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Burmistrz odzyskuje
mienie gminy
W grudniu 2003 roku Rada Miejska w Lidzbarku wyraziła zgodę na sprzedaż
działki w trybie bezprzetargowym i z 99,9% bonifikatą na rzecz Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie.
Działka o wartości ponad 122 tys. zł, umiejscowiona między przychodnią zdrowia
na ul. Brzozowej a przedszkolem została przekazana za symboliczne 122zł.
Na działce o powierzchni 0,6547ha miał powstać Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy i WTZ. Oprócz wartości przekazanego gruntu,
gmina poniosła również koszty sporządzenia projektu ośrodka, kosztorysu, map
i umowy notarialnej – w sumie ponad 26 tys. zł. Do dnia dzisiejszego ośrodek
nie powstał a gmina pozbyła się atrakcyjnej działki. Burmistrz Lidzbarka Maciej
Sitarek postanowił odzyskać mienie gminy.
12 lutego Maciej Sitarek spotkał się w Warszawie z zarządem stowarzyszenia, na
którego ręce wręczył wniosek o przekazanie działki na rzecz gminy lub wypłatę
zwaloryzowanej bonifikaty. Zarząd stowarzyszenia podjął stosowną uchwałę
w sprawie przekazania gminie nieruchomości. – Rozmowy nie były łatwe, ale
bardzo mnie cieszy, że po 11 latach udało mi się odzyskać teren gminy– mówi

Wybraliśmy sołtysów
W dniach od 19 stycznia do 2 lutego w 24 sołectwach naszej gminy odbyły się
wybory sołtysów i rad sołeckich. Tegoroczne zebrania cieszyły się dużą frekwencją.
Warto dodać, że szczególnie widać w tym roku zaangażowanie młodego pokolenia
w życie swoich wsi – co przyniosło odzwierciedlenie w zgłaszanych kandydaturach
i wynikach wyborów. Nowych sołtysów wybrano w sołectwach: Bełk, Bryńsk,
Ciechanówko, Jamielnik, Kiełpiny, Klonowo, Nowy Dwór, Nowy Zieluń oraz we
Wlewsku.
Sołtysi:
Adamowo – Edward Bartnikowski, Bełk – Patryk Moszczyński, Bryńsk –
Andrzej Piotrowski, Cibórz – Jan Sowiński, Ciechanówko – Hubert Jakubowski,
Jamielnik – Irena Makrucka, Jeleń – Wojciech Maciejewski, Kiełpiny – Łukasz
Machujski, Klonowo – Michał Leśniewski, Koty – Wiesław Kraszewski,
Marszewnica – Roman Cejman, Miłostajki – Witold Warmiński, Nick – Ireneusz
Zaborek, Nowe Dłutowo – Tomasz Burkacki, Nowy Dwór – Katarzyna
Paradowska, Nowy Zieluń – Anna Szczepańska, Słup – Wiesław Karda, Stare
Dłutowo – Józef Burdalski, Tarczyny – Henryk Karczewski, Wąpiersk – Hanna
Krezymon, Wawrowo – Wiesław Maciejewski, Wlewsk – Cyprian Żach, Zalesie
– Marek Fiszer, Zdrojek – Waldemar Kociela.

burmistrz Maciej Sitarek. – Mam wiele pomysłów na zagospodarowanie tego
terenu. Trzeba działać elastycznie i czekać aż wystartują pierwsze konkursy
ze środków unijnych. Wtedy wspólnie z Radą Miejską podejmiemy ten temat
– dodaje. Obecnie ustalany jest termin i forma nieodpłatnego przekazania
nieruchomości gminie.

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy
Z wielką przyjemnością przekazują na
Państwa ręce pierwszy numer bezpłatnego
biuletynu informacyjnego, który będzie się
ukazywał co miesiąc, na terenie Lidzbarka
i gminy. Mam nadzieje, że ten biuletyn
będzie służył nie tylko mojej komunikacji
z Państwem, ale również przekazywaniu
ważnych informacji o nadchodzących
wydarzeniach.
W biuletynie mam zamiar dzielić się
z Państwem najważniejszymi decyzjami,
jakie będę podejmował jako burmistrz.
Chcę, aby każdy mieszkaniec miasta
i gminy wiedział o aktualnych sprawach
jak najwięcej. Liczę, że ten biuletyn
będziemy tworzyć wspólnie: mieszkańcy,
stowarzyszenia, szkoły, instytucje…
Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek
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Weronika Płocharska
skończyła 100 lat
A K T UA L NO Ś C I

