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Wyrafinowana 
stylistyka, oryginalny 
dowcip, gagi słowne 
i sytuacyjne - to właśnie 
znajdziecie w spektaklu. 
A wszystko to na bazie 
znakomitych tekstów 
klasyków polskiego 
kabaretu. 

Frywolne kuplety, melodrama-
tyczne recytacje oraz piosenka 
literacka całość podana w ideal-
nych proporcjach. Vendetta ala 
Kobietta to udany melanż kaba-
retu z teatrem.

Cena biletu: 
przedsprzedaż -35 zł 
od 4 lutego - 40 zł.

Bilety do nabycia w MGOK 
ul. Sądowa 23 
tel. (23) 696 13 79

17 lutego 2023 r. 
o godz. 18:00, 
sala widowiskowa 
MGOK Lidzbark.

Spektakl kabaretowy Vendetta 
ala Kobietta już w lutym

Biblioteka zaprasza 
do Klubu Malucha

Maluchy spotykają się w każdą 
środę o godzinie 11:00 w budyn-
ku Miejsko – Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Co czeka na naszych 
najmłodszych mieszkańców? 
Kreatywne zabawy, poznawanie 

wartości literatury, wspólne gry 
i zabawy. 

A tak maluchy przygotowywały 
ostatnio wyjątkowe prezenty dla 
swoich babć i dziadków z okazji 
ich święta. 

Do udziału w zajęciach zapraszamy rodziców, 
opiekunów z dziećmi w wieku od 2 do 4 lat 
nie uczęszczających do przedszkola.

Organizatorami koncertu 
były: Szkoła Podstawowa nr 
1 w  Lidzbarku; Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w  Lidzbarku, 

Szkoła Podstawowa w Starym 
Dłutowie, Szkoła Podstawowa 
w Bryńsku, Szkoła Podstawowa 
w Kiełpinach.

Rozśpiewany Dzień Babci i Dziadka
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
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W Lidzbarku stanęła 
„Lodówka pełna dobra”

Dane nie kłamią. Kupujemy 
o  wiele więcej, niż jesteśmy 
w stanie skonsumować. Najczę-
ściej do kosza trafia żywność, 
bo nie wiemy, co zrobić z  za-
kupioną nadwyżką, gdy zbliża 
się jej termin przydatności do 
spożycia. Czasami zostało nam 
zbyt dużo jedzenia po rodzinnym 
spotkaniu lub po prostu zakupio-
ne produkty nie trafiły w  nasz 
smak. Z  tego powodu zamiast 
wyrzucać wciąż dobre jedzenie, 
możemy przekazać je innym. Do 
tego właśnie służy lidzbarska 
„Lodówka pełna dobra”. 

W  przypadku pozostawiania 
jedzenia w lodówkach obowią-
zuje podstawowa zasada: dzie-
limy się produktami, które sami 
chcielibyśmy zjeść i  otrzymać. 
W  lodówce możemy zostawić 
warzywa, owoce, ciasta, opa-
kowanie chleba, przetwory, 
a  nawet słoik z  zupą, której 
ugotowaliśmy zbyt dużo. Nie zo-
stawiamy natomiast surowego 
mięsa, produktów zawierających 
surowe jaja, artykułów nadpsu-
tych i alkoholu.

Społeczna lodówka, dzięki 
której można dzielić się dobrym 
jedzeniem, stanęła z inicjatywy 
Burmistrza Lidzbarka Macieja 
Sitarek i  dyrektor MOPS Anny 
Dziombowskiej przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Lodówka jest otwarta 7 dni w ty-
godniu. Z żywności może skorzy-
stać każdy, kto ma taką potrze-
bę. Jeśli macie jakieś pytania, 
sugestie – czekamy. Zadzwoń 
w  godzinach pracy MOPS, od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7:00 – 15:00 pod nr tel. 23 696 
15 06.

Zamysł jest bardzo 
prosty: masz za dużo 
jedzenia - włóż je do 
lodówki, potrzebujesz 
jedzenia - czeka ono 
na Ciebie w lodówce 
społecznej. 

 Do końca stycznia czekamy na 
zgłoszenia osób, na które moż-
na oddać swój 1,5%. 

Zgłoszenia przesyłać można 
na adres mailowy promocja@
lidzbark.pl. 

Ciebie to nic nie kosztuje, a dla 
potrzebujących to bardzo waż-
na sprawa.

Przekaż swoje 1,5% podatku
Jak co roku przygotowujemy listę organizacji Pożytku Publicznego oraz 
osoby z terenu naszej Gminy, na które można przekazać 1,5% podatku.

regulamin korzystania z Lodówki pełnej dobra:

•	 Z lodówki	może	korzystać	każdy,	kto	tego	potrzebuje.	
•	 Bierzesz	jedzenie	na	swoją	odpowiedzialność.
•	 Nie	bierz	wszystkiego	-	podziel	się	jedzeniem	z innymi	potrzebującymi.
•	 Wkładaj	tylko	jedzenie	przydatne	do	spożycia	z aktualną	datą	ważności.
•	 Jeżeli	w przygotowanym	przez	Ciebie	produkcie	występują	alergeny	

- napisz to wyraźnie na opakowaniu.
•	 Produkty	o  charakterystycznym	 zapachu	wkładaj	do	 szczelnych	 

opakowań.
•	 Potrawy	płynne	itp.	umieść	w szczelnym	pojemniku	tak,	aby	przy	

wyciąganiu nic się nie rozlało.
•	 Nie	niszcz	lodówki	i nie	oklejaj	jej	swoimi	ulotkami.
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W ramach projektu Paczka dla 
Seniora po raz pierwszy ruszy-
liśmy do stu Seniorów z naszej 
Gminy ze świątecznymi paczka-
mi. Niezależnie od tego co dzieje 
się wokół nas, każdy zasługuje 
na to, aby poczuć ducha Boże-
go Narodzenia.

