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Październik pod znakiem inwestycji
Ostatni miesiąc w gminie Lidzbark to szereg inwestycji – zarówno mniejszych jak i większych. Dzieje się nie tylko na drogach. 
Wystartowała m. in. długo wyczekiwana budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody.

Budujemy dla Was stację podno-
szenia ciśnienia wody

Już wkrótce skończą się proble-
my z ciśnieniem wody, na które 
od dawna uskarżali się mieszkań-
cy południowej części Lidzbarka 
oraz Jamielnika. W październiku 
ruszyła budowa stacji podno-
szenia ciśnienia wody. Inwesty-
cja ma zostać wykonana przez 
przedsiębiorstwo Roboty Ziemne 
Wodno-Kanalizacyjne Marek Sła-
wiński. Całkowita wartość zada-
nia to blisko 900 tys. zł, na które 
jeszcze w grudniu ubiegłego roku 
samorząd pozyskał dofinansowa-
nie w ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Dzięki 
wybudowaniu nowej stacji pod-
noszenia ciśnienia poprawi się 

jakość dostarczanej wody i nie-
zawodność w jej dostawie. 

Trwa budowa tężni
Przy Bulwarze na ulicy Dział-

dowskiej już niedługo stanie 
pierwsza w naszym mieście tęż-
nia solankowa. Inhalatorium po-
wstanie w ramach realizacji pro-
jektu z budżetu obywatelskiego. 
Tężnie solankowe mają właści-
wości lecznicze, a także spełniają 
rolę filtra powietrza. Tężnia solan-
kowa nazywana również inhala-
tornią solankową to strefa odpo-
czynku. W miejscu tym w sposób 
naturalny powstaje solny aerozol 
podobny do tego znad brzegu mo-
rza. Wspiera on leczenie chorób 
dróg oddechowych i wpływa po-
zytywnie nie tylko na układ od-

dechowy, ale i na samopoczucie. 
- Tężnie wytwarzają specyficzny 
mikroklimat, pomagają w profi-
laktyce oraz leczeniu schorzeń 
górnych dróg oddechowych. Będą 
stanowiły również miejsce słu-
żące do integracji mieszkańców 
oraz turystów. – mówi Burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.

Nowe drogi w Jamielniku
Trwa przebudowa dróg w Ja-

mielniku, na które pozyskaliśmy 
dofinansowanie w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych, 
a także Rządowego Funduszu Ini-
cjatyw Lokalnych. To jedna z tych 
inwestycji, na które okoliczni 
mieszkańcy czekali już od dłu-
giego czasu. Dzięki pozyskanym 
dofinansowaniom i środkom 

własnym Gminy Lidzbark uda się 
połączyć zachodnią i wschod-
nią stronę Lidzbarka - od drogi 
w kierunku Bryńska, aż do ul. Zie-
luńskiej. W ramach budowy dróg 
trwa także budowa kanalizacji, 
do której podłączeni zostaną 
okoliczni mieszkańcy. Cała droga 
zostanie oświetlona, dzięki cze-
mu będzie można z niej bezpiecz-
nie korzystać nawet po zmroku. 
W najbliższych miesiącach wyko-
nany zostanie także łącznik mię-
dzy tymi dwiema remontowanymi 
drogami.

Będzie cieplej i wygodniej
W dalszym ciągu trwa moder-

nizacja lidzbarskiej przychodni. 
W ramach przeprowadzane-
go remontu docieplone zostaną 

wszystkie ściany budynku przy-
chodni, dach, wymieniona zosta-
nie stolarka okienna i drzwiowa, 
wykonane zostanie usprawnienie 
instalacji c.o., instalacji gazowej 
wraz z kotłownią, instalacji foto-
woltaicznej, a także zainstalowa-
na zostanie winda. Wartość całe-
go zadania to ponad 2 miliony zł 
z czego 1 060 329 zł to uzyskane.

Budujemy wspólnie z Zarządem 
Dróg

Trwa także budowa chodnika 
na ul. Główny Dworzec wykony-
wana wspólnie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, a także budowa 
ciągu pieszo – rowerowego i dro-
gi asfaltowej w kierunku Jelenia 
realizowana wspólnie ze staro-
stwem powiatowym.

Budowa tężni solankowych przy Bulwarze

Budowa chopdnika przy ul. Główny DworzecRozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Remont Przychodni Zdrowia
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4 500 000 zł na budowę basenu w Lidzbarku!

Dzięki udziałowi w programie 
Lidzbark pozyskał 4 500 000 zł 
na budowę pierwszej w mieście 
pływalni.

- Cieszę się, że udało się po-
zyskać środki na dynamiczny 
rozwój Lidzbarka. To ogrom-
ne wsparcie dla naszej Gminy. 
Dzięki połączeniu rządowych 
i gminnych środków finanso-
wych powstanie pierwszy tego 
typu obiekt sportowy w Lidzbar-
ku. Basen będzie wspaniałą 
atrakcją dla dzieci i młodzieży, 
ale także dla turystów odwie-
dzających nasz region – mówi 
burmistrz Lidzbarka.

