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Aktualności

Mieszkańcy wybrali po raz kolejny

Znamy już wyniki głosowania, w którym mieszkańcy
naszego miasta zdecydowali, jaki projekt spośród
zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego
zostanie zrealizowany w przyszłym roku.
Z 3 zakwalifikowanych zdecydowanie zwyciężyło zadanie:
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej za Przychodnią Zdrowia, czyli drugi etap projektu,
który mieszkańcy wybrali w ubiegłorocznym głosowaniu. Właśnie
zakończyły się prace przy jego
budowie
W czasie głosowania, odbywającego się miedzy 3 a 7 października, mieszkańcy Lidzbarka oddali 330 głosów. Głosów
nieważnych było 20, przy czym
o nieważności decydował m.in.
brak podpisu osoby głosującej
pod oświadczeniem lub głos oddany przez mieszkańca nieuprawnionego do głosowania.
Wśród zgłoszonych projektów
najwięcej głosów, bo aż 175,
zebrał projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
za Przychodnią Zdrowia”. Na

drugim miejscu z 83 głosami
uplasował się wniosek obywatelski „Multiring” – wielofunkcyjna konstrukcja do trenowania
z przeszkodami (Małpi Gaj), na
3 zaś – Przebudowa parku przy
ul. Dworcowej w Lidzbarku, który
zebrał 52 głosy.
– Dziękuję mieszkańcom za
zaangażowanie i włączenie się
w kolejną już edycję Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego – mówi Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek. – Jestem dumny
z pomysłów i kreatywności mieszkańców. Dzięki budżetowi obywatelskiemu wspólnie budujemy
społeczeństwo obywatelskie oraz
poprawiamy atrakcyjność Lidzbarka. Poprzez zaangażowanie
w Lidzbarski Budżet Obywatelski
każdy z Was ma realną szansę
zmienić oblicze Lidzbarka – dodaje Burmistrz.

Seanse filmowy w lidzbarskim kinie
Idę do kina - Profesjonalne Kino
Objazdowe Outdoor Cinema oraz
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

w Lidzbarku zapraszają na seanse filmowe 4 listopada 2022r. do
sali widowiskowej MGOK.

Będziecie mogli Państwo
obejrzeć premierowe „Listy do
M. 5" oraz wielokrotnie nagra-

dzany dramat oparty na faktach
"Jonny". Dzieci zapraszamy na
bajki: "Guliwer" oraz "Kopciu-

szek i kamień życia".
Bilety --> https://idedokina.pl/
trasa_kina/szczegoly/546

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
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ISSN 2392-3059

str. 3

Lidzbark kulturalnie

Lidzbark spod znaku Cittaslow
Ostatnie dni września
upłynęły w Lidzbarku
pod znakiem
imprez kulturalnych
i plenerowych.
Odbyła się tradycyjna Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna „Razem do Trojstyku”, Dzień
Sportu w Dłutowie, Premiera książki z Lidzbarkiem w tle,
a także jesienne spotkania seniorów. To także czas, w którym
miasteczka należące do sieci
Cittaslow, którego znakiem roz-

poznawczym jest pomarańczowy
ślimak obchodzą także Tydzień
Cittaslow, podczas którego przybliżają mieszkańcom ideę miast

Na Bulwarze
z Harcerzami
Pierwszy piątek października to impreza integracyjna
przy tężniach na ulicy Działdowskiej zorganizowana
przez ZHP Hufiec Lidzbark Welski pod patronatem
Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka.
Wydarzenie rozpoczęło się od
rozpalenia paleniska oraz zaśpiewania przez zgromadzonych
zuchów oraz harcerzy pieśni pod
tytułem „Płonie ognisko”. Kolejne atrakcje to przygotowane przez
brać harcerską pląsy. Można było
zatańczyć belgijkę, zakręcić „młynek” podczas tańczenia „Czekolady”, czy pobawić się podczas zabawy „Mam chusteczkę haftowaną”.
Mieszkańcy Gminy oraz harcerze
mogli posilić się pyszną pomidorówką, bigosem oraz kiełbaska-

mi pieczonymi nad ogniskiem.
Nie mogło zabraknąć gorącej
jesiennej herbaty z pomarańczą
i cytryną, kawy oraz słodkości
w postaci pysznych drożdżówek
oraz rogalików z lukrem przygotowanych przez naszych seniorów.
Były zabawy przygotowane przez
animatorów z MGOK Lidzbark. Całość uświetniał występ dyrektora
MGOK Lidzbark Mariusza Gołębiowskiego, przy którym uczestnicy festynu bawili się do późnych
godzin wieczornych.

