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Burmistrz pozyskał 8ha przy obwodnicy
A K T UA L NO Ś C I

O

d kilku miesięcy Gmina Lidzbarka starała się przejąć nieodpłatnie grunty w obrębie ulicy Myśliwskiej. W czwartek 5
listopada, odbyło się w Olsztynie podpisanie aktów notarialnych na 3 działki przy obwodnicy, które Gmina Lidzbark
przejęła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych. W akcie

podpisania udział wzięli: burmistrz Maciej Sitarek oraz Jerzy Maziarz,
zastępca dyrektora olsztyńskiego oddziału ANR. – Działki o łącznej
powierzchni prawie 8 ha przeznaczone zostaną w przyszłości pod inwestycje infrastrukturalne – mówi burmistrz Maciej Sitarek. Warto
zaznaczyć, że wartość pozyskanych terenów to ponad 430 tys. zł.
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60 lat razem
A K T UA L NO Ś C I

W ubiegłym tygodniu delegacja Urzędu Miasta odwiedziła kolejne
małżeństwo mogące pochwalić się 60-letnim stażem małżeńskim. Państwo Lucjan i Henryka Garczewscy pobrali się 19 lutego 1955r. w Starym Dłutowie, gdzie do tej pory mieszkają. Maja 2 dzieci i 3 wnuków.
Solenizantom, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia,
pogody ducha oraz wielu długich lat wspólnego życia.

A jak głosowali mieszkańcy
Gminy Lidzbark?

Kolejne 95 lat w gminie
A K T UA L NO Ś C I

Za nami wybory do Sejmu i Senatu RP. Podobnie jak reszta Polaków,
również mieszkańcy naszej Gminy udali się tego dnia oddać głos na
swojego kandydata. Spośród 11528 uprawnionych do głosowania, na
wybory udało się 4207 mieszkańców, co dało 36,5% frekwencję. Do
Sejmu z naszego okręgu dostali się: z Prawa i Sprawiedliwości: Jerzy
Wilk, Zbigniew Babalski, Leonard Krasulski, Adam Ołdakowski, z Platformy Obywatelskiej: Jacek Protas, Elżbieta Gelert, Piotr Cieśliński
oraz Andrzej Kobylarz z ugrupowania Kukiz’15.
Tak natomiast przedstawiają się wyniki dla poszczególnych kandydatów do Senatu:
Stanisław Gorczyca – 30,6%
Wojciech Maksymowicz – 11,2%
Bogusława Orzechowska – 38,7%
Marcin Woźniak – 15,5%

ZAPOWIEDZI IMPREZ MGOK - GRUDZIEŃ
l.p.

Data

Nazwa wydarzenia

Miejsce

1.

6.12. godz.
12.00

Mikołajki w mieście –
wspólne ozdabianie
choinki

Plac przy
kościele św.
Wojciecha

2.

6.12., godz.
13.00

Mikołajki w mieście –
Mini Olimpiada Sportowa
o Puchar Burmistrza
Lidzbarka

Hala sportowo-widowiskowa

3.

6.12., godz.
17.00

Kabaret „Poławiacze
Pereł”

MGOK

4.

13.12., godz.
11.00-14.00

Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy

Plac Hallera

18.12., godz.
18.00

Koncert kolęd i pastorałek „Cicha noc”

MGOK

5.

Delegacja Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark po raz kolejny w tym roku
odwiedziła sędziwą, tym razem 95-letnią mieszkankę Lidzbarka.
Pani Antonina Wopp urodziła się 3 listopada 1920 roku w Królewcu,
a mieszkała i wychowała się w Grudziądzu. Po wojnie wraz z rodziną
przyjechała do Lidzbarka gdzie przez kilka lat uczyła w szkole podstawowej, a następnie podjęła pracę jako główna księgowa w spółdzielni
mieszkaniowej „Wolność”. W latach 50. była członkiem Rady Miejskiej oraz przewodniczącą Komisji ds. Zdrowia i Opieki Społecznej.
Solenizantce składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pogody
ducha oraz uśmiechu na twarzy.
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

6.

31.12

31.12.2015 Sylwester w
mieście

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Parking przy
Urzędzie
Miasta

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/6961182
ISSN 2392-3059
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Zakończyła się budowa I etapu Bulwaru nad Welem
A K T UA L NO Ś C I

Jest to jeden z pierwszych projektów, którymi się zająłem. Powstaje na
podstawie projektu, wizualizacji a także koncepcji przygotowanej przez
projektanta i jest to kolejna część rekreacyjna – w końcu zagospodarujemy centrum naszego miasta. Centrum, które nie było najpiękniejszą
wizytówką w ubiegłych latach – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Przede wszystkim będzie to lepsza komunikacja z ulicą Poświętną, doskonała komunikacja z naszym targowiskiem oraz skrót od ulicy
Działdowskiej do ulicy Poświętnej. Koszt I etapu inwestycji to niespełna
110 tys. złotych.

