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Do Gminy trafi 8 mln. w ramach „Rodzina 500+”
A K T UA L NO Ś C I

J

uż wkrótce do mieszkańców miast i gminy Lidzbark trafi
przewidziane na ten rok ok. 8 ml. zł. w ramach Programu
„Rodzina 500+”, który rusza od 1 kwietnia.Świadczenia
wychowawcze w wysokości 500 zł. rodzice otrzymają na
drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez niego 18 roku życia,
niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800
zł netto na osobę, wsparcie otrzyma także rodzina na pierwsze lub
jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium
dochodowe wynosi 1200 zł. netto. Ustalenie i wypłata świadczenia
wychowawczego do złożonych wniosków nastąpi w przeciągu 3
miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku
w terminie od 1.04 do 30.06, prawo do świadczenia ustala się od 1
kwietnia. Osoby, które złożą wnioski po 30 czerwca nabędą prawo do

świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. Organem odpowiedzialnym
za program na ternie Gminy Lidzbark jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Formularze nabyć można w siedzibie MOPS w pok. 6, 7
oraz w holu ośrodka, gdzie należy również składać wypełnione już
wnioski. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca wnioski przyjmowane
będą od poniedziałku do środy, w godz. 7:00 – 18:00 oraz w czwartki
i piątki w godz. 7:00 – 15:00. Wnioski składać można również
droga elektroniczną: bańkowość elektroniczna, Platforma Usług
Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Portal Emp@tia
( empatia.mrpips.gov.pl oraz przez ePUAP.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej: ww.mpips.gov.pl – zakładka Rodzina 500
plus.
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Innowacje w naszych szkołach

Nowy samochód dla PZW
w Lidzbarku

A K T UA L NO Ś C I

A K T UA L NO Ś C I

2 marca w Urzędzie odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lidzbark w zakresie
Progman Zbiorczy iArkusz, które poprowadziła Joanna Górska,
product manager z firmy Volters Kluwert. Szkolenie składało się
z II paneli. Pierwszy skierowany do przedstawicieli szkół, drugi
do jednostek samorządowych.
Przedstawiony program skupia się na zbieraniu danych z podległych
placówek oświatowych. Jest to narzędzie internetowe, które pozwala
na w pełni zorganizowane gromadzenie danych dotyczących organizacji i bezbłędne przygotowanie oraz zatwierdzenie projektu arkusza
organizacyjnego.
To innowacyjne rozwiązanie usprawni działanie systemu organizacyjnego w placówkach oświatowych w naszej gminie.

26 lutego na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku
odbyło się przekazanie auta dla PZW Koło Lidzbark. Samochód
osobowy, łódź motorowa oraz przyczepa podłodziowa pozyskane
przez Gminę Lidzbark od Państwowej Straży Rybackiej służyć będą
do ochrony publicznych śródlądowych wód powierzchniowych przed
kłusownictwem rybackim, zanieczyszczeniami wód, a także przyczynia
się do zwiększenia bezpieczeństwa w tych rejonach na terenie gminy
Lidzbark.

Nie kupuj!
Przygarnij psa bezdomnego
A K T UA L NO Ś C I

,,Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się
dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem, a człowiekiem.” /Mark Twain/
Badania wrocławskich naukowców dowodzą, że pół roku przebywania z psem obniża ciśnienie krwi skuteczniej niż tabletki. Psy potrafią
ostrzec właściciela przed migreną, a nawet rakiem. Posiadanie czworonoga zmniejsza stres i podnosi poczucie własnej wartości.
Zatem weź psa, a pożyjesz dłużej i zdrowiej.

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

Dwa młode psy poszukują kochających domów. Psiaki są przyjazne,
kochają ludzi oraz dzieci. Uwielbiają spacery oraz zabawę. Wszystkie
są zaszczepione oraz odrobaczone, a przed adopcją zostaną wykastrowane oraz wysterylizowane . Poszukujemy odpowiedzialnych i kochających nowych opiekunów. Adopcja psiaków na łańcuch nie jest możliwa. Psy nadają się do domu lub kojca.

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

Chętnych do adopcji prosimy o kontakt pod numerami:
781 942 999, 602 519 994 oraz 516 541 834.

