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Ambulatorium w Lidzbarku do końca 2018 roku
czwartek, 6 października burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek wraz ze skarbnikiem Gabrielą Sadowską 
podpisali kolejną już umowę z  dyrektorem ZOZ 
w  Brodnicy Dariuszem Szczepańskim w  zakresie 

świadczeń nocnej i  świątecznej opieki medycznej. – Jesteśmy po 
pierwszym etapie współpracy ze Szpitalem Powiatowym w  Brodnicy. 
W  czasie trwania pierwszego kontraktu, z  lidzbarskiego ambulatorium 
skorzystało kilka tysięcy osób. Mieszkańcy bardzo pozytywnie przyjęli 
pomysł utworzenia ambulatorium, dlatego też cieszę się, że mogłem 
podpisać umowę na kolejny, drugi etap – mówi burmistrz Maciej 
Sitarek. Po ogłoszeniu wyników przetargu okazało się, że brodnicki 
szpital po raz kolejny złożył najkorzystniejszą ofertę, dzięki czemu 
podpisano umowę na następne 27 miesięcy. Podpisanie umowy było 
także okazją do zwiedzenia przez Burmistrza Lidzbarka brodnickiego 
szpitala. W  spotkaniu uczestniczyli również starosta brodnicki Piotr 

Boiński oraz dyrektor ds. medycznych brodnickiego szpitala Robert 
Skowronek. 

Pomoc ambulatoryjna świadczona jest w budynku Przychodni Zdrowia 
przy ul. Brzozowej 10 w Lidzbarku. Świadczenia nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Podczas 
dyżuru pacjent może uzyskać świadczenia w zakresie: ambulatoryjnych 
porad lekarskich i  diagnostyki, porad lekarskich telefonicznych – 
udzielane przez lekarza dyżurującego, opieki pielęgniarskiej (zabiegi 
pielęgniarskie zlecone prze lekarza dyżurującego, tj. pomiar ciśnienia, 
wykonanie badań EKG). Ambulatorium zapewnia także zabezpieczenie 
medyczne pacjenta w  stanie zagrożenia życia do czasu przekazania 
pod opiekę Ratownikom Medycznym. W  tym roku, przez cały okres 
funkcjonowania ambulatorium, z  pomocy medycznej skorzystało 
ponad 2500 mieszkańców miasta i gminy. 
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25 lat lidzbarskiej parafii
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Defibrylator dla 
lidzbarskiego WOPR

W  sobotę, 1 października przeżywaliśmy uroczystość jubileuszową 
w  lidzbarskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Uroczystość ta zbiegła się z  wizytacją duszpasterską Biskupa 
Ordynariusza Diecezji Toruńskiej Andrzeja Suskiego. Podczas Mszy 
św. o  godz. 18.00 w  nowym kościele wierni dziękowali Bogu za 25 
lat istnienia duchowej i  materialnej wspólnoty jaką jest parafia. 
Uroczystości przewodniczył ks. bp Andrzej Suski, przy licznym 
udziale kapłanów, a także parafian i gości. Na zakończenie Eucharystii 
przedstawiciele władz miejskich oraz wierni skierowali podziękowania 
Księdzu Biskupowi za dokonanie wizytacji, proboszczowi – ks. kan. 
Marianowi Wiśniewskiemu za dotychczasową opiekę duchową 
i  materialną nad parafią oraz ks. prał. Wojciechowi Niedźwieckiemu, 
który jest jej przyjacielem i częstym gościem.

Defibrylator to urządzenie, które oddziałuje na mięsień sercowy 
prądem stałym o  odpowiednio dużej energii (wyrażanej w  dżulach). 
Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów 
elektrycznych, które przepływają przez serce i  umożliwienie mu 
powrotu do normalnej, regularnej pracy. 
 
 – Defibrator już od 5 lat 
był przez nasz Oddział 
Miejsko-Powiatowy WOPR 
w  Działdowie z/s w  Lidzbarku 
oczekiwany. Składaliśmy 
do wielu instytucji wnioski 
o zakup AED, ale to Starostwo 
w  Działdowie przekazało 
na nasze ręce sprzęt, który 
ratuje życie ludzkie gdy 
jest ono zagrożone, za co bardzo serdecznie pragniemy podziękować. – 
mówi prezes lidzbarskiego WOPR Sławomir Maroński. W  okresie 
letnim na Plaży Miejskiej w  Lidzbarku przebywa bardzo duża ilość 
turystów z  całej polski, a  przy zagrożeniu życia nie zawsze karetka 
może przyjechać w  ciągu „Złotych Pięciu Minut”. Nasi ratownicy 
WOPR mają odpowiednie przeszkolenie w  używaniu defibratora, ale 
w  pakiecie jest również darmowe szkolenie dla zainteresowanych 
przez firmę „EMTEL” w której sprzęt został zakupiony. W najbliższych 
dniach podany zostanie termin darmowego szkolenia. – Jako Oddział 
Miejsko-Powiatowy WOPR w Działdowie z/s w Lidzbarku chcielibyśmy, aby 
AED było dostępne w  okresie zimowym w  miejscu gdzie przebywa duża 
ilość naszych mieszkańców np. Hala Sportowa przy Gimnazjum. – dodaje 
prezes WOPR.