Zakończyły się pierwsze prace przy budowie bulwaru nad rzeką Wel
na ul. Działdowskiej. Firma Kamex wykonała 832 m2 chodnika z kostki bezfrezowej. Dzięki inwestycji ul. Działdowska otrzymała zupełnie
inny wygląd. Ważną informacją jest, że z bulwaru korzystać będą mogły
osoby jeżdżące na rolkach czy deskorolkach. W dalszym etapie prac zagospodarowane zostanie miejsca dla kajakarzy, zostaną przebudowane
schody i powstanie mała przystań dla kajakarzy na rzece Wel. Oprócz
miejsc samego wypoczynku, ścieżki pieszej, miejsc do spoczynku, czy
to w formie ławeczek czy drewnianej wiaty i miejscem do grillowania
będzie umiejscowiony także taras widokowy z widokiem na rzekę Wel. -

Mamy nową ścieżkę rowerową Wybory do Młodzieżowej Rady
A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

W poprzednim numerze biuletynu informowaliśmy Państwa o podjętej przez Radę Miejską uchwale w sprawie utworzenia Młodzieżowej
Rady Miejskiej. Członkami Rady mogą być uczniowie gimnazjów oraz
szkół średnich gminy. Wybory do Młodzieżowej Rady przeprowadzone zostaną 10 grudnia w Gimnazjum w Lidzbarku, Gimnazjum w Starym Dłutowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku, natomiast w Zespole Szkół w Lidzbarku odbędą się one 8,9 i 10 grudnia.
Młodzieżowa Rada ma na celu poznanie głosu młodych w sprawach
dla nich najważniejszych oraz zwiększenie aktywności młodzieży
w lokalnych samorządach. Podczas wyborów spośród uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłonionych zostanie 15 członków Rady. Gimnazjum w Lidzbarku oraz LO w Lidzbarku będzie miało
w składzie Rady po 4 przedstawicieli, Zespół Szkół – 6, natomiast Gimnazjum w Dłutowie – 1 przedstawiciela. Zgodnie ze swoim statutem,
Młodzieżowa Rada Miejska ma mieć charakter konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach dotyczących młodzieży.

Zakończono prace przy budowie nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Lipowej prowadzącej od ośrodka Ambrowil do ośrodka Danusia II. Długość ścieżki to ok. 350 m., a koszt całej inwestycji to niespełna 70 tys. zł.
Dzięki nowopowstałej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo uczęszczających tą droga zarówno mieszkańców jak i turystów.
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Lidzbark przyjęty do Cittaslow
Wieś c i

z

U r zę du

7 listopada Lidzbark przyjęty został w poczet miast należących do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Jedną z przyczyn przystąpienia
Lidzbarka do Sieci Cittaslow jest w głównej mierze chęć życia naszych
mieszkańców na wysokim poziomie w miejscowości, w której życie toczy się spokojnie. Ludzie nie muszą się spieszyć, a czas wolny po pracy
mogą spędzać na łonie natury lub podczas różnego rodzaju imprezach
kulturalnych, czy sportowo-rekreacyjnych, do których dostęp będzie
łatwiejszy. Duże znaczenie ma fakt, iż sieć Cittaslow rozwija się bardzo
prężnie. Miasta, które są już członkami, tworzą monolit i swoją dobrą
współpracą zachęcają inne miejscowości do wstępowania do sieci.
- Podejmując decyzję o przystąpieniu Lidzbarka do Cittaslow, braliśmy pod uwagę dobro naszego miasta, możliwość dalszego rozwoju,
korzystania z doświadczeń miast członkowskich ale także to, że możemy wnieść nowe ciekawe pomysły, które sprawią iż Stowarzyszenie
będzie dalej prężnie działać i ewaluować. Nasze walory krajobrazowe,
swojski klimat i dziedzictwo kulturowe uatrakcyjnią sieć miast „żyjących powoli” – powiedział Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Droga do cittaslow:

burmistrz miasta Ryn, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego oraz
przedstawiciel miasta Lubawa.

12.03 - Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Lidzbark do Międzynarodowego Stowarzyszenia
“Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”

4.07 - Podczas Krajowego Zebrania Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow w Górowie Iławeckim członkowie krajowej sieci jednogłośnie
podjęli uchwałę o uznaniu Lidzbarka jako nowego członka stowarzyszenia.