ISSN 2392-3059
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Pierwsze inwestycje w nowym roku
A K T UA L NO Ś C I

Gmina Lidzbark jako pierwsza w powiecie rozpoczęła inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie. Zakończony został już remont chodnika na ul. Wodnej oraz przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z ul. Jeleńską. Łączny koszt tych inwestycji to ok. 60 tys. zł. Rozpoczęła
się również przebudowa drogi w Ciborzu za 50 tys. zł, a w najbliższym czasie zaczną się prace przy przebudowie chodnika w Starym Dłutowie.
Koszt tej inwestycji to niespełna 80 tys. zł.
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Spotkanie dotyczące projektu modernizacji stadionu
A K T UA L NO Ś C I

W sobotę, 12 marca w Urzędzie
Miasta i Gminy Lidzbark odbyło się
spotkanie dot. projektu modernizacji
stadionu, w którym uczestniczyli m.
in. senator Bogusława Orzechowska,
poseł na Sejm Leonard Krasulski, wojewoda warmińsko-mazurski Artur
Chojecki, dyrektor OT ANR Grzegorz
Kierozalski oraz prezes fundacji Nicolaus Copernicus Robert Szaj, starosta
Marian Janicki oraz wicestarosta Marian Brandt, a także trener sekcji lekkiej atletyki Karol Afeltowicz i dyrektor MOSiR Krzysztof Kopowski, także
prezes WOPR Sławomir Maroński.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dłutowie,
KRS 0000270261
cel szczegółowy: SP Dłutowo 6294

Przekaż swój 1% podatku

Przedszkole SPSK im. Dzieciątka Jezus we Wlewsku,
KRS 0000044175
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie „Wlewsk”

A K T UA L NO Ś C I

Przedstawiamy listę organizacji Pożytku Publicznego oraz osoby
z terenu naszej Gminy, na które można przekazać 1% podatku
i zachęcamy do pomocy potrzebującym. Jeżeli ktoś chciałby zgłosić
brakującą tu organizację bądź osobę prosimy o kontakt pod nr tel.:
23 696 15 05 wew. 182 lub mailowo: promocja@lidzbark.pl

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku, KRS 0000153636

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, KRS 0000116212
Cel szczegółowy:
OSP Bryńsk - Bryńsk 39 13-230 Lidzbark
OSP Jeleń – Jeleń 14 13-230 Lidzbark
OSP Kielpiny – Kiełpiny 64 13-230 Lidzbark
OSP Lidzbark – ul. Chopina 2 13-230 Lidzbark
OSP Nowy Dwór – Nowy Dwór 36 13-230 Lidzbark
OSP Słup – Słup 26 13-230 Lidzbark
OSP Stare Dłutowo – ul.1000-lecia 24 13-230 Lidzbark
OSP Tarczyny – Tarczyny 5 13-230 Lidzbark
OSP Wąpiersk – Wąpiersk 56 13-230 Lidzbark

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Działdowie, KRS 0000225587
cel szczegółowy: Klub HDK Lidzbark

Ewa Pałkowska, KRS 0000338878
„Dobro powraca” Fundacja Na Rzecz Chorych Na Stwardnienie Rozsiane

Warmińsko -Mazurski Związek Piłki Nożnej, KRS0000086043
cel szczegółowy: LKS WEL Lidzbark lub UPKS Poncio 2010 Lidzbark

Ewelina Jędraszek Wilamowska, KRS 0000037904
cel szczegółowy: 11012 Jędraszek Wilamowska Ewelina

Szkoła Podstawowa w Kiełpinach, KRS 0000270261
cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa w Kiełpinach 6357

Marta Burzyńska, KRS 0000037904
cel szczegółowy: 3965 Burzyńska Marta

Szkoła Podstawowa w Słupie, KRS 0000418384
Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa w Słupie

Sławomir Dembowski, KRS
0000270809 z dopiskiem: Dembowski

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufce Działdowo i Lidzbark,
KRS 0000271499
poz.62 : można dopisać nazwę drużyny, na którą chcemy dokonać wpłaty
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Czas relaksu, czyli koncert
Andrzeja Rybińskiego

Nowy sposób
na równanie dróg w gminie

A K T UA L NO Ś C I

Wieś c i

z

U r zę du

11 marca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
odbył się koncert Andrzeja Rybińskiego. Artysta ze swoim kilkudziesięcioletnim stażem scenicznym jest już legendą polskiej muzyki rozrywkowej. Szeroko znany i rozpoznawalny repertuar muzyk przeplatał
utworami nowszymi, głównie pochodzącymi z wydanej w 2011 roku
płyty „Całym sercem”. Akompaniamentem do niezapomnianego (i będącego wciąż w doskonałej kondycji) głosu Andrzeja Rybińskiego była
zaś jego słynna gitara elektroakustyczna. Elementem znakomicie angażującym słuchaczy stały się też liczne anegdoty i historie utworów
wplatane w humorystyczny sposób przez muzyka.