„dobrego życia”, między innymi
poprzez konkursy dla dzieci i młodzieży. Warto zaznaczyć, że Polska
Krajowa Sieć Cittaslow obchodzi

w tym roku 15-lecie istnienia!
Takie też rozstrzygnęliśmy w tym
tygodniu, które przeprowadził
Miejsko – Gminny Ośrodek Kul-

tury. Jesteśmy dumni z odzewu,
jak i twórczości naszych najmłodszych mieszkańców oraz uczniów
naszych szkół.
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Inwestycje

Jesienne inwestycje w gminie

Amfiteatr

Chociaż aura za oknem
iście jesienna, prace
inwestycyjne na terenie
gminy dalej trwają.
Amfiteatr

Budowa amfiteatru to niewątpliwie jedna z największych inwestycji, których realizację rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłym
roku. Dokonaliśmy odbioru inwestycji, która oznacza jej oficjalne
zakończenie, a której uroczyste
otwarcie planujemy już wiosną
przyszłego roku. Uprzedzamy, że
warto poczekać, bo szykujemy
dla Was naprawdę coś niesamowitego. Nowy obiekt na kulturalnej mapie Lidzbarka to nie
tylko scena, ale także zadaszona
widownia, która umożliwi udział
w wydarzeniach nawet podczas
deszczowej pogody. Warto dodać, że inwestycja ta nie ograniczyła się jedynie do powstania
samego budynku, ale również
infrastruktury wokół amfiteatru.
Projekt przewiduje także zakup
wyposażenia: monitoring obiektu, nagłośnienie, oświetlenie,
rzutnik, ekran do projekcji, które
jest niezbędne do nowoczesnej
obsługi wydarzeń kulturalnych,
a także zagospodarowanie zieleni wokół. Dodatkowym walorem
obiektu jest jego lokalizacja. Park
sportowo – rekreacyjny nad Małym Jeziorkiem jest bowiem centrum kulturalno – rozrywkowym
naszego miasta. To tu od lat organizowane są przede wszystkim
obchody Dni Lidzbarka, Festiwal
Swojskiego Jadła, jarmarki, festyny czy imprezy sportowe.
- Budowa amfiteatru da nowe
możliwości dla życia kulturalnego mieszkańców Lidzbarka
w każdym wieku i pozwoli na
ich integrację. Nowy amfiteatr
z porządną, stacjonarną sceną

Amfiteatr

Ulica Brzozowa
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Inwestycje
i zadaszoną widownią z miejscami siedzącymi z pewnością
poszerzy ofertę rozrywkową naszego miasta – mówi burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek. – Małe
Jeziorko to miejsce tętniące życiem przez cały rok. Nowy obiekt
to także nowe imprezy: koncerty, występy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych czy występy kabaretowe – dodaje Burmistrz.
Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i dofinansowaniu w kwocie 2 024 750
zł. ze środków Cittaslow z RPO
Warmia Mazury teren nad Małym Jeziorkiem stanie się jeszcze
bardziej atrakcyjny zarówno dla
mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów. Tym bardziej,
że otrzymaliśmy także 500 tys. zł
na organizację imprez.
Koty – Wąpiersk

Pozornie to 3644 metry drogi,
w rzeczywistości te ponad 3,5
kilometra asfaltu to bezpieczne,
funkcjonalne i estetyczne połączenie wsi Koty i Wąpiersk. Remontowany odcinek drogi usprawni
dojazd pomiędzy sąsiadującymi
ze sobą miejscowościami, a dojazd
do kościoła, czy okolicznego sklepu
nie będzie już stanowił problemu.
Przypominamy, że jest to inwestycja, na którą mieszkańcy sąsiadujących ze sobą sołectw czekali od
bardzo dawna. Dziury i wyboje
w drodze stanowiły nie lada problem. Już wkrótce kierowcy przestaną uskarżać się na nierówną nawierzchnię, a dzięki nowej drodze
zyskają nie tylko czas, ale również
poprawi się ich komfort jazdy. Inwestycja zostanie zrealizowana
jeszcze w tym roku a jej koszt to 3
547 408,41 zł z czego 1 712 683,97

