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O

d początku kadencji burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek prowadzi rozmowy
z potencjalnymi inwestorami z okolicznych miast. Dlatego też, 20 maja do
Lidzbarka przyjechał po raz kolejny Jan Szynaka,
prezes i właściciel firmy Szynaka Meble z Lubawy – drugi co do wielkości pracodawca w naszym
województwie, wiodący producent mebli w Polsce, który importuje swoje towary do ponad 50
krajów. Prezes firmy odwiedził Meblarską Sp.
z o. o Wolność. W spotkaniu uczestniczył prezes
„Wolności” Ryszard Kotowski, szef produkcji Jan
Wypych oraz burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Tematami rozmów było m. in. rozeznanie
możliwości nawiązania współpracy w kooperacji
produkcji mebli tapicerowanych. Mam nadzieję,
że najbliższe miesiące okażą się owocne – mówi
burmistrz Maciej Sitarek.

Burmistrz pozyskał
25 tysięcy dla szkół

W

dniach 12 i 13 czerwca na plaży miejskiej odbyła się impreza o charakterze zamkniętym. Jest to jeden z elementów nowej strategii promocyjnej naszego miasta, która ma
charakter wyjątkowy i jednorazowy. Pozyskanie tak dużej
i prestiżowej imprezy ma za zadanie zwrócić uwagę firm eventowych
oraz organizatorów dużych wydarzeń sportowych i kulturalnych na
walory turystyczne naszego miasta oraz możliwości wykorzystania

infrastruktury w realizacji tego typu przedsięwzięć. Dzięki temu wydarzeniu udało się pozyskać od organizatora 25 tysięcy zł. na zakup ławek i krzeseł do SP Lidzbark oraz szafek do lidzbarskiego gimnazjum.
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Burmistrz czyta dzieciom

Nadleśnictwo ma swój sztandar

A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

W ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, w poniedziałek, 8 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie przedszkolaków z burmistrzem Maciejem Sitarkiem oraz jego zastępcą Januszem Bieleckim. Burmistrzowie przeczytali dzieciom bajki,
a te w zamian za to zaprezentowały piosenki, których nauczyły się
w przedszkolu. Dzieci zwiedziły także gabinet Burmistrza oraz obejrzały jedną z najstarszych kronik Lidzbarka.

Gala Samorządowca
A K T UA L NO Ś C I

Uroczystość nadania sztandaru odbyła się 12 czerwca. Swoją obecnością zaszczycili ją przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, zacne grono emerytowanych pracowników Nadleśnictwa Lidzbark oraz wszyscy Ci, którzy
pozostawili w Lidzbarskich Lasach cząstkę swojego życia zawodowego. Obecne były również 24 zaproszone poczty sztandarowe: Nadleśnictw, PSP, OSP, Policji, ZHP oraz Kół Łowieckich. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP
w Lidzbarku, podczas której księża dokonali poświęcenia sztandaru.
Po poświęceniu sztandaru wszyscy udali się na plac przed siedzibą
Nadleśnictwa Lidzbark, gdzie na sali “o zielonych ścianach i błękitnym
suficie” nastąpiła część oficjalna przekazania sztandaru przez Dyrektor RDLP w Olsztynie. Każdy z fundatorów miał zaszczyt wbić pamiątkowy gwóźdź w drzewiec sztandaru.
Sztandar Nadleśnictwa opatrzony wizerunkiem św. Jana Gwalberta jest
symbolem historii i tradycji Nadleśnictwa Lidzbark, znakiem, który jednoczy pracowników Nadleśnictwa. To również drogowskaz dla wszystkich pokoleń leśników, którzy zastąpią nas w służbie Lasom i Ojczyźnie.

W czwartek, 28 maja burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek z okazji
25-lecia samorządu zorganizował Galę Samorządowca, która odbyła się w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Po
wystąpieniu burmistrza, oraz zaproszonych gości odbył się koncert
Jubileuszowy w wykonaniu pianisty Stanisława Dei, który występem
wokalnym uświetniła także Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury Katarzyna Borowska. Zebrani goście mieli także możliwość
obejrzenia wystawy prac Karola Afeltowicza, oraz Kroniki Historyczne
Miasta Lidzbark. Tego dnia miało miejsce również otwarcie Wystawy
Fotograficznej „Weekend w Wenecji” w Galerii „Nowa Przestrzeń”
działającej przy ośrodku kultury.

Wybory Rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Urząd przyjazny dla osób
niepełnosprawnych

A K T UA L NO Ś C I

W niedzielę, 31 maja odbyły się Wybory Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W dwumandatowym okręgu wyborczym nr 17 wybrani zostali Ryszard Kordalski, który otrzymał 45
głosów oraz Marcin Sarnowski, który otrzymał 22 głosy. Do udziału
w głosowaniu w tym okręgu było 1604 osoby, a w głosowaniu udział
wzięło 47 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 2,93%.