M

ieszkanka wsi Bryńsk Weronika Płocharska (rod. Smyczyńska,
córka Antoniego i Marianny) urodziła się 100 lat temu, czyli
5 lutego 1915 r. w Świerczynkach w gminie Łaszewo. 30 marca 1934 r. jubilatka zawarła w Lidzbarku związek małżeński
z Czesławem Płocharskim. 100-latka wychowała 8 dzieci, doczekała się
wnucząt i prawnucząt. W 1986 r. po pięćdziesięciu dwóch latach małżeństwa
owdowiała. Życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i w otoczeniu bliskich oraz
znajomych złożyli mieszkance Bryńska przedstawiciele samorządu gminy Lidzbark: burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Goszka. Pani Weronika otrzymała okolicznościowy list gratulacyjny, kwiaty i kosz smakołyków. Stulatkę uhonorowała także gratulacjami na
piśmie Pani Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Dla Pani Weroniki przybycie
tak wielu gości było miłym zaskoczeniem, a zarazem wielkim przeżyciem.

Była bardzo wzruszona i niezwykle ożywiona. My również dołączamy się do
życzeń zdrowia, opieki Bożej na dalsze lata życia i szczęścia w otoczeniu rodziny.

Trwa przetarg na komputery

Lidzbark chce przystąpić
do Cittaslow

A K T UA L NO Ś C I

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku informuje osoby zakwalifikowane do
udziału w projekcie „„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”, że obecnie
trwa rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego. O terminie podpisania umowy, rozpoczęcia szkolenia i instalacji sprzętu
zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

A K T UA L NO Ś C I

W dniach 22-23 stycznia w Barczewie odbyły się warsztaty dla pretendentów
do sieci Cittaslow, w których uczestniczyli burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
oraz zastępca burmistrza Janusz Bielecki. Burmistrzowie uzyskali na warsztatach szczegółowe informacje na temat procedury, a także wymienili się
doświadczeniami z miastami już należącymi do sieci podczas bezpośrednich
rozmów. Przedstawiciele miast członkowskich zaprezentowali, w jaki sposób
przystąpienie do sieci Cittaslow przyczyniło się do rozwoju ich miast, promocji,
poszerzania świadomości i rozwijania dialogu z mieszkańcami. Warto dodać, że w
zbliżającej się perspektywie środków unijnych PROW w naszym województwie,
dla członków stowarzyszenia będzie przeznaczone pozakonkursowe 208 mln zł.
Te środki zostaną podzielone między miasta partnerskie.

Zapowiedzi imprez
L.p.

Data

Nazwa wydarzenia

Miejsce

1.

16 lutego – 20
lutego 2015

Tydzień Bezpiecznego
Internetu ph. „ Razem
tworzymy lepszy Internet”

MGBP, ul.
Zamkowa 1

2.

20.02, godz.
14.00

Rada Ekspertów

MGOK

3.

20.02, godz.
18.00

kabaretowe skecze i piosenki
„postwalentynkowe” dla
młodzieży i dorosłych pt.
„Program kabaretowy o
miłości.”

Sala kinowa
MGOK

4.

21 lutego, godz.
18.00

otwarcie wystawy pt.
„Muzycy w batiku”. Autorzy:
Pracownia Batiku przy MDK
w Przasnyszu

MGOK

5.

23 lutego,
godzina 8.00

spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla dzieci

MGBP, ul.
Zamkowa 1

6.

26 lutego, godz.
17.00

Żołnierze Wyklęci

Sala kinowa
MGOK

7.

27.02, godz.
14.00

Spotkanie z branżą
turystyczną

MGOK

8.

01.03

Międzyzakładowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej

Hala Sportowa
ul. Nowa 10

9.

10.

program artystyczny
w wykonaniu seniorów
z okazji Dnia Kobiet w
8.03, godz. 16.00 wykonaniu Stowarzyszenia
„Pogodna Jesień” oraz Chóru
Towarzystwa śpiewu św.
Cecyli.

14.03

Oficjalne przekazanie
strażakom OSP Lidzbark
samochodu strażackiego

Przygotowała: Kamila Sadowska

Spotkanie
ze stowarzyszeniami
A K T UA L NO Ś C I

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Lidzbarka
i gminy spotkali się 15 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
Tematyka spotkania dotyczyła otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych na rok 2015. Przedstawione zostały zadania konkursowe,
które urząd przygotował na rok bieżący. Na spotkaniu zostały również
przedstawione informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania
ze Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz Województwa.