Cieszymy się, że wręczając pacz-
ki naszym szanownym Seniorom 
udało się zaspokoić podstawowe 

ich potrzeby, jak również prze-
kazać im radość i przekonanie, 
że ktoś o nich myśli i pamięta 
– mówi Burmistrz Lidzbarka - 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w dystrybucji paczek. 
Wolontariuszom, młodzieży, 
Młodzieżowej Radzie Miejskiej, 
harcerzom, Radnym Rady Miej-
skiej, sołtysom, oraz pracowni-
kom MGOK.

Ponad 100 paczek 
dla seniorów
Wsparcie dla Seniora to temat, który w pewnym 
momencie stanie się bliski każdemu z nas – bądź 
to nasi bliscy, bądź my sami takiego wsparcia 
możemy potrzebować. 

Powitanie 
nowego roku to 
świetna okazja do 
podsumowania 
roku, który minął. 
W 2022 roku 
Gmina Lidzbark 
liczyła 13 866 
mieszkańców, w tym 
7534 mieszkających 
w mieście. 
Zameldowanie stałe 
uzyskało ponad 200 
osób. W ubiegłym 
roku 79 par zawarło 
związek małżeński. 
Pełnoletniość 
uzyskało natomiast 
130 mieszkańców 
naszej gminy. 
W roku ubiegłym 
w naszej gminie 
odnotowano 
179 zgonów oraz  
92 urodzenia:  
49 dziewczynek  
i 43 chłopców. 
Najpopularniejszym 
imieniem wśród 
dziewczynek okazało 
się imię – Laura i jak 
w roku poprzednim 
–  Maja, natomiast 
wśród chłopców 
– Antoni, Jan 
i Tymoteusz.

Od 1 stycznia 2023 nastąpiła zmiana harmonogramu 
odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej 
gminy, które obsługuje EZG Działdowszczyzna. 
Harmonogramy 
dla poszczególnych 
sektorów dostępne są 
na www.lidzbark.pl.

ZESKANUJ I SPRAWDŹ 
SWÓJ HARMONOGRAM

Lidzbark w liczbach

Terminy odbioru 
odpadów 
w poszczególnych 
sektorach miasta 
i gminy Lidzbark
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Złoty Jubileusz

Każda rocznica ślubu to uro-
czystość pełna wzruszeń i wspo-
mnień, jeśli zaś jest to rocznica 
50, to nabiera ona szczególnego 
znaczenia nie tylko dla samych 
par małżeńskich, ale także dla 
całego społeczeństwa. Złote 
Gody to rocznica niezwykła, tak 
jak niezwykli są ludzie, którzy 
przeżyli razem pół wieku.

W tym roku swoje Złote Gody 
świętowali Państwo:

•	Wanda	i Wojciech	Czaplińscy
•	Bogumiła	i Andrzej	Dybała
•	Jadwiga	i Kazimierz	Dywiccy
•	Teresa	i Kazimierz	Fereniec
•	Barbara	i Tadeusz	Godlewscy
•	Krystyna	i Jerzy	Grabowscy
•	Bożena	i Stefan	Karda
•	Małgorzata	i Zygfryd	Kościńscy
•	Ewa	i Marian	Kurkiewicz
•	Teresa	i Edward		Moszczyńscy
•	Teresa	i Jan	Pałkowscy
•	Halina	i Jan	Rompczyk

•	Elżbieta	i Andrzej	Rożyńscy
•	Kazimiera	i Roman	Rynkowscy
•	Józefa	i Ryszard	Tuzimek
•	Janina	i Kazimierz	Wasielewscy
•	Helena	i Józef	Wiącek
Z tej okazji przygotowywaliśmy 

specjalne wydarzenie w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury od-
znaczając małżonków medalami 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie i gratulując im wytrwałości, 
miłości i umiejętności wspólne-

go stawiania czoła wszelkim ży-
ciowym sytuacjom. 

Z  tego miejsca również pra-
gniemy pogratulować wszyst-
kim małżonkom, którzy w  tym 
roku obchodzą 60  lub większą 
rocznicę małżeństwa! Życzymy, 
aby mogli cieszyć się Państwo 
kolejnymi latami miłości i przy-
jaźni w dobrym zdrowiu. Niech 
wspólnie spędzane lata przyno-
szą same dobre chwile. 

Co roku bardzo 
ważnym wydarzeniem 
jest wyróżnienie 
Mieszkańców Gminy 
Lidzbark z 50-letnim 
stażem małżeństwa 
czyli tzw. Złote Gody. 

Spotkanie było jednocześnie 
okazją do odwiedzenia grup 
przedszkolnych, uczestnictwa 
w  zajęciach pokazowych oraz 
przekazaniu wspaniałych pre-
zentów. W  naszym przedszko-
lu naprawdę nie ma czasu na 
nudę. W  ciągu dnia Burmistrz 
Lidzbarka miał okazję wraz 

z  najmłodszymi uczestniczyć 
w balu karnawałowym, na za-
jęciach z wychowania fizycznego 
z wykorzystaniem najnowszego 
sprzętu czy początkach progra-
mowania.