A K T UA L NO Ś C I

Od 2 miesięcy
w przy wejściu
głównym Urzędu
Miasta i Gminy
w Lidzbarku funkcjonuje
przycisk
dla osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne,
mające
problem
z poruszaniem się
mogą dzięki temu liczyć na pomoc pracowników urzędu. Systemem
zarządza Wydział Spraw Obywatelskich.

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: Biuro ds. Promocji i Turystyki
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/6961182
ISSN 2392-3059

2

Lidzbark.pl

Program na Dni Lidzbarka 2015

Wszyscy jesteśmy równi

24-26 lipca

A K T UA L NO Ś C I

Piątek: 24.07.2015
18.00 - oficjalne otwarcie Dni Lidzbarka 2015
18.20 - koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Lidzbarka
19.00 - Koncert Zespołu MARKUS
21.30 - Gwiazda wieczoru - koncert zespołu Disco Polo After Party
22.30 - Dyskoteka Dj Nice
02.30 - Zakończenie imprezy

Piętnasty już rok, w piątek 12
czerwca ulicami miasta przeszedł pochód z okazji Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obchody rozpoczęła msza święta
w kościele św. Wojciecha po
czym w korowodzie złożonym
z Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP w Lidzbarku, podopiecznych PSOUU w Lidzbarku wraz z opiekunami,
przedstawicieli władz miasta,
harcerzy, przedszkolaków oraz
sympatyków stowarzyszenia
przemaszerowali na plac przy
Szkole Podstawowej na ul. Zieluńskiej. Na miejscu, w ramach pikniku
integracyjnego, dzieci z Przedszkola Miejskiego oraz ze Szkoły Podstawowej zaprezentowały zebranej publiczności przygotowaną przez
siebie część artystyczną.

Sobota: 25.07.2015
17.30 - Pokazy Szkół Tańca
19.00 - Występ kabaretowy - Cezary Pazura
21.00 - Pokaz Tańca lub Fit Show
21.20 - Burmistrz – wystąpienie
21.30 - Gwiazda wieczoru - Koncert Sylwii Grzeszczak
22.50 - Zabawa taneczna Mix Cover
02.30 – Zakończenie imprezy
Niedziela: 26.07.2015
12.00 - Program dla dzieci
13.30 - Program z animacjami
15.00 – II Amatorskie Regaty Smoczych Łodzi
17.00 - Zakończenie imprezy
18.00 – Mecz towarzyski LKS Wel Lidzbark - KS Finishparkiet
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

Zgłoś uwagi do strategii

W trakcie imprezy Teatr Kulinarny oraz Pokazy 4 Brodnickiego Pułku
Chemicznego im. Ignacego Mościckiego

A K T UA L NO Ś C I

Szanowni Państwo,
Gmina Lidzbark przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark na lata 2015-2022, w której
określone zostaną zasadnicze cele i kierunki jej rozwoju. Opracowanie
Strategii jest konieczne ze względu na zmieniające się uwarunkowania
społeczne i gospodarcze regionu oraz będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych
w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Jednym z etapów budowania Strategii są konsultacje społeczne wśród
poszczególnych grup społecznych, których uwagi i opinie będą stanowiły kluczowy element procesu opracowywania diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Lidzbark. Elementem tych konsultacji jest badanie ankietowe, które pozwoli na zweryfikowanie poziomu jakości
życia mieszkańców oraz poznanie opinii władz publicznych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na tematy związane z funkcjonowaniem Gminy. Dlatego też zachęcamy, aby w badaniu ankietowym
udział wzięła jak największa liczba osób, którzy poprzez jej wypełnienie włączą się w realizację opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark na lata 2015-2022.

Informujemy że, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”, iż obecnie trwają
przygotowania do rozpoczęcia szkoleń.
O terminie rozpoczęcia szkoleń oraz instalacji sprzętu komputerowego
zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

FOTOmigawka

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety
- do pobrania na stronie www.lidzbark.pl
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 10.07.2015r.:
- pocztą na adres:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn z dopiskiem ANKIETA
- faxem pod nr 89 521-12-60
- zeskanowaną na adres e-mailowy:
m.majewska@wmarr.olsztyn.pl lub a.szymanowska@wmarr.olsztyn.pl
Wszelkie pytania należy kierować do:
Maria Majewska, tel. 89 535-67-94,
m.majewska@wmarr.olsztyn.pl lub
Anna Szymanowska, tel. 89 521 12 76,
a.szymanowska@wmarr.olsztyn.pl

5 czerwca odbyło się przekazanie samochodu
strażackiego dla OSP w Starym Dłutowie
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Jubileusz 95-latki