To kolejny punkt programu 
wyborczego Burmistrza, który 
dzięki rządowym środkom uda 

się zrealizować. Dzięki przeka-
zanym środkom w Lidzbarku 
powstanie nowoczesne kąpie-
lisko. Obiekt ma być miejscem 
dającym możliwość aktywnego 
spędzania czasu wolnego za-
równo mieszkańcom Gminy, jak 
i turystom. Realizacja projektu 
znacząco przyczyni się do pod-
niesienia atrakcyjności tury-
stycznej Lidzbarka i okolic.

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych ma na celu zwiększenie 
skali inwestycji publicznych 
przez bezzwrotne dofinanso-
wanie inwestycji realizowanych 
przez jednostki samorządu te-
rytorialnego.

Skorzystaj z usług Mobilnego Urzędnika 
Minęły już trzy tygodnie od wprowadzenia programu pn. ,, Mobilny Urzędnik’’, a mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z pomo-
cy pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. 

Duże zainteresowanie wśród 
osób korzystających z pomocy 
„Mobilnego Urzędnika” stanowią 
Lidzbarskie Karty Mieszkańca 
oraz wnioski w ramach grantu 
PPGR - wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cy-
frowym.

Jak zgłosić chęć skorzystania 
z programu „Mobilny Urzędnik” 
poza siedzibą Urzędu Miasta 
i Gminy w Lidzbarku?

O taką pomoc można wystąpić na kilka sposobów:
• telefonicznie: 530 639 988
• wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: urzednik@lidzbark.pl
• poprzez opiekuna osoby chcącej skorzystać z pomocy pra-

cownika, który może zgłosić taką potrzebę w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Lidzbarku

• osobiście: ul. Dworcowa 2, 13-230 Lidzbark

Marzenia mieszkańców Lidzbarka dotyczące powstania nowego basenu zostaną zrealizowane. Premier Mateusz Morawiecki prze-
kazał dzisiaj informację o pozyskanym przez Lidzbark dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę basenu przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku.
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„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze 
zacniejszą nauczać” M. Twain 
W Dniu Edukacji Narodowej doceniamy pracę i dziękujemy pracownikom oświaty za wszystkie starania, które wkładają w wy-
chowanie i edukację młodego pokolenia. Z okazji dzisiejszego święta jak co roku Burmistrz Lidzbarka przyznał wyróżnienia 
dla Dyrektora, Nauczyciela i Pracownika Roku.

 Tytuł oraz wręczona statuet-
ka jest jedynie symbolem, który 
i tak nie odzwierciedla zaanga-
żowania i wkład w Pani pracę, 
edukację i wychowanie młodego 
pokolenia w naszym mieście. 
W tym trudnym czasie pandemii 
szczególnie ważne jest umie-
jętne poprowadzenie szkoły, 
zorganizowanie pracy kadry 
oraz zajęć z uczniami, z czym 
poradziła sobie Pani wzorowo – 
mówi burmistrz Lidzbarka Ma-
ciej Sitarek.

Nagroda Burmistrza i tytuł Na-
uczyciela Roku 2021 przyznany 
został Jolancie Nowińskiej, na-
uczycielowi Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Lidzbarku. – Dziedzina, 
którą się Pani zajmuje, czyli ję-
zyk angielski, jest szczególnie 
bliska mojemu sercu. Języki 
obce są szalenie ważne w dzi-

siejszych czasach i cieszę się, 
że dzieli się Pani swoją wiedzą 
i uczy tego języka naszych naj-
młodszych mieszkańców – mó-
wił burmistrz Lidzbarka.

Tegoroczna Nagroda Pracow-
nika Roku trafiła w ręce Krzysz-
tofa Sadowskiego ze Szkoły 
Podstawowej w Dłutowie – 
To szczególne wyróżnienie na-
leży się Panu przede wszystkim 
za zaangażowanie i integracje 
mieszkańców podczas wyda-
rzeń sportowych, szczególnie 
podczas ostatniego Pikniku Ro-
dzinnego. To jak wiele osób i ca-
łych rodzin, ale także sponsorów 
udało się Panu zaangażować 
do udziału w tegorocznej edycji 
pikniku zasługuje na szczególną 
pochwałę – dodaje Burmistrz.

Gratulujemy wyróżnień i ży-
czymy dalszych sukcesów! 

Biblioteka w SP1 - nowe otwarcie

Uroczystość otworzyła pani dy-
rektor Joanna Urbańska, która 
powitała przybyłych gości, w tym 
Burmistrza Lidzbarka pana Macie-
ja Sitarka, który wraz z przewod-
niczącą Rady Rodziców panią Anną 
Chrabowską dokonał uroczyste-
go przecięcia wstęgi jako sym-
boliczny akt otwarcia biblioteki. 
Po części artystycznej w wykona-
niu uczniów szkoły zebrani prze-
nieśli się w niedaleką przeszłość, 
oglądając prezentację, związaną 

z działalnością i osiągnięciami 
szkolnej biblioteki. Uroczystość 
stała się także wspaniałą okazją 
do złożenia podziękowań osobom 
i firmom, dzięki którym biblioteka 
miała szansę stać się nowocze-
snym i przyjaznym uczniom miej-
scem.