Na jesienne wieczory polecamy 
publikacje lokalnych autorów, które 
zostały wydane w  tym roku. „Lidzbark 
w  obrazach historią i  słowem 
lekko powiązanych” autorstwa 
Ewy i  Zbigniewa Rzeszutko to 
przyjemna lektura na temat naszego 
miasta, w  której znaleźć można 
m. in. lidzbarskie legendy, opowieści na temat najważniejszych 
zabytków naszego miasta, a  także wiersze na temat Lidzbarka.  
„Lidzbark w  1945 roku” to kolejna publikacja dr Michała Dzimiry. 
Książka jest poniekąd uzupełnieniem poprzedniej publikacji autora, 
która skupiła się na szerszym zakresie, opisując Lidzbark w  czasie 
trwania całej II wojny światowej. Obie publikacje dostępne są do 
nabycia w miejscowych księgarniach, a także u samych autorów.

A K T U A L N O Ś C I

Publikacje o Lidzbarku

Chciałbyś zgłosić awarię oświetlenia bądź usterkę drogi?

Zgłoszenia przesłać można na poniżej podane adresy e-mail.

oswietlenie@lidzbark.pl

Zgłoszenia w  przypadku awarii oświetlenia ulicznego na terenie 
Miasta i Gminy Lidzbark. W zgłoszeniu proszę podać rodzaj uszko-
dzenia: lampa zapala się i  gaśnie, ciemna lampa, nie załącza się 
oświetlenie.
Proszę podać lokalizację awarii: miejscowość ulicę numer domu, 
charakterystyczny obiekt, miejsce.
 

drogi@lidzbark.pl

Zgłoszenia z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta 
i  Gminy Lidzbark. W  zgłoszeniu proszę podać rodzaj zgłoszenia: 
ubytek w jezdni lub chodniku, uszkodzone znaki drogowe i bariery, 
uszkodzona infrastruktury znajdującej się w drodze, śliskość jezdni, 
błoto pośniegowe brak przejazdu ze względu na zły stan drogi itp.
Proszę podać lokalizację usterki: nazwa miejscowości ulica numer 
domu, charakterystyczny obiekt, miejsce.

Zgłoszenia dla dróg powiatowych i wojewódzkich będą przekazy-
wane do zarządcy.
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Złote Gody w Lidzbarku
Po raz kolejny, 17 par małżeńskich, które obchodziły w  tym roku 
wyjątkowy jubileusz 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, 
odznaczonych zostało specjalnym medalem przyznawanym z  tej 
okazji przez Prezydenta Polski. W  środę, 28 września, w  Restauracji 
„Babie Lato” 12 par odświeżyło przysięgę małżeńską. Medale oraz 
dyplomy wręczył małżonkom burmistrz Lidzbarka, Maciej Sitarek, 
składając przy okazji życzenia zdrowia, szczęścia i wielu kolejnych lat 
w małżeństwie.
– Ślub jest przełomowym momentem w  życiu każdego człowieka. Każda 
kolejna rocznica tej wyjątkowej chwili, a w szczególności pięćdziesięcioletni 
jubileusz pożycia małżeńskiego, to cudowna okazja, aby okazać swoją 
miłość, wdzięczność i radość ze wspólnie spędzonych chwil. Celebrowanie 
złotych godów to święto nie tylko zgodnych małżonków, ale także ich 
rodziny i  przyjaciół. Para, która wspólnie przeżyła pół wieku, niezmiennie 
od 50 lat dzieli się radościami i  stawia czoła codziennym trudnościom. – 

Do 14 października można było zgłaszać swoje projekty mieszące 
się w  kwocie do 100  000 zł. W  sumie wpłynęło 12 wniosków, które 
pod względem formalnym sprawdziła komisja weryfikacyjna, w której 
skład weszli przedstawiciele rad osiedlowych, radni oraz pracownicy 
urzędu. Z pośród zgłoszonych propozycji, 7 spełniło kryteria i znalazło 
się na liście do głosowania. Są to: czipowanie psów, czyste osiedle, 
park linowy, siłownia zewnętrzna, stojaki rowerowe na terenie miasta 
Lidzbark, wykonanie chodnika wzdłuż posesji przy ul. Południowej 
1A do sklepu spożywczego „MARCO”, zagospodarowanie terenu 
Chmielna – Brzozowa – teren rekreacyjny „OD MALUCHA DO 
SENIORA”.