W tym roku na wniosek mieszkańców i sołtysów równanie dróg
w Gminie Lidzbark rozpoczęto wcześniej, niż w latach ubiegłych.
Niespodziewane opady śniegu spowodowały jednak, że wiele dróg
wygląda jak przed remontem. – Zastosujmy materiały w postaci
kruszywa łamanego mniejszej i większej frakcji, co powinno wpłynąć
na jakość dróg – mówi burmistrz Maciej Sitarek. Sołtysi wsi Koty
i Wąpiersk organizują „Czyn społeczny – zbiórka kamienia polnego”
pod budowę drogi Koty – Wąpiersk. Zbiórki odbywać się będą
w soboty: 2.04. oraz 9.04. br. Prace będą trwały od 9:00 do 12:00
oraz od 13:00 do 16:30. Po pracy przewidziane jest ognisko. – Wsie
będą organizowały w sezonie letnim imprezy plenerowe: Dzień Ryby
w Wąpiersku i Święto Kartofla w Kotach, podczas których wszyscy
uczestnicy czynów społecznych będą gośćmi honorowymi. – mówi
sołtys miejscowości Koty, Wiesław Kraszewski.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy
Wieś c i

W lutym na terenie Miasta i Gminy Lidzbark rozpoczął się Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program
ten będzie trwał do kwietnia, a w tym okresie otrzymamy łącznie 48
ton żywności w pięciu transzach. Od 29 lutego trwa wydawanie pierwszych 6 ton żywności. Kolejne 6 ton rozdanych zostało w marcu, nato-

z

U r zę du

miast w kwietniu – 3 transze po 12 ton. Przez ten cały okres z pomocy
skorzysta 650 osób z terenu Miasta i Gminy Lidzbark zakwalifikowane
przez MOPS w Lidzbarku.
MOPS w Lidzbarku nadal przyjmuje zgłoszenia osób i rodzin chętnych do skorzystania z pomocy w kolejnym okresie rozpoczęcia, się
w/w programu.
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Warsztaty Sieci Cittaslow w Lidzbarku
A K T UA L NO Ś C I

26 lutego gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli miast Sieci
Cittaslow, którzy przybyli do Lidzbarka na warsztaty dotyczące
Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia. Wśród uczestników byli
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz miast
członkowskich: Działdowa, Olsztynka, Bisztynka, Lubawy, Nowego
Miasta Lubawskiego, Kalet, Nidzicy, Rynu, Dobrego Miasta, Lidzbarka
Warmińskiego, Górowa Iławieckiego, Nowego Dworu Gdańskiego,
Nowego Stawu i Pasymia.
Uczestnicy wysłuchali wykładu dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Skalskiego,
specjalisty w dziedzinie odnowy i rewitalizacji miast, członka
Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow, natomiast ideę
Cittaslow przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Polityki
Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego Stanisław Harajda.
Członkowie miast przynależących do Sieci odwiedzili m. in. Muzeum
Pożarnictwa, a także obejrzeli spektakl teatralny pt.: ”Piosenka jest
dobra na wszystko” przygotowany przez zespół Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Lidzbarku.
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Dzien Kobiet w gminie
A K T UA L NO Ś C I

Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet sołectwa w naszej gminie
postanowiły zorganizować dla swoich mieszkanek wyjątkowe
niespodzianki. Podczas obchodów swojego świat, Panie mogły wziąć
udział w specjalnie zorganizowanych na tę okoliczność konkursach,
a także obejrzeć przygotowane skecze kabaretowe oraz występy.

Jamielnik

Koty

Stare Dłutowo

Kiełpiny

Pogodna Jesień

Nowy Dwór

Bryńsk

Zdrojek
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ LIDZBARKA
ogłasza
I Przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę gruntu o powierzchni 300 m2 położonego w Lidzbarku przy ulicy Garbuzy na terenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego nad
jeziorkiem, stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lidzbark w obrębie 2 numerem 162, zapisanej w księdze
wieczystej KW EL1D/00033985/0, z przeznaczeniem na usługi turystyczne, urządzenia sportów wodnych i rekreację na okres do 3 lat.
WYWOŁAWCZY czynsz roczny - 2.000,00 zł (brutto),

Wadium - 300,00 zł

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 kwietnia 2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
•

Złożenie pisemnej oferty na dzierżawę gruntu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntu w Parku SportowoRekreacyjnym nad jeziorkiem – część działki nr 162 o powierzchni 300 m2” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku
ul.Sądowa 21, w terminie do dnia 30 marca 2016 r. do godz. 14:00 (Wzór oferty- znajduje się na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl
jako załącznik do ogłoszenia o przetargu).