Koty – Wąpiersk
zł stanowi dotacja z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Chodnik w Ciborzu
i Nowym Dłutowie

Powiat działdowski i Lidzbark
wciąż ramię w ramię jeśli chodzi
o inwestycje. Wyczekiwany chodnik przez wieś Cibórz pobudowany.
W ramach współpracy z Powiatem

Chodnik w Nowym Dłutowie

Działdowskim powstał chodnik na
długości ok. 120 metrów, który
zdecydowanie podniósł bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców
wsi. Nowy chodnik w ciągu drogi powiatowej powstaje także
w miejscowości Nowe Dłutowo.
Drogi, wzdłuż których budowane
są chodniki stanowią ważny odcinek komunikacyjny i są niezwy-

kle ruchliwe. Dodatkowo drogą
w Nowym Dłutowie chodzą dzieci, które uczęszczają do tamtejszego oddziału przedszkolnego.
Całkowita wartość tych dwóch
inwestycji to 825 667,00 zł.
ul. Brzozowa

Trwa przebudowa ulicy Brzozowej. Nowy asfalt i kilkadzie-

siąt metrów nowego chodnika
poprawią nie tylko estetykę ulicy, ale przede wszystkim komfort jej użytkowników. Wkrótce
kierowcy przestaną uskarżać
się na nierówną nawierzchnię.
Koszt inwestycji to 819 901,74
zł, z czego 379 885,80 zł to
dotacja z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.

Chodnik w Ciborzu
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Oświata

Zacną rzeczą jest uczyć się,
lecz jeszcze zacniejszą nauczać
W Dniu Edukacji Narodowej doceniamy pracę i dziękujemy
pracownikom oświaty za wszystkie starania, które wkładają
w wychowanie i edukację młodego pokolenia. Z okazji
święta jak co roku Burmistrz Lidzbarka przyznał wyróżnienia
dla Dyrektora, Nauczyciela i Pracownika Roku.

W tym roku za swoje
osiągnięcia
wyróżnienia otrzymali:
Dyrektor Roku 2022
Iwona Strungowska,
dyrektor SP Bryńsk
Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Bryńsku to przede wszystkim
innowacyjne projekty, edukacja
domowa i kształcenie specjalne.
Pani Dyrektor może pochwalić
się szeregiem osiągnięć swojej
szkoły i uczniów, zarówno w projektach ekologicznych jak i artystycznych.

Nauczyciel Roku 2022
Zbigniew Cegiełka,
nauczyciel wychowania fizycznego
w SP Dłutowo i animator sportu
Jest zaangażowany w pracę
z uczniami, ma autorytet wśród
dzieci, rodziców i nauczycieli. Pełni
aktywną funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego przygotowując
uroczystości szkolne i środowiskowe.
Organizuje na terenie szkoły liczne

imprezy sportowe o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Umiejętność nauczania, zdolność
motywowania, talent organizacyjny, zamiłowanie sportowe.
Pracownik Roku 2022
Justyna Kordalska,
pracownik Centrum Usług Wspólnych pracujący podczas dowozów
z dziećmi z niepełnosprawnościami

Pani Justyna to osoba o ciepłym
sercu. Podczas opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami wykazuje się niezwykłą dobrocią,
cierpliwością i ciepłem. Jako opiekun uczniów niepełnosprawnych
w drodze do szkoły oraz wieloletni pracownik CUW opiekujący się
uczniami dowożonymi do OREW
w Działdowie wykazuje się niezwykłą sumiennością i pracowitością.

