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Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? 
Możesz zwiększyć limit zużycia energii 
elektrycznej do 3 MWh w 2023 r.

Wsparcie dla rodzin wielodziet-
nych posiadających Kartę Dużej 
Rodziny obejmuje:
•	Gwarancję	 stosowania  cen	

z  roku	 2022  w  rozliczeniach	
z odbiorcami	za	dostawy	energii	
w roku	2023,
•	Zwiększenie	 limitu	preferen-

cyjnego	zużycia	energii	elektrycz-
nej do	3MWh	*
Mieszkańcy	 Gminy	 Lidzbark	

stosowne	dokumenty	mogą	zło-
żyć	w Salonie	sprzedaży	Energa	

w Działdowie,	ul.	Waryńskiego	5.
Po	przekroczeniu	limitu	w wy-

sokości	3	MWh,	za	każdą	zużytą	
kWh	będzie	 rozliczany	wg	 cen	
obowiązujących	 w  taryfie	 da-
nego	 przedsiębiorstwa	 z  roku	
2023,	 odpowiednio	 według	
ceny	wolnorynkowej	 (obowią-
zującej	 z  zapisów	 umownych	
pomiędzy	 nim,	 a  jego	 sprze-
dawcą	energii).
W  jaki	 sposób	 wnioskować	

o przyznanie	limitu	3	MWh	przez	

posiadacza Karty Dużej Rodziny?
•	Posiadacz	 Karty	 powinien	

złożyć OŚWIADCZENIE do	przed-
siębiorstwa	 energetyczne-
go  (wykonującego	 działalność	
gospodarczą	w zakresie	obrotu	
energią	 lub	 dystrybucją	 ener-
gii	 elektrycznej)	 o  spełnianiu	
przez	tego	odbiorcę	warunków	
pozwalających	uznać	go	za	od-
biorcę	uprawnionego.
•	Składając	 oświadczenie	 po-

siadacz Karty podaje numer Kar-

ty	Dużej	Rodziny	i załącza	kopię	
tej Karty (przedsiębiorstwo może 
żądać	do	wglądu	ważną	Kartę).
Rodzic,	który	nabył	uprawnie-

nia	 do	 KDR	 w  trakcie	 2023  r.	
lub	nabył	nieruchomość	może	

złożyć	oświadczenie,	jednak	li-
mit	zużycia	energii	stosuje	się	
proporcjonalnie do liczby mie-
sięcy	w 2023	r.,	rozpoczynając	
od	 miesiąca,	 w  którym	 złożo-
no	oświadczenie.

Aby	duże	rodziny	mogły	skorzystać	z zamrożenia	cen	prądu	do	limitu	3	MWh	rocznie,	
niezbędne	jest	złożenie	oświadczenia	o spełnieniu	warunków.	Duże	rodziny	muszą	
załączyć	skan	Karty	Dużej	Rodziny	(ważny	numer	karty).	Dokumenty	należy	złożyć	
w spółce	energetycznej,	w której	gospodarstwo	się	rozlicza.	Oświadczenie,	zgodnie	
z zapisem	w ustawie	art.	9	ust.	9	ustawy,	należy	złożyć	niezwłocznie,	w postaci	
papierowej	lub	elektronicznej	nie	później	niż	do	dnia	30	czerwca	2023	roku.

W	wrześniu	minie	7	lat	
odkąd	swoją	działalność	
rozpoczęło	Stowarzyszenie	
Psia	Przystań.	To	dzięki	
jego	działalności	dziesiątki	
zwierzaków	znalazły	swój	
nowy	dom.	

Członkowie	 obecnego	 stowa-
rzyszenia	 swoją	działalność	 roz-
poczęli	już	w	2015	roku	kiedy	to	
z	 inicjatywy	 trzech	 mieszkanek	
Lidzbarka	-	Iwony	Gołębiowskiej,	
Beaty	 Jagodzińskiej	 i	 Dominiki	
Benke,	 które	 podjęły	 się	 opieki	
nad	 zwierzętami	 i	 organizowa-
niu	adopcji	-	po	spotkaniu	władz	
miasta,	lekarzy	weterynarii,	stra-
ży	miejskiej,	policji	i	zaintereso-
wanych	 mieszkańców,	 podjęto	
decyzję	o	utworzeniu	w	Lidzbarku	
miejsca	czasowego	przetrzymania	
bezdomnych	psów.	Pierwszy	kojec	

stanął	w	Ciechanówku.	Po	dwóch	
miesiącach	kojec	przeniesiono	do	
Lidzbarka	i	niedługo	pojawiły	się	
kolejne	 dwa.	 5	 września	 2016	
roku	swoją	działalność	rozpoczę-
ło	Stowarzyszenie	Psia	Przystań,	
które	objęło	pieczę	nad	lidzbar-
skim	przytuliskiem.	
Jak	co	roku	Burmistrz	Lidzbarka	