Głosowanie potrwa do 28 października. Karty do głosowania 
i urny znajdują się w: Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku (parter), 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Liceum Ogólnokształcącym 
przy ul. Garbuzy, Zespole Szkół przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. 
Dworcowej (budynek UMiG). Głosować można w  dni powszednie 
od godz.: 10:00 do godz.: 14:00. Uprawnieni do oddania głosu są 
mieszkańcy zameldowani na terenie Lidzbarka, którzy najpóźniej 
w  dniu głosowania ukończyli 16. rok życia. Wyniki głosowania 
poznamy 4 listopada.

A K T U A L N O Ś C I

 – Budżet obywatelski na stałe wpisał się w  działalność większości 
samorządów w Polsce. Jak możemy zaobserwować przynosi to wymierne 
korzyści dla lokalnych społeczności. W  naszej gminie od 2015 roku 
funkcjonuje na terenie gminy fundusz sołecki i bardzo dobrze się sprawdza. 
Teraz także mieszkańcy Lidzbarka będą mogli zdecydować jakie projektu 
mają być realizowane w  przyszłym roku – mówi burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek.

mówił podczas uroczystości burmistrz Maciej Sitarek. Odznaczone 
zostały pary, który w  związek małżeński wkroczyły w  dniach od 1 
stycznia do 31 sierpnia 1966 roku. Pary, które ślubowały w  drugiej 
połowie 1966 roku, dostąpią tego zaszczytu wraz z końcem tego roku, 
bądź z początkiem przyszłego.

Odznaczeni zostali:
Rozalia i  Ryszard Dobrzynieccy, Irena i  Roman Grzywacz, Teresa 
i  Jerzy Krukowscy, Benedykta i  Jan Malkowscy, Irena i  Alfred 
Oleksiak, Urszula i Stanisław Piotrowicz, Hanna i Ryszard Raczkowscy, 
Gertruda i  Albert Roch, Krystyna i  Konstanty Rutkowscy, Lucyna 
i Waldemar Strużyńscy, Barbara i Bogumił Szuba, Urszula i Franciszek 
Watemborscy, Izabela i Jan Chechłowscy, Helena i Karol Reda, Regina 
i  Franciszek Szpejna, Anna i  Hieronim Truszkowscy, Halina i  Henryk 
Wileńscy.
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A K T U A L N O Ś C I

Mimo niesprzyjającej aury, inwestycje na terenie naszej Gminy nie 
ustają. Trwa gruntowna przebudowa świetlicy w Nowym Dłutowie, która 
zakończy się wraz z końcem roku. Koszt inwestycji to ok. 430 tys. zł. 

Ćwiczenia symulacyjne w zakresie
zwalczania ognisk ptasiej grypy

We wtorek, 11 października w  Kiełpinach odbyły się wojewódzkie 
manewry symulacyjne z  zakresu zwalczania ptasiej grypy oraz 
rzekomego pomoru drobiu. Ćwiczenia zorganizowane zostały przez 
Inspekcję Weterynaryjną, powiat działdowski oraz gminę Lidzbark. 
Rozpoczęły się konferencją, podczas której przedstawiciele nauki 
przekazali uczestnikom aktualne informacje dotyczące choroby drobiu. 
Ostatnia epidemia ptasiej grypy wystąpiła w  Polsce w  2007 roku, 
jednak zarówno służby weterynaryjne, jak i właściciele ferm cały czas 
dmuchają na zimne, bo to wirus niebezpieczny zarówno dla ludzi, 
ptaków, jak i  ekonomii. Wystąpienie przypadków tej choroby jest 
przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami 
zwierząt, wypłatą odszkodowań, kosztami eradykacji choroby a przede 
wszystkim wstrzymaniem obrotu i  eksportu drobiu oraz artykułów 
żywnościowych wyprodukowanych z mięsa drobiowego.
Scenariusz manewrów zakładał, że ferma w  Kiełpinach stała się 
ogniskiem wirusa zjadliwej grypy ptaków. Podczas testowania 
procedury stosowanej w przypadku pojawienia się ognisk tej choroby 
we wsi pojawiła się policja, straż pożarna i inspektorzy weterynaryjni. 
O  niebezpieczeństwie informowały ostrzegawcze tablice, 
kombinezony ochronne i  maski służb weterynaryjnych. Potencjalne 
ognisko zostało oznakowane i zabezpieczone przez wóz policyjny tak, 
aby na teren nie dostały się osoby niepożądane. 
W  symulacji uczestniczył również powiatowy i  gminny zespół 
zarządzania kryzysowego, organizatorzy, do których należeli m. in. 