•

Wniesienie wadium w wysokości 300 zł do dnia 30 marca 2015 r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006
2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu
środków na konto gminy) lub w kasie urzędu do godz. 14:00.

Warunki dzierżawy:
o Dzierżawa obejmuje okres do 3 lat tj. od 12 kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2018r.
o Roczny czynsz dzierżawy uzyskany w przetargu płatny będzie w trzech ratach: I rata- do 30 czerwca; II rata - do 31 lipca; III rata - do 31
sierpnia, każdego roku.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 05 kwietnia 2016r.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej www.bip.umig lidzbark.pl
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, w tym prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odwołania
przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
		

BURMISTRZ LIDZBARKA
Maciej Sitarek

Wielki Jarmark Wielkanocny
A KT UALNOŚCI

W niedziele, 20 marca na hali sportowo-widowiskowej w Lidzbarku
odbył się Wielki Jarmark Wielkanocny. Podczas kiermaszu spróbować
można było typowych wyrobów wielkanocnych przygotowane przez
poszczególne sołectwa, a także zakupić świąteczne gadżety. W trakcie
imprezy burmistrz Maciej Sitarek wręczył nagrody zdobyte przez dzieci
w konkursie plastycznym przygotowanym przez lidzbarski Dom Kultury.
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Mamy laureatów!
O Ś W I ATA

Nadeszły wreszcie długo oczekiwane wyniki Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych. W Szkole Podstawowej w Lidzbarku mamy 2 laureatów.
Laureatką konkursu z języka angielskiego została Julia Drumińska, natomiast laureatem konkursu matematycznego został Oskar Januszewski
Z kolei finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii
został Błażej Leśniewski, natomiast tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody uzyskał Mikołaj Karbowski.
Natalia Kacprzak ze Szkoły Podstawowej w Dłutowie uzyskała tytuł
Laureata z historii i z przyrody. Laureatem konkursu z przyrody zostały
również Natalia Florian oraz Izabela Szostek.
W lidzbarskim gimnazjum tytuł laureata z historii oraz wiedzy o społeczeństwie uzyskał Cezary Kraszewski. Finalistami zostali natomiast:
Daria Rzymowska z Języka polskiego, Przemysław Gyża z języka angielskiego, Monika Grześkiewicz z języka niemieckiego oraz Aleksandra Zielińska z chemii i Monika Gęborys z geografii.
W Szkole Podstawowej w Słupie natomiast laureatem z historii został
Janusz Ostrowski.

Co słychać w naszych szkołach...
O Ś W I ATA

Pomagamy Bezpiecznie w Gospodarstwie Rolnym
- SP Kiełpiny

snowska. Odwiedzający wystawę uczniowie lidzbarskich szkół
i przedszkola oraz mieszkańcy miasta oglądali zaprezentowane
prace z papierowej wikliny oraz pisanki wykonywane różnymi
technikami: quilling, ze wstążek, cekinów, decouppage. Były też
kartki wielkanocne, okolicznościowe oraz obrazy igłą malowane.
Swoje prace prezentowali również uczniowie klas III uczestniczący w zajęciach artystycznych z architektury pod kierunkiem pani
Joanny Lewickiej. Uczniowie na wystawę wykonali makiety ogrodów. Natomiast uczniowie biorący udział w projekcie „Rękodzieło jako przykład kreatywnego recyklingu” zaprezentowali prace
wykonane z papieru, szkła, plastiku i innych elementów. Szkolne
liderki zdrowia pod kierunkiem pielęgniarki Marii Bojanowskiej
przygotowały wystawę potraw świątecznych.
W Gimnazjum ogłoszony był konkurs na kartkę wielkanocną.
Wzięło w nim udział 36 uczniów. Konkurs wygrali:
I miejsce Zuzanna Czajkowska 1b II miejsce Monika Grześkiewicz kl. 3a III miejsce Agata Truszczyńska kl.1f

