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Doradztwo dla rolników na miejscu

Na ul. Nowy Rynek 
w Lidzbarku zaszły 
duże zmiany. Po 
zakończonym remoncie 
drogi wojewódzkiej 
wprowadzona została 
nowa organizacja ruchu. 

Największym jej plusem jest 
większa liczba miejsc parkingo-
wych. – Docierają do nas suge-
stie i spostrzeżenia mieszkańców, 
które chcielibyśmy przekazać 
właścicielowi drogi – mówi bur-
mistrz Lidzbarka. – Dlatego pro-
szę mieszkańców o  zgłaszanie 
uwag, które postaramy się jak 
najszybciej przekazać do pana 
Marszałka – dodaje.  

Kierowcy jeżdżący po naszym 
mieście na pamięć mogą być 
bardzo zaskoczeni. Dotychcza-
sowa droga jednokierunko-

wa na Nowym Rynku wzdłuż 
przystanku TAXI zmieniła się 
w dwukierunkową. Za to zjazd 
z ul. Dworcowej wzdłuż skwer-
ku został zamieniony w parking. 

Jeżdżąc po mieście zwracajcie 
uwagę na znaki poziome i pio-
nowe, dostosowujcie się do 
nich i  zachowujcie ostrożność.
Zmiana organizacji ruchu dotyczy 

drogi wojewódzkiej, którą przygo-
towuje wojewódzki Zarząd Dróg 
w  Olsztynie a  zatwierdza Mar-

szałek. Jeżeli macie jakiekolwiek 
uwagi, kierujcie je na adres ma-
ilowy: drogi@lidzbark.pl.

Duże zmiany na Nowym Rynku

We wtorki i  czwartki od 7:30 
do 15:30 w Lidzbarku w budyn-
ku przy ul. Dworcowej 2 (przy 
przystanku PKS) można uzyskać 
fachową pomoc. Pani Magdalena 
Galińska udzieli wszechstronnej 
pomocy rolnikom, mieszkańcom 
obszarów wiejskich oraz przed-
siębiorcom związanym z  prze-
twórstwem rolno-spożywczym 
w celu zwiększania dochodów go-

spodarstw rolnych oraz poprawy 
warunków życia na wsi. Zadania 
te są realizowane poprzez m.in. 
doradztwo, edukację prowadzoną 
podczas szkoleń oraz opracowy-
wanie biznesplanów przedsię-
wzięć inwestycyjnych i wniosków 
o dopłaty z programów UE.

Zapraszamy do bezpośredniego 
kontaktu: 665 860 280 lub m.ga-
linska@w-modr.pl

Rolnicy z naszej gminy, którzy chcą skorzystać z usług 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, nie 
muszą już specjalnie jechać do Działdowa. 
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Nowa droga na mapie Gminy Lidzbark 

Pozornie to 3644 metry 
drogi, w rzeczywistości te 
ponad 3,5 kilometra asfaltu 
to bezpieczne, funkcjonalne 
i estetyczne połączenie wsi 
Koty i Wąpiersk.

Był piach, a w takie dni jak dzi-
siaj błoto i mało przejezdna droga. 
Teraz zdecydowanie lepiej. W  li-
stopadzie oficjalnie otworzyliśmy 
drogę łączącą Koty z Wąpierskiem. 
Dzięki inwestycji codzienne życie 

mieszkańców tej części Gminy 
uległo zdecydowanej poprawie.

- To inwestycja, na którą miesz-
kańcy sąsiadujących ze sobą so-
łectw czekali od bardzo dawna. 
Dziury i wyboje w drodze stano-
wiły nie lada problem. Dzięki in-
westycji kierowcy przestaną uskar-
żać się na nierówną powierzchnię, 
a dzięki nowej drodze zyskają nie 
tylko czas, ale również poprawi się 
ich komfort jazdy. 

To bardzo istotna droga dla 
mieszkańców obydwu miejsco-

wości. Remontowany odcinek 
drogi usprawnił dojazd pomiędzy 
sąsiadującymi ze sobą miejscowo-
ściami, ale przede wszystkim do-
jazd do kościoła, czy okolicznego 
sklepu przestał być problemem. 
To bardzo ważna drogą, którą 
uczniowie mieszkający m. in. 
w  Kotach dojeżdżają do szkoły 
znajdującej się w Wąpiersku.

Koszt budowy drogi to 
3 547 408,41 zł z czego 1 712 683,97 
zł stanowi dotacja z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Koniec roku za pasem, 
my jednak nie zwalniamy 
z tempem inwestycji,  
które trwają na terenie 
całej gminy. 