Spotkanie z mieszkańcami
osiedla Jeleńska

A KT UALNOŚCI

AK TUAL NOŚCI

W poniedziałek, 25 maja odbyło się spotkanie burmistrza Macieja Sitarka i zastępcy burmistrza Janusza Bieleckiego z mieszkańcami ul. Jeleńskiej. Celem spotkania było omówienie m. in. inwestycji drogowych
wykonywanych na osiedlu Jeleńska. Burmistrz oraz radny zaprezentowali plany inwestycyjne dotyczące ul. Jeleńskiej, natomiast mieszkańcy przedstawili swoje oczekiwania i problemy związane z osiedlem.
Władze samorządowe obiecały pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz zapewniały o kolejnych spotkaniach z mieszkańcami. Na spotkaniu, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej obecnych było około 60
mieszkańców osiedla.

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą Goszka w poniedziałek, 8 czerwca odwiedzili kolejną jubilatkę, która tego właśnie dnia obchodziła swoje 95
urodziny. Pani Stefania Pałasz, urodziła się 8.06.1920 r. w Lidzbarku,
doczekała się 5 dzieci, 5 wnucząt oraz 5 prawnucząt. Jubilatka do dnia
dzisiejszego gotuje dla całej rodziny i lubi eksperymentować w kuchni.
Interesuje się polityką, czyta dużo gazet a także lubi oglądać wiadomości. Jest bardzo energiczna i ma niesamowitą pamięć.
Solenizantce życzymy spokoju, pogody ducha oraz zdrowia na dalsze
długie lata życia.

Wyniki wyborów prezydenckich

Manewry strażackie

AK TUAL NOŚCI

A KT UALNOŚCI

24 maja odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Mieszkańcy naszej
gminy również udali się tego dnia do urn, aby oddać głos na swojego
kandydata. Spośród 11560 uprawnionych do głosowania mieszkańców, udział w nich wzięło 5170, w tym 5086 z nich oddało głos ważny.
Andrzej Duda uzyskał 2592 głosów natomiast Bronisław Komorowski
2494 głosów.

W piątek, 29 maja w Starym Dłutowie odbyły się ćwiczenia zgrywające
jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Lidzbark pod nazwą „Karwel
2015”. Łącznie przybyło 6 jednostek straży pożarnej (OSP Bryńsk,
OSP Jeleń, OSP Kiełpiny, OSP Słup, OSP Stare Dłutowo, OSP Lidzbark). Manewry odbyły się na terenie zakładu Karwel. Po zakończeniu
działań ratowniczych wszystkie jednostki udały się do strażnicy OSP
Dłutowo na ognisko i poczęstunek . Nie zabrakło również burmistrza
Macieja Sitarka, który wręczył jednostkom prezenty oraz serdecznie
podziękował za tak udaną akcję.

OGŁOSZENIE
Lidzbarzaku! Chcesz pobiegać?
Lubisz biegać, ale nie masz z kim? Chcesz przekonać się
jakie emocje towarzyszą wspólnym biegom? A może chcesz
pokazać, że od biegania warto się uzależnić, bo daje to
zdrowie? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś
„tak” to „Bieganie w grupie, czyli razem raźniej” jest właśnie
dla Ciebie! Zapraszamy do udziału w akcji popularyzującej
rekreacyjne bieganie w naszym mieście. Pierwsze spotkanie już
26 czerwca o godzinie 18.00 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury. Projekt przewiduje cotygodniowe spotkania o tej
samej godzinie i tym samym miejscu. Zapraszamy wszystkich
chętnych niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania.
Uczestnictwo w grupie odbywa się na własną odpowiedzialność.
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Radni jednogłośni
za absolutorium burmistrza

Dzień otwarty w Urzędzie Miasta
W ieści

z

Urz ę du

Wieś c i

z

U r zę du

W czwartek, 28 maja na VIII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, radni
jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Lidzbarka Maciejowi Sitarkowi z tytułu wykonania budżetu
za 2014r. Jak podkreślał burmistrz Lidzbarka, absolutorium to nie tylko ukoronowanie jego pracy, to również sukces radnych, pracowników
urzędu i jednostek organizacyjnych. – Wierzę, że współpraca organów
gminy wybranych w listopadowych wyborach owocować będzie również w przyszłości rezultatami i osiągnięciami satysfakcjonującymi
mieszkańców miasta i gminy – uważa burmistrz. – Dobra kondycja finansowa gminy umożliwi sprawne aplikowanie po środki zewnętrzne
co przełoży się na realizację strategicznych inwestycji – dodaje.