Sala kinowa
MGOK

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark.
Nakład 5 000 sztuk.
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
e-mail:umig@lidzbark.pl, www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107
Redakcja: Kamila Sadowska
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Plac przy OSP
2

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/6961182

Lidzbark.pl

Biblioteka otrzyma tablety

Nowa strona www
A K T UA L NO Ś C I

A K TUA L NO Ś C I

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku znalazła się wśród
233 laureatów ogólnopolskiego konkursu „Tablety w Twojej Bibliotece”.
Do udziału w konkursie zgłosiło się blisko 700 placówek uczestniczących
w Programie Rozwoju Bibliotek oraz innych przedsięwzięciach Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do naszej biblioteki trafi 6 tabletów
amerykańskiej firmy Apple wraz z akcesoriami , które pomogą mieszkańcom
naszego miasta i okolic, uczyć się, tworzyć multimedialne treści i dzielić nimi
z innymi. Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest elementem Programu Rozwoju
Bibliotek, który od 2009 roku realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)
wspiera rozwój społeczności lokalnych pomagając instytucjom i organizacjom
wykorzystywać potencjał nowoczesnych technologii (ICT). Działa na rzecz
ułatwiania mieszkańcom dostępu do wiedzy i edukacji. Udział w projekcie „Tablety
w Twojej bibliotece” oznacza wiele korzyści dla biblioteki i jej użytkowników. Dzięki
tabletom użytkownicy lidzbarskiej biblioteki będą mieć nowe miejsca z bezpłatnym
dostępem do Internetu, nabywać nowe umiejętności dzięki aplikacjom edukacyjnym,
rozwijać swoje zainteresowania, a także kształcić zdolności manualne.

Ruszył konkurs
na dyrektora MGOK
A K T UA L NO Ś C I

Do 20 marca mogą składać aplikacja wszystkie osoby chętne, które chciałyby
zostać dyrektorem lidzbarskiego ośrodka kultury. Aby wystartować
w dwuetapowym konkursie należy spełniać wymagania formalne, złożyć
komplet wymaganych dokumentów a także koncepcję funkcjonowania ośrodka.
Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych: www.lidzbark.pl oraz na
www.bip.umig.lidzbark.pl.

Złote Gody w Lidzbarku
A K T UA L NO Ś C I

W środę, 14 stycznia, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lidzbarku 9 par
odświeżyło przysięgę małżeńską. Okazja ku temu była nie lada, ponieważ
jubilaci świętowali 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Medale oraz
dyplomy wręczył małżonkom burmistrz Lidzbarka, Maciej Sitarek, składając
przy okazji życzenia zdrowia, szczęścia i wielu kolejnych lat w małżeństwie.
3
Jubilaci obecni na uroczystości:

Strona internetowa www.lidzbark.pl otrzymała nową szatę graficzną. Zmienił
się także rozkład strony oraz zakładki. Strona www posiada teraz 3 zakładki:
dla mieszkańców, dla turystów i dla inwestorów. Jako miasto turystyczne
musimy zadbać o komunikację i promocję naszych walorów i obiektów. Już
niebawem specjalna oferta inwestycyjna znajdzie się w zakładce przeznaczonej
dla potencjalnych inwestorów. Wszystko po to, aby nawigacja była łatwiejsza
i przyjemniejsza. Żeby każdy mógł znaleźć informacje jakich szuka.

Zmiana kursów
A K T UA L NO Ś C I

Przewoźnik Prywatnej Linii Działdowo-Lidzbark informuje, iż z dniem
1.02.2015 r. zlikwidowane zostają następujące kursy: 5.45 z Działdowa do
Lidzbarka oraz 19.00 z Lidzbarka do Działdowa. Linia przestanie kursować
także w soboty. Pozostałe godziny kursów pozostają bez zmian.

Oddaj krew
A K T UA L NO Ś C I

W sobotę, 21 lutego, w Przychodni Zdrowia na ul. Brzozowej w Lidzbarku
odbędzie się kolejna akcja pobierania krwi. Rejestracja osób chętnych odbędzie
się od godz. 8 do 10.30. Warunkiem oddania krwi będzie posiadanie przy sobie
dowodu osobistego.