18.03 - Burmistrz Maciej Sitarek oraz Tomasz Poniewski pełnomocnik
ds. Cittaslow wzięli udział w Krajowym Zebraniu Członków Polskiej
Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Olsztynie.

27.09 - Odbyła się w Lidzbarku I Niedziela Cittaslow - wydarzenie
promujące ideę Miast Dobrej Jakości Życia oraz przybliżające mieszkańcom wiedzę o ruchu Cittaslow, a także korzyści jakie ze sobą niesie.

9.05 - Odbył się 6. Festiwal Cittaslow, którego gospodarzem był Gołdap. Lidzbark promował produkty lokalne, rzemiosło i turystykę. Stoisko naszego miasta zajęło 3 miejsce.

7.11 - Na zjeździe w Falkoeping w Szwecji przyjęci zostaniemy do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Natomiast w Vizela w Portugalii
nastąpi odbiór dyplomu oraz oficjalnej flagi Cittaslow.

19.06 - Lidzbark pomyślnie przeszedł certyfikację do Cittaslow. Certyfikację przeprowadzili przedstawiciele Krajowej Sieci Cittaslow –

Podsumowanie tegorocznych
inwestycji podczas spotkania
Zespołu Doradców
W ieści

z

Urz ę du

W czwartek, 29 października w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark odbyło się kolejne spotkanie z członkami Rady Ekspertów, po raz pierwszy pod zmienioną nazwą jako Zespół Doradców. Podczas spotkania
burmistrz Maciej Sitarek przedstawił zgromadzonym prezentację
podsumowującą zadania inwestycyjne wykonane w bieżącym roku,
a także przybliżył plany na przyszły rok. W zamyśle jest między innymi budowa targowiska i skateparku, a także utworzenie parkingu na ul.
Garbuzy czy miejsca dla caravaningu. Podczas rozmów poruszany był
tez problem zniszczonego mostu na ul. Zamkowej oraz stanu piasku na
Plaży Miejskiej. Padł również pomysł zakupu Melexa turystycznego,
który woziłby turystów z ośrodków wczasowych do miasta czy nawet
do Muzeum Przyrody w Jeleniu oraz przeglądu estetycznego wyglądu
budynków w mieście.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi
Maciejowi Sitarek za okazaną pomoc.
Z wyrazami uznania
Gabriela Stodolska
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Okrągły jubileusz Zespołu Szkół w Lidzbarku
AK TUAL NOŚCI

który przybliżył gościom historię szkoły, dane statystyczne dotyczące
absolwentów i pracowników szkoły. Podczas tego ważnego wydarzenia
odbyło się także ślubowanie klas pierwszych. Całej uroczystości przyświecały słowa Szanujmy wspomnienia… Nawiązując do tego motywu,
uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami zaprezentowali mini lekcję
poezji poświęconą wspomnieniom. Podczas deklamowania wierszy,
słuchania muzyki, śpiewania piosenek zaproszeni goście mogli przypomnieć sobie minione chwile oglądając prezentację Życie szkoły dawniej
i dziś w fotografii. Na zakończenie dyrektor szkoły szczególnie podziękował wszystkim pracownikom emerytowanym, którzy tworzyli historię tej szkoły. Z okazji jubileuszu goście otrzymali pamiątkowe medale
i publikację o szkole. Uczestnicy uroczystości podpisali się również na
pamiątkowym folderze.

Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji 9.11.2015, oprócz
spotkań absolwentów i byłych pracowników szkoły, odbył się Dzień
Patrona. 10.11.2015 miały miejsce uroczystości jubileuszowe. Rozpoczęły się one mszą świętą odprawioną przez ks. biskupa Józefa Szamockiego w kościele pw. św. Wojciecha w Lidzbarku. Wszyscy uczestnicy
przeszli w uroczystym przemarszu do szkoły. Uczniowie Aleksandra
Roch i Jarosław Leźnicki w imieniu całej społeczności szkolnej przywitali przedstawicieli władz województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu, miasta, księży, czynnych i emerytowanych pracowników szkoły,
dyrektorów placówek, przedsiębiorstw. Została odsłonięta pamiątkowa tablica wykonana przez absolwenta szkoły pana Karola Kraszewskiego. Następnie głos zabrał dyrektor ZS pan Andrzej Piątkowski,