Cibórz i Nowe Dłutowo
W ramach współpracy z Powia-

tem Działdowskim na terenie 
Gminy Lidzbark realizowany jest 
szereg inwestycji drogowych na 
drogach należących do powia-
tu. W  ciągu drogi powiatowej 
w  miejscowości Cibórz powstał 

chodnik, natomiast w  Nowym 
Dłutowie trwa przebudowa od-
wodnienia przy drodze oraz bu-
dowa chodnika. Biorąc pod uwa-
gę bezpieczeństwo mieszkańców 
tych sołectw są to bardzo istotne 
inwestycje. Drogi, wzdłuż których 
budowane są chodniki stanowią 
ważny odcinek komunikacyjny 
i są niezwykle ruchliwe. Dodat-
kowo drogą w Nowym Dłutowie 
chodzą dzieci, które uczęszczają 
do tamtejszego oddziału przed-
szkolnego. W Ciborzu pobudowa-
ny został chodnik na długości ok. 

120 metrów. W Nowym Dłutowie 
natomiast trwa przebudowa 
chodnika z przebudową odwod-
nienia przy drodze powiatowej. 
Całkowita wartość tych dwóch 
inwestycji to 825 667,00 zł.

ul. Żeromskiego 
Trwa przebudowa ulicy Żerom-

skiego. Ten stosunkowo krótki 
odcinek ze względu na budo-
waną infrastrukturę jest bardzo 
kosztowny. Koszt inwestycji to 
blisko 600 tysięcy i będzie reali-
zowana przy współpracy z powia-
tem działdowskim. Przebudowa 
obejmuje nie tylko infrastrukturę 
drogową, ale również odwodnie-

nie ulicy oraz przebudowę sieci 
energetycznej. 

ul. Brzozowa
W dalszym ciągu trwa przebu-

dowa ulicy Brzozowej w Lidzbar-
ku. Nowy asfalt i  kilkadziesiąt 
metrów nowego chodnika po-
prawią nie tylko estetykę ulicy, 
ale przede wszystkim komfort 
jej użytkowników. Wkrótce kie-
rowcy przestaną uskarżać się 
na nierówną powierzchnię. In-
westycja zostanie zrealizowana 
jeszcze w  tym roku, a  jej koszt 
to 819 901,74 zł (w tym dotacja 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wyniosła 379 885,80 zł).

Gminne inwestycje w pełni

cibórz

nowe dłutowo
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Kolejny sprzęt 
dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych

„Sukces w życiu zależy nie 
tylko od intelektu, ale od 
umiejętności kierowania 
emocjami”. Pod takim 
mottem odbył się cykl 
zajęć integracyjnych 
dla młodzieży ze szkoły 
ponadpodstawowej.

Pilotażowy projekt, który odbył 
się w  MGOK Lidzbark pozwolił 
uczniom lidzbarskich szkół śred-
nich na poprawę wzajemnych 
relacji, szacunku i  świadomości 
jak wielką siłą jest dobrze zor-

ganizowana klasa, szczególnie 
po okresie zdalnego nauczania 
wywołanego pandemią. To wła-
śnie wspólnie spędzony czas i to-
warzyszące mu emocje pozostają 
w pamięci na lata. - Obserwując 
Lidzbarską Młodzież możemy być 
pewni, że odniosą w swoim doro-
słym życiu wiele sukcesów - mówi 
Jakub Chejna, prowadzący zaję-
cia. W warsztatach udział wzięło 
ponad 190 uczniów z 8 klas z Ze-
spół Szkół im. Króla Władysława 
Jagiełły w  Lidzbarku. Warsztaty 
poprowadzili Jakub i Małgorzata 
Chejna. Małżeństwo, które pro-
wadzi JMC - Gabinet Psycholgicz-
no - Terapeutyczny. 

Zajęcia integracyjne 
dla lidzbarskiej młodzieży

Tym razem doposażona 
została jednostka 
strażaków ochotników 
w Dłutowie. 

Wszystko w  ramach dofinan-
sowania z   Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Olszty-
nie, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz środków ze środków wła-
snych OSP. Całkowita wartość 

zakupionego sprzętu to 10 200 
zł, z czego 9 600 zł to pozyskane 
dofinansowanie. 

W skład zestawu wchodzi:
1. Ubranie specjalnie dwuczęściowe
2. Buty specjalne gumowe
3. Buty specjalne skórzane
4. Detektor do pomiaru stężeń 

tlenu i tlenku węgla
5. Detektor prądu przemiennego
Ochotnicza Straż Pożarna to nie 

tylko strażnica i sprzęt, to także 
grupa ochotników, która coraz 
częściej swym poziomem wy-

szkolenia, wiedzy i umiejętności 
ratowniczych dorównuje kolegom 
z PSP. W ostatnich latach zauwa-
żono duży wzrost liczby młodych 
osób wstępujących w szeregi stra-
żaków ochotników, tym samym 
powiększając grono ,,rycerzy 
Floriana”. Zakup wysokiej jakości 
zaawansowanego technologicz-
nie sprzętu, zwiększy wydajność 
pracy, zapewni ochronę zdrowia 
ratowników oraz ułatwi prowa-
dzenie działań ratowniczo - ga-
śniczych.
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21 listopada w Kancelarii  
Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia 
nagród za najlepszy 
projekt socjalny wyłoniony 
w ramach konkursu 
Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej  pod 
nazwą „Projekt socjalny 
dla rodziny - środowiskowe 
formy wsparcia rodziny”. 

