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W ubiegłą upalną 
niedzielę, ostatnią 
niedzielę wakacji na 
stadionie miejskim 
w Lidzbarku odbyły 
się  Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze.

Do startu zgłosiło się łącznie 12 
drużyn z terenu Gminy Lidzbark: 
6 drużyn męskich, 2 drużyny ko-
biece oraz 4 drużyny MDP. Za-
wody  rozpoczęły się od zmagań 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych,  a następnie drużyn senior-
skich.  Zawody rozegrane zostały 
w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza 7×50 z przeszkodami 
oraz ćwiczenie bojowe. Komisję 
sędziowską powołał Komendant 
Powiatowy PSP w Działdowie st. 
bryg. Leszek Góralski, a  sędzią 
głównym zawodów był  mł. bryg. 
Piotr Bojanowski.

Ostatecznie spośród wszystkich 
drużyn na najwyższym stopniu 
podium stanęli strażacy z  OSP 
Kiełpiny. Znakomitą formą wyka-
zały się również panie. Pierwsze 
miejsce w swojej kategorii zajęły 
druhny z OSP Stare Dłutowo. 

Drużyny znajdujące sie na 
podium  zostały uhonorowa-
ne pucharami, pamiątkowymi 
dyplomami oraz nagrodami. 
Dekoracji dokonali: burmistrz 

Lidzbarka Maciej Sitarek wraz 
z  Komendantem Powiatowym 
PSP w Działdowie st. bryg. Lesz-
kiem Góralskim, Prezesem Za-
rządu Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP Waldemarem Iwankowskim, 
Komendantem Miejsko – Gmin-
nym OSP Karolem Rogozińskim. 

Zawody zorganizowane zostały 
na wysokim poziomie i przebie-

gły w bardzo miłej, przyjacielskiej 
atmosferze i  zdrowej sportowej 
rywalizacji. 

Podsumowanie 
wyników zawodów:
młodzieżowe drużyny 
Pożarnicze:
1.  OSP Stare Dłutowo
2.  OSP Lidzbark

3.  OSP Kiełpiny
4.  OSP Słup
osP stare dłutowo Grupa ”c” 
– kobiece drużyny pożarnicze: 
1. OSP Stare Dłutowo 
2. OSP Kiełpiny 
Grupa „a” 
– męskie drużyny pożarnicze: 
1. OSP Kiełpiny 
2. OSP Stare Dłutowo 

3. OSP Bryńsk
4. OSP Lidzbark 
5. OSP Nowy Dwór, 
    OSP Słup.  

24 września o  godz. 11:00 na 
stadionie miejskim w Lidzbarku 
odbędą się Powiatowe Zawody 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Żeńskie Drużyny Pożarnicze Męskie Drużyny Pożarnicze
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Przed nami kolejne etapy tego 
procesu, w których największą rolę 
odgrywają mieszkańcy naszego 
obszaru - przedstawiciele sektora 
społecznego, gospodarczego oraz 

publicznego ich potrzeby i oczeki-
wania. Zapraszamy na spotkania 
konsultacyjne, warsztaty LSR po-
święcone w szczególności analizie 
potrzeb rozwojowych i potencjału 

obszaru, planowanych działań 
i oczekiwanych rezultatów dla ce-
lów operacyjnych i strategicznych.

Podczas spotkania będzie moż-
na zapoznać się z  założeniami 

finansowymi UE na okres pro-
gramowania 2023-2027 oraz 
raportem z  badań ankietowych 
w  zakresie opracowania nowej 
LSR. 

Miejsce spotkania: miejsko-
-Gminny ośrodek kultury w lidz-
barku, ul. sądowa 23 

13-230 lidzbark, Data: 
02.09.2022 r., Godzina:  13.00 

Zapraszamy do udziału w  warsztatach 
konsultacyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” rozpoczęło prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 
na nowy okres programowania 2023 -2027. 

Proszę powiedzieć kilka słów 
o sobie
Jestem nauczycielem od 20 lat. 

Do tej pory moja praca zawo-
dowa była związana ze Szkołą 
Podstawową nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Lidzbarku, w której 
miałam przyjemność pracować 
na stanowisku bibliotekarza. 

Jakie cele stawia Pan sobie 
w  kierowaniu szkołą w  Dłuto-
wie?
Chciałabym, aby kierowana 

przeze mnie szkoła była placów-
ką nowoczesną i atrakcyjną, bez-
pieczną, opartą na tradycyjnych 
wartościach, otwartą na świat 
i nieustannie zachodzące w nim 
zmiany, gdzie każdy uczeń od-
krywa i  rozwija swoje zdolności 
i talenty.