14 marca Szkoła Podstawowa w Kiełpinach zorganizowała dla
swoich uczniów spotkanie z pracownikiem Placówki Terenowej
KRUS z Działdowa Janem Jędrychowskim, który przeprowadził
dla dzieci klas 0-VI pogadankę z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy w gospodarstwie rolnym. W trakcie spotkania uczniowie
zapoznali się z wykazem prac jakich nie powinny wykonywać oraz
obejrzeli film edukacyjny pt.: „Rodzina Porażków”. Omawianie poszczególnych zagadnień uzupełniane były prezentacjami graficznymi. Na zakończenie prowadzący zachęcił uczniów do udziału
w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”.
Szkolny Turniej Piłki Siatkowej czwórek mieszanych
W miesiącach: grudzień 2015r. –luty 2016r. odbył się szkolny Turniej Czwórek Mieszanych Piłki Siatkowej w Gimnazjum
w Lidzbarku. Celem turnieju było zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzenia wolnego czasu, integracja środowiska szkolnego. Sportową imprezę zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego „ Ze sportem na Ty”. W turnieju wzięło udział 8 drużyn.
Końcowa klasyfikacja drużyn:
I miejsce: Natalia Mendalka, Igor Olszewski, Jakub Godziszewski, Kamila Grabowska, Aleksandra Burzyńska II miejsce: Natalia
Bakulska, Bruno Goljan, Adrian Pawlak, Zuzanna Gołaś, Klaudia
Tarasewicz III miejsce: Natalia Piątek, Karolina Kordalska, Dawid
Ciesielski, Jakub Szulc. Organizator turnieju Grażyna Wąsiewska
– nauczycielka wychowania fizycznego.

SP Słup dla fundacji EMIR
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Słupie w odpowiedzieli na
apel Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie oraz Fundacji
dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „EMIR” zebrali karmę dla
zwierząt, makaron, kaszę, ryż, koce, kołdry, miski oraz środki medyczne. Ponieważ bardzo dużo uczniów przyłączyło się do akcji,
dary te zawieźli osobiście do Działdowa. 11 marca 2016 r. na zaproszenie Dyrekcji przedszkola, Grażyny Ibusz z darami pojechały dzieci wyłonione drogą losowania: Inga Sadowska, Maja Szmit,
Julia Łukaszewska, Wiktoria Kawka, Wiktoria Kubicka, Wiktoria
Szynaka oraz Zofia Żach pod opieką anglistki, Jolanty Jonowskiej.
W podziękowaniu za zebrane rzeczy Dyrekcja oraz nauczyciele
Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie zorganizowali wspaniałą zabawę przy muzyce oraz konkursy związane z psami i ich
zwyczajami. Na zakończenie dzieci w grupach przygotowywały
plakaty ogromnych psów. Wykonane prace pojadą razem z darami do Fundacji „EMIR”.

Wystawa wielkanocna w gimnazjum
W szkole odbyła się wystawa prac uczniów i nauczycieli Joanny
Lemańskiej i Reginy Trandziuk. Swoje obrazy prezentowały również nauczycielki Justyna Michalska i Dorota Kalinowska-So-
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Ruszył Klub Malucha!
K U LTU RA

Klub Malucha „Sówka” w lidzbarskiej bibliotece.
16 marca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku
odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Klubu Malucha „Sówka”. W
czasie pierwszych zajęć dzieci poznawały kolory. Klub malucha to
idealne miejsce na kontakt dziecka z rówieśnikami. Wspólne zabawy
wspomagające rozwój psychoruchowy, czy zabawy plastycznomuzyczne to prawdziwy sprawdzian przed przedszkolem. Tu dzieci

mają szansę poznać pierwszych kolegów i dowiedzieć się, istotnych
rzeczy na temat otaczającego je świata. A zetknięcie z wartościową
literaturą dziecięcą będzie niezapomnianym przeżyciem dla maluchów.
To wszystko w ciepłej, przyjaznej dla dziecka atmosferze. Zapraszamy
więc do Klubu Malucha dzieci w wieku od 2 do 5 lat z opiekunami.
Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu. Najbliższe już w środę 23
marca o godzinie 12:00.