- Dyrekcja, uczniowie, rodzice 
i nauczyciele SP nr 1 w Lidzbarku 
serdecznie dziękują Burmistrzo-
wi Lidzbarka Maciejowi Sitarkowi 
i Zastępcy Burmistrza Lidzbarka 

Januszowi Bieleckiemu za opiekę 
nad placówką, za otwartość na po-
trzeby naszej szkoły, wspieranie 
naszych inicjatyw, a w szczegól-
ności za umożliwienie i pomoc 
w remoncie biblioteki szkolnej. 

Mamy nadzieję, że remont bi-
blioteki szkolnej zapoczątkował 
owocną współpracę naszej szkol-
nej społeczności ze środowiskiem 
lokalnym. Razem możemy więcej! 
– dyrekcja i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 1.

Dziękujemy również za życzliwy gest, wrażliwość i zrozumienie, 
za otwarte serce i umiejętność czynienia dobra wobec innych lu-
dzi następującym darczyńcom:

Panu Danielowi Chrabowskiemu
Pani Annie Gawińskiej
Pani Beacie Karkocha
Pani Wiesławie Koronowskiej – Linek
Panu Tomaszowi Krajewskiemu
Pani Alicji Łapyr – Drumińskiej
Panu Pawłowi Waleszkowskiemu
Firmie Classic Sofa Sp. z o.o.
Firmie Magic Box -Manufacturing s.c. Justyna Łapyr Rafał Mentel
Firmie OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
Firmie SE-DA Sp. z o.o.
Firmie Usługi Remontowo –Budowlane Patryk Śliwka
Firmie Wolność Meblarska Sp. z o.o.

W piątek w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 
im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku odbyło się uroczyste otwarcie wyremonto-
wanej biblioteki szkolnej.
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Lidzbark laureatem głównej nagrody 
Pamiętajcie akcję Złom na wagę życia? W styczniu 2020 roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców zebraliśmy ponad 
150 ton złomu dzięki czemu na leczenie chorej Julki poleciało prawie 200 tysięcy złotych. 

Właśnie za tę akcję Lidzbark 
otrzymał główną nagrodę w ra-
mach konkursu PRO Warmia 
Mazury w kategorii „Promocja 
Gospodarcza” na gali Festiwalu 
Promocji Gospodarczej Warmii 
i Mazur! - Dziękuję za to nie-

zwykłe wyróżnienie. Szanowne 
jury doceniło naszą inicjatywę, 
ogromne zaangażowanie miesz-
kańców i wszystkich wolonta-
riuszy, biorących udział w akcji. 
To nasz wspólny sukces - mówi 
burmistrz Lidzbarka Maciej Si-

tarek.
Główną ideą konkursu jest 

podnoszenie standardów dzia-
łań marketingowych na rzecz 
wzrostu atrakcyjności oraz po-
prawy wizerunku województwa 
warmińsko-mazurskiego. Waż-

ne jest również upowszech-
nianie najlepszych przykładów 
i dobrych praktyk komunikacji 
marketingowej prowadzonej 
przez samorządy regionu, zo-
rientowanej na dynamizację 
rozwoju społeczno-gospodar-

czego tych miejsc oraz popu-
laryzacja partnerstwa między 
jednostkami samorządu teryto-
rialnego a przedsiębiorstwami, 
organizacjami pozarządowymi 
i mediami.

„Bo we dwoje dużo łatwiej przez to życie przejść...”
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Jubileusz ten to 50 lat nie-
przerwanego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawirowa-
nia, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Jak co roku w Gminie Lidzbark 
odbyło się uroczyste wręczenie 
medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie parom, które prze-
żyły w jednym związku małżeń-
skim 50 lat. Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przyznawa-
ny jest przez Prezydenta RP, w 
dowód uznania za trwałość mał-
żeństwa. Ma kształt stylizowanej, 
sześciopromiennej, srebrzonej, 
oksydowanej gwiazdy o średnicy 
35 mm z ornamentowanymi pro-
mieniami łączącymi jej ramiona. 

Na awersie w środku medalu, na 
okrągłej tarczy pokrytej różową 
emalią umieszczone są dwie 
srebrzone, oksydowane róże. 
Na odwrotnej stronie w środku 
umieszczony jest monogram RP, 
a w otoku napis: Za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

W tym roku medalami zostały 
odznaczone pary: Krystyna i Ry-
szard Bartkowscy, Janina i An-
drzej Bartoszewicz, Marianna i 
Henryk Dobrzynieccy, Krystyna i 
Jan Ignaczewscy, Zdzisława i Jó-

zef Jarzębscy, Urszula i Bernard 
Jędraszek, Bernadeta i Stefan 
Karpińscy, Elżbieta i Wojciech 
Kowalscy, Łucja i Franciszek 
Maciejewscy, Teresa i Bolesław 
Motylińscy, Irena i Konrad Osow-
scy, Halina i Andrzej Pawlak, 
Małgorzata i Jan Szymańscy, 
Halina i Jerzy Ślusarscy, Graży-
na i Stanisław Urbaniak, Halina 
i Ryszard Urbańscy, Krystyna i 
Wojciech Weitz. 