Uważam, że należy położyć 
szczególny nacisk na działania 
opiekuńczo-wychowawcze i pro-
wadzić je we współpracy z rodzi-
cami uczniów, aby ukształtować 
młodego człowieka odpowie-
dzialnego za siebie i  innych, 
umiejącego określić wartości, 
którymi się kieruje oraz odpor-
nego na ciągłe zmiany i  sytu-
acje stresowe.

Byłoby wspaniale, gdyby Szkoła 
w Starym Dłutowie wyróżniała się 
w środowisku, a dzieci chętnie do 
niej chodziły.  

Co ma Pani zamiar zmienić 
w szkole?
Oczywiście najpierw muszę 

jeszcze zdobyć o szkole mnóstwo 
wiedzy, ale wszystko w  swoim 
czasie. Na razie jestem na etapie 
poznawania bazy szkoły i jej pra-
cowników. Nie mogę doczekać 

się, kiedy poznam uczniów i ich 
rodziców. W  tej chwili nie pla-
nuję większych, rewolucyjnych 
zmian. Zamierzam kontynuować 

podjęte już wcześniej działania, 
rozszerzać je i  wzbogacać, by 
każde dziecko odniosło sukces 
na miarę swoich możliwości.

W swojej pracy będę kierować 
się myślą patrona szkoły, Hen-
ryka Sienkiewicza: „Słowa nie 
powinny być większe od czy-

nów”, zakładając tym samym, 
że nie chcę planować działań, 
których nie będę w stanie zre-
alizować. 

Wywiad z nowym Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dłutowie panią Małgorzatą Waleszkowską 
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Nowi lekarze POZ w lidzbarskiej 
Przychodni Zdrowia – trwają zapisy!

Dzięki współpracy Gminy Lidz-
bark z  NZOZ „Wel-Med” Beata 
Żurawska kolejki do lekarzy pierw-
szego kontaktu będą zdecydowa-
nie mniejsze, a czas oczekiwania 
ulegnie zdecydowanemu skróce-
niu. 

- Mam nadzieję, że lekarze, 
którzy od sierpnia zaczęli swoją 
pracę w  Lidzbarku zdobędą za-
ufanie mieszkańców, a  wizyty 
u specjalistów nie będą od teraz 
kojarzyły się z długim oczekiwa-
niem, a fachową poradą lekarską 
udzieloną w profesjonalny i szybki 
sposób – mówi Burmistrz Lidzbar-
ka Maciej Sitarek.

- od 1 sierpnia działa już w naszej 
przychodni Podstawowa Opieka 
Zdrowotna. Lekarze będą przyjmo-
wali codziennie od poniedziałku 
do piątku, w godzinach zarówno 
rannych, jak i popołudniowych – 
mówi Beata Żurawska. – Bardzo 
długo staraliśmy się o utworzenie 
POZ w naszej przychodni, jednak 
dzięki dobrej współpracy z  Bur-
mistrzem oraz Urzędem Miasta 
w końcu nam się to udało. Obec-

nie mamy czterech nowych leka-
rzy. Od września dołączy do nas 
jeszcze jedna Pani Doktor – doda-
je Beata Żurawska. 

Nowych lekarzy witamy na pod-
kładzie, a mieszkańców zachęca-
my do zapisów w rejestracji NZOZ 
„Wel-Med” Beata Żurawska niski 
parter Przychodni Zdrowia przy 

ulicy Brzozowej oraz pod nume-
rem telefonu 23 698 15 85.

medycy, którzy już przyjmu-
ją w  Przychodni zdrowia przy 
ul. brzozowej to: 

wiktor Goślicki – 48 lat; specja-
lista chorób wewnętrznych; ukoń-

czył Akademię Medyczną w Gdań-
sku; pracuje na oddziale chorób 
wewnętrznych w  Nidzicy oraz 
w Ośrodku Zdrowia w Kozłowie. 

mykyta Popow – 30 lat; lekarz 
w  trakcie specjalizacji chorób 
wewnętrznych; ukończył Uni-
wersytet Medyczny w Ukrainie. 

Obecnie pracuje na oddziale 
chorób wewnętrznych w Nidzicy.

mariusz tyszkiewicz – 29 lat; 
lekarz w  trakcie specjalizacji 
medycyny rodzinnej; ukończył 
Akademie Medyczna w Gdańsku; 
pracuje w  Przychodni Zdrowia 
w Lidzbarku. 

Od 1 sierpnia mieszkańcy 
Miasta i Gminy Lidzbark 
mogą zapisać się 
do nowych lekarzy 
pierwszego kontaktu. 