Z okazji Dnia Samorządowca, burmistrz Lidzbarka zaprosił delegację
dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lidzbark do zwiedzenia
budynku Urzędu Miasta i Gminy. Dzieci zwiedziły m. in. salę posiedzeń
oraz Urząd Stanu Cywilnego. Uczniowie dowiedzieli się także na czym
polega praca pań z Wydziału Obywatelskiego oraz obejrzeli kroniki naszego miasta. W ramach podziękowań, burmistrz Maciej Sitarek otrzymał od dzieci własnoręcznie zrobionego kwiatka oraz laurkę. – W tym
roku przypada nam 25-lecie samorządności w Polsce, jest to więc doskonała okazja do przekonania się jak wygląda praca urzędników od
kuchni – mówi Burmistrz Lidzbarka.

OGŁOSZENIE
Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

Wakacyjne remonty
w szkołach

Organizuje Kurs
RATOWNIK WODNY
Etap I. Etap II.
Spotkanie Organizacyjne: odbędzie się 3 lipca 2015r.
o godzinie 17:00 na Plaży Miejskiej w Lidzbarku.
Kurs poprowadzi, Instruktor WOPR nr 370
pani Maria Nowalińska.

A KTUALNOŚCI

Wakacje coraz bliżej. Dla uczniów to zasłużony czas odpoczynku, dla
szkół czas remontów i zmian w szkolnych budynkach. W szkołach
naszej gminy również przewidziane są mniejsze lub większe zmiany.
W Gimnazjum w Dłutowie odmalowane zostaną korytarze oraz część
pomieszczeń, natomiast w Szkole Podstawowe w Dłutowie odbędzie
się remont szkolnej kuchni. W Słupie nastąpi wymiana wkładu kominowego oraz konserwacja dachu, a także odświeżenie części klas.
W Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbędzie się malowanie oddziału
przedszkolnego oraz drobne remonty w łazienkach. W Bryńsku wyremontowany zostanie dach na budynku gospodarczym. W lidzbarskim gimnazjum szykuje się adaptacja nowego miejsca na bibliotekę.
W związku z otrzymaniem z MEN bezpłatnych podręczników szkolnych dla klas pierwszych wypożyczalnia książek przeniesiona zostanie
do większego pomieszczenia. Miejsce po byłej bibliotece zaadaptowane zostanie na klasę szkolną. Odmalowane zostaną także zewnętrzne
krokwie hali sportowo-widowiskowej. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku odmalowana zostanie część szkolnych pomieszczeń, schody, progi oraz maszty flagowe i barierki przy wejściu, a także
wymiana części grzejników. W Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbędzie się remont pomieszczenia na szkolnym strychu, które zostanie
przystosowane do prowadzenia w nim zajęć z języka angielskiego. Odbędą się także drobne remonty wykonane przez pracowników obsługi
szkoły w tym odnowienie klas oraz zakup wykładzin.

ETAP I: Ratownik WOPR, Wiek: 12 lat
Godz. Szkoleniowe: 18 godz. + 4 godz. Medycyny
Opłata za kurs 400zł. ETAP – I (7-9 lipca)
Opłata za kurs 600zł. ETAP – II
Informacje oraz zgłoszenia przyjmuje pan Prezes
Sławomir Maroński tel. 665 973 979
ORGANIZATORZY
Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich na Letnią Akademię Nauki Tenisa Ziemnego. Chętni proszeni są o kontakt z animatorem orlika przy ul. Jeleńskiej. Zajęcia planowane
są od lipca. Zapisy do 29 czerwca.
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Fotorelacja z Dnia Dziecka

Dzień Dziecka w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku

Dzień Dziecka w Kiełpinach

Dzień Dziecka w Ciborzu

Dzień Dziecka w Jamielniku

Dzień Dziecka w Jamielniku

Dzień Dziecka w Dłutowie

Bieg w workach

Dzień Dziecka na Osiedlu nr. 2
6
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Zawody sportowe w Dłutowie

Wizyta przedszkolaków w Leźnie

Wspólne malowanie plakatu
w Kiełpinach

Lidzbarski Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w SP Bryńsk

Lidzbarskie maskotki podczas
obchodów Dnia Dziecka

Dzień Dziecka w Wąpiersku

Dzień Dziecka w Ciborzu

Zumba podczas Dnia Dziecka na Osiedlu nr. 2
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Grand Prix dla lidzbarskich
zuchów i harcerzy
KU LT URA