- Dla mnie to wielki zaszczyt, 
że mogę tu Państwa gościć i ra-

zem świętować jubileusze pół-
wiecza związku małżeńskiego. 
Jest mi niezmiernie miło po-
gratulować tylu wspólnych lat, 
możecie Państwo być z siebie 
dumni - mieliście wspólny cel, 
wspólne życiowe plany i realizo-
waliście je z powodzeniem, wy-
pełniliście zobowiązania wobec 
rodziny i naszej, małej ojczyzny, 
dlatego dziękuję też za wycho-
wanie dzieci i wnuków, za pracę 
na rzecz gminy i mieszkańców 
– mówił Burmistrz Lidzbarka 

Maciej Sitarek podczas uroczy-
stości.

Następnie Burmistrz Lidzbarka 
dokonał aktu dekoracji medala-
mi oraz wręczenia listów gratu-
lacyjnych.

Po części oficjalnej Jubilaci 
zostali zaproszeni na skrom-
ny poczęstunek, zwieńczający 
te wzruszające dla wszystkich 
chwile. Wszystkim Jubilatom ży-
czymy kolejnych lat życia w do-
brym zdrowiu, zgodzie i wzajem-
nej miłości.
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250 zawodników, 358 startów, 6 powiatów i 5 konkurencji
Tak przedstawiają się statystyki I Indywidualnych Mistrzostw Lekkoatletycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nad 
którymi patronat objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Nasz kompleks sportowy od-
wiedzili zawodnicy aż z sześciu 
powiatów: działdowskiego, gi-
życkiego, iławskiego, nowomiej-
skiego, olsztyńskiego i piskiego. 
Zawodnicy mieli idealne warunki 
do startu. Pełnowymiarowa bież-
nia lekkoatletyczna, profesjonal-
ne zaplecze i słoneczna pogoda 
pomogły w osiągnięciu rekordów 

życiowych oraz pierwszych me-
dali w profesjonalnej karierze 
lekkoatletycznej. Mamy nadzieję, 
że wszyscy uczestnicy zawodów 
wrócili do swoich domów z po-
czuciem sukcesu. Gratulujemy 
wyników wszystkim zawodni-
kom! Mamy nadzieję, że spotka-
my się na Stadionie w Lidzbarku 
już za rok.

Po zaciętej walce zwycięzcę 
wyłoniła dopiero seria rzutów 
karnych, którym ostatecznie 
została drużyna reprezentująca 
PGK Lidzbark! Gratulujemy! Tuż 
za nimi uplasowali się zawodni-

cy zakładu Classic Sofa, ostatni 
stopień podium zdobyło nato-
miast Nadleśnictwo Lidzbark. 
Poza tym w turnieju wzięły 
udział drużyny firm PUF Magda-
lena Kalisz, Masarnia Kamiński, 

Karwel, a także przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Gminy w Li-
dzbarku i podległych jednostek. 
Wśród zawodników, również 
po serii rzutów karnych, wyło-
niono króla strzelców, którym 

został Patryk Godziszewski 
z drużyny PGK Lidzbark. Stolik 
sędziowski jednogłośnie zade-
cydował także o wyborze bram-
karza turnieju, którym okazał 
się Bartosz Kościński z drużyny 

Classic Sofa. Nie bez powodu 
zatem te dwie drużyny zmierzyły 
się ze sobą w meczu finałowym 
i zacięcie walczyły do ostatnie-
go gwizdka.

PGK Lidzbark zwycięzcą Turnieju Zakładowego
Po rocznej przerwie lidzbarski MOSiR powrócił z Turniejem Zakładowym o Puchar Burmistrza Lidzbarka. W tegorocznej edycji 
zmierzyło się ze sobą 7 drużyn. 

Drużyna PGK Lidzbark Drużyna Classic Sofa Drużyna Nadleśnictwo Lidzbark
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100 lat temu w lidzbarskim samorządzie…
12 marca 1921r. miało miejsce ważne wydarzenie w historii samorządności w Lidzbarku. Tego dnia na nadzwyczajnym posie-
dzeniu Rady Miejskiej, w obecności starosty Wł. Olszewskiego, członków Magistratu i radnych, zaprzysiężono i wprowadzono 
w urząd komisarycznego burmistrza Maksymiliana Rochona. 

Aktu tego dokonał starosta, 
który zilustrował sytuację w Li-
dzbarku z ostatnich dwóch lat 
i podziękował też komisarycz-
nemu burmistrzowi L. Pluciń-
skiemu za jego urzędowanie. 
Następnie starosta odczytał 
rotę przysięgi. Po zaprzysię-
żeniu i otrzymaniu dokumentu 
nominacji do zebranych prze-
mówił M. Rochon. Zapowiedział 
on gotowość do ścisłej pracy 
dla dobra miasta. Oczekiwał 
też współpracy z Radą Miejską. 
Na zakończenie tej uroczysto-
ści, przewodniczący I. Dziewie-
rzyński podziękował staroście 
za obecność i wzniósł okrzyk 
na jego cześć. W ten sposób, 
po dość długim okresie czę-
stych zmian, doszło do stabili-
zacji na najwyższym stanowi-
sku w Lidzbarku. Burmistrz M. 
Rochon przystąpił do wykony-
wania swych obowiązków i ka-
zał usunąć ze wszystkich pod-
ległych mu instytucji pieczęcie 
niemieckie. 28 czerwca 1921r. 
odbył się wybór nowego zarzą-
du Rady Miejskiej. Przewodni-
czącym Rady Miejskiej został 
Franciszek Kamiński, zastępcą 
przewodniczącego Franciszek 

Meyer, sekretarzem Stanisław 
Kopciewicz, a zastępcą sekre-
tarza Antoni Barański.