Zmodernizowany przy udziale Gminy Lidzbark budynek Przychodni Zdrowia
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Wiktor Goślicki
Jestem specjalistą chorób wewnętrznych. Od 24 lat pracuję 
jako lekarz, obecnie pracuję w ośrodku zdrowia POZ w Kozłowie 
i w Szpitalu w Nidzicy na Oddziale Wewnętrznym i Geriatrycznym. 
Dlaczego choroby wewnętrzne? Odpowiedź oczywista to królowa 
medycyny, dziedzina w której można odkryć co w organizmie 
jest popsute i to w bardzo szerokim znaczeniu. W Ośrodku 
zdrowia pracuję od 22 lat, w szpitalu podobnie, początkowo 
w Szpitalu w Działdowie na oddziale Wewnętrznym, następnie 
w Nidzicy. Co skłoniło mnie do pracy w Lidzbarku? Szczerze to 
zaangażowanie Pani Beaty i Pana Burmistrza, ciekawość nowego 
i przesympatyczni pacjenci.

Mykyta Popow 
Mam 29 lat. Urodziłem się w Ukrainie w mieście Donieck. Jestem 
lekarzem od 5 lat. W Nidzicy pracuję od 2016 roku. Jestem 
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. Jest to niezwykle 
rozbudowany i szeroki dział medycyny. Stawiam czoło nowym 
wyzwaniom, lubię kontakt z nowymi pacjentami. Zdobywam 
doświadczenie pracując w nowych jednostkach. Poza tym  
Lidzbark to urocze miasteczko i przychylni pacjenci. 

Mariusz Tyszkiewicz 
W zawodzie 4 lata. Specjalizacja lekarza rodzinnego daje duże 
możliwości samodzielnej pracy z pacjentami. Umożliwia nieco 

szersze spojrzenie na pacjenta niż w wąskich specjalizacjach. Od 
roku przyjmuję również w poradni POZ w Kozłowie. Do pracy 

w przychodni w Lidzbarku skłoniły mnie nowe wyzwania, nowi 
pacjenci, zdobycie jeszcze większego doświadczenia. Poza tym 

lubię swoją pracę, jestem otwarty na nowe.
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Dni Lidzbarka 2022 za nami
Tegoroczne Dni Lidzbarka jak co roku wypełnione były po brzegi atrakcjami dla każdego. Byliście? Jak Wam się podobało?  
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów święta naszego miasta.
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Wakacyjne inwestycje 
Trwa realizacja ostatnich 
punktów tegorocznego 
budżetu inwestycyjnego. 

jamielnik 
Wakacje to nie tylko czas urlo-

pów, plażowania i  wydarzeń 
tematycznych w  sołectwach. 
To także wiele inwestycji, któ-
re powstają na terenie naszej 
Gminy. Jedną z  nich jest już 
kolejna droga, która powstała 
w  Jamielniku. Tym razem przy 
dawnej ulicy Granicznej. Miesz-
kańcy miejscowości już dzięki 
remontowi nawierzchni już ko-
rzytsać mogą z nowej drogi bez 
dziury w  drodze, dzięki czemu 
poprawił się komfort jazdy sa-
mochodem. 

ul. brzozowa
Jeszcze w tym roku czeka nas 

przebudowa ulicy Brzozowej 
w Lidzbarku. Nowy asfalt i kilka-
dziesiąt metrów nowego chod-
nika poprawią nie tylko estetykę 
ulicy, ale przede wszystkim kom-
fort jej użytkowników. Umowę 
z wykonawcą podpisał burmistrz 
Maciej Sitarek w  obecności 
skarbnika Gabrieli Sadowskiej 
i  radnego Tomasza Marszaka. 
Wkrótce kierowcy przestaną 
uskarżać się na nierówną po-
wierzchnię. Inwestycja zosta-
nie zrealizowana jeszcze w tym 
roku a  jej koszt to 819  901,74 
zł (w tym dotacja z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg wynio-
sła 379 885,80 zł).

wąpiersk-koty
Umowa na budowę drogi Wą-

piersk-Koty podpisana przez 
Burmistrza Macieja Sitarka. Jest 
to inwestycja, na którą miesz-
kańcy sąsiadujących ze sobą 
sołectw czekali od bardzo daw-
na. Dziury i  wyboje w  drodze 
stanowiły nie lada problem. Już 
za kilka miesięcy kierowcy prze-
staną uskarżać się na nierówną 
powierzchnię, a  dzięki nowej 
drodze zyskają nie tylko czas, 
ale również poprawi się ich 
komfort jazdy. Inwestycja zosta-
nie zrealizowana jeszcze w tym 
roku a jej koszt to 3 547 408,41 
zł z czego 1 712 683,97 zł stano-
wi dotacja z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

- Nowa droga z   pewnością 
usprawni dojazd pomiędzy są-
siadującymi ze sobą miejsco-
wościami Koty i Wąpiersk. Jako 
mieszkańcy tych miejscowości 
od dawna czekaliśmy na tę in-
westycję. Cieszę się, że w koń-
cu uda się nam ją zrealizować, 
a  dojazd do kościoła, czy oko-
licznego sklepu nie będzie już 
stanowił problemu – mówi Han-
na Krezymon, przewodnicząca 
Komisji Skarg i Wniosków Rady 
Miejskiej w Lidzbarku.