Reprezentacja Gromady Zuchowej „Wesołe Promyczki” ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki oraz reprezentacja 10 Drużyny Harcerskiej
„IGNIS” z Gimnazjum Lidzbark uczestniczyli w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „TRAPERIADA 2015” w Lubawie, który odbył się 9 czerwca.
Nasze zuchy i harcerze mieli okazję do zintegrowania się z reprezentacjami innych hufców tj. Nowego Miasta Lubawskiego, Iławy, Ostródy
oraz dziećmi i młodzieżą wielu różnych ośrodków kultury, które przybyły na imprezę. Festiwal umożliwił wykazanie się aktywnością twórczą
i artystyczną, propagując głównie piosenki harcerskie i turystyczne.
Młodzi wykonawcy wykazali się doskonałym śpiewem, ogólnym wrażeniem artystycznym oraz wspaniałym kontaktem z publicznością. Profesjonalne Jury najwyżej oceniło występ lidzbarskich zuchów, przyznając
im GRAND PRIX – statuetkę oraz nagrody rzeczowe. Równie wysoko
została oceniona reprezentacja harcerzy starszych, którzy otrzymali Brązową Lilijkę i wiele nagród rzeczowych. Pełni wrażeń i radości
w oczekiwaniu na powrót do domu zwiedzili Park Łazienkowski w Lubawie. Natomiast resztę energii pozostawili na placu zabaw.

Starszoharcerska drużyna IGNIS ZHP w sobotę, 30 maja zajęła także
II miejsce na Festiwalu Piosenki Religijnej i Harcerskiej ku czci bł. ks.
St W. Frelichowskiego w Chełmży. Harcerze zaprezentowali piosenkę patriotyczną “Major Ponury” mówiącą o Janie Piwnik (pseudonim
Ponury), dowódcy partyzanckiej Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie. Dziewczyny należące do drużyny dzięki
przygotowaniu przez organistę Krzysztofa Gmyr profesjonalnie zaśpiewały hymn Światowych Dni Młodzieży 2016 “Błogosławieni Miłosierni”. W Festiwalu brały również udział grupy m.in. z Bydgoszczy,
Inowrocławia, Chełmży i Grudziądza.

Wrota Mazur - 10 lat istnienia
Stowarzyszenia w tym okresie jest funkcjonujący do dziś i doskonale
się mający system podświetlenia bryły kościoła Św. Wojciecha.
Dalsze lata działalności Stowarzyszenia to nauka aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku poprzez takie działania jak organizacja spływów
kajakowych , pieszych wędrówek, połączonych z promocją walorów
krajobrazowych naszej okolicy, które w Polskę i świat nieśli liczni ich
uczestnicy. Na wyjazdach seminaryjnych poznawaliśmy historię naszych ziem, tą odległą, związaną z tworzeniem się naszej państwowości, jak i tą niedawną, pisaną życiem i dokonaniami ludzi z niepodległościowego podziemia lat 45 – 47. Dzięki tym działaniom powoli, ale
skutecznie z tych ostatnich zdejmowaliśmy długoletnie, niesprawiedliwe i hańbiące odium bandytyzmu. W trudnych chwilach życia i kłopotach pomagaliśmy tym, którzy takiej pomocy potrzebowali. Byliśmy
tam gdzie się coś ciekawego i pożytecznego działo.
Podsumowując swą dziesięcioletnią historię ośmielamy się twierdzić,
że nadal jesteśmy swoim działaniem potrzebni środowisku, a ponieważ naturalną rzeczą jest rotacja członków, powtarzamy sformułowany kiedyś apel, który i dziś nie traci na aktualności:
Zakładając szeroki udział społeczeństwa w w/w działaniach Zarząd
zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich nie obojętnych, twórczo nie
zadowolonych z tego co jest, mających pomysł na lepsze i ciekawsze
życie, tych co widzą i czują szerzej niż na odległość swych prywatnych
spraw, o współpracę ze Stowarzyszeniem, a przede wszystkim o stanie
się jego członkami. Im więcej nas, tym więcej pomysłów, tym większa
możliwość ich realizacji, tym większa satysfakcja, że wspólnie coś zrobić możemy, bez oglądania się na innych i bez ciągle jeszcze funkcjonującego podziału na „my” i „oni”. We współpracy nie pytamy o przynależność partyjną, nie interesuje nas światopogląd, nie pytamy czyś biedny
czy bogaty. Wszystkich, którzy chcą współpracować z Stowarzyszeniem serdecznie witamy i prosimy uznać je za Swoje

KULT URA

Bez fajerwerków i hucznego
świętowania minęła niedawno dziesiąta rocznica istnienia
i działania w naszym środowisku
Stowarzyszenia Wspierającego
Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur”. Przygodę działania razem
w Stowarzyszeniu podjęła grupa
osób, która widziała potrzebę
oddolnego włączenia się w nurt
lokalnych przemian i samoorganizowania się do działań dla
siebie i dla innych, w wymiarze jednostkowym, grupowym
i zbiorowym, a wszystko to poprzez pomoc, dobry przykład,
koncepcję rozwoju i kształtowanie nawyków.
W pierwszych latach działalnością Stowarzyszenia kierowała
Pani Barbara Marchlewicz i nic dziwnego, że za jej „rządów” postawiono na estetyzację miasta. Ni stąd ni
zowąd pojawiały się w mieście piękne kosze wypełnione kwiatami,
niektóre mosty stroiły się w kwiatowe skrzynki, a pobocza dróg dojazdowych do Lidzbarka wiosną zakwitały złotymi miniaturkami żonkili.
Z tego okresu działalności Stowarzyszenia pochodzą pierwsze ekspertyzy i koncepcje zagospodarowania tzw. „małego jeziorka” i terenów
wokół, uwalniania miasta, okolic i szlaków wodnych od wszędobylskich
śmieci. Dzisiaj żyjemy i chcemy żyć w czystym, upiększonym kwiatami mieście. Nie zawsze tak było. Nad potrzebą zmian w tym kierunku
i końcowym efektem pracowaliśmy wszyscy. Stałym symbolem pracy
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Będą stypendia naukowe
i sportowe
Z