W  ramach projektu „Nowe 
specjalności specjalizacji II stop-

nia w  zawodzie pracownik so-
cjalny odpowiedzią na nowe 
wyzwania” trzech pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lidzbarku podnio-
sło swoje kwalifikacje zawodowe 
i ukończyło specjalizację II stopnia 
w zawodzie pracownik socjalny. 
Specjalizacja zakończona została 
egzaminem i realizacją projektu 
socjalnego na rzecz społeczności 
lokalnej. Zrealizowany projekt so-
cjalny  pod nazwą  „Nie – samot-
ne” przez Annę Dziombowską, 
Emilię Mukosa i  Izabelę Pietras 
został nagrodzony przez Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej przez 
Panią Marlenę Maląg. 

Dzień Pracownika Socjalnego w Kancelarii Premiera

W październiku 
zakończyliśmy pionierski 
projekt szkoleniowy 
„Świadomy opiekun, 
ułożony pies”. W ramach 
realizacji zadań 
publicznych na rok 
2022 nasz projekt został 
dofinansowany przez 
Gminę i Miasto Lidzbark. 

Cykl szkoleń był skierowany do 
mieszkańców Lidzbarka i okolic, 
będącymi opiekunami psów. 
Celem spotkań było przekaza-
nie metod do prawidłowego 
komunikowania się z psami, aby 
można było uniknąć złych nawy-
ków także ze strony opiekunów. 
Spotkania opierały się na kilku 
formach prowadzenia zajęć przez 
uprawnionych szkoleniowców. Od 
spacerowania na smyczy tuż przy 
opiekunie, poprzez tor przeszkód, 
na wyszukiwaniu zapachów koń-
cząc. Oczywiście nie mogło za-
braknąć elementów jak pozosta-
wanie na miejscu i przywołanie 
po wydaniu komendy. Po prawi-
dłowo wykonanych zadaniach, 
w ramach nagrody pieski mogły 
swobodnie pobiegać, co też było 
jedną z form szkolenia jako socja-
lizacja. 

Cały projekt podzielony był 
na cykl sześciu spotkań, które 
odbywały się w odstępach dwu-
tygodniowych. Przerwy w  po-
szczególnych etapach pozwoli-
ły na utrwalanie przekazanych 
metod w  ramach codziennych 
spacerów.  

W  kolejnych spotkaniach 
poprawę u  piesków była za-
uważalna, chociaż dało się też 
zauważyć trochę „lenistwa” 
u  niektórych duetów. Gośćmi 
były pieski wszelkich możliwych 

ras. Od dużych i wymagających 
Owczarków Niemieckich, Cane 
Corso i  Berneńczyków poprzez 
rasy mieszane (także psy ad-
optowane ze schronisk), psy 
myśliwskie kończąc na Yorkach 
i  Cavalierkach. Bez znaczenia 
na rodzaj i charakter rasy oraz 
wiek, do każdego z  piesków 
trenerzy starali się dobrać od-
powiedni rodzaj komunikacji. 

W  całym cyklu szkoleń udział 
wzięło ponad dwadzieścia psów. 
Na półmetku spotkań dało się 
odnieść wrażenie, że powstała 
iście rodzinna atmosfera, co po-
twierdzali goście, którzy całymi 
rodzinami przyjeżdżali na obiekt 
strzelnicy sportowej Cibórz. 

Spotkanie finałowe zostało 
zrealizowane na obiekcie szkole-
niowym Hodowli Owczarków Nie-
mieckich Długowłosych „Aviator” 
PFK w Wysokiej. Było to spraw-
dzenie dotychczasowej nauki na 

wymagającym torze przeszkód 
lecz wszystkie pieski oraz ich 
opiekunowie poradzili sobie bez 
większych oporów. 

Podczas finału projektu obecny 
był Zastępca Burmistrza Lidzbarka 
Janusz Bielecki, który podzięko-
wał uczestnikom za zaangażo-
wanie oraz wręczył pamiątkowe 
dyplomy. Podczas przemówie-
nia, padły zapewnienia ze strony 
władz miasta, że projekt został 
wysoko oceniony i w następnym 
roku także będzie poparty w ra-
mach współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi.