wymiana lamp
na terenie Gminy lidzbark
W Lidzbarku coraz jaśniej i no-

wocześniej. Stare zużyte lampy 
znikają z terenu Gminy. Właśnie 
trwa montaż nowego ledowego 
oświetlenia, które doświetli na-
wet najciemniejsze zakamarki 
naszej Gminy. Dzięki nowemu 
oświetleniu zmieni się wygląd 
miasta i  gminy. Od teraz teren 
Lidzbarka oświetlać będą lampy, 
które są nie tylko nowej genera-
cji, ale przede wszystkim znacznie 
wydajniejsze niż dotychczasowe 
oprawy. Do tej pory wymieniono 
335 lamp, m. in. na ul. Jeleńskiej, 

Lipowej, Targowej, Podleśnej, 
Zieluńskiej, a  także w  Starym 
Dłutowie, Kiełpinach, Jamielniku, 
Słupie i  Wlewsku. Sukcesywnie 
wymieniane będą kolejne lampy 
sodowe na ledowe. Nowe lam-
py, dzięki którym zmniejszamy 
koszty zużycia energii to nie tylko 
oszczędność w dobie kryzysu, ale 
również jasne białe światło, które 
zastąpiło żółtą poświatę.

ul. Żeromskiego 
Trwa przebudowa ulicy Żerom-

skiego. To stosunkowo krótki 
odcinek, ale ze względu na bu-
dowaną infrastrukturę bardzo 

kosztowna. Koszt inwestycji to 
blisko 5,5 mln i będzie ona reali-
zowana przy współpracy z powia-
tem działdowskim. Przebudowa 
obejmuje nie tylko infrastrukturę 
drogową, ale również odwodnie-
nie ulicy oraz przebudowę sieci 
energetycznej. 

amfiteatr 
Lidzbarski amfiteatr wciąż pnie 

się do góry. Jest to niewątpliwie 
jedna z największych inwestycji, 
których realizację rozpoczęliśmy 
w zeszłym roku. Nowy obiekt na 
kulturalnej mapie Lidzbarka to 
nie tylko scena, ale także zada-

szona widownia, która umożliwi 
udział w  wydarzeniach nawet 
podczas deszczowej pogody. 
Warto dodać, że inwestycja ta 
nie ogranicza się jedynie do 
powstania samego budynku, 
ale również infrastruktury wo-
kół amfiteatru. Dodatkowym 
walorem obiektu będzie jego 
lokalizacja. Obecnie trwają ro-
boty konstrukcyjne. Warto wspo-
mnieć, że amfiteatr nad Małym 
Jeziorkiem powstaje dzięki do-
finansowaniu ze środków Cit-
taslow z  RPO Warmia Mazury, 
z  którego udało się pozyskać 
2 024 750 zł.

Amfiteatr Podpisanie umowy – ul. Brzozowa

Jamielnik Podpisanie umowy – Wąpiersk-Koty

ul. Brzozowa – realizacja w 2022 roku Wąpiersk – Koty – realizacja 2022-2023
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Czwarta edycja WRAK RACE za nami! 

Jak co oku w połowie sierpnia 
w Bełku samochody ścigały się, 
zderzały ze sobą, zakopywały 
w piachu i uderzały w przeszko-
dy. Tumany kurzu, błoto i odgło-
sy gniecionej karoserii nie były 
rzadkością. Po wyścigu większość 

z nich wyglądała zupełnie inaczej 
niż na starcie. Ogromne zainte-
resowanie tego typu imprezą to 
także zasługa gwiazdy wieczoru 
zespołu Pudzian Band oraz Mariu-
sza Pudzianowskiego i jego poka-
zu . Wyścigi ciągników i wraków 

z pewnością dostarczyły wszystkim 
zgromadzonym nie lada emocji. 
Gratulujemy zwycięzcom i wszyst-
kim uczestnikom zawodów, 
a  przede wszystkim organizato-
rom i sponsorom, bez których to 
wydarzenie nie byłoby możliwe.

Nie wiemy jak Wy, ale my uważamy, że to wydarzenia 
„ma coś w sobie”! Było głośno, piaszczyście, 
deszczowo, słonecznie, szybko i emocjonująco, 
a kierowcy wraków i traktorów prześcigiwali się 
w pomysłach na ich prezentację. 
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drogi mieszkańcu! 

cały czas możesz złożyć 
wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego.  Dodatek w kwo-
cie 3000 zł przeznaczony jest 
dla gospodarstw domowych, 
których głównym źródłem 

ogrzewania jest węgiel lub 
paliwa węglopochodne zawie-
rające co najmniej 85% węgla 
kamiennego.   