Trwa modernizacja 
świetlicy w Dłutowie

Ponad 460 tys. zł.
dla Wlewska

Rozpoczęły się prace przy remoncie dróg między blokami we 
Wlewsku, które możliwe są dzięki dofinansowaniu uzyskanym 
z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Prace prowadzi firma 
KAMEX, która oferując kwotę ponad 460 tys. zł wygrała przetarg. 
Dzięki temu jeszcze w  tym roku we wsi powstaną drogi o  łącznej 
powierzchni 3 075m2.

A K T U A L N O Ś C I A K T U A L N O Ś C I

powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Kościński oraz zastępca 
powiatowego lekarza weterynarii Jarosław Wydrachowski, a  także 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Co ważne, wszelkie ćwiczone 
procedury przebiegały tak, jak w przypadku prawdziwego zagrożenia: 
od sekcji zwłok martwego ptaka, po dezynfekcję opróżnionych 
pomieszczeń do hodowli. Celem ćwiczeń była ocena przygotowania 
merytorycznego i  praktycznego Inspekcji Weterynaryjnej oraz służb 
współpracujących na wypadek wybuchu choroby na terenie naszego 
województwa.



Lidzbark.pl

5

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Chełsty mają miejsce
do integracji

Trwają modernizacje
w OSP Nowy Dwór

W  Chełstach stanęła nowa wiata, która będzie doskonałym 
miejscem na spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi. Koszt tej 
inwestycji to niespełna 14 tys. zł, a w większości pokryta ona została 
z  funduszu sołeckiego. Po pierwszym remoncie dróg wykonanym 
dzięki dofinansowaniu z  ANR przyszedł czas na kolejne. Tym razem 
wyremontowany zostanie 400 m2 drogi za ok. 60 tys. zł.

Zakończono budowę garażu dla OSP Kiełpiny, którego koszt budowy 
wyniósł niespełna 137 tys. zł. W  najbliższym czasie zostaną również 
zamontowane nowe drzwi do garażu dla OSP w  Nowym Dworze. 
Zakończono również budowę chłodni w  świetlicy wiejskiej w  Nowym 
Dworze za ok. 64 tys. zł.

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Zakończono budowę ciągu pieszo – rowerowego 
łączącego Jeleń i  Wąpiersk za ok. 410 tys. zł. Dzięki 
tej inwestycji mieszkańcy wsi będą mogli bezpiecznie 
uczęszczać ta droga do kościoła, a dzieci do szkoły. 

FOTOmigawka
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Dzien Edukacji Narodowej w Gminie
A K T U A L N O Ś C I

Jak co roku, 14 października, w naszych szkołach obchodzony był Dzień 
Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji 
w czwartek i piątek w wielu gminnych i stowarzyszeniowych szkołach 
przygotowane zostały uroczyste akademie. Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki i  sekretarz 
Zbigniew Nosek mieli przyjemność uczestniczyć w  uroczystych 
apelach w Szkole Podstawowej w Bryńsku, w Słupie, czy w Kiełpinach. 
14 października świętują jednak nie tylko ci, którzy pracują w szkołach. 
Dzień Edukacji Narodowej to doskonały moment, aby podkreślić 
również rolę osób, które zajmują się dziećmi w przedszkolach. W tym 
dniu w  Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. 
Dzieciątka Jezus we Wlewsku odbyło się uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka.