1. Państwo Henryka i Henryk Hejka
2. Państwo Kazimiera i Jan Heród
3. Państwo Anna i Tadeusz Jędrzejewscy
4. Państwo Zofia i Henryk Mikołajscy
5. Państwo Danuta i Józef Płaczek
6. Państwo Anna i Jan Rosińscy
7. Państwo Jadwiga i Stefan Rymer
8. Państwo Marta i Józef Świeżyk
9. Państwo Barbara i Stanisław Tarka
Przygotowała: Kamila Sadowska
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Co z budową ronda?
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lanowane od kilku lat rondo na skrzyżowaniu ulic Zieluńskiej,
Żeromskiego, Słonecznej i 3 Maja w Lidzbarku jest jednym z głównych
tematów jaki poruszają mieszkańcy miasta i gminy. Przypomnijmy, jest
to inwestycja za ponad 3 mln zł, która miała być wykonana w ubiegłym
roku. Jest to wspólne przedsięwzięcie lidzbarskiego samorządu, starostwa oraz
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – który jest głównym inwestorem.
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek jeszcze w grudniu ubiegłego roku
przeprowadził w sprawie ronda rozmowy z marszałkiem, dyrektorem Zarządu
Dróg Wojewódzkich oraz parlamentarzystami. Burmistrz wysłał także stosowne
pismo z tej sprawie. – Podczas planowania budżetu na 2015 rok dokumentacja
wykonawcza i kosztorysowa nie została jeszcze ukończona, w związku z czym
inwestycja obejmująca budowę ronda nie mogła zostać ujęta w planie na rok
2015. Ponadto należy zaznaczyć, iż dobiegł końca okres programowania
2007-2013, dlatego też racjonalnym było skierowanie oszczędności na

inwestycje realizowane w ramach wspomnianego okresu programowania.
Przedmiotowa inwestycja zostanie wzięta pod uwagę podczas planowania
budżetu na przyszły rok – czytamy w oficjalnym piśmie od Waldemara
Królikowskiego, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
– 100 tys. zł, które było oprócz dokumentacji naszym wkładem, ZDW zwrócił
nam w październiku ubiegłego roku – wyjaśnia burmistrz Maciej Sitarek. –
jestem po rozmowach z władzami województwa i zarządu dróg. Wyjaśniłem
decydentom, że budowa naszego ronda jest niezbędna i znacznie ułatwi
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko drogowego, ale także pieszego.
Zrobię wszystko, żeby budowa ronda została wprowadzona do budżetu Urzędu
Marszałkowskiego na 2016 rok. Jeśli jesienią tego roku, po przetargach,
Urząd Marszałkowski będzie dysponował oszczędnościami, to będę apelował
o wprowadzenie budowy ronda jeszcze w tym roku – dodaje burmistrz.

Będą zmiany dyrektorów

Oszczędności w urzędzie
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Po dwóch miesiącach od wyborów samorządowych burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek zdecydował się na pierwsze zmiany kadrowe. Z końcem
stycznia wypowiedzenie otrzymał dyrektor lidzbarskiego ośrodka kultury
Zbigniew Śliwka. W tym samym czasie, w związku z planowanym przejściem
na emeryturę, wypowiedzenie na ręce burmistrza złożył Zdzisław Zdunek,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku – Od prawie
dwóch miesięcy przyglądam się pracy podległych mi urzędników i dyrektorów
– wyjaśnia burmistrz Maciej Sitarek. – Osoby, które wykonują swoją pracę
starannie i rzetelną, nie mają się czego obawiać. Natomiast każdy, kto nie
posiada odpowiednich umiejętności i popełnia poważne błędy, musi się liczyć
z konsekwencjami – dodaje. Burmistrz mówi także otwarcie, że zgodnie
z przedwyborczymi obietnicami, wszyscy zatrudnieni w urzędzie i podległych
jednostkach emeryci, ustąpią miejsca młodszemu pokoleniu. Szanse na
zatrudnię ma każdy ponieważ na te stanowiska odbędą się konkursy. Warto
dodać, że do zespołu pracowników UMiG w Lidzbarku dołączył doświadczony
samorządowiec, były burmistrz Żuromina – Zbigniew Nosek.

Już w pierwszych tygodniach sprawowania funkcji burmistrz może pochwalić
się poczynieniem znacznych oszczędności w strukturach urzędu i gminy.
– Ryczałty na wyjazdy służbowe pracowników urzędu a także dyrektorów
jednostek podległych UMiG zostały zmniejszone o około 30 procent.
Przeprowadziłem również negocjacje z operatorem telefonicznym, obsługującym
nasz urząd. Wynikiem rozmów jest umowa, dzięki której rachunki już są niższe
o około 45%. Pozwoli to zgromadzić roczne oszczędności w wysokości prawie
10 tys. zł - wyjaśnia burmistrz Maciej Sitarek. – Niższym kosztem będzie także
funkcjonowało archiwum w urzędzie miasta i gminy. Tu udało się znaleźć
oszczędności w wysokości około 50% – dodaje burmistrz. Radni Rady miejskiej
także zadbali o budżet, ustalając wynagrodzenie burmistrza Lidzbarka, na
poziomie wynagrodzenia poprzednika. Jest to kwota około 6300 zł netto
miesięcznie. Warto zaznaczyć, ze jest to najniższa pensja w powiecie, wszyscy
pozostali burmistrzowie i wójtowie otrzymują wyższe wynagrodzenia. Na
podstawie wysokości swojej pensji burmistrz Maciej Sitarek wyznaczył wysokości
wynagrodzenia swojego zastępcy Janusza Bieleckiego. Jego miesięczna pensja
netto wynosi około 4800 zł.