Witajcie w naszej szkole
SP 1

SP 1

Październik upłynął nam
pod znakiem pasowania
uczniów klas pierwszych
szkół podstawowych
z terenu Gminy Lidzbark.
Jako pierwsi, 13 października
pełnoprawnymi uczniami zostali
podopieczni Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starym Dłutowie oraz Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Lidzbarku. Następnie
20 października pasowani zostali uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Szarych Szeregów w Lidzbarku. W niezwykle podniosłej
atmosferze w obecności pocztów
sztandarowych pierwszacy złożyli ślubowanie. Chcą być dobrymi
uczniami i Polakami, przyjaciółmi
roślin i zwierząt, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom. Po
złożeniu ślubowania przez dzieci
dyrektorzy szkół dokonali symbo-

SP 2

SP 2

SP Dłutowo
licznego pasowania na ucznia,
wypowiadając zdanie: „Pasuję
Cię na ucznia Szkoły Podstawo-

wej” i dotykając ołówkiem, jak
czarodziejską różdżką, ramion
pierwszoklasistów. Zanim jed-

nak maluchy zostały przyjęte
do grona społeczności szkolnej,
musiały przedstawić to, czego
już się w szkole nauczyły. Gotowi,
odświętnie ubrani i bardzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania
swoich umiejętności. Zadaniem
uczniów było m.in. zaśpiewanie
piosenek, recytacja wierszy oraz
udzielenie odpowiedzi do zagadek. Po zakończonej prezentacji
jury w postaci uczniów starszych
klas, potwierdziło, iż wszystkie
dzieci wspaniale zdały „egzamin
pierwszoklasisty”. W tej wyjątkowej chwili dyrektorzy szkół

pogratulowali dzieciom zaprezentowanych umiejętności. Następnie Burmistrz Lidzbarka rozdał dzieciom upominki w postaci
spersonalizowanych plecaków.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych,
ale również dla ich rodziców,
dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem
wyrecytowane wiersze, wycisnęły
niejedną łezkę wzruszenia z oczu
bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów klas
pierwszych i nie tylko.

Oświata
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Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach
Czy wiecie, że 65%
obecnych uczniów będzie
pracować na stanowiskach,
które jeszcze nie istnieją,
a 80% stanowisk będzie
wymagać umiejętności
przyrodniczych,
technicznych
i matematycznych. Z myślą
o naszych najmłodszych
mieszkańcach Lidzbark
wziął udział w programie
Laboratoria Przyszłości,
dzięki któremu szkoły
na terenie naszej
gminy wzbogaciły
się w nowoczesne
pracownie wyposażone
w sprzęt IT, drukarki
3D, oprogramowanie,
mikrokontrolery, drony,
stacje lutownicze,
wirtualne laboratoria
przedmiotowe, aparaty
fotograficzne, miksery
dźwięku, roboty.
W październiku Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek miał okazję
uczestniczyć w lekcjach otwartych
w Szkole Podstawowej w Bryńsku
oraz Szkole Podstawowej nr 2
im. Szarych Szeregów w Lidzbarku. Zajęcia z programowania,
fotografii, robotyki, drukowanie
w 3D oraz dietetyki. Podczas lekcji uczniowie budowali trasy za
pomocą specjalnych puzzli piankowych, programowali roboty do
przejazdu po wyznaczonej drodze
oraz przygotowywali pełne witamin sałatki oraz koktajle. Wszystko dzięki dobrze układającej się
współpracy z samorządem i zdobytym dofinansowaniom. Laboratorium Przyszłości to niezwykła
przygoda na miarę XXI wieku
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił
zajęcia szkolne i pozwolił uczniom
rozwijać swoje zainteresowania
nie tylko na lekcjach techniki
i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz
także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych
form rozwijania umiejętności.
W I edycji Programu Laboratoria Przyszłości Gmina Lidzbark
uzyskała 325 500 zł. W programie udział biorą:
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie
• Szkoła Podstawowa w Bryńsku
• Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki
• Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów

SP 2

SP w Bryńsku
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Sport

Kolejna edycja Weltrack MTB
Maraton Lidzbark za nami
Czerpanie przyjemności
z jazdy w maratonie MTB
to dla wielu oksymoron.
Tymczasem satysfakcja
z ukończenia zawodów
dla miłośnika tego typu
rywalizacji jest często większa,
niż czołowe lokaty dla
doświadczonych wyjadaczy.
Pierwsza październikowa sobota
w naszym mieście przebiegła na
sportowo. 6 już edycja lidzbarskich
zawodów MTB przyciągnęła fanów
wyścigów rowerowych praktycznie
z całej Polski. W szranki stanęło 48
osób, które zmierzyły się ze sobą
na wyjątkowej trasie o długości 36
km. Nagrody wręczono zarówno
w kategorii open kobiet i mężczyzn, jak i w kategoriach wiekowych. Wśród uczestników wyłoniono także najstarsza zawodniczkę
i najstarszego zawodnika.
Pełną listę wyników we wszystkich kategoriach wiekowych,
można znaleźć na stronie internetowej: https://wbtiming.pl/
lidzbark-mtb2022/Wyniki

Wczoraj i dziś

Ocalić od zapomnienia
Zarówno Lidzbark jak i cała Gmina pełna jest
kapliczek i miejsc pamięci, o których nie każdy z nas
pamięta. W nowej serii pragniemy przybliżyć Wam te
miejsca. Być może niektóre z nich znacie i odkryjecie
na nowo, a niektóre będą dla Was czymś nowym.
Chyba każdy kojarzy figurkę
Świętego Jana Nepomucena,
która stoi na moście nad rzeką
Wel przy ul. Stare Miasto. To jeden z niewielu zabytków, które
zachowały się w naszym mieście.
Figurka przedstawia świętego,
którego kult szerzył się w Lidzbarku od XVIII wieku. To patron mostów, dlatego też swoje miejsce
znalazł nad naszą rzeką. Po raz
pierwszy w tym miejscu figurka
stanęła w 1802 roku. W czasie
okupacji hitlerowskiej wyrzucona
została do rzeki, po czym w 1945
roku ponownie wróciła na swoje miejsce, gdzie stoi do dzisiaj.
Świadczy o tym fragment książki
Michała Dzimiry „Lidzbark w 1945
roku”: W dniu Święta Polskiego,
15 sierpnia 1945 roku, o godzinie 10:30 odbyły się w Lidzbarku
uroczystości związane z poświęceniem groty z figurką Najświętszej Marii Panny. Wówczas także
zamontowano na swoim miejscu
figurkę św. Jana Nepomucena”.
O historii figurki wspomina także
inny fragment książki, tym razem
album „Lidzbark naszych przodków”: „We wrześniu 1939 roku
figurka została przez hitlerowców
zrucona do rzeki. Wyłowił ją Józef

Wilimski. W jego domu przetrwała wojnę. Kiedy 15 sierpnia 1945
roku odbywały się uroczystości
związane z poświęceniem groty z figurą N.M.P., figurka Jana
Nepomucena wróciła na swoje
dawne miejsce. O figurce pisał
także lidzbarski kronikarz Edward
Klemens w książce „Lidzbark Welski”: „Na początku okupacji hitlerowskiej kościół parafialny św.
Wojciecha został zamknięty. Dopiero później władze niemieckie
zezwoliły, aby odprawiono w nim
nabożeństwa. Po zamknięciu kościoła hitlerowcy zaczęli usuwać
różne obiekty związane z kultem
wiernych. Takim przykładem
mógł być fakt wyrzucenia do rzeki Wel figurki św. Jana Nepomucena”.
Warto zaznaczyć, że jeszcze
do niedawna na tabliczce, która umieszczona jest na figurce,
widniała data 15 sierpnia 1921
rok, jako data powrotu figurki na
miejsce. Błąd wyłapały uczennice Szkoły Podstawowej w Słupie,
które powołując się na powyższe
źródła odkryły błąd. Dzięki czujności lidzbarskiej młodzieży możemy
uniknąć błędów dotyczących naszej historii.

Nie da się także ukryć, że figurka lata świetności miała już za
sobą. W związku z tym w wakacje mieszkaniec osiedla Centrum
i członek zarządu rady osiedla,
Gerard Chyliński własnymi siłami
odrestaurował figurkę.