Podsumowując należy wspo-
mnieć że uczestnicy projektu 
wsparli też lidzbarskie schronisko 
dla psów, ofiarując 50kg suchej 
karmy. Stowarzyszenie „Pograni-
cze w ogniu”, które przeprowadzi-
ło szkolenie,  dołożyło swoją ce-
giełkę przekazując specjalistyczną 
karmę dla szczeniąt. 

Świadomy opiekun, ułożony pies



str. 6 Lidzbark niepodległy

Ojczyznę kocha się nie dlatego, 
że wielka, ale dlatego, że własna 
11 listopada to 
Święto Odzyskania 
Niepodległości, 
które jak co roku 
świętowaliśmy również 
w Lidzbarku. 

Po mszy świętej w  intencji Oj-
czyzny w  kościele pod wezwa-
niem św. Wojciecha, mieszkańcy 
zebrali się przed pomnikiem przy 
ul. Plac Hallera, gdzie wspólnie 
z mieszkańcami złożyliśmy kwia-
ty, zapaliliśmy znicze i odśpiewali-
śmy pieśni patriotyczne. Wszystko 

z okazji 104. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

- Dziś niezmiennie składamy hołd 
wszystkim, którym zawdzięczamy 
niepodległą Polskę. To dla wszyst-
kich tych, którzy walczyli za Polskę 
oraz za naszą Małą Ojczyznę – Lidz-
bark – mówi Burmistrz Lidzbarka.

Zwieńczeniem obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości 
było odśpiewanie pieśni „Boże 
coś Polskę”. 

Na zakończenie obchodów Świę-
ta Niepodległości w Lidzbarskim 
Ośrodku Kultury o godzinie 18:00 
odbył się wieczór słowno - mu-

zyczny w wykonaniu Grupy Wo-
kalnej „Niezapominajki” i grupy 
literackiej „Piórko” poprzedzony 
krótkim rysem historycznym przy-
gotowanym przez dr Michała Dzi-
mirę. Na zakończenie wysłucha-
liśmy koncertu Stanisława Deji. 
"Chopin dla Niepodległej". 
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Gmina odpowiada za 
zbiorowy transport lokalny 
a powiat wykonuje 
określone zadania 
publiczne o charakterze 
ponadgminnym 
w zakresie transportu 
i dróg publicznych. 
Samorząd wojewódzki 
natomiast wykonuje 
zadania w zakresie: 
dróg publicznych 
i transportu o charakterze 
wojewódzkim.

W  Polsce istnieje tzw. obo-
wiązek szkolny, a to oznacza, że 
wszystkie dzieci muszą znaleźć 
miejsce w placówce oświatowej. 
W  sytuacji, gdy mieszkamy na 
wsi, często pojawia się problem 
z dojazdem do szkoły, która znaj-
duje się w  innej miejscowości. 

Na gminach spoczywa obowią-
zek zorganizowania dojazdu do 
szkoły wszystkim przedszkolakom 
i uczniom. Szczegóły dotyczącego 
tego, komu przysługuje bezpłatny 
transport, określa ustawa o syste-
mie oświaty.

Dojazd do szkoły podstawowej
Obowiązkiem każdego samorzą-

du jest dowóz dzieci do publicz-
nych szkół podstawowych i przed-
szkoli. Obowiązek zorganizowania 
dowozu ucznia pojawia się, gdy 
droga ucznia do szkoły przekracza 
pewne odległości: 3 km – w przy-
padku uczniów klas I–IV szkół pod-
stawowych oraz 4 km – w przy-
padku uczniów klas V–VIII szkół 
podstawowych. W takim wypadku 
obowiązkiem gminy jest zapew-
nienie bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu dziec-
ka albo zwrot kosztów przejazdu 
dziecka środkami komunikacji pu-
blicznej. Powyższe zasady dotyczą 

dowozu uczniów do szkół obwo-
dowych. Oznacza to, że obowią-
zek dowozu lub zwrotu kosztów 
dojazdu do szkoły jest nałożony na 
gminę tylko wtedy, gdy uczniowie 
uczęszczają do szkoły obwodowej. 
Jeżeli uczeń uczęszcza do szkoły 
znajdującej się w  innej gminie, 
choćby szkoła była położona bli-
żej od szkoły w obwodzie gminy, 
w  której uczeń mieszka, gmina 
nie ma obowiązku zapewnienia 

bezpłatnego transportu ani zwro-
tu kosztów.