Powiatowe zawody Strzeleckie
A K TUAL NOŚCI

Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty to zadanie publiczne Powiatu Działdowskiego
organizowane tradycyjnie przez Lidzbarski Hufiec ZHP, a przeprowadzone i nadzorowane przez
Braci Kurkowych. Tegoroczne zawody odbyły się
na Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Lidzbarku.
W zawodach udział wzięły reprezentacje szkół
podstawowych, średnich i gimnazjalnych z terenu
powiatu.
Głównym celem zawodów była promocja strzelectwa sportowego, zapoznanie się z bronią i integracja środowisk.
Z uczestnikami imprezy spotkał się burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz jego zastępca Janusz Bielecki. Nie zabrakło też jak to u harcerzy tradycyjnego ogniska z kiełbaskami.
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Realizacja funduszu sołeckiego
A K T UA L NO Ś C I

Gmina Lidzbark po raz pierwszy zdecydowała się na wyodrębnienie
z budżetu gminy na 2015 r. funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. O przyznanie
środków z Funduszu Sołeckiego ubiegać mogli się Sołtysi wraz z Radą
Sołecką.
Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie w Polsce, w ramach którego
o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy, a ich wola
zobowiązuje burmistrza do wpisania efektów owych decyzji do projektu budżetu. To nie tylko pieniądze, które pozwalają na inwestycje,
ale przede wszystkim demokratyczny proces podejmowania decyzji,
w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na równych prawach. Fundusz cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród
mieszkańców sołectw. Dzięki niemu realizują oni swoje pomysły i inicjatywy. Reasumując realizacje funduszu sołeckiego sołectw Gminy
Lidzbark, można zauważyć, iż świetlice wiejskie to miejsca bardzo znaczące dla mieszkańców, stąd decyzje mieszkańców wsi o przeznaczeniu funduszy sołeckich na ich remont oraz doposażenie. Duże znaczenie ma również uporządkowanie terenów wokół świetlic polegające
m.in. na utwardzeniu placu kostką brukową. Przeznaczono również
wiele środków w celu aktywizacji sportowej mieszkańców sołectw.
Dla dzieci powstały w pełni wyposażone place zabaw, wykonano nawierzchnię boiska oraz zakupiono elementy siłowni zewnętrznej. Powstała również altana integrująca mieszkańców oraz nowe przystanki
autobusowe. Wiele środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy wsi
postanowili również przeznaczyć na modernizację dróg.

huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, sprężynowca oraz tablicy.
Jamielnik
Podjęto się realizacji dwóch zadań. Modernizacji i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy.
Umowa na wykonanie obydwu zadań opiewa na sumę 21 499,99 zł.
Jeleń
Zrealizowało jedno z zadań przeznaczając 6 956,88 zł na utwardzenie
części drogi Jeleń- Podcibórz. Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej wyniósł 8 802,43 zł.
Kiełpiny
Trwają prace polegające na odnowieniu zbiornika na odprowadzenie
wód opadowych. Na prace koparką oraz rekultywacje terenu przyległego przeznaczono 14 999,85 zł.

Stan realizacji funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:
Adamowo
W ramach realizacji funduszu sołeckiego podjęto się zadania zakupu
wyposażenia sali wiejskiej. Za kwotę 5 244,48 zł zakupiono m.in. grzejniki, zlewozmywak, stoły, krzesła oraz grę w piłkarzyki.
Bełk
W roku bieżącym podjęło się docieplenia świetlicy wiejskiej. 6 053,38
zł przeznaczonych zostało na materiały do docieplenia oraz wykonania prac remontowych.

Budowa chodnika na ul. Długiej w Starym Dłutowie

Bryńsk
Wykorzystało przyznane środki realizując zadanie spotkanie integracyjne mieszkańców (1 700 zł) oraz doposażenia świetlicy wiejskiej,
zakupując m.in. meble kuchenne pod zabudowę, rolety okienne, klimatyzator oraz kuchenki gazowe (11 519,51 zł). 1 987,20 zł zainwestowane zostało na poprawienie wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie zatoczki autobusowej. W tym celu utworzono klomb, zakupiono
kwiaty oraz farby.
Cibórz
Przyznane środki przeznaczyło na wykonanie wiaty drewnianej
(grzybka) w miejscowości Podcibórz. Wiata ze stołem i ławkami kosztowała ok. 12 000 zł. Na realizację zadania: przystanek dla dzieci w Ciborzu, przeznaczone zostały 4 448,91 zł, a na spotkania integracyjne
1 935,92 zł.
Ciechanówko
W ramach środków pozyskanych w funduszu sołeckim zdecydowało
się na wykonanie i wyposażenie placu zabaw na działce ogrodzonej
po byłej hydroforni na wsi Chełsty. Wykorzystana na ten cel kwota
9 665,34 zł przeznaczona została na zakup zestawu zabawowego,