Tymczasowa organizacja sa-
morządu terytorialnego za-
kończona została w dniu 14 
października 1921r. Wówczas 
to społeczeństwo dokonało wy-
boru Rady Miejskiej, do której 
weszło 6 przedstawicieli ZLN, 
po 5 przedstawicieli SL i NPR 
oraz 1 przedstawiciel mniejszo-
ści niemieckiej i 1 radny bezpar-
tyjny. W sumie Rada Miasta 
składała się z 18 radnych. Prze-
wodniczącym wybrany został 
sędzia Julian Jankiewicz, za-
stępcą przewodniczącego Fran-
ciszek Kamiński, sekretarzem 
Józef Bukowski, a zastępcą 
sekretarza Wacław Mroziński. 
29 listopada 1921r. uchwalono 
regulamin dla posiedzeń Rady 
Miejskiej w Lidzbarku. Składał 
się on z 26 paragrafów. Każ-
dego roku zmieniał się skład 
prezydium Rady Miejskiej. Duża 
rola w samorządzie przypa-
dała przewodniczącemu Rady 
Miejskiej. Posiedzenia zwyczaj-
ne miały odbywać się w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca o go-
dzinie 19.30.

Magistrat składał się z 6 
członków, w tym 4 z ZLN, 1 
z NPR i 1 bezpartyjny. W jego 
skład wchodzili burmistrz M. 
Rochon, zastępca burmistrza 
Jan Markowski oraz członko-
wie Franciszek Meyer, Karol 
Bieniszewski, Bronisław Tessar 

i Augustyn Kozłowski. Od 29 lip-
ca 1922r. urzędował nowy Magi-
strat, który tworzyli burmistrz 
M. Rochon, zastępca burmistrza 
Jan Markowski oraz członkowie 
Bronisław Tessar, Józef Szy-
mański, Leon Bartkowski i Mak-
symilian Poćwiardowski. W lipcu 

1922r. komisaryczny burmistrz 
M. Rochon dekretem wojewody 
Brejskiego został mianowany 
na 12 lat burmistrzem Lidzbar-
ka.

Dr Michał Dzimira

L.p Radni    Zawód    Lista
1. Leonard Etter   agent sądowy   bezpartyjny
2. Otto Bartkowski   ślusarz    mniejszość niemiecka
3. Józef Falkowski   stolarz    NPR
4. Filip Jaroszewski  robotnik    NPR
5. Jan Pepłowski   robotnik    NPR
6. Franciszek Amenda  robotnik    NPR
7. Adam Śliwka   robotnik    NPR
8. Jan Drzymalski   przemysłowiec   SL
9. Wacław Mroziński  przemysłowiec   SL
10. Bronisław Sargalski  kowal    SL
11. Antoni Barański   obuwnik    SL
12. Szymon Dylewski  robotnik    SL
13. Franciszek Kamiński  kupiec    ZLN
14. Julian Jankiewicz  sędzia    ZLN
15. Józef Bukowski   kupiec    ZLN
16. Zygmunt Ścisłowski  kupiec    ZLN
17. Józef Grau   stolarz    ZLN
18. Feliks Uzikowski   budowniczy   ZLN

Źródło:  APB, UWP, Wybory do Rad Miejskich miast województwa pomorskiego, sygnatura 30074. Spis członków  
 Rad Miejskich Województwa Pomorskiego, Lidzbark. Rada Miejska.

Tabela 9. Wyniki wyborów do Rady Miasta z 14 października 1921r.
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Rosną nam nowi strażacy! Młodzieżowe drużyny 
pożarnicze w gminie Lidzbark uroczyście ślubowały
„Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej...” 
to tylko część roty ślubowania złożonego przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarnicze, które odbyło się 16 października.

Młodzieżowe Drużyny Pożar-
nicze to grupy dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym 
zrzeszone przy Ochotniczych 
Strażach Pożarnych. W całym 
kraju młodzieży działającej 
przy OSP jest w sumie ok. 100 
000. W minioną sobotę blisko 
70 młodych strażaków z Gmi-
ny Lidzbark oficjalnie wstąpiła 
w szeregi Młodzieżowych Dru-
żynach Pożarniczych. Do uro-
czystego toporkowania przy-

stąpiła młodzież z czterech 
jednostek gminnych: Bryńska, 
Kiełpin, Lidzbarka i Dłutowa. 
Zamiłowanie do straży prze-
kazywane jest z pokolenia 
na pokolenie i pielęgnowane 
od najmłodszych lat. Najmłod-
si adepci MDP mają bowiem 
niespełna 6 lat. Obecnie w po-
wiecie funkcjonuje 8 młodzie-
żowych drużyn pożarniczych 
z czego, aż 4 pochodzą z tere-
nu Gminy Lidzbark.