Dojazd do szkoły 
ponadpodstawowej
Uczniowie szkół ponadgimna-

zjalnych o dojazd do szkół muszą 
zatroszczyć się sami, samorządy 
nie ingerują w transport na tym 
poziomie edukacji. Wychodząc 
jednak naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów podjęte zostały rozmo-
wy z  kolejnym przewoźnikiem - 
Olsztyńskim Busem – który jest 
gotów uruchomić przejazdy do 
Działdowa. Problemem jest jed-
nak brak kierowców, z  którym 
boryka się nie tylko Olsztyński 
Bus, ale także obecni przewoźnicy 
funkcjonujący na trasie Lidzbark 
– Działdowo. W  związku z  tym 
Olsztyński Bus gotów jest podjąć 
współpracę z Powiatowym Urzę-
dem Pracy, gdzie organizowane 
są kursy na prawo jazdy kat. D 
(autobus) i podpisać trójstronne 

porozumienie: PUP – Olsztyński 
Bus – kierowca. Porozumienie 
polegać ma na zapewnieniu pracy 
kierowcy w firmie Olsztyński Bus, 
który w ramach kursu organizo-
wanego przez PUP. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do kontak-
tu z Powiatowym Urzędem Pracy.

Gdy dowozimy dziecko sami…
Jeśli rodzic zdecyduje się na sa-

modzielne odwożenie dziecka do 
szkoły, może wystąpić z  prośbą 
o  zwrot kosztów dojazdu. Proce-
dura uzyskania zwrotu nie jest 
jednak łatwa, bowiem konieczne 
jest podpisanie specjalnej umowy 
z lokalnym samorządem, w której 
zostaną określone warunki zwrotu. 
Jeśli jesteśmy zainteresowani taką 
formą, należy udać się w przypad-
ku lidzbarskiego samorządu do 
Centrum Usług Wspólnych, gdzie 
zostaniemy poinstruowani o kro-
kach, jakie należy podjąć w  celu 
uzyskania świadczenia.

Kto odpowiada za dowóz do szkół?

Podwyżki cena 
prądu, gazu oraz 
usług i produktów 
spowodowały, że 
większość samorządów 
w kraju wprowadziła 
politykę oszczędzania. 
Podobnie jest 
w Lidzbarku.

Racjonalne, gospodarcze po-
dejście Urząd Miasta i  Gminy 
zaczyna od siebie. – W  obliczu 
podwyżek cen, a zwłaszcza ener-
gii zależy nam na tym, by przez 
ten sezon zimowy przejść w kom-
forcie, ale też z oszczędnościami. 
Z tych powodów jako burmistrz 
zdecydowałem po godz. 24 wy-
łączać część oświetlenia ulicz-
nego w  mieście i  gminie oraz 
zrezygnować z  części iluminacji 
świątecznych. Wdrażając plan 
oszczędnościowy pod znakiem za-
pytania w tym roku stoi otwarcie 
lodowiska miejskiego i tegorocz-
na zabawa sylwestrowa – mówi 
burmistrz Maciej Sitarek. 

Jednostki organizacyjne urzędu 
również zostały zobowiązanie do 
przeanalizowania możliwości ob-
niżenia o 10% zużycia energii elek-
trycznej. Program oszczędzania 
w naszych szkołach został opraco-

wany w taki sposób, by w jak naj-
mniejszym stopniu oddziaływał na 
komfort uczniów. Nacisk położony 
został przede wszystkim na wyłącza-
nie światła w pomieszczeniach nie-
używanych, korytarzach, toaletach, 

wyłączanie urządzeń, które nie są 
niezbędne do prowadzenia zajęć. 

Już przed kryzysem poczyniliśmy 
kilka kroków w kierunku oszczęd-
ności. W mieście i gminie zreali-
zowanych zostało wiele inwestycji 

dotyczących wymiany ulicznych 
lamp sodowych na nowoczesne 
i  energooszczędne oprawy typu 
LED oraz wiele budynków uży-
teczności publicznej przeszło ter-
momodernizację.

Oszczędność energii, to znane i po-
wtarzane od lat nawyki, które wła-
śnie teraz, w obliczu podwyżek cen, 
a zwłaszcza energii, zyskują na szcze-
gólnym znaczeniu. Pilnujmy ich. Dla 
doba samych siebie i dobra ogółu.

Mieszkańcy oszczędzają, 
Gmina również

Wymianę lamp rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku
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Ocalić od zapomnienia

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.

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. Zachęcamy do 
odwiedzenia tych miejsc. 
Dbajmy o naszą wspólną 
historię.