Zakup i przebudowa przystanku autobusowego
w Nowym Dłutowie
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Klonowo
Podjęło się w roku 2015 czterech zadań. Wykorzystując 5 999,42 zł
zagospodarowało teren przy świetlicy wiejskiej wraz z propagowaniem kultury fizycznej. Zakupiono siłownię zewnętrzną, dwie piłki do
gry w piłkę nożną oraz 12 koszulek. Przeznaczając 3 528,87 zł zakupiło dwie huśtawki. 1 222,72 zł wykorzystane zostały przy realizacji zadania spotkania integracyjne mieszkańców (Dzień Dziecka, mecz piłki
nożnej, turniej wędkarski, integracyjny grill).
Koty
Mieszkańcy wsi przeznaczyli przyznane środki, czyli 6 717,03 zł na budowę drogi przez wieś.
Marszewnica
Wieś zdecydowała się za kwotę przyznaną w funduszu sołeckim na
zakup materiałów pod budowę ogrodzenia. Wykorzystana na ten cel
została kwota w wysokości 7 403,30 zł. Ponadto wytyczono drogę
znajdującej się na działce nr 24.

Plac zabaw w Chełstach

Miłostajki
Mieszkańcy podjęli starania o zakup części działki nr 540/2 o pow.
0,3 ha stanowiącej własność państwa Kalisz pod budowę świetlicy
i boiska. Gmina sfinalizowała zakup nieruchomości we wrześniu br. za
kwotę 7 218,22 zł.
Nick
Sołectwo zdecydowało się na wyposażenie sali. Wykorzystana na
ten cel kwota 9 773,78 zł przeznaczona została na zakup m.in. szafki
z umywalką, zestawu Hi Fi, mikrofalówki, piekarników oraz drobnego
AGD.
Nowe Dłutowo

Świetlica wiejska w Zdrojku

Zrealizowano jedno z zadań przeznaczając 8 294,90 zł na zakup i przebudowę przystanku autobusowego. Kwotę 958,38 zł przeznaczyło na
zorganizowanie spotkań integracyjnych.

Wąpiersk
Mieszkańcy na realizację zadania jakim była poprawa estetyki i wyglądu wsi, wydali 2 296,36 zł. Z zadania spotkania integracyjne oraz
festyn rodzinny wykorzystanych zostało 1810,70 zł. Na modernizację
boiska przeznaczono 1 341,11 zł. Realizacja zadanie przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów kosztowała 12 223,49 zł.

Nowy Dwór
Wykorzystano 9 621,06 zł urządzając plac zabaw. Zakupiony został
wielokąt sprawnościowy, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, sprężynowiec oraz tablica. Na realizację zadania spotkania sportowo-rekreacyjne wykorzystanych przez mieszkańców zostało 620,24 zł.

Wlewsk

Nowy Zieluń

Sołectwo wykorzystało środki funduszu realizując zadanie doposażenia nowo oddanej świetlicy wiejskiej, zakupując m.in. artykuły gospodarstwa domowego, zestaw nagłaśniający, chłodziarko-zamrażarkę
oraz kosiarkę spalinową (10 898,82 zł). 2 000 zł przeznaczonych zostało na zlecenie utrzymania porządku, czystości oraz koszenie trawy.

Cały fundusz sołecki (8 204,10 zł) wykorzystano na remont drogi od
nr 26 w kierunku drogi Lidzbark - Żuromin.
Słup
Wieś doposażyła świetlicę wiejską. Na zakup m.in. piekarników do zabudowy, okapu, agregatu chłodniczego i patelni elektrycznej przeznaczyła 15 987,63 zł.

Zdrojek
Wieś wykorzystując 1 088,90 zł wyposażyła świetlice wiejską w zmywarkę. Sołectwo zrealizowało również zadanie zagospodarowania
terenu przy świetlicy wiejskiej. Przyznany fundusz na ten cel (5 000
zł) przeznaczony został na zakup kostki brukowej, drzewek, krzewów
oraz kwiatów.

Stare Dłutowo
Sołectwo podjęło się w roku bieżącym trzech zadań. Wybudowany
został chodnik na ul. Długiej od strony szkoły. Na tę inwestycję przeznaczono 18 955,55 zł. W celach promocji wsi zorganizowany został
Dzień Kobiet oraz dwukrotnie spływ rzeką Wkra. Na ten cel przeznaczono 2 500,00 zł. Zrealizowane zostało także zadanie jakim było wyremontowanie kosiarki oraz zakup do niej paliwa (300 zł).