Uroczystość była także okazją 
do przekazania sprzętu stra-
żackiego zakupionego wspól-
nie z Powiatem Działdowskim, 
a także zaprezentowania 
przez Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą z Koszelew toru 
przeszkód, w który lidzbar-
ska jednostka zaopatrzyła 
się w ubiegłym roku. Łącznie 
w tym roku dla 6 jednostek 
przeznaczono blisko 75 000 zł, 
z czego 20% to wkład własny 

Gminy Lidzbark. Dzięki temu 
jednostki z gminy Lidzbark 
wzbogaciły się o komplety 
ubrań, węże, radiotelefony czy 
zestawy multimedialne.

- Witamy nowych członków 
rodziny strażackiej. To nowe 
druhny i druhowie, którzy już 
za kilka lat uzupełnią szeregi 
naszych gminnych jednostek 
OSP. To przykład modelowej 
współpracy między powia-
tem a samorządem gminnym. 

Dzięki inicjatywie Starosty, 
który zainicjował powstanie 
Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych możemy uczestniczyć 
w tej pięknej uroczystości. 
Dzięki współpracy z powia-
tem udało się także wyposa-
żyć nowe drużyny w niezbęd-
ny strój i sprzęt szkoleniowy, 
dzięki któremu mogą pozna-
wać tajniki wiedzy i pasji po-
żarniczej – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.

Podwyżki dla strażaków
Na wniosek Burmistrza radni po dyskusji na ostatniej komisji i sesji przyjęli uchwałę wprowadzającą nowe stawki dla strażaków ochotników 
z terenu Gminy Lidzbark. 

Po uprawomocnieniu się 
uchwały jeszcze w tym roku 
strażacy za wyjazd otrzymy-
wać będą 19,60 zł za godzi-
nę, a za wyjazdy gospodarcze 
i szkolenia – 14 zł za godzinę. 
W 2022 roku kwota ta wzro-

śnie wprost proporcjonalnie 
do wzrostu minimalnego wy-
nagrodzenia. W przyszłym roku 
będzie o odpowiednio 21,07 zł 
za godzinę udziału w akcji ra-
towniczej i 15,05 zł za godzinę 
udziału w szkoleniach.
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Nowe zarządy w jednostkach OSP
Przełom sierpnia i września to czas zebrań sprawozdawczo – wyborczych w gminnych jednostkach OSP. Podczas spotkań strażacy wyłonili 
swoich nowych przedstawicieli. 

Na terenie Gminy Lidzbark funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają 383 strażaków ochotników. Najliczniejszą jednostką jest grupa straża-
ków z Kiełpin. Tamtejsza jednostka liczy 91 strażaków. Najwięcej kobiet znajduje się natomiast w szeregach OSP Lidzbark.

Bryńsk:
Prezes - Janusz Karpiński

Wiceprezes – członek zarządu - Mateusz Karpiński
Wiceprezes – naczelnik - Benedykt Kwiatkowski

Sekretarz - Michał Kwiatkowski
Skarbnik - Zbigniew Dąbrowski

Gospodarz - Dawid Pietrzyk
Członek zarządu - Michał Pingot

Jeleń:
Prezes OSP - Piotr Kozłowski

Naczelnik, Wiceprezes, Gospodarz - Jędrzej Juchnowski
Zastępca naczelnika - Krzysztof Kordalski

Sekretarz - Mariusz Nadolski
Skarbnik - Bogusława Juchnowska
Kronikarz - Bożena Romanowska

Członek zarządu - Andrzej Licznerski

Kiełpiny:
Prezes OSP - Stanisław Machujski

Wiceprezes - Stefan Ciesielski
Naczelnik - Andrzej Wysocki

Zastępca naczelnika - Filip Machujski
Sekretarz - Martyna Wysocka

Skarbnik - Zbigniew Wielgoszyński
Gospodarz - Arkadiusz Paradowski

Kronikarz - Jolanta Puczyńska
Członek zarządu - Marcin Łukaszewski

Lidzbark:
Prezes OSP - Waldemar Iwankowski

Wiceprezes-naczelnik - Adam Osowski
Zastępca naczelnika - Karol Kroskowski

Sekretarz - Katarzyna Rochoń
Skarbnik - Marcin Chyliński

Gospodarz - Wojciech Kempczyński
Kronikarz - Marek Kłosowski

Kapelmistrz - Grzegorz Orłowski

Nowy Dwór:
Prezes OSP - Waldemar Skuza

Wiceprezes-naczelnik - Mariusz Bartkowski
Sekretarz - Przemysław Łożyński

Skarbnik - Tomasz Łożyński
Gospodarz - Dariusz Kitewski

Stare Dłutowo:
Prezes OSP - Leszek Sowa

Wiceprezes-naczelnik - Ireneusz Watkowski
Sekretarz - Krzysztof Sadowski

Skarbnik - Zbigniew Sowa
Gospodarz - Anna Watkowska

Członek zarządu - Kamil Dobrzeniecki

Słup:
Prezes - Jerzy Karpiński

Wiceprezes, naczelnik - Andrzej Szmit
Wiceprezes - Mariusz Szmit
Sekretarz - Dawid Tuptoński