Tego dnia odbyła się również uroczysta gala, na której obecny był 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, dyrektor ZEASiP w  Lidzbarku 
Zygmunt Osmański, nauczyciele, emeryci oraz pracownicy obsługi. 
Podczas gali Burmistrz Lidzbarka odznaczył oraz nagrodził tytułem 
Dyrektora Roku 2016 Beatę Piątkowską. Dyrektor lidzbarskiej 
szkoły podstawowej została wyróżniona za podejmowanie działań 
motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi 
samorządności i  przedsiębiorczości uczniów czy współpracę z  Radą 
Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i  środowiskiem lokalnym. 
– Tytuł oraz wręczona statuetka jest jedynie symbolem, który i  tak 
nie odzwierciedla zaangażowania i  wkładu pani dyrektor w  pracę, 
edukację i wychowanie młodego pokolenia w naszym mieście. – mówi 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Do szczególnych osiągnięć pani 
dyrektor w roku 2016 należy wdrożenie Dziennika Elektronicznego, 
wprowadzenie innowacji programowej „Kodowanie na co dzień”, 
oraz sprawne zorganizowanie roku szkolnego 2016/2017 w związku 
z  przekazaniem spichlerza prawowitym właścicielom. – dodaje 
Burmistrz. Nagroda Burmistrza i  tytuł Nauczyciela Roku 2016 
przyznany został Jolancie Kacprzak, nauczycielowi Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w  Starym Dłutowie. – Podczas 33-letniej 
pracy w zawodzie nauczyciela Pani Jolanta Kacprzak osiągnęła wiele 
sukcesów w  pracy dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej – 
mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Dłutowie, Andrzej Stolarski. – 
W  roku szkolnym 2015/2016 osiągnęła spektakularny sukces: troje 
uczniów pani Jolanty zostało laureatami wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z  przyrody – dodaje dyrektor. Kolejnym punktem 
programu było wręczenie nagród nauczycielom przez dyrektorów 
szkół oraz występ wiolonczelisty.

SP Słup

SP Bryńsk
SP Kiełpiny
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W  sobotę 8 października odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa 
dla mieszkańców lidzbarskiego osiedla „Jeleńska”. Jej organizatorem 
byli mieszkańcy oraz Rada Osiedla. Wydarzenie odbyło się na nowo 
powstałym skwerku przy ulicy Jeleńskiej 34, a  jego elementami były 
konkurencje sportowo-zręcznościowe przygotowane przez Miejski 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Lidzbarku oraz poczęstunek dla 
uczestników (smażone kiełbaski, wyroby regionalne – w  tym pyszne 
ciasta – a  także ciepłe napoje). Wydarzenie otworzył burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek, który przystępnie przedstawił zrealizowane 
i  przyszłe inwestycje na osiedlu. – Celem wydarzenia, obok integracji 
mieszkańców, było jego zapoznanie z planem inwestycyjnym na tym osiedlu, 
które – po raz pierwszy od 39 lat – doczekało się tak szeroko zakrojonych 
zmian na lepsze – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. 
Mimo deszczowej pogody wydarzenie cieszyło się dużą popularnością 
wśród mieszkańców „Jeleńskiej” i gwarantowało kilka godzin pysznej 
zabawy dla uczestników w różnym wieku.

Niedziela, 4 września upłynęła mieszkańcom Gminy pod znakiem 
świętowania dożynek parafialnych we wsi Jamielnik, zorganizowanych 
przez sołtys Irenę Makrucką oraz radnego Zbigniewa Gutowskiego. 
Obchody rozpoczęto uroczystą mszą św. w  Kościele WNMP 
w Lidzbarku. Dla tych młodszych i trochę starszych zorganizowano gry 
i zabawy pod przewodnictwem animatorów z MGOK Lidzbark. Dzieci 
mogły pobawić się w dmuchanym zamku. Gościom czas umilały takie 
zespoły jak ACH TE BABY z Dłutowa oraz TRIO z Jamielnika. Nie małą 
atrakcja było pieczone prosię, jazda Welexem czy też skecz kabaretowy, 

W  niedzielę, 2 października Lidzbark jak co roku przyłączył się 
do Ogólnopolskiej Akcji „Zerwijmy łańcuchy”. Akcja jest swoistym 
protestem przeciwko trzymaniu psów na uwięzi. Organizatorem 
lidzbarskiej akcji był burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, 
Stowarzyszenie Psia Przystań z  Lidzbarka oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Lidzbarku.
Podczas  wydarzenia odbyły się zabawy z  pupilami, plener malarski 
oraz aukcje, z  których dochód przeznaczony został na działalność 
lidzbarskiego przytuliska.  Ogromnym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs na prezentacje swojego czworonożnego przyjaciela. 
– ,,Przywiąż psa do siebie, nie do budy” – to hasło tegorocznej akcji. 
Protestowaliśmy przeciwko stałemu zakuwaniu psów na łańcuch. Jest 
to bezmyślne okrucieństwo wobec zwierząt, które służą człowiekowi. 
Celem akcji nie jest doprowadzenie do tego, by wszystkie psy zostały 

Pierwsza impreza integracyjna osiedla Jeleńska

Święto Kapusty
w Nowym Dłutowie

K U L T U R A

K U L T U R A

Akcja Zerwijmy łańcuchy
K U L T U R A

a  dzieci z  Jamielnika przygotowały dla wszystkich zgromadzonych 
występ artystyczny pod tytułem „Jak powstaje chleb?”.