 Pobierz wniosek, wydrukuj, wy-
pełnij i przynieś do Urzędu Miasta 
i Gminy w Lidzbarku do sali nr 10 
na I piętrze. 

ważne  
Przy wypełnianiu wniosku zwróć 

szczególną uwagę na popraw-
ne podanie:

• numeru telefonu  
• numeru konta bankowego  
• jeśli posiadasz – adresu email 
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Na uczestników Festiwalu czeka-
ły przysmaki przygotowane przez 
nasze koła gospodyń, sołectwa, 
Dzienny Dom Senior + oraz Klub Se-
niora w Wawrowie, Żłobek Miejski, 
stoisko Psiej Przystani, Hufca ZHP 
Lidzbark Welski, a  dla najmłod-
szych strefa dmuchańców. Jednym 
z punktów programu był konkurs 
kulinarny, w którym udział wzięły 
okoliczne Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz przedstawiciele sołectw. 
Jury w składzie: Burmistrz Lidzbarka 
– Maciej Sitarek, Wójt Gminy Luto-
cin - Starosta Działdowski – Paweł 
Cieśliński oraz Marcin Zakrzewski - 
zwycięzca plebiscytu Kucharz Roku 
województwa Warmińsko – Mazur-
skiego wśród 10 uczestników kon-
kursu wyłoniło podium oraz trzy 
wyróżnienia. Nagrodzeni zostali 
jednak wszyscy uczestnicy konkursu. 
I miejsce zajęło Sołectwo Wlewsk, II 
miejsce KGW Nowy Dwór, III miejsce 
- zwycięzcy poprzedniej edycji – Pau-
lina Nosek, Piotr Nosek, Aleksandra 
Szmydt, reprezentanci Sołectwa 

Jamielnik. Wyróżnienia otrzymali: 
KGW Dłutowo, KGW Wąpiersk, KGW 
Bryńsk, a także Sołectwo Miłostajki, 
Sołectwo Cibórz, KGW Zalesie i KGW 
Miłostajki. Stoiska otrzymały rów-
nież nagrody w postaci voucherów  
sfinansowane przez KOWR.

– Festiwal to doskonała okazja 
do pochwalenia się tym o mamy 
najlepszego – znakomitą kuchnią 
i pysznymi potrawami przygotowa-
nymi nie tylko przez nasze lokalne 
koła gospodyń, ale także osoby pry-
watne. Nasze dziedzictwo kulinar-
ne to prawdziwy powód do dumy, 
którym chcemy dzielić się z innymi 
– mówi burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek. 

Festiwal był także okazją do ce-
lebrowania 10. urodzin Radia 7. 
A  jak urodziny to obowiązkowo 
tort! Radio 7 przeprowadziło także 
blok konkursowy, podczas którego 
do wygrania były plecaki, vouche-
ry na paliwo i wiele innych nagród. 
Nie zabrakło także niespodzianki 
wieczoru w  postaci pieczonego 

prosiaka ufundowanego przez fir-
mę Kabanek z Osówki. Rozstrzygnę-
liśmy także konkurs fotograficzny na 
najciekawszą według Was atrakcję, 
która w ostatnim czasie pojawiła się 
na terenie miasta i gminy Lidzbark, 
w którym do wygrania były plecaki 
z wyprawką szkolną. Nie zabrakło 
także stoisk z  rękodziełem arty-
stycznym. Ze swoim stoiskiem była 
także przychodnia Wel-Med, na 
której można było zmierzyć ciśnie-
nie, zbadać cukier, a także zapisać 
się do nowych lekarzy pracujących 
w naszej przychodni. Ze swoim sto-

iskiem zaprezentowało się także 
nasze nowo koło pszczelarzy. 

Festiwal nie mógł się odbyć bez 
dobrej muzyki. Po obfitych posił-
kach zaserwowanych przez lokal-
nych specjalistów od tradycyjnych 
potraw przyszedł czas na spalenie 
odrobiny kalorii. Tego dnia specjal-
nie dla Was wystąpił dla Was ze-
psół Gesek, Skalars, a także jedyny 
w swoim rodzaju Dżem Cover Band 
– Blues Station. Niekwestionowaną 
atrakcją był także występ taneczny 
Szkoły Tańca Fresh Flow Dance Aca-
demy.

– Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom za tak liczne przybycie na 
Festiwal oraz zakończenie wakacji. 
Dziękuję także moim pracownikom, 
pracownikom MGOK, MOSiR oraz 
Strażakom za zaangażowanie i po-
moc w tym dużym przedsięwzięciu 
– dodaje Burmistrz Lidzbarka.