Szałamaja 2016
K U LTU RA

Od wielu już lat uczestniczymy w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej oraz Poezji Śpiewanej SZAŁAMAJA w Kwidzynie. W tym roku w dniach 11 – 13 marca Hufiec ZHP Lidzbark Welski im. Bohaterów Ziemi Lidzbarskiej reprezentowała drużyna harcerska „Wataha” pod dowództwem przewodnik Doroty Fryzy i dwie
bliźniacze Gromady Zuchowe „Wesołe Promyczki” prowadzone przez
przewodnik Aleksandrę Trzaskalską i przewodnik Ewę Świniarską.
Wszystkie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Mottem
Festiwalu było hasło „Dżungla”.
Na Festiwal przybyli harcerze i zuchy z różnych cudownych miejsc Polski, dzieląc się z stamtąd przyniesioną radością, śpiewem oraz młodymi
talentami. Nasze Zuchy zaśpiewały dwie piosenki „Maszerują Zuchy”
i „ Gitara dla komara”. Serce jakie włożyły w to śpiewanie, zapał i piękne
głosiki oraz żywiołowy taniec sprawiły, że profesjonalne jury przyznało
im trzecie miejsce w kraju stawiając ich w jednym szeregu z harcerzami,
harcerzami starszymi i wędrownikami. Do Lidzbarka wrócili „naładowani szałamajową energią” – radośni, rozśpiewani i pełni nowych pomysłów, gotowi do dalszego działania w pełnieniu harcerskiej służby.
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I Turniej Sołectw w piłce siatkowej za nami
S P O R T

W niedzielę, 6 marca na hali sportowo-widowiskowej odbył
się I Turniej Sołectw w piłkę siatkową z okazji Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W turnieju wzięły udział cztery
drużyny, które uplasowały się w następujących miejscach:
1. Miejsce – Dłutowo
2. Miejsce – Klonowo – Bryńsk
3. Miejsce – Kiełpiny
4. Miejsce – Jeleń – Wąpiersk
Sołtys sołectwa Klonowo Michał Leśniewski, który był
inicjatorem turnieju pragnie podziękować wszystkim
uczestnikom za integrację między sołectwami oraz wspólną
zabawę, a także pracownikom MOSiRu za profesjonalne
przygotowanie turnieju. Impreza planowana jest jako
wydarzenie cykliczne co roku.

Nasze siatkarki zdeklasowały rywalki !
S P O R T

12 marca na Hali Sportowo – Widowiskowej w Lidzbarku przy ul.
Nowej odbyła się kolejna, 4 kolejka ligowa Amatorskiej Ligi Siatkówki
w Lidzbarku – Turniej o Puchar Burmistrza Lidzbarka.
W zawodach uczestniczyło 5 drużyn: MUKS Tie Break Solec Kujawski
I, MUKS Tie Break Solec Kujawski II, Bobry Bobrowo, Orzeł Brodnica
i LKS Lidzbark. Dziewczęta z Lidzbarka zdeklasowały rywalki
wygrywając wszystkie mecze.
LKS Lidzbark wystąpił w składzie: Wioletta Sadłowska, Sylwia
Sadłowska, Pszczółkowska Kinga, Wiśniewska Karolina, Majewska
Adrianna, Kolasińska Dominika, Suchocka Paulina zaś trenerem
drużyny jest: Krzysztof Kopowski.
Wyniki naszego zespołu: LKS Lidzbark – MUKS Tie Break Solec
Kujawski I 2-0 LKS Lidzbark – Bobry Bobrowo 2-0 LKS Lidzbark –

Orzeł Brodnica 2-0 LKS Lidzbark – MUKS Tie Break Solec Kujawski
II 2-0
Z każdego zespołu została wyróżniona jedna zawodniczka:
MUKS Tie Break Solec Kujawski I – Piasecka Karolina
MUKS Tie Break Solec Kujawski II – Buśka Martyna
Bobry Bobrowo – Swobodzińska Patrycja
Orzeł Brodnia – Dykau Wiktoria
LKS Lidzbark – Pszczółkowska Kinga
Nagrody oraz puchary wręczył burmistrz Maciej Sitarek oraz zastępca
burmistrza Janusz Bielecki.
Najwięcej emocji dostarczył ostatni mecz turnieju: LKS Lidzbark
– MUKS Tie Break Solec Kujawski I, który zakończył się wygraną
Lidzbarka 2-0 po ciężkiej potyczce (28-26, 25-23).

PODZIĘKOWANIE
Bardzo serdecznie dziękujemy młodej i uczciwej mieszkance Lidzbarka za oddanie znalezionych dokumentów samochodowych
w dniu 17.03.2015. Niestety nie możemy podziękować osobiście ze względu na ochronę danych osobnych.
Oby więcej takich pozytywnych zachowań wśród młodych ludzi. Ewelina i Jan Falba
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