w  niekontrolowany sposób uwolnione z  uwięzi, co mogłoby być 
niebezpieczne, ale próba zmiany świadomości tych, którzy nadal 
traktują psa jak przedmiot, a nie jak żywą, czującą istotę. – mówi jedna 
ze współorganizatorek akcji Iwona Gołębiowska. Nagrodą w konkursie 
były smycze, obroże, zabiegi pielęgnacyjne. Wszystkie psy okazały się 
piękne szczęśliwe i  radosne, co daje wyraz temu powiedzeniu ,,Pies 
w dom – Bóg w dom”.
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Lidzbarski Tydzień Cittaslow za nami

W dniach 19 – 25 września odbył się „Lidzbarski 
Tydzień Cittaslow”, wydarzenie mające na 
celu promocję idei „Miast Dobrego Życia” 
– międzynarodowego ruchu, do którego od 
roku 2015 należy Lidzbark. Wywodząca się 
z  Italii koncepcja Cittaslow kładzie nacisk na 
niespieszne życie na najwyższym poziomie 
w  połączonej silnymi więziami niewielkiej 
społeczności lokalnej. Jest to więc alternatywa 
dla wciąż obecnych we współczesności 
tendencji do umasowienia, oddalenia od natury 
i  ujednolicenia „architektury życia” zarówno 
jednostki, jak i społeczeństwa.
Ważnym składnikiem idei Cittaslow są spotkania 
mieszkańców z  lokalną kulturą i  rozrywką – 
a  więc integracja różnych środowisk i  grup 
wiekowych. Temu, przede wszystkim, służył 
„Lidzbarski Tydzień Cittaslow” – wydarzenie 
w  ramach którego można było spotkać się ze 
zróżnicowanymi formami aktywności kulturalnej 
i edukacyjnej w regionie.
Lidzbarski Tydzień Cittaslow to chociażby: 
możliwość obejrzenia wystawy „Straż Graniczna 
na Mazowszu – historia i  współczesność” 
(cieszącej się sporym zainteresowanie wśród 
młodzieży), plenery i  konkursy malarskie 
dla najmłodszych (nader udany był konkurs 
„Moje Logo Cittaslow” przeprowadzony przez 
lidzbarski ośrodek kultury), a  także imprezy 
o  stricte rozrywkowym charakterze – „Święto 
Kapusty” w  Nowym Dłutowie oraz koncert 
znanej w  okolicy grupy reggae Ruch Wolnych 
Myśli. Podczas Tgodnia Cittaslow mieszkańcy 
mogli doświadczyć niezapomnianych 
wrażeń  z  kinem 7D, które po raz pierwszy 
zawitało do Lidzbarka. Mogli także spróbować 
zdrowych przekąsek przygotowanych przez 
Panie z Koła Gospodyń w Bryńsku
„Lidzbarski Tydzień Cittaslow” to jedne z  wielu 
wydarzeń w  naszym mieście, które znajdzie 
swoją kontynuację w przyszłym roku.

A K T U A L N O Ś C I
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Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku zaprasza do udziału 
w drugim przetargu ustnym na 7 działek budowlanych 

z widokiem na jezioro.

Działki o powierzchni od 1109m2 do 1445m2.
Ceny wywoławcze od 40 do 54 tys. zł.

Przetarg odbędzie się 15 listopada o godzinie 10.00 
w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego 
zgłoszenia udziału

oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej 
do 8 listopada.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 

w Lidzbarku.
Tel. 23 696 15 05 wew. 136, oraz na stronie 

internetowej Lidzbarka www.bip.umig.lidzbark.pl

Działki budowlane
z widokiem na jezioro
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Razem do Trójstyku

K U L T U R A

K U L T U R A

Opowieści o podróżach – Afgani- Babski Kabaret,
czyli Old Spice Girls w Lidzbarku