Zgłoś awarię drogi

Zgłoś awarię oświetlenia
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Zgłoszenia z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy
Lidzbark należy wysyłać na adres mailowy: drogi@lidzbark.pl. W zgłoszeniu
proszę podawać rodzaj zgłoszenia (ubytek w jezdni lub chodniku, uszkodzone
znaki drogowe i bariery, uszkodzona infrastruktury znajdującej się w drodze,
śliskość jezdni, błoto pośniegowe, brak przejazdu ze względu na zły stan drogi
itp.). Proszę również podać lokalizację usterki (nazwa miejscowości, ulica,
numer domu lub charakterystyczny obiekt czy miejsce). Zgłoszenia dla dróg
powiatowych i wojewódzkich będą przekazywane do zarządcy. Podany adres
e-mail służy wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń.

z
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Od miesiąca lutego zgłoszenia w przypadku awarii oświetlenia ulicznego
na terenie Miasta i Gminy w Lidzbarku można zgłaszać mailowo:
oswietlenie@lidzbark.pl. W zgłoszeniu prosimy podać rodzaj uszkodzenia
(lampa zapala się i gaśnie, ciemna lampa, nie załącza się oświetlenie)
oraz podać lokalizację awarii (miejscowość, ulicę, numer domu lub
charakterystyczny obiekt czy miejsce). Zgłoszenia dla dróg powiatowych
i wojewódzkich będą przekazywane do zarządcy. Podany adres e-mail
służy wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń.
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WOŚP zebrał ponad 24 tys. zł
K U LT U R A

T

egoroczny Finał WOŚP miał miejsce 11 stycznia. W tym roku WOŚP grał dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Lidzbarski finał zorganizowali harcerze przy współpracy z mieszkańcami,
przedszkolami, szkłami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. W przerwach między występami miały miejsce emocjonujące licytacje, które
poprowadzili: znany z zespołu Big Cyc KONJO oraz radny Rady Miejskiej w Lidzbarku Radosław Fryza. Licytowane były między innymi liczne WOŚP-owe
gadżety, kubki, koszulki, kalendarze, smycze, szelki, magnesy na lodówkę oraz karmniki dla ptaków, obrazy Karola Afeltowicza i Magdaleny Rochoń, torty ufundowane
przez lokalne cukiernie, zestawy kosmetyków. Po raz pierwszy, podczas lidzbarskich finałów do licytacji trafiło także złote serduszko wykonane przez Mariusza
Jagodzińskiego, które za 1 tys. zł zakupił burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Przygotowała: Kamila Sadowska

Dzień Babci i Dziadka
w Zdrojku
K U LT U R A

W środę, 21 stycznia w świetlicy wiejskiej w Zdrojku mieszkańcy świętowali
dzień babci i dziadka. Dzieci w swych występach zaprezentowały się wokalnie,
nie zabrakło słodkości lampki dobrego wina i oczywiście kwiatów. Krokiem
tanecznym wszyscy ruszyli do zabawy.

Spotkanie dziecięcego DKK
K U LT U R A

Kostiumowy Bal Karnawałowy
K U LT U R A

1 lutego w Lidzbarku odbył się Bal Karnawałowy, który na stałe zagościł
w harmonogramie imprez dla najmłodszych mieszkańcó w naszego miasta
i gminy. Na bal jak co roku przybyły księżniczki, wróżki, kowboje, policjanci,
piraci, indianie, tygryski i wiele innych zawracających na siebie uwagę postaci
w różnobarwnych strojach. Tego dnia najmłodsi miłośnicy tańca i dobrej
zabawy wzięli udział w specjalnie na tę okazję przygotowanym programie przez
grupę Aktshow oraz instruktorów z MGOK w Lidzbarku.
Przygotował: MGOK