Jeśli znasz jakieś miejsca pamięci, które Twoim zdaniem warto by oznakować skontaktuj się z nami:
telefonicznie: 23 696 15 05 wew. 182 lub mailowo: promocja@lidzbark.pl.
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Ochotnicze Straże Pożarne

Nowy sprzęt dla strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt,
to także grupa ochotników, która coraz częściej
swym poziomem wyszkolenia, wiedzy i umiejętności
ratowniczych dorównuje kolegom z PSP. W ostatnich
latach zauważono duży wzrost liczby młodych osób
wstępujących w szeregi strażaków ochotników, tym
samym powiększając grono ,,rycerzy Floriana”.
Wspólnie ze Starostą Powiatu
Działdowskiego dbamy o bezpieczeństwo naszych strażaków inwestując w niezbędne wyposażenie.
Od teraz naszym druhom z Jelenia z pewnością nie zabraknie tchu. A wszystko za sprawą
dwóch, zupełnie nowiutkich
kompletów aparatów powietrznych wraz z sygnalizatorami bezruchu, które są obowiązkowym
wyposażeniem każdego strażaka. Wspólnie ze Starostą Powiat
Działdowski dbamy o bezpieczeństwo naszych strażaków inwestując w niezbędne wyposażenie.
To tym samym dbanie o dobro
naszych mieszkańców. Zakup wysokiej jakości zaawansowanego
technologicznie sprzętu, zwiększy

wydajność pracy, zapewni ochronę zdrowia ratowników oraz ułatwi prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych. Sygnalizator
bezruchu, w który wyposażone są
aparaty to bardzo wrażliwy czujnik
ruchu, który może być używany
jako alarm niemożności poruszania się. Osobisty system alarmowy
bezpieczeństwa wykrywa ruch lub
brak ruchu i aktywuje w sposób
automatyczny dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy w celu powiadomienia i wsparcia innych osób
w odnajdywaniu osoby zagrożonej.
Aparat powietrzny to obowiązkowy element wyposażenia każdego
strażaka. Urządzenia tego typu
nazywane są również aparatami

ODO, zatem sprzętem do ochrony
dróg oddechowych. Aparaty ODO
znajdują zastosowanie, gdy drogi
oddechowe są bezpośrednio narażone na działanie szkodliwych
gazów oraz wysokich temperatur.
Całkowity koszt zakupu sprzętu to 15 325,80 zł, w tym wkład
Gminy Lidzbark to 8 825,80 zł to
wkład Powiatu Działdowskiego 6 500,00 zł.

MDP Lidzbark podbijają Warszawę
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to grupy dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym zrzeszone przy
Ochotniczych Strażach Pożarnych. W całym kraju młodzieży
działającej przy OSP jest w sumie
ok. 100 000. Na terenie Gminy
Lidzbark funkcjonuje 5 młodzieżowych drużyn. W sobotę najmłodsze pokolenie lidzbarskiej
straży spędziło październikową

sobotę na edukacyjnej wycieczce
do Warszawy.
W porannych godzinach wyruszył bus wraz z młodzieżą i opiekunami w kierunku stolicy naszego kraju. Pierwszym punktem
programu było Centrum Edukacji
i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej wraz z unikalną ekspozycją
muzealną. Następnie młodzi strażacy przespacerowali Krakowskim
Przedmieściem oglądając Pomnik
Mikołaja Kopernika, Dom Fryderyka Chopina, Hotel Bristol z sąsiadującym Pałacem Prezydenckim
i pomnikiem generała Józefa Piłsudskiego, bramę główną Uniwersytetu Warszawskiego docierając
do placu Zamkowego na czele,
którego stoi monument Zygmunta III Wazy oraz Zamek Królewski.
Kolejnym miejscem na mapie było
Centrum Nauki Kopernik, gdzie
brali udział w miniwarsztatach,
doświadczeniach, eksperymentach. Z Powiśla udali się do parku
trampolin, gdzie akrobacji, wysokich lotów, zjazdów na tyrolkach,
zjeżdżalniach nie było końca.
Ostatnim punktem na mapie
Warszawy była JRG 10, w której
znajduje się Specjalistyczna Grupa
Ratownictwa Technicznego. Dzięki uprzejmości dowódcy jednostki
lidzbarska młodzież mogła zobaczyć wyselekcjonowane pojazdy
z ogromną siłą w postaci dźwigów, wyciągarek, żurawi.