„Razem do Trójstyku” to, w największym skrócie, akcja mająca na celu 
spotkanie środowisk lokalnych w  pięknych okolicznościach natury. 
Tegoroczna pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się w  okolicach 
wsi Konopaty leżącej na trójstyku województw: warmińsko-
mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i  warmińsko-mazurskiego; oraz 
powiatów: brodnickiego, żuromińskiego i  działdowskiego. Warto 
dodać, że walor historyczny wpisany w to miejsce również podkreśla 
jego łączącą funkcję, okolice wsi Konopaty znajdowały się bowiem na 
styku dwóch zaborów – pruskiego i rosyjskiego.
„Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna na Trójstyku” cieszyła 
się ogromnym powodzeniem! Na miejsce przybyło przeszło trzystu 
wędrowców w  różnym wieku i  w  przeróżny sposób – na piechotę, 
rowerami, samochodami, autokarami… Wydarzenie, którego 
gospodarzami były trzy województwa, zgromadziło także wielu 
znaczących przedstawicieli okolicznych urzędów, instytucji kultury 
oraz organizacji pozarządowych. O  wymiar artystyczny powitania 
gości zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Lidzbarka.
Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy przeszli (bądź przejechali 
autokarami, jak w przypadku pań z lidzbarkiego ośrodka „Senior Vigor”) 
do leśniczówki w Konopatach, gdzie organizatorzy zaplanowali liczne 

W  środę, 28 września 
w Miejsko-Gminnej Biblio-
tece Publicznej w  Lidzbar-
ku odbyło się kolejne spo-
tkanie z  cyklu „Opowieści 
o  podróżach”. Gościem 
wrześniowego spotkania 
był Marcin Wyrostkiewicz, 
który zabrał przybyłych 
gości w  niecodzienną po-
dróż do Afganistanu i opo-
wiadał o  trudach, prze-
życiach i  emocjach towarzyszących mu w  czasie misji bojowej na IX 
zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Afganistan – państwo 
śródlądowe położone w Azji Środkowej ze stolicą w Kabulu. Graniczy 
z Chinami, Pakistanem, Iranem, Turkmenistanem, Uzbekistanem i Ta-
dżykistanem. Ponad 4/5 powierzchni kraju zajmują góry. Klimat suro-
wy i mroźny, w górach średnie temperatury stycznia spadają do – 15 
stopni C, a w lipcu rzadko przekraczają 0 stopni C. Lata najcieplejsze 
na pustynnych obszarach na południu, powyżej +22 stopnie C. Afgani-
stan należy do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo państw świata. IX 
zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie trwała od 
kwietnia do października 2011 roku. Ponad 2,5 tys. polskich żołnierzy, 
wśród nich pan Marcin, odbywało służbę stabilizacyjną w  prowincji 
Ghazni, Quarabah, Ariana, Giro i  Warrior. Opowieść snuła się wokół 
codziennego życia w  bazie, wyjazdach na patrole i  sprzęcie wojsko-
wym. Pojawiały się również trudne tematy i powracające wspomnie-
nia wybuchów, rannych i śmierci przyjaciół. Emocje jakie towarzyszyły 
każdemu wyjazdowi na patrol nadal wywołują głębokie poruszenie. 
Pan Marcin ujawniał także informacje, które często pomijane były 
w mediach. Afganistan to kraj piękny, odmienny kulturowo i klimatycz-
nie, pozostanie we wspomnieniach jako miejsce konfliktu zbrojnego.

Niedziela 9 paździer-
nika była w Lidzbarku 
świętem sztuki ka-
baretowej w  najlep-
szym wydaniu! Tego 
dnia na deskach sce-
ny Sali Widowiskowej 
Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury wy-
stąpiła grupa „Babski 
Kabaret – czyli Old 
Spice Girls”.
Złożone z wybitnych gwiazd polskiego teatru, filmu i estrady trio (Emi-
lia Krakowska, Barbara Wrzesińska i Lidia Stanisławska) zaprezento-
wało dwugodzinny program złożony ze skeczów i  parodystycznych 
piosenek, którego główną intencją – zrealizowaną zresztą z  naddat-
kiem – było wprawienie licznie zgromadzonej publiczności w  znako-
mity nastrój.
Gwarancją doskonałej zabawy był niepowtarzalny styl przedstawie-
nia „Old Spice Girls” – efekt długoletniej praktyki artystów, ale także 
odpowiedniego łączenia treści uniwersalnych z (zasługującymi na ka-
baretowy humor) aspektami współczesności. Dzięki temu lidzbarscy 
widzowie mogli obcować ze sztuką o nie częstym dziś poziomie wyko-
nawczym i swoistym wysublimowaniu.
„Old Spice Girls” zdecydowanie proponują inny rodzaj rozrywki kaba-
retowej od tej, do której przyzwyczaiły nas grubo ciosane widowiska 
telewizyjne… Warto bywać na podobnych przedstawieniach, obcować 
ze sztuką „na żywo” i smakować w uroku „kultury obecności” – co rów-
nież podkreślały artystki z „Babskiego Kabaretu”.

atrakcje na świeżym powietrzu. Można było chociażby skosztować 
potraw z dziczyzny, ciast domowego wypieku, na każdego czekała też 
kiełbasa z imponujących rozmiarów grilla.
Na miejscu odbyły się także konkursy przeznaczone dla uczestników 
w  różnym wieku i  pozbawione, zgodnie z  ideą wydarzenia, elementu 
rywalizacji. Na specjalnie przygotowanych stoiskach można zaś 
było nie tylko zasmakować w  regionalnej kuchni, ale także zapoznać 
się z  ofertą edukacyjną i  turystyczną regionu (m.in. Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego).
Spotkanie na trójstyku trwało do późnego popołudnia i  było miłym 
oraz ważnym akcentem kończącym sezon letni w  naszym regionie. 
Z pewnością znajdzie swoją kontynuację w przyszłych latach.

