbarskie osiedla, na których 
Rady Osiedla przygotowały słod-

kości dla swoich mieszkańców. Na 
czele korowodu stanął zaprzęg 
Świętego Mikołaja z  Farmy No-

ego. Kulminacyjnym punktem 
było spotkanie na Bulwarze pod-
czas którego nastąpiło tradycyjne 

rozświetlenie świątecznej choinki, 
która pięknie przyozdobiła nasze 
miasto w tym magicznym czasie.
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Ocalić od zapomnienia
Zarówno Lidzbark jak 
i cała Gmina pełna 
jest kapliczek i miejsc 
pamięci, o których nie 
każdy z nas pamięta. 
W nowej serii 
pragniemy przybliżyć 
Wam te miejsca. Być 
może niektóre z nich 
znacie i odkryjecie 
na nowo, a niektóre 
będą dla Was czymś 
nowym. Zachęcamy 
do odwiedzenia 
tych miejsc. Dbajmy 
o naszą wspólną 
historię.

Jednym z kolejnych wyjątko-
wych miejsc na granicy naszej 
gminy w lesie jest tzw. „Obra-
zik”. W  lesie na terenie Gór-
niańsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego, niedaleko 
jeziora Piaseczno, na rozstaju 
dróg niedaleko wsi Małe Leź-
no, które już należy do woj. 
kujawsko-pomorskiego stoi ka-
pliczka. Mieszkańcy mówią, że 
czasami ciemną nocą słychać 
przy niej żołnierskie kroki… Co 
tam się stało?

Małe Leźno nazywało się kie-
dyś Cleine Lesin, Lesnycz mały, 
Klein Leszno. Wieś pojawiła 
się w dokumentach już w 1414 
r. i  była własnością kapituły 
chełmińskiej. Zimą 1812 roku 
przez okoliczne lasy przedzie-
rali się żołnierze pokonanej 
pod Moskwą armii Napole-
ona. I oto jeden z francuskich 
oficerów dotarł do rozstaju 
dróg koło Małego Leźna i tam 
zmarł od ran i  wyczerpania. 
Jego żołnierze pochowali go 
w  lesie, a  na stojącym obok 

drzewie przywiesili znaleziony 
przy zmarłym obrazek Marii 
Magdaleny, patronki Marsylii.

Francuzi odeszli, a  okoliczni 
mieszkańcy umieścili w  tym 
miejscu figurkę Matki Boskiej. 
Tak powstała istniejąca do dziś 
kapliczka. Wkrótce wokół niej 
zaczęto stawiać domostwa, 
jako przysiółek Małego Leźna, 
nazwany Obrazikiem.   Miesz-
kało w nim 60 osób. Zgodnie 
z  legendą, warte przy niej 
pełnią duchy Francuzów…Na 
„Obraziku” poza kapliczką stoi 
tablica upamiętniająca te wy-
darzenia. 

Według relacji jednego 
z mieszkańców, Napoleon, któ-
re przejeżdżał przez okoliczne 
pola utworzył pierwszą drogę 
Radoszki – Gutowo. 

Inna legenda mieszkanki Ma-
łego Leźna opowiada zupełnie 
inną historię powstania tej ka-
pliczki. Według jej opowieści 
pewna kobieta poszła do lasu 
z synem, który w tym lesie się 
zgubił. Kobieta przez lata opła-
kiwała zaginionego syna. Ale 
zawsze chodziła do tego lasu 
i na to miejsce z nadzieją, że 
może w końcu odnajdzie syna. 
Po pewnym czasie w te okolice 
przyjechał pewien mężczyzna 
na koniu i  zaczął rozmawiać 
z  kobietą która straciła syna. 
Okazało się, że był to jej za-
gubiony przed laty syn. Na 
pamiątkę postawili oni w tym 
miejscu figurkę, obrazik Matki 
Boskiej, skąd późniejsza nazwa 
tego miejsca. 

„Obrazik” ma tez swoją 
późniejszą historię. Dziedzic 
Wlewska Różycki wykupił od 
króla Prus grunt pod kapliczką 
o  wymiarach 2x2 metry, aby 
kult Maryjny mógł być w dal-
szym ciągu kultywowany w tym 
miejscu. Udało się. Kult trwa 
do dzisiejszych czasów. Miesz-
kańcy okolicznego Małego Leź-
na spotykają się w tym miejscu 
m. in. w maju, który dla katoli-
ków jest miesiącem Maryjnym. 