A może warto wstać od komputera, wstąpić do Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej i też brać
udział w takich wyjazdach?

fotomigawka
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i ich pupili
na terenie miasta pojawiły
się pojemniki z torebkami na
psie odchody, do korzystania
z których serdecznie zachęcamy. Pojemniki możecie znaleźć
w 5 lokalizacjach na terenie całego miasta: ul. Tuwima (przy
placu zabaw), park sportowo
– rekreacyjny (przy Grzybku),
Bulwar nad Welem, ul. Myśliwska, ul. Jeleńska (przy siłowni
zewnętrznej za apteką).

Lidzbark przyjazny Seniorom
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I Ty kiedyś będziesz seniorem

Obecnie na świecie żyje
około 600 milionów
osób powyżej 60. roku
życia. Szacuje się, że
w 2050 roku liczba ta
wyniesie 2 miliardy.
To właśnie Seniorzy
są istotną częścią
naszego społeczeństwa,
przykładem życiowej
mądrości i pokory.
Ukłonem w stronę seniorów,
formą podziękowania i wyrażenia
szacunku dla ludzi w „jesieni życia”, którzy angażują się w życie
społeczno-kulturalne naszej Gminy
jest organizowany co roku Gminny
Dzień Seniora. Również w tym roku
w sali kinowej Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury lidzbarscy seniorzy
obchodzili swoje święto.
Seniorzy mogą się również zrzeszać w Dziennym Domu Senior +,
który w naszym mieście funkcjonuje od 2015 roku. Członkowie
uczestniczą w zajęciach komputerowych, biorą udział w zaję-

ciach podnoszących sprawności
fizyczną, poprzez zajęcia ogólnousprawniające, nordick walking,
fitness dla osób powyżej 60 roku
życia. Codziennie odbywają się
także zajęcia o charakterze integracyjnym, spotkania przy kawie
czy wycieczki.
Stowarzyszenie Pogodna Jesień
działa już 17 lat
Z tej okazji lidzbarscy seniorzy
spotkali się wraz z Burmistrzem
Lidzbarka Maciejem Sitarkiem
w Dziennym Domu Senior+
w Lidzbarku.
W gminie Lidzbark inicjatorem
działań na rzecz polityki senioralnej od początku swojego istnienia
było Stowarzyszenie „Pogodna
Jesień”. Organizacja działająca od
2005 roku, zrzeszająca 55 osób
powstała z inicjatywy Władysławy Kossakowskiej, która do dnia
dzisiejszego pełniła funkcję pierwszego prezesa tego stowarzyszenia. W ubiegłym roku funkcję
tę przejęła wieloletnia członkini
stowarzyszenia, Jadwiga Jarzynka.
Pogodna Jesień realizuje zajęcia według kilkunastu formatów
umożliwiającym uczestnikom
różny stopień zaangażowania.

Preferowane są formy aktywne,
zachęcające do współorganizowania wydarzeń i angażowania się
osób starszych takie jak np. prężnie działająca 15-osobowa grupa
teatralno-kabaretowa. Z bogatym programem kabaretowym
odwiedziła już wszystkie gminne
sołectwa, występując przy okazji
obchodów Dnia Kobiet i tematycznych świąt sołeckich.

Podczas obchodów rocznicy
członkowie mieli okazję powspominać minione lata, a także zaśpiewać wspólnie piosenkę stworzoną
specjalnie na tą okazję. Kolejna
część uroczystości to życzenia
i kwiaty złożone na ręce Pani Prezes przez Burmistrza Lidzbarka,
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego UMiG Lidzbark – Małgorzatę
Nawrocką oraz Kierownika Dzien-

nego Domu „SENIOR+” w Lidzbarku – Iwonę Bartkowską. Było dużo
śmiechu, wesołe rozmowy, żarty
oraz tańce i śpiewy do późnych
godzin wieczornych.
Podopiecznym Stowarzyszenia
Pogodna Jesień życzymy przede
wszystkim dużo zdrowia i długich
lat życia w pełnej sprawności ciała i ducha oraz kolejnych pięknych
Jubileuszy.
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Aktualności