Warsztaty malarskie

Od lutego tego roku w Bibliotece Miejskiej w Lidzbarku działa dziecięcy
K U LT U R A
Dyskusyjny Klub Książki. Na spotkaniach omawiane są książki z zakresu
literatury dziecięcej. Na spotkaniu 19 stycznia omawiano książkę Rene
15 stycznia odbyły się kolejne warsztaty malarskie „Świat akwareli”. Uczestnicy
Gościnnego „Nowe przygody Mikołajka” t.2. Książka bardzo podobała się
warsztatów poznają tajniki posługiwania się wymagającymi farbami wodnymi,
klubowiczom. Kolejne spotkanie odbędzie się 23 lutego o godzinie 8.00
czyli akwarelami. Warsztaty prowadzi Karol Afeltowicz. Spotkania będą się
w Miejsko -Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku.
5
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WOŚP w Wąpiersku
Co roku Finał WOŚP porusza serca Polaków i można śmiało stwierdzić, że to już prawie tradycja,
która na stałe wpisała się w historię naszego kraju oraz w nasze życie społeczne.
O Ś W I ATA

T

ak też jest wśród społeczeństwa Wąpierska i ościennych miejscowości
– Jelenia, Kotów i Podciborza. 11 stycznia 2015r. (w niedzielę) orkiestra
zagrała nie tylko dla najmłodszych, lecz także po raz pierwszy dla
najstarszych, zwracając uwagę na to, jak wielkiej pomocy potrzebują
seniorzy, do tej pory zaniedbywani przez polski system ochrony zdrowia.
Tego dnia, zresztą bardzo wietrznego i zimnego, spora grupa wolontariuszy
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wąpiersku przy pomocy uczniów
z lidzbarskiego gimnazjum i liceum, dzielnie ruszyła z puszkami, zbierając różne
kwoty wśród społeczeństwa Wąpierska, Jelenia, Podciborza i Kotów, gdzie
pieniądze osobiście zbierał p. W. Kraszewski – sołtys tejże wsi. Nie zabrakło
też nauczycieli z NSP w Wąpiersku, pań: Wiesławy Tamiły, A. Kordalskiej

i druhny J. Iwan, które przez cały czas opiekowały się grupą wolontariuszy. Nad
całością akcji czuwała p. Dorota Zalewska, która całą sumę zebraną w niedzielę,
dostarczyła do sztabu 909 w Lidzbarku. Młodzieży zbierającej pieniądze dla
WOŚP umiliły czas słodycze dostarczone przez p. dyrektora wąpierskiej placówki
– Piotra Kościńskiego. Cała akcja opłaciła się. Dzielni wolontariusze zebrali
następujące kwoty: 566,23zł – z Jelenia, 478,22zł – z Wąpierska, 276,91zł
– z Kotów i Podciborza. Łącznie konto WOŚP zasiliło 1321,36zł. - Wspierając
akcję Jurka Owsiaka, przyczyniamy się do tego, aby jego orkiestra grała nam „do
końca świata i jeden dzień dłużej” i cieszymy się, że uczy nas wszystkich chęci
bezinteresownego czynienia dobra i pokazuje, że przy tej okazji można się bawić,
integrować i jednocześnie pomagać – mówili organizatorzy i wolontariusze.

Choinka noworoczna
w Wąpiersku

życzył wszystkim wielu wrażeń i zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy”.
Dzieci kl. 0-III z wielkim zaangażowaniem przedstawiły ciekawy i wesoły
program artystyczny.

Uczniowie SP Lidzbark
w konkursach wojewódzkich

O Ś W I ATA

Choinka noworoczna w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku jest w
tej placówce jedynym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń dla
dzieci. W tym roku odbyła się 17 stycznia. Do świetlicy wiejskiej licznie przybyli
rodzice, dziadkowie, babcie oraz inni goście. Także w tym roku do zabawy
przygrywał dzieciom pan Tomasz Iwan z zespołem. Wszędzie było słychać
gwar, śmiech i widać było uśmiechy i radość dzieci, które wyglądały kolorowo
i bajkowo. Całą uroczystość rozpoczął pan dyrektor Piotr Kościński, który