Zalesie

Tarczyny

Sołectwo zrealizowało zadanie przebudowy drogi – uzupełnienie
ubytków w nawierzchni mieszkanka tłuczeniową, wyprofilowanie celem ukierunkowania spływu wody oraz wałowanie. Na ten cel przeznaczono 8 339,40 zł.

Zakupiono wyposażenie zaplecza kuchennego w urządzenia AGD
oraz kosiarkę. Wykorzystana na ten cel kwota 6 088,19 zł przeznaczona została na zakup m.in. mebli kuchennych, kuchenki elektryczno-gazowej, przepływowego ogrzewacza wody i chłodziarki. Planowany jest
jeszcze zakup drobnego wyposażenia zaplecza kuchennego.

Wieś doposażyła świetlicę wiejską. Na zakup m.in. kuchenki elektryczno-gazowej, stołów i krzeseł przeznaczyła 8 191,92 zł. Na spotkania
integracyjne mieszkańców wykorzystane zostały 742,02 zł.

Wawrowo
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Pasowanie na Pierwszaka
OŚWIATA

W październiku w szkołach oraz przedszkolach naszej gminy odbyły się uroczystości pasowania na Pierwszaka. W tym roku naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych w 13 oddziałach rozpoczęło 245 uczniów.
Do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 poszło 327 dzieci.
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Co słychać w naszych szkołach
Warsztaty w SP Kiełpiny
4 listopada odbyły się w SP w Kiełpinach warsztaty pt.: „Gramy fair!” w ramach programu Obywatele dla Demokracji. W zajęciach udział wzięli
chętni uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele
szkoły. Zajęcia polegały m.in. na stworzeniu edukacyjnej gry oraz udziale w warsztatach. Poprzez
udział uczniowie nabywają umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji w zakresie reagowania na przejawy dyskryminacji i przemocy.
Warsztaty były skoncentrowane wokół sposobów radzenia sobie z przejawami przemocy i cyberprzemocy oraz obrony przed tymi zjawiskami.
Kartki urodzinowe w SP Lidzbark
26 października to dzień 86. urodzin Wandy Chotomskiej. Z tej okazji uczniowie klas I – III Szkoły
Podstawowej w Lidzbarku przygotowali dla Szanownej Jubilatki kartki urodzinowe z podziękowaniami za jej wspaniałą twórczość. Wykonanie
kartek poprzedziło wspólne czytanie wybranych
utworów Wandy Chotomskiej podczas lekcji.
Pani Wanda Chotomska zadzwoniła do naszej
szkoły serdecznie dziękując za pamięć i tak dużą
liczbę kartek urodzinowych, które bardzo jej się
podobały. Następnie przysłała nam uroczy list
oraz rękopis Jej najnowszego wiersza o kwiatach
pt. „Fiołki”. Poetka sprawiła tym naszym uczniom
wielką radość.
Alarm w SP Bryńsk
30 października w SP Bryńsk we współpracy
z tamtejszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej został przeprowadzony alarm przeciwpożarowy. Akcja przebiegła bardzo sprawnie. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków, wszyscy
w ciągu kilkudziesięciu sekund opuścili sale dydaktyczne i znaleźli się na boisku szkolnym z dala
od zagrożenia. Po sprawdzeniu przez strażaków
całego budynku uczniowie wraz z nauczycielami
wrócili do szkoły kontynuować lekcje.
„Pamiętne rocznice” w SP Wąpiersk
30 października odbył się uroczysty apel upamiętniający 70. rocznicę śmierci Wincentego
Witosa. Dla uczczenia pamięci występujący
uczniowie zaśpiewali pieśń o Wincentym Witosie.
Nie zabrakło również kwiatów i znicza w miejscu
pamięci patrona szkoły, który tego dnia zapalił
Przewodniczący Samorządu Szkolnego Mikołaj
Kapiński. Następnie dyrektor szkoły ogłosił wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Wincenty Witos w oczach dzieci”. Laureatem konkursu
został Miłosz Łoziński, I miejsce zdobyła Nikola
Rolka, II miejsce Milena Kalwa, III miejsce Arkadiusz Kraszewski. Wyróżnienia otrzymali: Hubert
Rostkowski, Marlena Granica, Filip Kordalski
i Kacper Kleist. Za zdobyte miejsca i wyróżnienia
wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
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Festiwal Piosenki Harcerskiej Latający Cyrk Monty Pythona
w Lidzbarku
KULT URA