Dziękujemy wszystkim sponso-
rom, bez których nie udałoby nam 
się zorganizować dla Was tego wy-
darzenia. 

Festiwal Swojskiego Jadła sfinan-
sowany został przy udziale środ-
ków KOWR.

Festiwal Swojskiego Jadła za nami!
Ależ to była pyszna sobota! Ostatni weekend 
wakacji skusił wielu mieszkańców Lidzbarka i okolic 
do uczestnictwa w drugim już Festiwalu Swojskiego 
Jadła, połączonym z zakończeniem wakacji a także 
10. urodzinami naszego Radia 7. Sobota już od 
rana zapowiadała się niezwykle intensywnie i taka 
właśnie była.



str. 11Aktualności



str. 12

szkoła Podstawowa nr 1
W  okresie wakacyjnym 

w  Szkole Podstawowej nr 1 
w Lidzbarku wykonano remont 
dwóch sal dydaktycznych zloka-
lizowanych na parterze budyn-
ku głównego przy ul. Działdow-
skiej - wylano nową posadzkę, 
ułożono płytki podłogowe;   
w  jednej z  sal podwieszono 
sufit, poprawiono tynki oraz 
odmalowano ściany. W  sto-
łówce wylano nowe posadzki 
i  położono płytki podłogowe, 
przystosowano toalety w  bu-
dynku przy ul. Jeleńskiej do 
potrzeb ucznia z orzeczoną nie-
pełnosprawnością - wymiana 
sanitariatów, montaż szafki, in-
stalacja wentylacji. Lidzbarska 
„jedynka” wzbogaciła się także 
w nowy plac zabaw na potrzeby 
uczniów klas I-III.

Dodatkowo w budynku eduka-
cji wczesnoszkolnej trwa zaadap-
towanie powierzchni na strefę 
relaksu, a na II piętrze budynku 
głównego zaadaptowanie sali 
do wykorzystania sprzętu zaku-
pionego w  ramach „Laborato-
riów Przyszłości.”  .Wykonanie 
wszystkich prac było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu 
organu prowadzącego.

szkoła Podstawowa nr 2
Wykonano prace remonto-

we  w części wejściowej koryta-
rza szkolnego oraz  w  łazience 
na parterze (naprawa wynika-
jąca z  awarii instalacji wodnej 
w trakcie roku szkolnego). Uzu-
pełnione zostały ubytki elewa-
cji, nałożone zostały częściowo 
nowe gładzie gipsowe oraz po-
wierzchnie remontowane zosta-
ły odmalowane.

Przeprowadzono adaptację sali 
lekcyjnej na pomieszczenie do 
zajęć innowacyjno- technicznych 
w  ramach wdrażania projektu 
Laboratorium Przyszłości.

 
szkoła Podstawowa w bryńsku
Na terenie Szkoły Podstawowej 

w Bryńsku wykonano remont 
ogrodzenia. W  budynku szko-
ły nie było żadnych remontów 
przeprowadzonych. 

Przedszkole miejskie 
w lidzbarku
W  Przedszkolu Miejskim 

w  Lidzbarku w  2 salach dy-

daktycznych został wykonany 
remont podłóg – położono 
panele oraz odnowiono osło-

ny grzejników. Została poma-
lowana 1 sala dydaktyczna oraz 
odnowiono lamperię w niektó-

rych salach, odnowiono ścia-
ny w kuchni i pomieszczeniach 
gospodarczych. Wymieniono 

też cieknące krany i dokonano 
drobnych napraw konserwa-
torskich.

Oświata

Wakacyjne remonty w szkołach
1 września rozpocznie 
się nowy rok szkolny. 
W trakcie wakacji wiele 
szkół przeprowadziło 
mniejsze i większe 
remonty. Powstały nowe 
sale lekcyjne, odnawiano 
korytarze czy łazienki.

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa w Bryńsku przed remontem...

Przedszkole Miejskie w Lidzbarku

...i po remoncie
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Nagrody Burmistrza oraz bilety 
na Wyjazd Moich Marzeń wręczone

W sierpniu odbyła się trzecia 
już Plażowa Potańcówka 
zorganizowana przez MOSiR 
na lidzbarskich tarasach. 

Potańcówka ponownie okazała 
się strzałem w  dziesiątkę. Przy 
muzyce zespołu Arian do późnych 
godzin nocnych bawili się zarów-
no młodsi jak i  starsi. Pomimo 
deszczu atmosfera była niezwy-
kle pozytywna, a  uśmiechy nie 
schodziły bawiącym się z twarzy. 
Byliście? Podobało Wam się? 

III Plażowa Potańcówka za nami

Piątkowe obchody 
Dni Lidzbarka to nie 
tylko muzyka na żywo, 
ale tradycyjnie jak 
co roku wręczenie 
Nagród Burmistrza za 
wybitne osiągnięcia 
w nauce i osiągnięcia 
artystyczne. 