ŻYCIA

R A DY

FOTOmigawka

M I ASTA

Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą przyznawania
stypendiów naukowych i sportowych. W tym numerze chcielibyśmy
przybliżyć warunki uzyskania z stypendium. O stypendium ubiegać
może się uczeń szkoły podstawowej bądź gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Lidzbark, który jest laureatem lub finalistą na poziomie co
najmniej wojewódzkim, osiągnął wzorowe zachowanie oraz uzyskał
średnią co najmniej 5,70 dla szkół podstawowych i 5,30 dla szkół gimnazjalnych lub uzyskał inne wybitne osiągnięcia. Prawo ubiegania się
o stypendium przysługuje uczniowi, który w poprzednim roku szkolnym zajął od I do III miejsca w ogólnopolskich konkursach, przeglądach
i festiwalach. Wniosek o przyznanie nagrody składa dyrektor szkoły
lub opiekun prawny ucznia do Burmistrza. Nagrody pieniężne oraz
wyróżnienia przyznawane będą także za osiągnięcia sportowe. O nagrody ubiegać może się uczeń, który uzyskał miejsce medalowe i punktowane we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym we
wszystkich kategoriach wiekowych, głównie w igrzyskach olimpijskich,
mistrzostwach świata, Europy, mistrzostwach Polski, województwa
itd. Wyróżnienia mogą być przyznawane w formie medalu, pucharu,
dyplomu lub sprzętu sportowego o wartości nie większej niż 1000zł.
Wnioski o w/w nagrody składać można w ciągu całego roku.

22 maja klasy IV-VI z SP Wąpiersk udały się na
wycieczkę do Stolicy

Nadal w LGD
Z

Ż YCI A

R ADY

MI ASTA

Rada Miejska uchwałą z dnia 28 maja, wyraziła chęć dalszego uczestnictwa w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie oraz przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania
do 2020r.

Koncert piosenek zespołu ABBA
O Ś WI ATA

Bal lidzbarskich gimnazjalistów

Podczas obchodów Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Lidzbarku
odbył się Koncert piosenek zespołu ABBA.
Uczennice z klasy VI b: Kornelia Komosińska i Julia Roch, z klasy VI
a: Anaida Shahbazyan, z klasy V a: Maria Nowakowska i Aleksandra
Paturalska oraz z klasy V b: Julia Drumińska wykonały osiem piosenek
w języku angielskim z musicalu „Mamma Mia!”.
Piosenki przeplatano informacjami o historii zespołu ABBA oraz ich
największych sukcesach na brytyjskich i światowych listach przebojów.
Publiczność zebrana na sali gimnastycznej bawiła się doskonale. Nie
obyło się bez bisów. Dziewczęta śpiewały na tle dekoracji (którą
tworzyły namalowane przez kółko plastyczne plakaty), nawiązującej
tematycznie do przebojów zespołu ABBA.
Koncert i dekoracje przygotowała nauczycielka plastyki i muzyki
Marlena Komosińska.

OŚW I ATA

Uroczystym polonezem rozpoczął się tegoroczny bal w lidzbarskim
Gimnazjum. 12 czerwca na Hali sportowo-widowiskowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Na uroczystości obecny
był także burmistrz Maciej Sitarek oraz zastępca burmistrza Janusz
Bielecki. Po części oficjalnej uczniowie przenieśli się na pięknie przystrojoną salę balową, którą tego dnia przygotowali dla nich rodzice
i wychowawcy. W tworzenie wystroju sali szczególnie zaangażował się
Marek Ostrowski – rodzic jednego z uczniów.
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Szkolny Turniej Skoków