7 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku odbył
się VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej 2015, który został
zorganizowany przez Hufiec ZHP Lidzbark przy współpracy z Hufcem
ZHP Działdowo. Festiwal otworzyli Komendanci Hufców Lidzbark
hm. Daniela Gawińska oraz Działdowo hm. Andrzej Umiński.
Do boju wystartowali uczestnicy, którymi dowodziła prowadząca dh.
Karolina Żbikowska. Oceną wykonawców zajęło się jury w składzie:
druhna Jadwiga Raczyńska, druh hm. Maciej Marciniak (Komendant
Hufca Iława) oraz Krzysztof Rychcik, pracownik MGOK w Lidzbarku.

K U LTU RA

W piątek, 30 października, w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lidzbarku, już po
raz czwarty odbyło się
przedstawienie grupy
artystycznej
Spektrum, pod tytułem “Latający Cyrk Monty Pythona”.
Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność z Lidzbarka i okolic, która spotkała się tego wieczoru z klasyką nowoczesnego angielskiego
humoru. Warto zwrócić uwagę na stylistyczne wyważenie tej interpretacji, jaka wpisała się atmosferę czasu – spektakl odgrywany był
w przeddzień Wszystkich Świętych – a zarazem pozbawiona była elementów nadmiernie epatujących grozą i przerysowaniem. Publiczność
obcowała z absurdalnym (ale swoiście pouczającym, a nawet filozoficznym) humorem, rozpisanym na program składający się z dziewięciu skeczów i czterech piosenek w wykonaniu aktorów rekrutujących
się spośród różnych grup wiekowych: młodzieży licealnej, studenckiej,
oraz dorosłych.
Spektakl miał spoistą, mogącą zainteresować widza, formę – co podkreślała także starannie przygotowana scenografia (nawiązująca do
estetyki spod znaku bat cave), oraz pojawiającą się w antraktach muzyka (nagrania awangardowej grupy The Residents). Jednym zaś z najbardziej wyrazistych elementów scenicznych były z pewnością kunsztownie wykonane makijaże aktorów.
Miarą jakości prezentacji, oraz przygotowania programu był – charakterystyczny dla aury utworów Monty Pythona – brak poczucia upływającego czasu, odczuwalny pomimo obcowania z długim, przeszło
godzinnym programem artystycznym.
Lidzbarski wieczór z “Latającym Cyrkiem Monty Pythona” przypominał sen, miejscami zaś nachylał się do miar groteskowego “koszmaru”.
Dzięki temu (z pewnością) na długo pozostanie w pamięci widzów.

Klasyfikacja końcowa:
Kategoria Zuchowa
Solistka: I miejsce: Zofia Ślubowska (hufiec Działdowo)
Zespoły:
I miejsce- Gromada Zuchowa „Wesołe Promyczki”- hufiec Lidzbark
II miejsce- Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”- SP Słup
Kategoria harcerska
Soliści: I miejsce- Dawid Ciesielski - „Ignis” - hufiec Lidzbark
II miejsce- Magdalena Czarnowska - hufiec Działdowo
Drużyny:
I miejsce - 16 DDH „Leśne Duszki” - Rybno
II miejsce - 12 DDH „Zielone Dęby” - hufiec Działdowo
III miejsce - DH „Ignis” - hufiec Lidzbark
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji Festiwalu tak rzeczowo (i finansowo), jak i organizacyjnie.

Kolejne „Opowieści o podróżach”
K U LTU RA

Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Opowieści o podróżach” pani Wiesława
Murawska z Radzynia Chełmińskiego opowiadała o swojej wyprawie
do Senegalu i Gambii. Senegal to państwo w zachodniej Afryce nad
Oceanem Atlantyckim. Graniczy z Mauretanią, Mali, Gwineą, Gwineą
Bissau i Gambią. Gambia to państwo położone w zachodniej części
kontynentu afrykańskiego. Od północy, południa i wschodu graniczy
z Senegalem. Od zachodu posiada dostęp do Oceanu Atlantyckiego,
przy ujściu rzeki Gambii. Ta brytyjska kolonia uzyskała niepodległość
w 1965 r. Jej stolicą jest Bandżul. Gambia to najmniejsze pod względem
powierzchni państwo kontynentalnej Afryki, zajmujące wąski, 50-kilometrowej szerokości skrawek lądu wzdłuż dolnego biegu rzeki Gambii.
Rzeka ta stanowi główny element krajobrazu Gambii. Płynie w rozległej dolinie, którą otaczają niewysokie wzgórza i piaszczysty płaskowyż.
W programie zwiedzania był między innymi : Dakar, wyspa Goree, Park
Narodowy Langue de Barberie – długi i bardzo wąski park rozciągający
się wzdłuż rzeki Senegal aż do ujścia oceanu. Wiele ciekawostek z życia
mieszkańców, ich barwne stroje, nietuzinkowe potrawy, kobiety dźwigające bagaże na głowach, to tylko nieliczne atrakcji, o których wspo-