Nowy podjazd przy lidzbarskim 
przedszkolu został dofinansowa-
ny ze środków PCPR.

Pierwsza tegoroczna inwestycja 
oficjalnie otwarta
Dokonali tego Marcel i Lenka w towarzystwie 
Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka oraz Dyrektor 
Przedszkola Miejskiego Anny Gużyńskiej. W ten oto 
sposób Przedszkole Miejskie w Lidzbarku wzbogaciło 
się o podjazd. Zdecydowanie ułatwi i usprawni on 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym, jak 
i rodzicom z wózkami.
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2022 - Wiele sukcesów i wiele doświadczeń 

•	 Pozyskaliśmy	 325	 500,00	
zł dla szkół z terenu Gminy Lidz-
bark w ramach programu „La-
boratoria Przyszłości”

•	 Ponad	4542	m2	parku	w cen-
trum miasta w końcu zyska nowe 
życie. Po wielu miesiącach przy-
gotowań i organizowania formal-
ności udało się nabyć park przy 
poczcie na ul. Dworcowej. 

•	 Otworzyliśmy	Klub	Seniora	
w Wawrowie. To drugie takie po 
Lidzbarku, dedykowane miejsce 
specjalnie dla Seniorów.

•	 Wspólnie	 z  gwiazdami	 Sa-
natorium Miłości otworzyliśmy 
tężnie solankową na lidzbarskim 
Bulwarze nad Welem

•	 Wybraliśmy	 nowego	 sołty-
sach w Kotach

•	 Lidzbarskie	 Srebrne	 Gody	
w kajaku

•	 Lidzbark	z 4	nagrodami	Cit-
taslow

•	 W połowie	lipca	swoją	pra-
cę rozpoczęła lidzbarska stacja 
podnoszenia ciśnienia wody zlo-
kalizowana przy ul. 3 Maja

•	 91	uczniów	odebrało	stypen-
dia za wyniki w nauce oraz bilety 
na Wyjazd Moich Marzeń

•	 Oficjalnie	 otworzyliśmy	
nowo wybudowaną drogę Koty 
– Wąpiersk, chodnik w  Dłuto-
wie, wyremontowaną ul. Że-
romskiego 

•	 Wymieniliśmy	 stare	 oświe-
tlenie na terenie całej gminy na 
nowe – ledowe i energooszczędne

•	 Lidzbarski	 Budżet	 Obywa-
telski - Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej za Przychodnią 
Zdrowia, czyli drugi etap pro-

Miniony rok to czas 
wielu inwestycji, 
ale także wydarzeń 
kulturowych, które 
wspólnie z lidzbarskim 
domem kultury, 
ośrodkiem sportu, 
sołectwami oraz 
wieloma innymi 
instytucjami udało 
się zrealizować. 
Poniżej lista kilku 
najważniejszych 
realizacji minionego 
roku. 

pozyskaliśmy 325 500,00 zł dla szkół z terenu Gminy Lidzbark w ramach 
programu „Laboratoria przyszłości”.

otworzyliśmy klub seniora w Wawrowie. to drugie takie po Lidzbarku, 
dedykowane miejsce specjalnie dla seniorów.

Wspólnie z gwiazdami sanatorium Miłości otworzyliśmy tężnie solanko-
wą na lidzbarskim bulwarze nad Welem.

Wybraliśmy nowego sołtysach w kotach.

Lidzbarskie srebrne Gody w kajaku.

W połowie lipca swoją pracę rozpoczęła lidzbarska stacja podnoszenia 
ciśnienia wody zlokalizowana przy ul. 3 Maja.

oficjalnie otworzyliśmy nowo wybudowaną drogę koty – Wąpiersk, 
chodnik w dłutowie, wyremontowaną ul. Żeromskiego.
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91 uczniów odebrało stypendia za wyniki w nauce oraz bilety na Wyjazd 
Moich Marzeń.

Wymieniliśmy stare oświetlenie na terenie całej gminy na nowe – ledo-
we i energooszczędne.

Lidzbarski budżet obywatelski - zagospodarowanie przestrzeni publicznej za 
przychodnią zdrowia, czyli drugi etap projektu, który mieszkańcy wybrali 
w ubiegłorocznym głosowaniu. 

przebudowaliśmy ulicę brzozową. nowy asfalt i kilkadziesiąt metrów 
nowego chodnika.

W Lidzbarku ponownie pojawił się autobus Fundacji ronalda Mcdonalda 
który przebadał 60 najmłodszych pacjentów pod kątem nowotworów

rządowy program wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników pGr 
w rozwoju cyfrowym, na który Lidzbark otrzymał prawie 1,3 mln zł 
zakończony. W ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty ppGr wydaliśmy 500 laptopów.

W hali sportowo-widowiskowej stanęła ścianka wspinaczkowa.otwarcie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 541 przy ulicy nowy rynek.

jektu, który mieszkańcy wybrali 
w ubiegłorocznym głosowaniu. 