Sport i ekologia drogą do zdrowia

na Skakance

OŚW I ATA

O Ś WI ATA

Swoją
kondycję
fizyczną
można
poprawiać poprzez
różnego rodzaju
ćwiczenia, jazdę
na rowerze lub
szczególne diety.
Właśnie dlatego
2 czerwca w Niepublicznej Szkole
Podstawowej
w Wąpiersku samorząd szkolny z opiekunem Dorotą Zalewską zorganizował Szkolny
Turniej Skoków na Skakance w dwóch kategoriach: klas I-III i IV-VI.
Wszystko odbywało się przy dopingu uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi tejże placówki. 18 uczniów z całej szkoły pokazywało swe
umiejętności w obecności jury, w skład którego wchodzili: dyrektor
Piotr Kościński, Dorota Zalewska i Beata Kościńska oraz członkowie
samorządu szkolnego: Mikołaj Kapiński, Agata Rosa, Julia Kozłowska
i Dominik Iwan. Mistrzem tej dyscypliny w kat. klas I-III został Miłosz
Łoziński, II miejsce zajęła Milena Kalwa, III miejsce natomiast Karol
Mężykowski. W kat. klas IV-VI mistrzostwo zdobył Kacper Szczepański, II miejsce zajął Filip Kordalski, a III miejsce zajęła Julia Kozłowska.
Zmagania zakończyły się rozdaniem dyplomów i nagród. Dzięki zawodom uczniowie szkoły zrozumieli, że skoki na skakance rewelacyjnie
wpływają na poprawę tężyzny fizycznej.

Już od trzynastu lat w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku odbywa się Gminny Turniej Sprawnościowy. W tym roku
hasłem przewodnim imprezy było: „SPORT I EKOLOGIA DROGĄ DO
ZDROWIA”.
W turnieju, który odbył się 3 czerwca, oprócz drużyny gospodarzy,
wzięły udział trzy zespoły ze szkół podstawowych: w Bryńsku, Dłutowie i Kiełpinach. Każdą szkołę reprezentowało 12 osób z klas I, II i III,
które rywalizowały ze sobą w pięciu konkurencjach, które co roku ulegają zmianie i dostarczają uczestnikom wielu ciekawych wrażeń.
W tym sezonie królował „hokejowy zawrót głowy”, polegający na tym,
że każdy uczeń prowadził kijem hokejowym gumowy wałeczek do pachołka, a następnie zakładał ringo na głowę i wracał biegiem na linię
startu. Konkurencja ta wymagała nie lada sprytu i szybkości. Równie atrakcyjne dla młodych sportowców okazały się „gazetowe kule”,
„czapkowe zmagania”, „kelnerzy” i „skoki kangura”.
Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce – SP Lidzbark
II miejsce – SP Kiełpiny
III miejsce –SP Dłutowo
IV miejsce – SP Bryńsk

Wizyta burmistrza Macieja Sitarka
w dłutowskich szkołach

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu i podobnej mobilizacji, nie tylko
w sporcie, ale i innych dziedzinach.

O Ś WI ATA

FOTOmigawka

We wtorek, 2 czerwca z wizytą do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przybył burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, a wraz z nim dyrektor Liceum w Lidzbarku Dorota Sadowska. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice uczących się tu dzieci.
Tematem spotkania była oferta Burmistrza dotycząca szkół funkcjonujących się w Dłutowie, a także oferta Liceum w Lidzbarku.
Była to sposobność również do zadawania pytań przez rodziców i nauczycieli do Burmistrza na temat dalszych planów dotyczących funkcjonowania szkół.

Po 17 latach przerwy delegacja uczniów szkoły
w Dłutowie uczestniczyła w Zlocie Szkół
Sienkiewiczowskich w Przasnyszu
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Minizawody
“Wędkarska Przygoda 2015”

Dzień sportu w Gimnazjum
w Lidzbarku
SP ORT

S P ORT

Dzień 12 czerwca to w Gimnazjum im.”Szarych Szeregów” w Lidzbarku.
Dzień Sportu.
Tego dnia w szkole było muzycznie i sportowo. Dla zgromadzonej na
hali sportowej społeczności szkolnej swój koncert rockowy dał zespół
muzyczny w składzie: Hubert Ostrowski, Karol Stumski i Paulina Lesiak. Artur Bułakowski zatańczył breack dance.
Następnie odbył się mecz piłki nożnej uczniowie kontra nauczyciele. Mecz wygrali uczniowie. Na koniec wszyscy zgromadzeni oglądali
mecz piłki siatkowej. Emocji sportowych było mnóstwo.

I Turniej Sołectw wygrało Klonowo
SP ORT

Zwycięstwem Klonowa zakończył się Turniej Sołectw zorganizowany 14 czerwca
przez MOSiR. Rozgrywki odbyły się na
dwóch lidzbarskich orlikach, a udział w nim
wzięło 9 drużyn. Królem strzelców okazał
się Rafał Błaszkowski z Jelenia natomiast miano najlepszego bramkarza zdobył Paweł Ławicki z Bryńska.