Zamieszkaj w Lidzbarku
Szukasz swojego miejsca na ziemi? Skoro jesteś w Lidzbarku, gwarantuje, że
właśnie je znalazłeś. Spokojna i czysta okolica, lasy, pobliskie jeziora i malownicza
rzeka Wel, a to wszystko w pobliżu Twojego domu.
Na terenie naszego miasta powstaje kilka bloków,
które z pewnością spełnią wasze oczekiwania odnośnie własnego M. Jeśli szukasz mieszkania, zapoznaj
się z ofertą deweloperów budujących w Lidzbarku:
AMAK Michał Kasprzycki

Lidzbarka oraz do Jeziora Jeleń. Termin realizacji to
I kwartał 2023 roku. Powierzchnia mieszkań od ok.
35m2 do ok. 58m2. W cenie mieszkania są miejsca
parkingowe na terenie działki.
KONAKT:
ATM Deweloper Sp. z o.o.
ul. Okrężna 2, 87-300 Brodnica
+48 795 794 551
biuro@atmdeweloper.com
Maxwel Apartamenty Mercado

Leśna Polana to dwa bloki o 28 mieszkaniach.
To osiedle tworzone z myślą o najlepszym wykorzystaniu przyrody wokół: bliskość terenów zielonych, rzeki Wel i Jeziora Lidzbarskiego zachęca do
życia w spokoju. Długie trasy wzdłuż jeziora i rzeki to
wartość nie do przecenienia. Spacer z psem, jogging
czy rower? Czekają malownicze tereny, kilometry
tras i łąki. Urozmaicony trening możesz zrobić także
we własnym M, a na dłuższy spacer wybierać się
do Welskiego Parku Krajobrazowego.
Jeśli spodoba Ci się zielone otoczenie pozostaje
wybór mieszkania. Zaproponowaliśmy sprawdzone, najchętniej wybierane przez naszych klientów: 2- i 3-pokojowe mieszkania. Balkony, ogródki
i tarasy będą przedłużeniem salonu z przyjemnym
widokiem. Codzienną wygodę zapewnią miejsca
postojowe naziemne i komórki lokatorskie. Termin
oddania budynku to: lipiec 2023 rok.
KONTAKT:
AMAK Michał Kasprzycki
ul. Unii Europejskiej 3
deweloper@amak.net.pl
+48 797 267 894
https://amak.net.pl/nieruchomosci/budynki-wielorodzinne/

Apartamenty MERCADO to nowa inwestycja firmy
MAXWEL. Starannie zaprojektowany budynek z nowoczesnymi technologiami i wysokim standardzie
wykończenia powstanie w Lidzbarku przy sklepie
Biedronka, ul. Stefana Żeromskiego 2. Inwestycja
składać się będzie z 32 mieszkań o powierzchni od
35m 2 do 98 m2. Nowoczesna architektura w połączeniu z najwyższa dbałością o detale została tak
wkomponowana, aby wyróżniać się na tle otaczającej infrastruktury.
KONTAKT:
Maxwel
531-655-507
www.maxwel.pl
db@maxwel.pl
LPB – Lubawskie Przedsiębiorstwo
Budowlane

ATM Deweloper

Zamieszkaj w wyjątkowym miejscu. Osiedle Pod
Lasem to 22 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wielorodzinnym położonym w Lidzbarku przy
ul. Jeleńskiej otoczone mnóstwem zieleni w bardzo
spokojnym sąsiedztwie Ogródków Działkowych.
Osiedle znajduje się w północnej części Lidzbarka.
Zapewnia mieszkańcom dużo przestrzeni, dodatkowo lokalizacja pozwala na szybki dojazd do centrum

To 3 piętrowy, 32-mieszkaniowy budynek z windą
i garażami ze stanem deweloperskim, na ul. Jeleńskiej 37, 13-230 Lidzbark. Termin realizacji planowany jest na grudzień 2023r.
KONTAKT:
Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane
ul. Kopernika 65
14-260 Lubawa
Centrala tel. – (89) 640 75 10
Biuro deweloperskie tel. – (089) 640 75 18