W  jednym z poprzednich nume-
rów opisywaliśmy miejsca pamięci 
znajdujące się w lesie w okolicach 
jeziora Zwórzno. Podobnie jak 
w  tamtym przypadku, niewiele 
osób wie o istnieniu miejsca pamię-
ci w lesie koło wsi Bełk, oddalonej 
ok. 3 km od Lidzbarka. 13 listopada 
1944 roku zbrodniarze hitlerowscy 
zamordowali sześciu mieszkań-
ców wsi, w tym czterech z rodziny 
Czajkowskich. Mord był zemstą za 
śmierć córki sołtysa Rymackiego 
oraz współpracę z  partyzantami, 
którzy uznani zostali za wrogów 
Rzeszy Niemieckiej. O świcie 13 li-
stopada 1944 roku na podwórze 
Czajkowskich zajechały zmotoryzo-
wane oddziały Jagdkomando. Go-
spodarze otrzymali rozkaz ubrania 
się. 40-letni Ignacy, jego 68-letni 
ojciec Ignacy, 22 – letnia siostra 
Stefania i 38 – letni brat Zygmunt 
wyprowadzeni zostali do pobli-
skiego lasu i zamordowani. Ignacy 
Czajkowski (junior) zginął na skutek 
wielokrotnego uderzenia w głowę 
kolbą karabinu. Pozostałych roz-
strzelano, a ciała zakopano. Zwłoki 
zakopane były na głębokości 60 
cm, które następnie ekshumowa-
no. Józef Czajkowski, który przeżył 

te wydarzenia zeznał: „ (…) Zienta-
ra określał, w którym miejscu były 
strzały (…) brat Zygmunt dostał 1 
strzał w serce, ojciec miał 4 lub 5 
strzałów, a brat Ignacy miał z tyłu 
rozbitą głowę, siostra miała 2 lub 3 
strzały dane z tyłu w piersi i w szyję. 
Siostra była rozebrana do bielizny, 
brat miał ściągnięte buty długie 
i zabrana kurtkę skórzaną”.

Tego dnia w  tym samym miej-
scu rozstrzelani zostali Władysław 

Kawka i  Ignacy Romanowski, 
którzy zostali zabrania z  lotniska 
w Ciborzu, gdzie pracowali przy ko-
paniu rowów przeciwpancernych. 
Romanowski był bity i  zadźgany 
bagnetem. Zginął, ponieważ po-
dejrzewany był przez okupantów 
o  współpracę z  partyzantką, co 
okazało się nieprawdą. Władysław 
Kawka zginął od strzału w głowę. 

Wiosną 1945 r. ciała sześciorga 
zamordowanych zostały wykopa-

ne. Identyfikacja zwłok odbyła się 
na podstawie ubrań i przedmiotów, 
będących w posiadaniu ofiar. Bar-
dziej wartościowe rzeczy zginęły. 
Sześć trumien ustawiono w stodo-
le gospodarstwa Czajewo. Po kilku 
dniach, w kościele św. Wojciecha 
i na cmentarzu parafialnym w Lidz-
barku odbył się pogrzeb. Uczestni-
czyły w  nim rodziny zamordowa-
nych oraz okoliczna społeczność. 
Zamordowani pozostawili po sobie 
ponad 20-ścioro sierot i wdowy. Zgi-
nęli niewinnie. Pamięć o tych tra-
gicznych wydarzeniach przetrwała 
do dziś dnia i przetrwa kolejne dzie-
sięciolecia. Powtarzają ją mieszkań-
cy wsi oraz rodziny ofiar. 

Niemcy próbowali także schwy-
tać pozostałych członków rodziny 
Czajkowskich – Józefa i Bernarda 
Czajkowskich, którzy dzięki pomo-
cy bliskich skutecznie ukrywali się 
aż do wyzwolenia w styczniu 1945 
roku.  13 listopada tego roku była 
78 rocznica tego wydarzenia. 

Źródło: michał dzimira „lidzbark w czasie 

ii wojny światowe 1939 – 1945”, lidzbark, 

2015r.; artykuł „65. lat temu hitlerowcy doko-

nali tu mordu”, tygodnik działdowski

stefania czajkowska zginęła  
w wieku 22 lat

68-letni ignacy czajkowski 

40-letni ignacy romanowski 
dzieci zamordowanych oraz świadkowie tych wydarzeń w miejscu  
straceń, rok 2009
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Nasze UTW działa prężnie
W listopadzie 
obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień 
Seniora. Doceniamy 
ogromną rolę 
seniorów w naszym 
społeczeństwie i staramy 
się zwiększać integrację 
międzypokoleniową. 