W ramach wynagrodzenia uczestnikom za udział w konkursie plastycznym „Wędkarska Przygoda 2015” Zarząd Koła PZW w Lidzbarku
zorganizował dla wszystkim uczestników mini-zawody wędkarskie.
Z samego rana, 6 czerwca nad Małym Jeziorkiem zasiadło dwudziestu
młodych wędkarzy. Całe zawody trwały 1,5 godziny. Ryby złowione
tego dnia zostały z powrotem wpuszczone do Jeziora Lidzbarskiego.
Po ważeniu wyłoniono zwycięzców a pierwsza ich dziesiątka przedstawiała się następująco:

I Szczycieńska Dycha Juranda

1. Szostkowska Aleksandra – 3 990 g
2. Młynarczuk Jakub – 3 720 g
3. Kraszewski Kacper – 3 310 g
4. Kraszewski Arkadiusz – 3 180 g
5. Szostkowska Oliwia – 3 020 g
6. Gnidziński Karol – 2 570 g
7. Kiewlicz Antonina – 2 100 g
8. Pingot Miłosz – 1 940 g
9. Pilans Łukasz – 1 920 g
10. Sosnowska Lena – 1 690 g

SP ORT

W niedzielę, 7 czerwca odbyła się I Szczycieńska Dycha Juranda. Bieg
o charakterze przełajowym prowadził leśnymi drogami przy ośrodku
agroturystycznym w Olszynach. Zwycięzcami w swoich kategoriach
wiekowych byli Lidzbarzacy – Mariusz Dębowski oraz Wiesław Burzacki. Po zawodach odbyło się losowanie nagród.

Podsumowanie
Tygodnia Sportu
S PO R T

Od 26 maja do 1 czerwca w gminie
Lidzbark odbył się Europejski Tydzień
Sportu. W tym czasie odbyło się 17
imprez sportowych na boiskach, w halach i parkach, w których udział wzięło
ponad 1500 osób
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KALENDARZ IMPREZ NA WAKACJE
l.p.

Data

Nazwa wydarzenia

Miejsce

1.

26.06., godz. 20.00

Powitanie Lata czyli Gorączka Letniej Nocy

Plaża Miejska

2.

27.06., godz. 18.00

Zlot sympatyków wsi Koty – Noc Świętojańska

Koty

3.

27.06., godz. 13.00

III Festiwal kajakowy Wellavil 2015

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
Wellavil Kurojady

4.

27.06., godz. 10.00

Turniej tenisa ziemnego WELLAVIL CUP 2015

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
Wellavil Kurojady

5.

28.06., godz. 14.00

Dzień Rodziny

Boisko w Wawrowie

6.

1.07. - 30.07.

Festyny rekreacyjno-sportowe w wybranych sołectwach Gminy Lidzbark

Gmina Lidzbark

7.

3.07., godz. 11.00

Szkolenie rolników z PROW

MGOK

8.

4.07., godz. 10.00

Lidzbarski Jarmark

Małe Jeziorko

9.

5.07., godz. 15.00

Wędrówka wokół Jeziora Lidzbarskiego

Małe Jeziorko

10.

11.07., godz. 10.00

II Grand Prix Plażowe Piłki Siatkowej

Plaża Miejska

11.

11.07., godz. 10.00

Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi

Plaża Miejska

12.

11.07., godz. 12.00

Parada motocykli i koncert w ramach 6 Rajdu Motocykli
Zabytkowych

Małe Jeziorko

13.

11.07.

V edycja pikniku rodzinnego w Jamielniku

Jamielnik

14.

13.07.

Finał Rajdu Grunwaldzkiego

Plaża Miejska

15.

18.07., godz. 10.00

Wakacyjny rajd rowerowy

Parking koło lidzbarskiej Mleczarni

16.

24-26.07.

Dni Lidzbarka 2015

Małe Jeziorko

17.

25.07., godz. 10.00

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza
Dni Lidzbarka 2015

Plaża Miejska

18.

8.08.

XIV Turniej Piłki Nożnej Oldbojów im. Kazimierza Rocha

Stadion

19.

14.08.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki
i Tańca Ludowego

Małe Jeziorko

20.

15.08., godz. 10.00

III Grand Prix Plażowej Piłki Siatkowej

Plaża Miejska

Lipiec -sierpień -zajęcia wakacyjne w MGOK Lidzbark oraz w świetlicach wiejskich w ramach Akcji Akademia Kultury
Lipiec – sierpień - Letnia akademia nauki tenisa ziemnego.

Konkurs na imię dla jednorożca rozstrzygnięty!
Informujemy, że konkurs na imię dla maskotki Lidzbarka – Jednorożca, wygrała pani Karolina Mańkowska,
która najszybciej zgłosiła swoją propozycję.
Nowe imię naszej maskotki to WELUŚ.
Po odbiór nagród zapraszamy do Biura ds. Promocji i Turystyki ul. Dworcowa 2.
Zwycięzcy gratulujemy.
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