•	 Przebudowaliśmy	ulicę	Brzo-
zową. Nowy asfalt i kilkadziesiąt 
metrów nowego chodnika

•	 W Lidzbarku	ponownie	poja-
wił się autobus Fundacji Ronal-
da McDonalda który przebadał 
60 najmłodszych pacjentów 
pod kątem nowotworów

•	 Rządowy	 program	 wspar-
cie dzieci i  wnuków byłych 
pracowników PGR w  rozwoju 
cyfrowym, na który Lidzbark 
otrzymał prawie 1,3 mln zł za-
kończony. W  ramach projektu 
„Wsparcie dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR wydaliśmy 500 
laptopów

•	 Otwarcie	 przebudowanej	
drogi wojewódzkiej nr 541 przy 
ulicy Nowy Rynek

•	 W hali	sportowo-widowisko-
wej stanęła ścianka wspinaczkowa

•	 VII	Gala	Sportu	–	pula	na-
gród przekazana na sport wy-
niosła ponad 175 tyś zł

•	 Wydaliśmy	100	paczek	świą-
tecznych dla Seniorów z naszej 
gminy

•	 W 2022	roku	wypłaciliśmy	
dodatek węglowy dla 2490 go-
spodarstw domowych na kwotę 
7 470 000zł.

•	 W grudniu	do	Lidzbarka	trafi-
ło 318 ton węgla, który mieszkań-
cy zakupić mogli w ramach zaku-
pu na preferencyjnych zasadach. 

Wydaliśmy 100 paczek świątecz-
nych dla seniorów z naszej gminy.

Vii Gala sportu – pula nagród przekazana na sport wyniosła ponad 175 tyś zł.
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W 103 rocznicę powrotu Lidzbar-
ka do Polski jak co roku uczciliśmy 
przy pomniku na Placu Hallera. 
Burmistrz Lidzbarka wspólnie 
z  radnymi Rady Miejskiej, Har-
cerzami, Druhami z OSP, Policją, 
przedstawicielami Nadleśnictwa 
Lidzbark oraz Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego złożyli kwiaty 
pomnikiem postawionym w hoł-
dzie tym, którzy wywalczyli wolny 
Lidzbark i  tym, którzy budowali 
II	Rzeczpospolitą.

Lidzbark świętuje powrót do Macierzy
18 stycznia 1920 r. to 
wyjątkowy dzień dla 
naszego miasteczka. 
To dzień, w którym 
Lautenburg znów stał 
się Lidzbarkiem. To dzień 
w którym Lidzbark wrócił 
na mapę odradzającej się 
Polski. 

18 stycznia w SP nr 1 w Lidzbar-
ku odbył się apel z okazji 103 – 
rocznicy powrotu Lidzbarka do 
Polski. Uczniowie pięknie przed-
stawili montaż słowno-muzyczny. 

Zaprezentowano także historię 
Lidzbarka oraz slajdy z  okresu 
międzywojennego. O znaczeniu 
wydarzeń sprzed 103 lat opowie-
dział historyk – Michał Dzimira. 

Zespół wokalny pod opieką Mar-
leny Komosińskiej oraz Natalia 
Szostek swoim występem – do-
pełnili żywą i ciekawą lekcję hi-
storii.

Cała społeczność szkolna pa-
mięta o doniosłych wydarzeniach 
z przeszłości Lidzbarka – i wszyscy 
z  pewnością będą też pamiętać 
o istocie święta 18 stycznia 1920 r.

Z ziemi włoskiej do Polski…

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku 
uczciła 103 – rocznicę  
Powrotu Lidzbarka do Polski. 
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Ocalić od zapomnienia

Wczoraj i dziś

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.

Bunkry z okresu 
II wojny światowej
Na terenie Gminy Lidzbark znaj-

duje się 6 schronów bojowych 
wybudowanych w ramach Pozycji 
Lidzbark Welski przez Wojsko Pol-
skie pod dowództwem generała 
Władysława Andersa. Powstały 
bezpośrednio przed wybuchem 
drugiej wojny światowej i pełni-
ły funkcję strategiczną względem 
Pozycji Mławskiej. Plan zakładał 
wybudowanie 14 schronów, 
jednak finalnie z powodu braku 
materiałów wybudowano ist-
niejące 6. Wszystkie schrony są 
identyczne, wzniesione według 
tej samej instrukcji. Są jedynymi 
polskimi umocnieniami na tere-
nie województwa warmińsko – 
mazurskiego. 

Pełniły one funkcję strategiczną 
względem Pozycji Mławskiej (osła-
niając ją od zachodu), która zosta-
ła z powodzeniem wykorzystana 
do obrony Polski przed agresją 
wojsk niemieckich we wrześniu 
1939 r. (bitwa pod Mławą). 

Umocnienia Pozycji Lidzbarskiej 
zostały wzniesione w  przeciągu 
ostatnich dwóch tygodni sierpnia 
1939r. Pozycja Lidzbarska miała 
charakter obronny. Wykonano ją 
pomiędzy jez. Lidzbarskim, a wsią 
Bełk, na południowym brzegu 
rzeki Wel. W ramach pozycji wy-
budowano wyłącznie obiekty do 
prowadzenia ognia jednobocz-

nego na 1 ckm. Pozycja Lidzbark 
miała za zadanie zabezpieczać od 
zachodu 20 DP Armii „Modlin” 
i Pozycję Mławską. Schrony lidz-
barskie zostały obsadzone przez 
żołnierzy następujących jedno-
stek stacjonujących w  mieście: 
Nowogródzka Brygada Kawalerii, 
3 Kompania Obrony Narodowej, 
ułani 25. Pułku Ułanów. We wrze-
śniu 1939r. w Lidzbarku nie toczy-
ły się poważniejsze walki (tylko 
patroli i małych pododdziałów), 
a na przedpolu zaobserwowano 
loty rozpoznawcze nieprzyjacie-
la. Do walk z  wykorzystaniem 
wybudowanych schronów Pozy-
cji Lidzbarskiej nie doszło. Kiedy 
w dniu 4 września 1939r. wojska 
niemieckie przerwały linię pod 
Mławą i Grudziądzem dowódca 
Nowogródzkiej BK gen. Włady-
sław Anders zarządził wycofa-
nie się z  Lidzbarka w  kierunku 
Warszawy. Czerwone liczby przy 
schronach dodano dla orientacji, 
nie odzwierciedlają żadnej orygi-
nalnej numeracji.