Ogólnopolski Dzień Seniora był 
okazją do zorganizowania przez 
lidzbarski ośrodek kultury Powia-
towego Przeglądu Twórczości Ar-
tystycznej Seniorów. Nasi dojrzali 
Mieszkańcy pokazali jak wiele 
mają energii i  chęci do działa-
nia. Wydarzenie, dofinansowa-
ne przez Powiat Działdowski ze 
Starostą Działdowskim Pawłem 
Cieślińskim na czele, zgroma-
dziło prawie 100 seniorów pre-
zentujących swoje umiejętności 
aktorskie, wokalne, taneczne, 
poetyckie oraz kabaretowe. 
W  wydarzeniu udział wzięli: 
Dzienny Dom Senior + Lidzbark, 
grupy działające przy lidzbarskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku - 
teatralna „A, co”, wokalna „Nie-
zapominajki i literacka „Piórko”, 
grupa kabaretowo-teatralna 
„Tymczasowo zakręceni” – UTW 
Działdowo, w debiutanckim wy-
stępie Klub Senior + Wawrowo, 
lidzbarskie Stowarzyszenie „Po-
godna jesień” oraz grupa foto-
graficzna „ISSO” – działająca 
pod egidą MGOK w  Lidzbarku. 
Seniorzy prezentowali różnorod-
ne formy artystycznego wyrazu: 
teatr, taniec, poezja, śpiew, fo-
tografia. Finałem przeglądu było 
wręczenie wszystkim grupom sta-
tuetek, dyplomów i upominków. 
Po czym wszyscy uczestnicy prze-
glądu udali się do galerii „Nowa 
przestrzeń”, na poczęstunek 
przygotowany przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Dłutowa. 
Wydarzeniu towarzyszyły wysta-
wy malarstwa Aleksandry Rychcik 
oraz fotograficzna grupy ISSO.

Lidzbarscy seniorzy na co dzień 
gromadzą się na przeróżnego ro-
dzaju warsztatach oraz sekcjach 
organizowanych m. in. przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Spełniają się także artystycznie. 
Studenci zrzeszają się w  grupie 
literackiej „Piórko”, teatralnej 
„A, CO!”, a także wokalnej „Nie-
zapominajki”. Dla każdego coś 
dobrego. Kilka osób należących 
do Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Lidzbarku rozwija także swoją 
pasję fotografowania w  Grupie 
Fotograficznej ISSO działającej 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Lidzbarku. Dla miło-
śników sportu UTW oferuje tenis 
stołowy. Uczestnicy Grupy spoty-
kają się w każdą środę w Domu 
Senior+ o godzinie 17:00. W gru-

pie jest obecnie 12 osób o różnym 
stopniu umiejętności. Liderzy gru-
py, którymi są Pan Wiesław Fe-
renc i Sławomir Górecki, chętnie 
objaśniają technikę gry. - Warto 
doskonalić swoje umiejętności, 
refleks, taktykę, przewidywanie 
przeciwnika. Te zdolności mogą 
okazać się przydatne w zapowia-
danym Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Prezesa UTW. W tenisa 
stołowego można grać w każdym 
wieku, a na naukę nigdy nie jest 
za późno. Grupa jest otwarta, 
można dołączyć do grających – 
mówią członkowie sekcji. Pasjo-
natów jazdy na rowerze zachęca-
my natomiast do dołączenia do 
sekcji rowerowej prowadzonej 
przez Pana Tadeusza Modzelew-
skiego. 

Seniorzy rozwijają także swoje 
umiejętności językowe w zakre-
sie języka angielskiego. Zajęcia 
dla grupy początkującej prowa-
dzi pani Jolanta Borzymowska, 
dla grupy zaawansowanej nato-
miast – Pani Jolanta Nowińska. 
Chętnych do rozwinięcia swoich 
umiejętności komputerowych za-
praszamy do sekcji komputerowej 
prowadzonej przez Pana Łukasza 
Ruczyńskiego. 

Brydżowy czwartek. Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku prowadzi 
także sekcję brydża. 17 listopa-
da odbył się Finał Turnieju Bry-
dżowego. Seniorzy zebrali się 
w  siedzibie Dziennego Domu 
Pobytu Senior+, by poznać 
ostateczne wyniki rozgrywek. 
Wielki finał to podsumowa-

nie 27 rozgrywek brydżowych, 
które odbywały się w każdy 
czwartek. Na każdym talia z 52 
kart, kartka na zapisy, długopis. 
Padały hasła, których używają 
brydżyści: licytacja, atut, lewa, 
bez atu, itp...Na pewno to jest 
pasjonująca pełna emocji gra. 

Na podium uplasowali się: Kazi-
mierz Dywicki (I miejsce), Fran-
ciszek Watemborski (II miejsce) 
oraz Jerzy Wisiński (III miejsce). 
Puchary oraz pamiątkowe dy-
plomy zostały wręczone przez 
Burmistrza Lidzbarka Macieja 
Sitarka. 

Wszystkie sekcje:
1. Język angielski - grupa zaawansowana lektor Jolanta Nowińska
2. Język angielski - grupa początkująca lektor Jolanta Borzymowska
3. Komputerowa - informatyk Łukasz Ruczyński
4. Teatr "A, CO!" - instruktor Anna Wasielewska
5. Wokalna "Niezapominajki" - prowadzący Stanisław Deja
6. Brydżowa - lider Zygmunt Osmański
7. Tenisowa - lider Sławomir Górecki
8. Rowerowa - lider Tadeusz Modzelewski
9. Literacka - lider Wiesław Ferenc
10. Fotograficzna - prowadzący Zygmunt Mężykowski
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Sezon piłkarski zakończony
W minionym miesiącu 
lidzbarscy sportowcy 
nie próżnowali! 

Najpierw podopieczni UPKS 
Poncio 2010 zakończyli rundę 
jesienną I ligi trampkarzy C2 zwy-
cięstwem z klubem Iskra Narzym 
z wynikiem 1-4. Natomiast Dru-
żyna młodzików D2 UPKS Poncio 
2010 Lidzbark wygrała, z  kom-
pletem zwycięstw i tylko jednym 
straconym golem, swoją grupę 
w  rozgrywkach I  ligi WMZPN, 
awansując do ekstraklasy. 

W  ostatnim meczu rundy je-
siennej pokonali drużynę SMS 
Kurzętnik 8-0. Ale to nie koniec 
sportowych emocji. Lidzbarski 
Wel zakończył jesienną rundę. 
13 meczy, 1 runda, 7 wygranych, 
4 przegrane, 2 remisy, 4 miejsce 
w tabeli i 23 punkty, 24 strzelone 
bramki i 14 straconych. W całym 
poprzednim sezonie w ciągu 2 
rund Wel zdobył tylko 6 punktów 
więcej. Przed nami piłkarska wio-
sna! Te liczby to podsumowanie 
rundy jesiennej. Jednak zakończe-
nie jesiennej rundy rozgrywek to 
nie koniec sportowej rywalizacji. 

Przy okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości zainaugurowa-
liśmy Lidzbarską Ligę Halową 
2022/2023! To właśnie 11 listopa-
da wystartowała I ligowa kolejka. 

Przed pierwszym gwizdkiem 
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek  powitał wszystkich zebranych 
na Hali Sportowej przy ul. Nowej 
10. Zawodnikom życzył m.in. po-
wodzenia i gry fair play, a kibicom 
wspaniałych emocji. 

W tej kolejce padło 27 bramek, 
co daje 4,5 bramki na mecz. Po-
kazano 8 żółtych kartek, co daje 
1,3 kartki na mecz. 

Poziom rozgrywek uważamy za 
wysoki i naprawdę trudno wyty-
pować ostatecznych zwycięzców.

drużyna młodzika d2 Upks poncio 2010

lks Wel lidzbark

juniorzy Upks poncio 2010

juniorzy lks Wel lidzbark
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92 bramki, 20 żółtych 
i 2 czerwone kartki – tak 
przestawiają się statystyki 
pierwszych 3 kolejek 
Lidzbarskiej Ligi Halowej.

Po dwóch latach przerwy, wy-
startowała Lidzbarska Liga Ha-
lowa. W tegorocznej lidze udział 
bierze 12 drużyn, a w każdej kolej-
ce rozgrywanych jest 6 meczów. 
To pełnie emocji rozgrywki, które 
zapewniają mieszkańca coweek-
endowe sportowe atrakcje. 

Po III kolejkach mamy cztery dru-
żyny z kompletem zwycięstw, a są 
to: Super Sayanie, Black Squad, FC 
PoSeteczce i Amok. Zapowiada się 
ciekawa rywalizacja między tymi 
drużynami aż do samego końca 
rozgrywek. Najlepszymi strzelcami 
do tej pory z 7 bramkami na kon-
cie są: Sylwester Pieckowski (Super 
Sayanie) i Martyn Michalak (Black 
Squad). Najlepszym zawodnikiem 
I kolejki został Damian Olszewski 
(Actimel), zaś II kolejki – Patryk 
Godziszewski (BWB). Więcej infor-
macji na facebook’owym profilu 
MOSiR Lidzbark oraz stronie inter-
netowej www.mosirlidzbark.pl

Lidzbarska Liga Halowa

Wyniki iii kOlejki:

• FC POSETECZCE - OLD BOY 
lUtOcin 6:0
(Rzymowski x 2, Kamiński, Pod-
raska, Lech, Kościński)
• Labamba Bryńsk - Super 
sayanie 0:4

(Sylwester Pieckowski x 2, Mich. 
Rynkowski, S. Rynkowski)
• FC LAMAGA - ACTIMEL 6:4
 (D. Godziszewski x 2, Paw. 
Graszek x 2, Wągiel, Drza-
zgowski - Grotkowski x 2, 
Bulakowski x 2)
• FC DRIVER - BLACK SQUAD 2:4

(S. Perowicz, Orłowski - Micha-
lak x 3, Skonieczka)
• BWB - Young Boys Lidzbark 2:3
(D. Kornowski, P. Godziszewski - 
Konic, Zalewski, Zelmański)
• Amok - QMPLE 7:0
(M. Bartkowski x 2, K. Bartkow-
ski x 2, Fryc, Cybulski, Kalisz)

FC Lamaga labamba bryńsk

FC Driver

actimel

amok

black squad
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