Skarbnik - Bogdan Mierzyński
Gospodarz - Stefan Montowski

Wąpiersk:
Prezes OSP - Adam Laskowski

Wiceprezes-naczelnik - Wiesław Gardocki
Zastępca naczelnika - Hanna Krezymon

Sekretarz - Tomasz Iwan
Skarbnik - Paweł Kapiński

Gospodarz - Wojciech Cybulski
Członek zarządu - Zbigniew Sobotka

Tarczyny:
Prezes - Robert Karczewski

Wiceprezes-naczelnik - Krzysztof Lóźniewski
Skarbnik - Robert Lewandowski
Gospodarz - Ireneusz Wiśniewski

Członek - Andrzej Jarzębski

Składy zarządów gminnych jednostek OSP:

OSP Jeleń

OSP Wąpiersk
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Stowarzyszenie zrzesza 22 
gminy z 4 powiatów: Gmina Li-
dzbark, Miasto Szczytno, Gmina 
Pasym, Gmina Wielbark, Gmina 
Szczytno, Gmina Dźwierzuty, 
Gmina Jedwabno, Gmina Ro-
zogi, Gmina Świętajno, Gmina 
Rybno, Gmina Płośnica, Gmina 
Działdowo, Miasto Działdowo, 
Gmina Iłowo-Osada, Gmina 
Kozłowo, Gmina Nidzica, Gmi-
na Janowo, Gmina Janowiec 
Kościelny, Gmina Ruciane-Ni-
da, Gmina Biała Piska, Gmina 
Orzysz, Gmina Pisz oraz Po-
wiaty: Szczycieński, Działdow-
ski, Powiat, Piski. To kolejny m. 
in. po Cittaslow Obszar Strate-
gicznej Interwencji, do które-
go przystąpił Lidzbark. Celem 

stowarzyszenia będzie wspie-
ranie idei samorządu teryto-
rialnego, ochrony wspólnych 
interesów członków Stowa-
rzyszenia i jego mieszkańców, 
w tym współpraca na rzecz 
promocji i rozwoju społeczno-
-gospodarczego Obszaru Po-
łudniowe Mazury, wspólna re-
alizacja polityki rozwoju oraz 
realizacja wspólnych zadań 
publicznych. Stowarzyszenie 
będzie kolejnym źródłem pozy-
skania unijnych środków przez 
Gminę Lidzbark, które będą 
wykorzystane na turystykę, 
w tym głownie na turystykę 
rowerową, budowanie nowych 
ścieżek rowerowych i udosko-
nalanie już istniejących.

Lidzbark w kolejnym Stowarzyszeniu
Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Radni przyjęli uchwałę, dzięki której Lidzbark przystąpił do Stowarzyszenia Samorządo-
wego Południowe Mazury. 

Osoby odznaczone to m.in. mar-
szałek województwa warmiń-
sko-mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin, starosta działdowski Pa-
weł Cieśliński, Burmistrz Lidzbark 
Maciej Sitarek, członek zarządu 
powiatu Janusz Kaczmarek i wójt 
Gminy Działdowo Mirosław Zie-
liński, dyrektor CPR-u Katarzyna 
Napiwocka i ppłk Wojska Polskiego 
Ambroży Brzozowski. Jednak naj-
ważniejszym powodem dla którego 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
zorganizowało konferencję było 
uzmysłowienie władzom samorzą-
dowym w jakim stanie jest profilak-
tyka i leczenie cukrzycy w Polsce 
oraz na terenie powiatu działdow-
skiego w czasie pandemii. W wyda-
rzeniu wzięły udział również władze 
krajowe Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków: prezes zarządu Anna 
Śliwińska oraz honorowy prezes 
zarządu Andrzej Bauman.

Diabetycy w Lidzbarku 
13 października w Lidzbarku odbyła się konferen-
cja poświęcona obchodom 40. rocznicy powstania 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Z tej okazji 
członkowie Koła wręczyli szczególnie zasłużonym 
samorządowcom, działaczom, instytucjom i spon-
sorom medale upamiętniające te wydarzenie. 

POŁUDNIOWE
MAZURY
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Teatr „A, CO!”
Po długim zastoju spowodowanym pandemią, Teatr 
„A, CO!” 8 października zaprosił do Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury na widowisko kabaretowe  
pod tytułem „Ach to życie” wyreżyserowane przez  
Panią Annę  Wasielewską. 

Na jego potrzeby zaadaptowa-
no felietony Marii Czubaszek, 
Stefanii Grodzieńskiej i frag-
menty spektaklu „Klimakterium”. 
Wspaniała lidzbarska publicz-
ność wypełniła salę i szczo-
drze występujących nagradzała 

brawami. Muzycznie widowisko 
ubarwił Pan Krzysztof Rychcik, 
a zdjęcia wykonali Zygmunt 
Mężykowski i Justyna Rucińska 
(zdjęcia z próby generalnej i wy-
stępu), tekst Krystyna Braun.