Schron 1
Lokalizacja: Obiekt znajduje się 

na północny - zachód od miasta, 
na wyniesieniu, po zachodniej 
stronie drogi Lidzbark - Wlewsk, 
nad brzegiem jeziora Lidzbar-
skiego, w pobliżu niewielkiego 
budynku magazynowego.  Kon-
strukcja: Ściany: żelbet (z pręta-
mi pionowymi i siatką przeciw-
odpryskową), grubość ściany 
czołowej 1,20 - 1,50 m, ściany 
tylnej 55 cm., Strop: żelbeto-
wy - nierównomiernie zbrojony, 
grubości 1 m. Obiekt na planie 
kwadratu, wejście wymiarów 
120 x 65 cm osłonięte przelot-
nią. Strzelnica o  profilu prze-
ciwrykoszetowym, po obu stro-
nach wejścia otwory strzelnicze. 
W obiekcie pozostałości szalunku 
z okresu budowy.

Schron 2
Lokalizacja: Obiekt znajduje się 

w południowej części miasta, na 
osiedlu domów jedno i wielo- ro-
dzinnych. Na terenie ogrodzonej 
posesji przy ul. E. Orzeszkowej.

Schron 3
Lokalizacja:  Schron zlokalizo-

wany po południowej stronie 
drogi z Lidzbarka do wsi Bełk, na 
wyniesieniu, przy krawędzi lasu, 
przed kolonijnymi zabudowania-
mi wsi Jamielnik.

Schron 4
Lokalizacja: Obiekt zlokalizowa-

ny w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi Lidzbark - Bełk, po jej pół-
nocnej stronie, w pobliżu krzyża 
przy-drożnego. Obiekt znajduje 
się w posiadaniu osoby prywat-
nej, która zamieszkuje w najbliż-
szych zabudowaniach.

Schron 5
Lokalizacja: Obiekt zlokalizowany 

w bezpośrednim sąsiedztwie zabu-
dowań kolonijnego gospodarstwa 
rolnego należącego do wsi Bełk. Zlo-
kalizowany na północy - zachód od 
wsi. Na posesji sąsiadującej ze schro-
nem mieszka właściciel schronu.

Schron 6
Lokalizacja:  Schron zlokalizo-

wany około 300 m na wschód 
od schronu nr 5, na najwyższym 
wyniesieniu terenu, z charakte-
rystyczną myśliwską amboną. 
Obiekt znajduje się na gruncie 
prywatnym - ten sam właściciel 
jak przypadku schronów (4) i (5).

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.
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Nowe auto dla OSP Kiełpiny

Nowy pojazd zostanie wprowa-
dzony do podziału, czyli włączo-
ny do służby i dysponowany do 
akcji w najbliższych dniach. Niech 
szybko wiezie na pomoc i zawsze 
wraca w pełnym składzie. 

Ogromne pieniądze – 
ogromna różnica
- To średni wóz ratowniczo-ga-

śniczy na podwoziu marki VOLVO 
– mówi Stanisław Machujski, 
prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kiełpinach. - Posiada zbior-
nik o  pojemności trzech tysięcy 
litrów oraz zbiornik na środek 
pianotwórczy o pojemności 300 
litrów. Szybkie natarcie znajduje 
się z boku samochodu, na dachu 
ma zainstalowane działko wodne. 
Pojazd posiada napęd na cztery 
koła oraz niezależne ogrzewanie 
przestrzeni autopompy co ułatwi 
prowadzenie akcji w czasie dużych 

mrozów. Dzięki staraniom naszych 
władz udało się spełnić wieloletnie 
marzenia oraz podnieść spraw-
ność bojową naszej jednostki. 
Dziękujemy – dodaje prezes.

Uroczystego przekazania 
pojazdu dokonał:
•	Burmistrz	 Lidzbarka	 Maciej	

Sitarek, 
•	Prezes	Zarządu	Powiatowego	

ZOSPRP Paweł Cieśliński
•	Prezes	Zarządu	Oddziału	Wo-

jewódzkiego ZOSP RP Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego Gu-
staw Marek Brzezin 
•	Wicewojewoda	 Warmińsko-

-Mazurski Piotr Opaczewski oraz 
•	Zastępca	 Warmińsko-Ma-

zurskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP st. bryg. To-
masz Ostrowki.

Koszt całkowity zakupu nowego 
średniego samochodu ratowni-

czo-gaśniczego VOLVO FL dla OSP 
w Kiełpinach wyniósł 907 986,00 
zł. Zakup ten był możliwy dzięki 
przeznaczeniu przez Radę Miej-
ską w  Lidzbarku 307 986,00 zł 
z budżetu gminy oraz pozyskaniu 

środków zewnętrznych. Komen-
dant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej wyasygnował na ten cel 
400 000,00 zł, 150 000,00 zł 
pozyskano ze środków Starostwa 
Powiatowego w Działdowie oraz 
50 000,00 zł ze środków budże-
tu Marszałka Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.

- Jednostka OSP Kiełpiny w pełni 
zasłużyła na ten wóz. Jednostka 
liczy obecnie 90 strażaków z cze-

go ponad 30 posiada szkolenia 
uprawniające do udziału w  ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych. 
Każdego roku notują około 60 
wyjazdów. Zakup ten z  pewno-
ścią przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa wszystkich miesz-
kańców Miasta i Gminy Lidzbark. 
Nowy pojazd na pewno wniesie 
spore ożywienie w szeregach stra-
żaków – mówi Burmistrz Lidzbar-
ka Maciej Sitarek.

Fabrycznie nowy, średni wóz ratowniczo-gaśniczy, 
został właśnie przekazany jednostce OSP KSRG 
Kiełpiny. Zakup samochodu wartego ponad 900 tys. 
zł. nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca władz 
naszej gminy z Komendą Główną PSP w Warszawie, 
Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym. 
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Lidzbarski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sekcja Rękodzieła
Pierwsza sekcja zaintereso-

wań, która powstała w ramach 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Lidzbarku to Sekcja Rękodzieła. 
Uczestnicy tej sekcji naprzemien-
nie zajmują się dwiema różnymi 
dziedzinami własnoręcznego two-
rzenia produktu.

Wikliniarstwo 
Wydawałoby się, że plecenie 

koszyków, podstawek, figurek 
jest łatwe. Może tak, ale trzeba 
poznać technikę wyplatania, ina-
czej plecionka rozpadnie się przy 

pierwszym użyciu. Wiadomości 
o cechach i właściwościach wikli-
ny przekazuje oraz szczegółowych 
wskazówek udziela lider grupy Je-
rzy Wisiński. 

Haft matematyczny 
Graficzny obraz wyszyty na 

papierze według ustalonego 
wzoru. Trzeba zwinności palców 
i umiejętności posługiwania się 
igłą. To przyjemna praca  wy-
magająca precyzji i  skupienia. 

Dążenie do pięknego efektu koń-
cowego ćwiczy cierpliwość, ale 
także wycisza i uspokaja. Wyha-
ftowanymi Sercami obdarowuje-
my naszych sympatyków, spon-
sorów i przyjaciół. Każde Serce 
jest spersonalizowane i posiada 
kolejny numer. Grupa spotyka się 
we wtorki o godz. 9.00 w MGOK, 
gdzie swoją pomocą i radą służy 
lider grupy Jerzy Wisiński, a tak-
że  Pani Justyna Rychcik instruk-
tor MGOK.

To już było…
W piątek 13 stycznia wykład pt. 

„Pomoc rodzinie, wsparcie dla 
osób starszych” poprowadziła 
dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Pani Katarzyna 
Napiwocka. Dowiedzieliśmy się 
o jaką pomoc możemy się starać 
my seniorzy. Na zadane pytania 
uzyskaliśmy wyczerpujące odpo-
wiedzi. 

*materiały przygotowane przez studentów 

uniwersytetu trzeciego Wieku

Dzień Babci i Dziadka       Stefania Sosnowska

W styczniu Babcia z Dziadkiem się radują
Gdy wnuki o nich pamiętają 
Z prezentami w dniu ich święta odwiedzają
Bardzo się tym cieszą 
Napatrzeć się wnukom nie mogą
Tak urosły, takie mądre
Zdziwienie jest ich ogromne
Babci ze wzruszenia łza się w oku kręci
Dziadzio wydaje się być dzielny
Szybko ciasto i słodycze wystawiają
I do stołu dzieciaki zapraszają
Rozmów i śmiechu przy stole nie ma końca
Niech Dzień Babci i Dziadka trwa do zachodu słońca       
     

Zima      Stefania Sosnowska

Biała  cudowna  zima 
Poprószyła  śniegiem
Zabieliła  wokół  drzewa
Ubrała  je w białe  sukienki .
Dzieci  sanki   wyciągnęły
I  na  górkę  zjeżdżać  popędziły
Buzie  uśmiechnięte  roześmiane 
Mrozem  ich  twarze wyszczypane .
Jasiu  Stasiu  i Marysia 
Roześmiani  na  sankach  śmigają
Przy  ich sankach  dzwonki  dzwonią
I  uszy  mile  łaskoczą .
Echo  śmiech  radości  niesie
I  zaraża  wokół  wszystkich
Biel  śniegu  dodaje  cudowny  nastrój 
Który się  udziela  wokół  wszystkim.

kącik literacki

Studenci UTW prezentują swoje sekcje oraz to 
co wydarzyło się u nich w ostatnim miesiącu. 
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Kup węgiel w preferencyjnej cenie

W 2022 roku do lidzbarskich 
gospodarstw domowych trafiło 
861 ton węgla, który mieszkańcy 
zakupić mogli w ramach zakupu 
na preferencyjnych zasadach. W 
ubiegłym roku wypłaciliśmy także 
dodatek węglowy dla 2490 go-
spodarstw domowych na kwotę 
7 470 000zł.

W tym roku ponownie można 
starać się o zakup węgla w pre-
ferencyjnej cenie.

Wypełniony wniosek należy zło-
żyć osobiście w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowej 
21	w	Punkcie	Obsługi	Interesanta	
na parterze od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy urzędu 
lub wysłać skan wniosku na adres 
mailowy: wegiel@lidzbark.pl 

Jeśli korzystałeś już z preferen-
cyjnego zakupu organizowanego 
przez Gminę Lidzbark przysługuje 
Ci zakup kolejnych 1500 kg. (max 
3000 kg na jedno gospodar-
stwo domowe).

Dane niezbędne do wypełnienia 
wniosku: 
	•	 imię	i	nazwisko,	
	•	 adres	zamieszkania,	
	•	 numer	telefonu,	
	•	 rodzaj	 węgla	 (groszek,	

orzech, ekogroszek, miał), 
	•	 ilość	potrzebnych	ton	(mak-

symalnie 1500 kg)
Wnioski dostępne są w Urzędzie 

oraz na stronie www.lidzbark.pl
Złożenia dokumentów oraz 

opłatę za węgiel należy dokonać 
do 7 kwietnia

Wznowiliśmy przyjmowanie wniosków  
na preferencyjny zakup paliwa stałego  
dla gospodarstw domowych.

Masz szaMbo Lub przydoMoWĄ 
oczyszczaLnię ściekóW

- koniecznie zGłoś ten Fakt W urzędzie!
 

W związku z koniecznością aktualizacji ewidencji 
zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych 

oczyszczalni ścieków zwracam się do mieszkańców 
Gminy Lidzbark, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia, 

o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego 
urządzenia i dostarczenie go do 

Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, 
 w terminie do 15 marca 2023 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Lidzbarku (pokój nr 18), na stronie internetowej 

www.bip.umig.lidzbark.pl 
w zakładce Ochrona środowiska, Ogłoszenia 

i komunikaty oraz u Sołtysów.

 Janusz Bielecki 
 z-ca Burmistrza

fotomigawka

W grudniu miało miejsce 
uroczyste otwarcie przebudowanej 
drogi przy ulicy Żeromskiego. Ten 
stosunkowo krótki odcinek ze 
względu na swoją infrastrukturę 
był bardzo kosztowny. Koszt 
inwestycji to blisko 6 000 000. 
Przebudowa obejmowała nie 
tylko infrastrukturę drogową, ale 
również odwodnienie ulicy oraz 
przebudowę sieci energetycznej. 
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Nowy lokal na mapie Lidzbarka

W ubiegłym roku udało się po-
bić kolejny rekord! Zebraliśmy 
46 518,29  zł. Czy w tym roku się 
uda? Wszystko zależy od Was! Za-
chęcamy wszystkich do przekazy-
wania gadżetów, które wesprą 
tegoroczne licytacje. W tym roku 
gramy na potrzeby walki z sepsą. 

Jak co roku, przygotowaliśmy 
dla Was wiele ciekawych atrakcji. 
Spotykamy się tradycyjnie na hali 
sportowo – widowiskowej. Koncer-
ty gwiazd, licytacje, tradycyjna już 

kawiarenka z pysznymi ciastami od 
naszych sołtysów, sala zabaw dla 
dzieci, ciepłe posiłki i wiele innych! 
Nie obędzie się także bez „Gwiazdy 
Wieczoru”. W tej roli zespół „Ło-
buzy” znany m.in. z takich hitów 
jak „Łobuz kocha najbardziej” czy 
„Zbuntowany Anioł”. 

Rozkład jazdy orkiestrowej nie-
dzieli w opisie godzinowym poni-
żej! Pamiętajcie! Gramy do końca 
świata i  jeden dzień dłużej! Do 
zobaczenia! 

Gramy bo lubimy! 
Siema! Już w ostatni weekend stycznia Lidzbark po 
raz kolejny zagra z WOŚP. 29 stycznia zapraszamy na 
31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Pub Jednorożec, bo o  nim 
mowa zlokalizowany przy ul. 
Ogrodowej to nowy punkt na 
gastronomicznej mapie Lidz-
barka. Zimne napoje, prze-
kąski i  przytulna atmosfera? 
Pub Jednorożec oferuje to 
wszystko. Jeśli nie pijecie al-
koholu - nie przejmujcie się! 
Pub przygotował pyszne drinki 
bezalkoholowe, zimową herba-
tę i doskonałą kawę z polskiej 
palarni, na długie posiadówki 
przy planszówkach. Dla miło-
śników słodkości znajdzie się 
także pyszne ciacho. Ściany 
lokalu zdobią zdjęcia starego 
Lidzbarka, które tworzą niepo-
wtarzalny klimat. 

Zachęcamy do śledzenia profilu 
Pubu na Facebooku.

Każdy z nas pamięta restaurację Jędruś i ma z nią milion wspomnień.  
Dla wielu z nas było to miejsce pierwszej pracy, dla innych miejsce 
pierwszych randek. W grudniu ubiegłego roku miejsce zyskało nowe życie. 

OD wczesnych godzin porannych 
kwesta uliczna wolontariuszy 
WOŚP

14:00 - Oficjalne Rozpoczęcie z 
31. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy z Młodzieżową 
Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lidzbarku

14:30 - występy artystyczne dzie-
ci i młodzieży z terenu Miasta i 
Gminy Lidzbark 

15:00 - licytacja gadżetów 
WOŚP oraz fantów pozyskanych 
od darczyńców 

15:30 - występy artystyczne dzie-
ci i młodzieży z terenu Miasta i 
Gminy Lidzbark 

16:00 - licytacja gadżetów 
WOŚP oraz fantów pozyskanych 
od darczyńców 

16:30 - koncert zespołu Ł O B U Z Y
17:30 - licytacja gadżetów WOŚP 

oraz fantów pozyskanych od dar-
czyńców 

18:00 - muzyczna podróż ze 
szkołą muzyki DoReMiFa

18:30 - licytacja gadżetów 
WOŚP oraz fantów pozyskanych 
od darczyńców - ostatnie okazje 
licytacyjne 

19.00 - Zakończenie 31. Finału 
WOŚP

Ponadto w programie:
- Strefa rekreacji  - rodeo, zjeż-

dżalnia,  ścianka wspinaczkowa, 
kącik kolorowych i plecionych 
atrakcji przygotowany MGOK

- Kawiarenka z gorącymi napo-
jami i swojskim ciastem przygoto-
wanym przez sołtysów oraz koła 
gospodyń wiejskich

Dojedź na finał WOŚP Welexem 
Szczegółowy rozkład jazdy na Fa-
cebook’u Lidzbarka

PROgRam:
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Gdzie 
kupić leki 
w weekend?

Każdy z nas lub naszych znajo-
mych przeżył w swoim życiu po-
dobną sytuację. Dlaczego apteki 
nie są czynne w nocy, w niedziele 
i święta, tak jak to miało miejsce 
jeszcze kilka lat temu? Problem 
z  dyżurami aptek trwa już od 
dłuższego czasu i nie jest to wina 
lokalnego samorządu. Dyżury ap-
tek na terenie całego powiatu wy-
znaczane są przez starostwo po-
wiatowe. To starostwo decyduje, 
która apteka powinna być czynna 
w nocy czy w dany weekend.

Problemem nie jest jednak 
decyzyjność, a  brak funduszy 
na utrzymanie nocnych czy 
weekendowych dyżurów aptek. 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
w  żaden sposób nie refunduje 
kosztów związanych z dyżurami. 
Te w 100% podejmują właścicie-

le aptek. Zyski, które przynoszą 
dyżury są w żadnym stopniu nie-
współmierne do tego jakie kosz-
ty ponosić muszą prowadzący 
aptekę – zaczynając od kosztów 
za energię elektryczną, opał czy 
wynagrodzenia dla dyżurujących 
pracowników. 

Apteki nie są utrzymywane z po-
datków lub składek, tak jak jest 
to w przypadku policji, pogotowia 
ratunkowego czy straży pożarnej. 
To prywatne firmy, które utrzymu-
ją się „na własną rękę”.

Starostwo Powiatowe ma zwią-
zane ręce jeśli chodzi o  dyżury 
aptek. Dopóki nie zajdą zmiany 
w przepisach, które umożliwią fi-
nansowanie dyżurów przez NFZ, 
problem z  dostępem do leków 
w porze nocnej będzie się utrzy-
mywał.

HaRmOnOgRam na najBlIżSzy kWaRTał

Niedziela, wieczór, święta. Chore dziecko czy 
ból zęba. Nagle okazuje się, że w domu nie ma 
tabletek przeciwbólowych albo syropu na kaszel. 
Apteki nie dyżurują, a jeśli jakaś jest otwarta, 
trzeba do niej dojechać kilkadziesiąt kilometrów, 
do sąsiedniego powiatu. 

Ambulatorium będzie czynne jak 
dotychczas w każdy weekend od 
piątku od godziny 22:00 do nie-
dzieli do godz. 12:00  oraz w świę-
ta ustawowo wolne od pracy.  

Każda osoba posiadająca Lidz-
barską Kartę Mieszkańca może 
skorzystać z usług za darmo! Oso-
by niebędące mieszkańcami gmi-
ny Lidzbark za świadczenie usług 
będą musiały zapłacić 70 zł. Jeżeli 
jeszcze nie posiadasz karty, przy-
łącz się do Programu „Lidzbarska 
Karta Mieszkańca”. 

Do otrzymania Lidzbarskiej Karty 
Mieszkańca uprawniona jest osoba, 
która:
•	rozlicza	podatek	dochodowy	

w Działdowie oraz deklaruje, że 
jego miejscem zamieszkania jest 
Gmina Lidzbark,

•	osoba,	która	jest	rolnikiem	utrzy-
mującym się wyłącznie z rolnictwa
•	dzieci	do	ukończenia	18	roku	życia,	

a kontynuujący naukę do 25 roku życia.
Wnioski do pobrania w pokoju nr 1 

Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku 
oraz na stronie internatowej.

Lidzbarskie 
ambulatorium
5  stycznia 2023 podpisana została kolejna umowa 
dotycząca świadczenia usług nocnej i świątecznej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. 
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Dzięki temu problem z dojaz-
dem do centrum naszego wo-
jewództwa został rozwiązany. 
Autobus kursuje m. in. przez 
Nowe Miasto Lubawskie, Luba-
wę czy Ostródę, które również 
są częstym kierunkiem naszych 
mieszkańców. 

Nowa linia uzupełni rozkład 
odjazdów z Lidzbarka, który 
obejmuje już m. in. dojazd do 
Działdowa czy Żuromina. Poni-
żej pełen rozkład autobusów 
kursujących na terenie Gminy 
Lidzbark. 

Od 6 lutego swoje kursowanie 
wznawia także lidzbarski Welex.

Nowe połączenie autobusowe z Lidzbarka 
2 stycznia 
uruchomiona 
została nowa  
linia autobusowa 
na trasie  
Lidzbark – Olsztyn.  
Autobus kursuje 
od poniedziałku do 
soboty włącznie,  
3 razy dziennie. 