Jak dotrzeć do Obrazika? 
Prowadzi tamtędy czerwony 

szlak rowerowy. To ok. 14,5 
km trasa oznakowana kolo-

rem czerwonym, która zaczyna 
się nad Małym Jeziorkiem i pro-
wadzi w kierunku Nadleśnictwa 
Lidzbark, za Nadleśnictwem 

przecina drogę wojewódzką 
544, skąd prowadzi już prosto 
do „Obrazika” (dodatkowa tra-
sa Palikówka – Traczyska – Dąb 
Rzeczpospolitej – 7,6 km). Szlak 
biegnie jednocześnie przez naj-
bardziej atrakcyjne rekreacyjnie 
obszary miasta, co daje pełny 
przegląd oferty turystycznej 
Lidzbarka.  

Źródło:  małe Leźno – obrazik, czyli „Francu-

ska” kapliczka w lesie, https://proszewyciecz-

ki.wordpress.com/2020/05/20/male-lezno-

obrazik-czyli-francuska-kapliczka-w-lesie/

piotr Grążawski, tajemnice przydrożnych 

krzyży i kapliczek małego Leźna, https://www.

youtube.com/watch?v=hjfw9lmeF4e 

Jeśli znasz jakieś miejsca pamięci, które Twoim zdaniem warto by oznakować skontaktuj się z nami: 
telefonicznie: 23 696 15 05 wew. 182 lub mailowo: promocja@lidzbark.pl.

Fot. dawid tuptoński „obrazik w czterech porach roku”

czerwony szlak rowerowy „obrazik”
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Lidzbarski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenia typu UTW w na-
szym województwie funkcjonują 
już od wielu lat i  przybywa ich 
z  każdym rokiem. Ich działania 
skupione są wokół sekcji i kół za-
interesowań, wykładów specja-
listów z  różnych dziedzin nauki, 
lektoratów z języków obcych, 
działalności kulturalnej, 
oświatowej oraz turystycz-
no – krajoznawczej. Taki 
uniwersytet funkcjonuje 
także w naszm mieście.

Tak powstał Uniwersytet 
Trzeciego wieku w Lidzbarku
Spotkanie założycielskie odbyło 

się 10 stycznia 2017 roku. Uczest-
niczyli w nim działacze działdow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku,   burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek, oraz mieszkańcy 
naszego miasta. 26 czerwca 2017 
roku Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku został zarejestrowany w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym jako 
Stowarzyszenie Pozarządowe. 
7listopada 2017 roku Uchwałą 
Zarządu przystąpiliśmy do Fede-
racji Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku Warmii i Mazur.  Do chwili 
obecnej w naszym  UTW jest 106 
osób. Prężnie działają  sekcje za-
interesowań, do których mogą 
przystąpić osoby chcące rozwijać 
swoje pasje.  W  chwili obecnej 

funkcjonuje 13 sekcji.
Poza działaniem sekcji or-
ganizujemy szereg imprez 
oraz wydarzeń okolicz-
nościowych. Spotykamy 
się także z  okazji różnych 

świąt. 13 grudnia w  Barze 
Chata spotkaliśmy się  na wie-

czorze opłatkowym.  Dzieliliśmy się 
opłatkiem na znak jedności i przy-
jaźni, wymienialiśmy wzruszające 
życzenia. Wspólne śpiewanie pięk-
nych polskich  kolęd wprowadziło 
nas w ten magiczny przedświątecz-
ny  nastrój. W tak  miłej atmosferze 
szybko upłynął nam czas.  

Biuro Uniwersytetu znajduje się 
przy ulicy Działdowskiej 10A I pię-
tro. Czynne jest w każdy czwartek 
w godzinach od 10:00 do 12:00. 

*materiały przygotowane przez 
studentów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

GrUdzień
Hen daleko gdzieś za lasem
Tam, gdzie chodzę sobie czasem
Razu pewnego na rozstajach
Spotkałem zmęczonego Mikołaja.

Pewnie covid, bo wyglądał marnie
I siedział na wychudzonej sarnie.
Jechał po gwiazdkę do nieba
Na Święta mówił- będzie jak trzeba.

Gdy usłyszał, że dadzą barszcz i śledzie
Powiedział, że na pewno przyjedzie.
Z natury jest ponoć dobry i święty
Obiecał- będzie wesoło no i prezenty.

Pytał, czy będzie migdałowe ciasto?
Kiwnąłem głową, Lidzbark miasto.

świąteczna modLitwa
Srebrzystą nocą, świątecznym dniem
Prowadź mnie Panie po ścieżce swej
Bym mógł wesołą kolędową nutką
I dobrym sercem zaradzić smutkom.

Chór kolędników u Naszych bram
Dzisiaj nikt nie będzie sam
Idą Święta- ten magiczny raj
Więc zaśpiewajmy Luli, Luli, Laj.

Przychodząc na świat bądź tak łaskawy
Dać ludziom uśmiech, troszeczkę strawy
By w cud narodzin tej Wielkiej Nocy
Nikt nie zapłakał i wzywał pomocy.

Zielona choinka i prezentów kram
Dzisiaj nikt nie będzie sam
U boku rodzina, bezpieczny kraj
Więc zaśpiewajmy Luli, Luli, Laj.

Wiesław Ferenc

kącik literacki



Celem działań 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku jest 
poprawa jakości życia 
osób starszych. UTW 
ma na celu przede 
wszystkim włączenie 
osób starszych 
i niepełnosprawnych 
do systemu 
kształcenia 
ustawicznego poprzez 
rozwój sprawności 
intelektualnej 
i fizycznej. 
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W dobie smartfonów i wszech-
obecnych komputerów repre-

zentanci 6 szkół rozruszali szare 
komórki w  turnieju szachowym. 

Emocji i młodych talentów nie bra-
kowało. Stowarzyszenie Społecz-
no-Oświatowe „Szansa” - Szkoła 
Podstawowa w  Słupie znakomi-
cie zorganizowała te rozgrywki. 
W rozgrywkach wzięło udział aż 34 
uczniów ze szkół z terenu Gminy 
Lidzbark.  Zawody rozpoczęły się 

od partii pokazowej rozegranej 
pomiędzy Burmistrzem Lidzbarka 
Maciejem Sitarkiem a Zofią Wie-
czorek - uczennicą Szkoły Podsta-
wowej w Słupie, która zakończyła 
się remisem. Po prawie czterogo-
dzinnych rywalizacjach wyłoniono 
zwycięzców w każdej grupie wie-

kowej. Pełna klasyfikacja na stro-
nie Szkoły Podstawowej w Słupie 
na Facebbok’u.

Zwycięzcom gratulujemy wygra-
nej i mamy nadzieję, że Gminny 
Turniej Szachowy w  przyszłym 
roku również będzie cieszył się 
tak dużym zainteresowaniem. 

Pierwszy taki turniej szachowy

W grudniu w Szkole Podstawowej w Słupie odbył się 
I Gminny Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza 
Lidzbarka Macieja Sitarka. W rozgrywkach wzięło udział 
aż 34 uczniów ze szkół z terenu Gminy Lidzbark. 

Za nami V kolejka 
Lidzbarskiej Ligi Halowej. 
Rozgrywki nabierają 
tempa, a walka 
o wygraną staje się co raz 
bardziej wyraźna. 

W tej kolejce padło 41 bramek, 
co daje 5,9 bramki na mecz. Po-
kazano 9 żółtych kartek i 1 czer-
woną , co daje 1.3 żółtej kartki 
i 0.1 czerwonej kartki na mecz. 

Po pięciu kolejkach na czele ta-
beli z 15 punktami na koncie pla-
suje się drużyna Amok. Tuż za nimi 
z wynikiem 13 punktów – Super 
Sayanie. Trzecie miejsce, również 
z  13 punktami, ale ze słabszym 
bilansem bramkowym należy jak 
na razie do ekipy Black Squad. Ko-
lejna kolejka już po Nowym Roku.

wyniki V kolejki:
•	QMPLE	-	OLD	BOY	LUTOCIN	3:3	

(Kubicki, Cz. Pieckowski, Kowalski- 
Prusak, Ł. Kaczmarczyk, Czacho-
rowski)
•	FC	LAMAGA	-	QMPLE	3:3	(Kry-

siak, Pingot, Drzazgowski - Kubic-
ki, Kalinowski, Szczygłowski)

•	FC	DRIVER	-	Labamba	Bryńsk	
6:0 (S. Perowicz x 2, J. Wodzyń-
ski, R. Fetka, Tułodziecki x 2)

•	Young	Boys	Lidzbark	-	OLD	BOY	
LUTOCIN 2:1 (Zalewski, Sławiński 
- Prusak) 
•	Super	 Sayanie	 -	 Actimel	 7:2	

(Cieszkowski x 2, Osiński, Kul-
czyński, Krzyżanowski, Mich. Ryn-
kowski, samobójcza- Sobociński, 
Rudziński) 

•	Amok	-	FC	PoSeteczce	4:3	(Fryc,	
K. Bartkowski, M. Bartkowski, Ka-
lisz - Gerlej, Zasadzki, Kamiński)
•	BWB	-	BLACK	SQUAD	0:5	(Ka-

miński x 4, Michalak)

Lidzbarska Liga Halowa

Fc poseteczce super sayanie young Boys Lidzbark