minała nasza podróżniczka. Odwiedzane miejsca to ciekawa kultura,
architektura, odmienność gatunków roślin i zwierząt, a mieszkańcy to
naród wyjątkowo gościnny, bardzo miło przyjmujący turystów. Zawsze
uśmiechnięci, chętni do udzielenia rady czy pomocy. Na zakończenie
spotkania można było spróbować suszonego baobabu i zagrać na afrykańskim instrumencie.
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Obchody Dnia Niepodległości w Gminie
K U LTU RA

Z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie Gminy Lidzbark odbyło się wiele uroczystości upamiętniających to
ważne wydarzenie. Apel z tej okazji zorganizowały szkoły podstawowe w Słupie, Wąpiersku, Bryńsku oraz Kiełpinach, a także gimnazjum
w Lidzbarku. W Szkole Podstawowej w Lidzbarku oraz Dłutowie aby
upamiętnić ten dzień zorganizowano uroczystą wieczornicę. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku natomiast, wyposażeni w rekwizyty i ubrani w stroje z epoki, przy akompaniamencie
pieśni patriotycznych rozdawali mieszkańcom Lidzbarka zaproszenia
na spektakl „Dziady” przygotowany dzięki współpracy Filii bibliotecznej w Bryńsku, koła teatralnego działające przy Szkole Podstawowej
w Bryńsku oraz pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
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Kolejny sezon Ligi Halowej

Siatkarki z Lidzbarka najlepsze

S P O R T

Za nami druga kolejka Lidzbarskiej Ligi Halowej. W tym roku w rozgrywkach startuje 9 drużyn. Rozgrywki odbywają się w każdą sobotę
lub niedzielę na hali sportowo-widowiskowej w Lidzbarku przy ul. Nowej 10. Poniżej przedstawiamy harmonogram meczów. Godziny poszczególnych meczy mogą nieznacznie ulec zmianie.

11 listopada na Hali Widowiskowo-Sportowej w Lidzbarku odbył się
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z Okazji Świeta Niepodległości. W turnieju wystąpiło VI drużyn. Poziom był bardzo wysoki. Nie zawiedli też kibice, którzy licznie przybyli na Halę by dopingować zmagania siatkarek. Wśród kibiców było również sporo kibiców
z Włocławka, a podczas całego turnieju było słychać głośny doping
zebranych miłośników piłki siatkowej. Najlepszą zawodniczką turnieju
została Oliwia Szuman. Pamiątkowe statuetki oraz puchary wręczył
Burmistrz Lidzbarka Pan Maciej Sitarek.
Klasyfikacja turnieju:

III KOLEJKA
17:00 BWB – FUTURE LEADER
17:30 MŁODZIAKI – 97 POWER
18:00 STARSI PANOWIE – PROREMBUD
18:30 SCANDIA – VA BANQUE
PAUZA – CHG

I Miejsce WTS KDBS Bank Włocławek , II Miejsce LKS WEL Lidzbark
Kadetki, III Miejsce LKS WEL Lidzbark Juniorki, IV Miejsce UKS RUTKI
Płońsk, V Miejsce UKS ROSARIO Lubowidz, VI Miejsce UKS KOPERNIK Gałczewo

Turniej Tenisa Stołowego
z okazji Dnia Niepodległości

IV KOLEJKA
17:00 PROREMBUD – VA BANQUE
17:30 CHG – BWB
18:00 FUTURE LEADER – 97 POWER
18:30 STARSI PANOWIE – MŁODZIAKI
PAUZA – SCANDIA

S P O R T

V KOLEJKA
17:00 97 POWER – CHG
17:30 PROREMBUD – SCANDIA
18:00 MŁODZIAKI – VA BANQUE
18:30 FUTURE LEADER – STARSI PANOWIE
PAUZA – BWB

8 listopada w sobotę w Hali Sportowej w Lidzbarku przy ul. Nowej 10
z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada MOSiR Lidzbark zorganizował Turniej Tenisa Stołowego. Turniej koordynowała Kamila Świniarska. Wzięło w nim udział 35 osób, w tym 7 rodzin.
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