W tym roku nagrodzonych zo-
stało 91 uczniów. Z rąk burmi-
strza Lidzbarka Macieja Sitarka, 
a także Senator RP Bogusławy 
Orzechowskiej, Posła na Sejm 
RP Roberta Gontarza, Wicesta-
rosty Powiatu Działdowskiego 
Krzysztofa Aurasta, Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Lidz-
barku Michała Dzimiry, radnego 
Rady Powiatu Działdowskiego 
Wiesława Cieślaka, radnego 
Rady Miejskiej w Lidzbarku To-
masza Marszaka oraz radnego 
Rady Powiatu Działdowskiego 
Krzysztofa Węglewskiego ode-
brali je uczniowie szkół z terenu 
Gminy Lidzbark. Nagrody pie-
niężne przyznane zostały w za-
leżności od osiągnięć. Wszyscy 
nagrodzeni wyróżniali się wyso-
ką średnią, wzorowym zacho-
waniem, a  część z  nich mogła 
się również pochwalić jednymi 
z najwyższych w szkole wyników 
w egzaminie ósmoklasisty, tytu-
łem laureata bądź finalisty Wo-
jewódzkich Konkursów Przed-
miotowych, a także wybitnymi 
osiągnięciami w  dziedzinach 
artystycznych. Po raz kolejny 
45 uczniów otrzymało bilet na 
"Wyjazd moich marzeń" za za-
angażowanie w życie społeczne 
szkoły, miasta i gminy, a także 
wysokie wyniki w nauce. 
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Wyjazd Moich Marzeń 2022
3 dni i 44 uczniów. Tak 
w liczbach przedstawia 
się tegoroczna edycja 
Wyjazdu Moich Marzeń.

Uczniowie z terenu gminy Lidz-
bark, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki w  nauce, uzyskali tytuł 
laureata lub finalisty przedmio-
towego konkursu kuratoryjnego 
lub byli szczególnie zaangażowali 
się w życie szkoły i miasta po raz 
kolejny mieli okazję uczestniczyć 
w wyjeździe swoich marzeń. 

Tym razem podczas trzydniowej 
wycieczki zwiedzili m.in. Kraków, 
kopalnię soli w Wieliczce oraz Park 
Rozrywki Energylandia w Zatorzu. 
Wyjazd Moich Marzeń był nie tylko 
doskonałą nagrodą za zaangażo-
wanie uczniów i możliwością po-
znania nowych miejsc, ale także 
świetną promocją naszego miasta. 

- Cieszę się, że po raz kolejny 
udało nam się zrealizować marze-
nie nie tylko moje, ale i uczniów 
naszych szkół. Nie ukrywam, że 
uczniowie byli zachwyceni. Mia-
łem okazję porozmawiać z  na-
szymi młodszymi mieszkańcami, 
którzy ocenili wyjazd na południe 
Polski jako wspaniały odpoczynek 
zorganizowany na zakończenie 
wakacji. Mam nadzieję, że zor-
ganizowana wycieczka dodała 
im motywacji i  energii do roz-
poczęcia nowego roku szkolne-
go – mówi Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek.

Nie często się zdarza, 
aby tradycyjnie śpiewane 
„sto lat” trzeba było 
modyfikować na lat 
„dwieście”. 

Od 8 lat Burmistrz Lidzbarka 
osobiście bądź za pośrednic-
twem pracownika dostarcza 
najstarszym mieszkańcom na-
szej gminy życzenia oraz bukiet 
kwiatów. W lipcu Burmistrz Lidz-
barka odwiedził panią Stefanię 
Wiśniewską, najstarszą miesz-
kankę naszej gminy, która tego 
dnia obchodziła 100 lat. Jubilat-
ka urodziła się 25 lipca 1922 roku 
w Brzoziu Polskim. W czasie oku-
pacji była pielęgniarką w Szpita-
lu w Brodnicy. Po wojnie wyszła 
za mąż i przeprowadziła się na 
gospodarstwo męża do Słupa. 
Niedługo potem oboje przyspo-
sobili syna Bogdana. Niestety 
szybko owdowiała i  przez dwa 
lata samodzielnie musiała ra-
dzić sobie w gospodarstwie. Los 
chciał, że w podobnym czasie kli-

ka kilometrów dalej sam z piątką 
małych dzieci został Henryk Wi-
śniewski.

Jak wielkie trzeba mieć serce 
i  ile trzeba mieć w sobie odwa-
gi, żeby przyjąć pod swój dach 

samotnego mężczyznę z  piąt-
ką dzieci, z  których najmłodsza 
Sabinka miała ledwie 1,5 roku. 
Wzięła na siebie ten ciężar i na 
przekór wszelkim przeciwnościom 
zajęła się całą szóstką.