K U L T U R A
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Rajd rowerowy Wel zdeklasował Mszanowo!
S P O R T

Zapisy do sekcji kajakowej

W  czwartek, 25 sierpnia odbyły się  X Zawody Pływackie o  Puchar 
Burmistrza Lidzbarka pod Patronatem Starosty w Działdowie. Zawody 
zorganizowane przez Miejsko – Powiatowy Oddział  WOPR 
W  Działdowie z  siedzibą w  Lidzbarku jak co roku cieszyły się 
dużą popularnością. Udział wzięło ponad 60 zawodników w  6 
konkurencjach, jak zwykle nie zabrakło pogody i wspaniałej atmosfery 
rywalizacji w zawodach.
Największą atrakcją pod względem zainteresowania była kategoria 
OPEN, która po raz pierwszy odbyła się nie w  obrębie pomostów, 
ale  wypuszczona  była  w  jezioro na dystansie około 300m. Start 
wspólny kobiet i mężczyzn z plaży, meta na plaży co oznaczało, że każdy 
zawodnik jeszcze po wyjściu z  wody musiał przebiec po piasku ok. 
30m, które nie dla wszystkich uczestników okazało się tak łatwe.
Organizator pragnie podziękować wszystkim zawodnikom oraz 
sponsorom:  Urząd Miasta Lidzbark, Starostwo Powiatowe 
w  Działdowie, „Kajakiem po „WEL-U” p. Szatkowscy”, „Miejskiemu 
Ośrodku i  Rekreacji w  Lidzbarku”, „Lody Bonano w  Lidzbarku”, „Fara 
Noego p.Grams w Kiełpinach”, „O.K.ej! Auto-Części p. Kociela Zbigniew 
w  Działdowie” osobom zaangażowanym, ratownikom i  wszystkim 
którzy byli i wspierali WOPR w Lidzbarku.

Niesamowity mecz za nami! W  10 kolejce A-Klasy Wel mierzył się 
z  zespołem LZS Mszanowo. Już po pierwszych 45 minutach gry po 
bramce Marcina Marchelka i  Janusza Godziszewskiego „Welowcy” 
prowadzili 2:0. W  drugiej połowie zawodnicy Welu strzelali gole do 
bramki przeciwnika jeden za drugim. Ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 8:0, a lidzbarscy piłkarze zdobyli komplet 3 punktów. – Nie 
było w naszej drużynie żadnego słabszego momentu. Każdy zawodnik 
pokazał to, na co go stać i  czego chcieć więcej. Wynik mówi sam za 
siebie. Zawodnicy godnie pożegnali się z  kibicami. Zwycięstwo na 
koniec rundy zawsze cieszy, ale tak okazałe smakuje jeszcze lepiej. – 
mówi jeden z  zawodników Welu. Po 10 kolejce Wel plasuje się na 3 
pozycji w tabeli z wynikiem 20 punktów. 

Wszystkich pasjonatów kajakarstwa zapraszamy do spróbowania 
swoich sił w tej dziecinie sporu. Trenerem kajakarstwa w Lidzbarku jest 
Pan Sławomir Maroński (Były Reprezentant Kadry Polski, Medalista 
Mistrzostw Świata, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski). Zajęcia 
sportowe odbywają się codziennie na plaży od poniedziałku do piątku 
od godziny 16.00 oraz w soboty, niedziele od godziny 11.00.
Karierę rozpocząć można już od 9-10 roku życia. Zapraszamy chętne 
dzieci do spróbowania sił w  kajakarstwie, zarówno chłopców jak 
i lubiące sport dziewczęta.
Pan Sławomir Maroński wytrenował medalistów Mistrzostw Świata, 
Europy i  Polski, a  jego deklaracja to „nikomu nie odmawiam, kto 
chciałby spróbować”.

Nr tel. kontaktowego: 665 973 979,
e-mail: maronski_@poczta.onet.pl

S P O R T

S P O R T
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