MGOK Lidzbark zaprasza na zajęcia!
Lidzbarski dom kultury zachęca do zapisów na szereg zajęć organizowanych przez animatorów.

Z Lidzbarka wyruszyły dwie szta-
fety. O godz. 9:00 ze skwerku przy 
ul. Zieluńskiej wyruszyła sztafeta 
piesza, a o 10:30 sztafeta rowero-
wa. Na trójstyku uczestnicy mogli 
skorzystać z oferty stoisk promują-
cych Górznieńsko – Lidzbarski Park 
Krajobrazowy, Gminę i Miasto Lubo-
widz oraz Powiat Żuromiński. MGOK 
Lidzbark zaprezentował wystawę 
prac Grupy Fotograficznej ISSO. 
Po oficjalnych przemówieniach 
wszystkie sztafety zrobiły sobie 
wspólne zbiorowe zdjęcie.Trójstyk 
odbył się 25 września 2021.

Chciałbyś spróbować swoich sił w jednej 
z sekcji artystycznej dostępnej w ofercie MGOK 
Lidzbark. Do wyboru jest cześć sekcji dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych:
- fotograficzna
- plastyczna
- teatralna
- komputerowa
- wokalna
- muzyczna z nauką gry na fortepianie i gitarze

Miłośników tańca zapraszamy na zajęcia ta-
neczne: taniec towarzyski i jazz, a chętnych 
na zajęcia sportowe na fitness na trampolinach 
i trening obwodowy.

 Poniedziałek:
 18:00 – Jazz
 19:00 – Taniec towarzyski
 20:00 – Fitness
 Czwartek:
 20:00 – Fitness

GR
AF

IK
 ZA

JĘ
Ć:

Zapisy i szczegółowe informacje: 23 696 13 79 lub 
606 823 338 lub w siedzibie MGOK, ul. Sądowa 23.

Trójstyk za nami
Już po raz szósty tak jak w poprzednich latach, 
o godz. 12:00 wszystkie grupy sztafetowe spotkały 
się przy „trójstycznym” głazie. 
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Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
• Ambulatorium – bezpłatne korzystanie z usług dla posiadaczy LKM

Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku
• Welex – bezpłatne korzystanie z przejazdu dla posiadaczy LKM

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
• Odbitki kserograficzne: 50 % opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

• Drukowanie, skanowanie: 50 % opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
• Laminowanie: 50 % opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

• Kawa, gorąca czekolada z ekspresu: 50 % opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

Stowarzyszenie Historyczno-Strzeleckie „Pogranicze w ogniu”, ul. Mickiewicza 10, 13-230 Lidzbark
• Szkolenia rekreacyjne: zniżka 10 % ceny biletu
• Szkolenia surwiwalowe: zniżka 10% ceny biletu

Marlena Szatkowska P.P.H.U.T. Marlex, ul. H. Kołłątaja 16, 13-230 Lidzbark
• Środki ochrony roślin GLIFOSATY: rabat w wysokości 5%

• Nawozy na trawę (5 kg, 10 kg, 25 kg): rabat w wysokości 5%
• Pasza dla drobiu NIOSKA granulat: rabat w wysokości 5%

Auto-Eko-Gaz Jolanta Rutkowska, ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark
Paliwa na stacji paliw:

• ON: rabat w wysokości -10 groszy za każdy zakupiony litr
• 95: rabat w wysokości -10 groszy za każdy zakupiony litr
• LPG: rabat w wysokości -5 groszy za każdy zakupiony litr

• Akcesoria samochodowe: rabat w wysokości 10 %
• Noclegi: rabat w wysokości 10 %

Restauracja pod Jabłonką Iwona Michalska, ul. Kościelna 11, 13-230 Lidzbark
• Dania główne z karty MENU: rabat 5%

Jan Sternicki STER-TRANS, ul. Główny Dworzec 9B 13-230 Lidzbark
• Mycie ręczne aut osobowych i ciężarowych ( z wyłączeniem myjni automatycznej): rabat 5%

• Pranie tapicerki w autach osobowych i ciężarowych: rabat 5%
Storczyk Ewa Sternicka, ul. Młyńska 5, 13-230 Lidzbark

• Za zakupy powyżej 50 złotych udzielany jest rabat w wysokości 5%

Jubiler KIECA S.C. z siedzibą w Działdowie, Zamkowa 3/7-8, 13-200 Działdowo
• Rabat 10 % na nowy asortyment

Zniżki przysługujące z Lidzbarską Kartą mieszkańca

Z okazji Dnia Seniora 
składam wszystkim, którzy wkroczyli w Złotą Jesień Życia życzenia dobrego 

zdrowia i długich lat życia w pełnej sprawności ciała i ducha. Niech każdy Wasz 

dzień wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc a optymizm życiowy 

nigdy Was nie opuszcza. Życzę, by dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym 

pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia i poczucia znalezienia 

właściwego miejsca w życiu.

Życzę, aby to był dla Państwa okres zasłużonego, prawdziwego odpoczynku, 

pełnego satysfakcji z przeżytych lat. Czas do realizacji dotąd niespełnionych 

marzeń oraz właściwego wykorzystania życiowej wiedzy i doświadczenia. 

Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek