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
awansowali do kolejnego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Julia Roch z kl. VI b – język polski, Kinga Nowińska z kl. VI b – matematyka
i historia oraz Małgorzata Celmer z kl. VI b – historia. Opiekunami uczniów są:
Katarzyna Jeziółkowska, Anetta Paturalska i Michał Dzimira.
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porucznika Czerkiewskiego. Polacy zgotowali wojsku entuzjastyczne
powitanie. Na domach i ulicach pojawiły się biało - czerwone flagi. Ustawiono
bramy tryumfalne z napisami: „Witamy - Niech żyje Polska”. Na rynku miasta,
przepięknie przystrojonym w znaki polskie, oczekiwał komisaryczny burmistrz
Leon Pluciński. Mieszkańcy ustawieni w czworobok trzymali kwiaty i biało
czerwone chorągiewki. Niektórzy płakali z radości. Wszyscy zaśpiewali pieśń
kościelną „Boże coś Polskę”. Porucznik Czerkiewski w swoim przemówieniu do
zebranych zapewnił, że ziemia ta na stałe powraca do Polski. Po tej wspaniałej
mowie zaśpiewały dzieci szkolne na dwa głosy Warszawiankę. Następnie
przemawiał komisaryczny burmistrz Lidzbarka L. Pluciński, który dziękował
Bogu za powrót tych ziem do Ojczyzny. Swoją przemowę burmistrz zakończył
okrzykiem: „Waleczna Armia Rzeczypospolitej Polskiej niech nam żyje”. Tłumy
lidzbarzaków zawtórowały trzykrotnie. Odczytano również telegram starosty
brodnickiego Władysława Olszewskiego następującej treści: „Całym sercem
i duszą z wami. Niech żyje Polska. Niech biją dzwony. Wesel się moje rodzinne
gniazdo”. Chleb i sól podała starościanka Maria Olszewska, a dzieci szkolne
odśpiewały pieśń. Następnie Maria Olszewska zadeklamowała piękny wiersz,
wręczając wspaniały bukiet kwiatów porucznikowi Czerkiewskiemu. Następnie
wszyscy udali się do kościoła św. Wojciecha na nabożeństwo dziękczynne,
podczas którego patriotyczne kazanie wygłosił ks. proboszcz W. Klatt. Po
mszy odbyła się defilada wojskowa. W godzinach popołudniowych od strony
Wielkiego Łęcka przybyła do miasta 2 kolumna 1 baonu 47 pułku piechoty pod
dowództwem pułkownika Kozubka i dowódcy baonu Bejera. Oficerowie udali
się na poczęstunek do hotelu Filipa Jaroszewskiego. Posiłek otrzymali także
wszyscy polscy żołnierze. Po południu odbyła się zabawa, a o godzinie 19.00
urządzono pochód po mieście z pochodniami i muzyką. Aż do późnych godzin
nocnych mieszkańcy świętowali powrót Lidzbarka do Polski.

Rys historyczny 95 rocznicy
powrotu Lidzbarka do Polski
18 stycznia 1920r. w niedzielę Lidzbark został przejęty przez
władze polskie. Był to przełomowy dzień w historii Lidzbarka i jeden
z najważniejszych momentów w dziejach miasta. O godzinie 8.00
stacjonujące tu wojska Grenzschutzu ustawiły się w szyku marszowym w pobliżu kościoła św. Wojciecha. Dowódca, kapitan Hans Jurgen,
podziękował żołnierzom za ich dobrą służbę dla narodu niemieckiego. Niemcy opuścili Lidzbark, udając się drogą przez Kiełpiny do Prus Wschodnich.
H I S TO R I A

O godzinie 8.30 przybył do Lidzbarka pierwszy oddział wojsk polskich
składający się z porucznika Stanisława Dowgirda - Ptaszka i 10 szeregowców.
Konno objechali oni rynek, po czym stanęli przed domem Leona Plucińskiego
i zaśpiewali „Rotę”. Wśród żołnierzy przybyłych do Lidzbarka był pochodzący
stąd Antoni Kamiński. Na powitanie pierwszego większego oddziału wojsk
polskich wyjechała delegacja składająca się z 9 zacniejszych obywateli
Lidzbarka na dotychczasową granicę do Nowego Zielunia. Byli wśród nich
m.in. prezes Rady Ludowej Adam Ziemski oraz kierownik szkoły Franciszek
Krykant. Towarzyszyły im reprezentacje cechów i towarzystw z chorągwiami
i muzyką. W Zieluniu nadchodzących żołnierzy polskich powitał krótką
przemową właściciel folwarku Jeleń Chmielewski. Około godziny 10.30
przybył do miasta 2 batalion 47 pułku strzelców kresowych pod dowództwem

dr Michał Dzimira.