Podobno nic nie zastąpi praw-
dziwej mamy, ale ta szóstka do-
stała od przekornego losu naj-
lepszą drugą mamę na świecie. 
Mamę, która dziś jest również 
ukochaną babcią dla dziewięcior-

ga wnucząt, a także dziewięcior-
ga prawnucząt.

- Solenizantce pragnę życzyć 
przede wszystkim spokoju, po-
gody ducha oraz zdrowia na dal-
sze lata życia, a także gratulacje 
będące wyrazem głębokiego sza-
cunku za wszelkie trudy i owoce 
minionych stu lat. Jestem dumny, 
że w  naszej Gminie jest osoba, 
której mam przyjemność pogra-
tulować tak zaszczytnego wieku 
– mówi Burmistrz Lidzbarka Ma-
ciej Sitarek.

- Od kiedy pamiętam ciocia Stef-
ka była jedną z moich ulubionych 
ciotek. Zawsze pogodna, życzliwa 
i serdeczna, służyła dobrą radą. 
Dziś odwiedzając ją po latach 
wróciły wspomnienia cudownych 
chwil spędzonych w Słupie. Cieszę 
się, że znów mogłem porozma-
wiać i przytulić się do cioci, która 
tak bardzo przypomina mi moją 
nieodżałowaną babcię Helenkę, 
jakby była jej siostrą. To wielkie 
szczęście dla rodziny mieć taki 
skarb – mówi radny Jarosław Wi-
śnicki.

100 lat to za mało!
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Integracja mieszkańców sołectw
Festyny tematyczne na terenie sołectw trwają w najlepsze. W minionym miesiącu swoje święto obchodzili mieszkańcy Starego Dłutowa, 
Nicka, Podciborza, Jamielnika, Bełku, Bryńska, Kiełpin, Ciborza, Słupa i Nowego Dłutowa. Tradycyjne imprezy tematyczne na terenie 
Gminy to czas, który mieszkańcy sołectwa spędzić mogą na rozmowach na temat wspólnego dobra wsi. 

Drodzy Mieszkańcy!
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Miłostajkach „Helenki” 
bierze udział w konkursie 
„Polska od Kuchni” 
w kategorii: „Kobieta 
Gospodarna i Wyjątkowa 
i potrzebuje waszych 
głosów! 

KGW Miłostajki istnieje od 
2020 roku. Ma na swoim koncie 
festyn rodzinny na pożegnanie 
lata, a także Dzień Dziecka z licz-
nymi konkursami i  nagrodami. 
Uczestniczyły także w  festiwale 
pt. ,,Swojskie Jadło”, gdzie za-
jęły trzecie miejsce w konkursie 

kulinarnym. Udzielają się rów-
nież charytatywnie, a także bio-
rą udział w jarmarkach tematycz-
nych. W kategorii MISS WDZIĘKU 
do 45 lat oraz MISS WDZIĘKU 45+ 
startują także indywidulanie Pa-
nie z  KGW w  Miłostajkach. Do 
konkursu w  kategorii konkurs 
artystyczny zgłoszony został wła-
snoręcznie wykonany welon.

jak głosować? 
1. KGW Miłostajki - SMS o tre-

ści Pok.5057 na numer 7248
2. Lidia Śliwka, KGW w  Miło-

stajkach Helenki - SMS o  tre-
ści Pok.2056 na numer 7248

3. Kinga Karbowska, KGW w Mi-
łostajkach Helenki - SMS o  tre-
ści Pok.1045 na numer 7248

4. Własnoręcznie zrobiony we-
lon sztuką wiązania sznurków 
- SMS o treści Pok.4060 na nu-
mer 7248

*koszt wysłania SMS to 2 zł netto 
(2,46 zł z VAT)

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich 
„Polska Od Kuchni” to wyjątko-
we wydarzenie podkreślające jak 
ważne jest, aby idąc z  duchem 
czasu kultywować lokalną tożsa-
mość i pielęgnować tradycje. 

Festiwal ma na celu integrację, 
aktywizację i wsparcie lokalnych 
społeczności, promocję pol-
skich produktów i  dziedzictwa 
kulinarnego oraz wymianę mię-
dzypokoleniowej wiedzy, umie-
jętności i  przekazanie tradycji 
młodszym pokoleniom.

Bryńsk Bełk Cibórz

Jamielnik Kiełpiny Nick

Podcibórz Słup

Stare Dłutowo Nowe Dłutowo
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Rozkład jazdy autobusów
Odjazdy z Dłutowa od dnia 1.09.2022 r. Odjazdy do Dłutowa od dnia 1.09.2022 r.

Odjazdy z Lidzbarka od dnia 1.09.2022 r. Odjazdy do Lidzbarka od dnia 1.09.2022 r.