Powrót Lidzbarka do Polski
uczciliśmy spektaklem i operetką
H I S TO R I A

18 stycznia Lidzbark obchodził 95. rocznicę powrotu do Polski. Tego dnia
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców Lidzbarka na spektakl
,,Symbole” oraz Operetkę Operus Arte. – W dniu dzisiejszym składamy hołd
naszym przodkom. To dzięki ich umiłowaniu ojczyzny my wszyscy możemy
cieszyć się wolnością, cieszyć się niepodległością naszego pięknego miasta –
tymi słowami przywitał zgromadzonych burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
i poprosił o rys historyczny dr Michała Dzimirę. Spektakl historyczny „Symbole”
opowiadający historię orła białego, polskiej flagi i Mazurka Dąbrowskiego

przygotowały Anna Wasielewska i Iwona Kalinowska a udział w nim wzięły:
grupa teatralna z LO im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku i grupa teatralna
z MGOK w Lidzbarku. Ostatnim punktem programu był występ artystów
operetki Operus Art. Lidzbarska publiczność licznie zgromadzona w sali
widowiskowej ośrodka kultury dobrze bawiła się włączając do wspólnego
śpiewania, oklaskiwała gromkimi brawami kolejne występy artystów.
Tekst i fot. Zygmunt Mężykowski
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Nasze siatkarki zdobyły
puchar europosła
S P O R T

17 stycznia na hali OSiR w Solcu Kujawskim odbył się II Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt o Puchar Europosła Janusza Zemke. Turniej otworzył dyrektor biura
europosła Janusza Zemke – Ireneusz Nitkiewicz w towarzystwie burmistrz
Teresy Substyk, dyrektora OSiR Zbigniewa Wawrzyniaka, zaproszonych
gości, trenerów i prezesa gospodarzy Damiana Michalaka. W turnieju brało

udział dziewięć drużyn, które zaczęły rywalizację w trzech grupach. W sumie
potrzeba było 21 meczy do wyłonienia zwycięzców. Puchar Europosła Janusza
Zemke pojechał do Lidzbarka, drugie miejsce zajęła drużyna LZS ZRYW
Wrocki, trzecie – Gimnazjum Gałczewo, poza podium na czwartym miejscu
drużyna gospodarzy MUKS TIE BREAK Solec Kujawski, który wyprzedził
UKS Złotniki Kujawskie miejsce piąte, UKS Gimnazjum nr 1 Brodnica miejsce
6, UKS KOPERNIK GAŁCZEWO II miejsce siódme, UKS BOBRY Bobrowo
miejsce ósme i na ostatniej pozycji uplasowały się młodsze koleżanki gospodyń
MUKS TIE BREAK 2. Europoseł Janusz Zemke ufundował także statuetki dla
najlepszych zawodniczek z zespołu i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych
zawodniczek turnieju. Za najlepsze zawodniczki turnieju uznano Paulinę
Zalewską z Brodnicy, Dominikę Rygielską z Solca Kujawskiego i Paulinę
Suchocką z Lidzbarka.

Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Lidzbarka
S P O R T

W sobotę, 27 grudnia na hali widowiskowo-sportowej odbył się Świąteczny
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Lidzbarka. W turnieju udział brały
wszystkie drużyny AGG Ligi a także drużyna gości. W drużynie gości zagrali
między innymi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Łukasz Teodorczyk
(Dynamo Kijów), Tomasz Kędziora (Lech Poznań), Piotr Retkowski (Boruta
Kuczbork), Bruno Golian i Mateusz Napiórkowski ( trampkarze Wel Lidzbark).
W czasie turnieju odbyły się 3 licytacje na łączną kwotę 5900,61 zł. Kupić było
można m.in. koszulkę reprezentacji Polski Łukasza Teodorczyka z autografami
polskich piłkarzy, 2 koszulki i piłka Lecha Poznań, buty piłkarskie ADIDAS
z nazwiskiem Teodorczyk, komplet reprezentacji Polski z numerem
20 Michała Kucharczyka z autografem (Legia), gadźety siatkarskie z
8
autografami i wiele innych. Wszystkie pieniądze zebrane podczas licytacji

przeznaczone zostały na leczenie chorego na nowotwór Oliviera Frydryszak.
Zwycięzcą Świątecznego Turnieju została drużyna AMOK, której puchar
wręczył Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Drugie miejsce zajęła drużyna
4FUN Team, zaś 3-4 drużyna gości TeOlivier Team oraz Bad Boys Lidzbark. Impreza
cieszyła się wielkim zainteresowaniem co odzwierciedliło brak wolnych miejsc od
początku do końca turnieju. Organizatorem turnieju był MOSiR a inicjatorami a
zarazem organizatorami turnieju byli Piotr Retkowski oraz Roman Fryza.
Przygotowała: Kamila Sadowska