Maciej	Sitarek	podpisał	umowę	
na	realizację	działań	statutowych	
stowarzyszenia.	W	imieniu	Miesz-
kańców	przekazał	ją	na	ręce	pre-
zesa	Grzegorza	Lemańskiego.	To	
zadanie realizujemy przy udziale 
Wolontariuszy	o	dobrych	sercach.	
Dzięki	zaangażowaniu	dziesią-

tek	 wolontariuszy,	 którzy	 przez	
siedem	dni	w	tygodniu	bez	wzglę-
du	na	pogodę	dbali	o	zwierzaki,	
bawili	 się	 z	nimi,	wyprowadzali	
na	spacer	nowy	dom	znalazło	do	
tej	pory	ponad	400	psów	i	dzie-
siątki	kotów.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem 
to postęp, wspólna praca to sukces”– Henry Ford
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Rekrutacja do szkoły po raz pierwszy online
Szkoła	podstawowa	w	sąsiedztwie,	czy	upatrzona	podstawówka	poza	tzw.	obwodem	ucznia?	W	poniedziałek,	13	lutego	wystartowała	
rekrutacja	do	klas	pierwszych	szkół	podstawowych	na	rok	szkolny	2023/2024.

Oficjalnie	 nominacja	 została	
przekazana	przez	Bogdana	Me-
inę,	 Dyrektora	 Departamentu	
Ochrony	 Środowiska	 Urzędu	
Marszałkowksiego	 Wojewódz-

twa	 Warmińsko-Mazurskie-
go.	 Marcin	 Modrzewski	 pracę	
w  parku	 rozpoczął	 w  2010	 r.	
na	stanowisku	strażnika	parku,	
natomiast przez ostatnie lata 

obejmował	 stanowisko	 głów-
nego	 specjalisty	 ds.	 ochrony	
przyrody	i krajobrazu.	Gratulu-
jemy	i życzymy	powodzenia	na	
nowym	stanowisku.	

Nowe kierownictwo w Welskim 
Parku Krajobrazowym
Po	przejściu	na	emeryturę	dotychczasowego	wieloletniego	Dyrektora	Parku,	
Krzysztofa	Główczyńskiego	obowiązki	zostały	powierzone	Marcinowi	Modrzewskiemu.

Zapisz	swoje	dziecko	do	dowol-
nej	szkoły	podstawowej	bez	wy-
chodzenia	z domu.	Od	tego	roku	
wystartował	 elektroniczny	 sys-
tem	rejestracji	uczniów	do	szkół	
podstawowych	 i  przedszkoli.	
Wszystko	w ramach	dofinanso-
wania	na	e-administrację,	która	
sukcesywnie	wdrażana	jest	w na-
szych	 szkołach	 oraz	 Centrum	
Usług	 Wspólnych.	 To	 niezwy-
kłe	ułatwienie,	szczególnie	dla	
tych,	 którzy	 nie	 mogą	 dotrzeć	
do	 danej	 szkoły	 w  godzinach	
jej	pracy.	Dzięki	wprowadzeniu	
e-administracji	 kończy	 się	 era	
noszenia	kartek	do	sekretariatu	
i stania	w kolejkach	do	złożenia	
wniosku.	

Uwaga! zapisy 
dziecka możliwe są 
tylko przez system 
elektroniczny. Nie 
posiadasz podpisu 
elektronicznego, 
bądź bankowości 
elektronicznej? 
wydrukuj wypełniony 
wniosek, podpisz 
i przynieś do 
sekretariatu szkoły.

Ważne! do wniosku 
załączyć można 
pliki np. w postaci 
zaświadczeń 
o posiadanym przez 
dziecku orzeczeniu. 

W ten	sam	sposób	przeprowa-
dzona	 zostanie	 rekrutacja	 do	
żłobka	 miejskiego,	 o  czym	 bę-
dziemy	informować	w kolejnych	
miesiącach.	

•	 13	 lutego	 startują	 zapisy	
dzieci	 do	 klasy	 pierwszej	 Szkoły	
Podstawowej	 nr	 1	 z  Oddziałami	
Dwujęzycznymi	 i  Sportowymi	
im.	 Tadeusza	 Kościuszki,	 Szkoły	
Podstawowej	nr	2	z Oddziałami	
Dwujęzycznymi	i Sportowymi	im.	
Szarych	 Szeregów,	 Szkoły	 Pod-
stawowej	w Bryńsku	oraz	Szkoły	
Podstawowej	 im.	Henryka	Sien-
kiewicza	w Dłutowie.

•	 1	 marca	 startują	 zapisy	 do	
Przedszkola	 Miejskiego	 w  Lidz-
barku,	Oddziału	Przedszkolnego	
w Szkole	Podstawowej	im.	Hen-
ryka	Sienkiewicza	w Starym	Dłu-
towie	i Oddziału	Przedszkolnego	
w Szkole	Podstawowej	w Bryńsku

Link	do	zapisów	dla	
rodziców	/opiekunów	
prawnych  https://
rekrutacje-gminalidzbark.
pzo.edu.pl/

Więcej	 informacji	 na	 temat	
zapisów	na	stronie	BIP	Centrum	
Usług	Wspólnych.

Informacje	o rekrutacji	
do	innych	placówek	na	
terenie	naszej	Gminy,	której	
organem	prowadzącym	
nie	jest	Gmina	Lidzbark	
można	uzyskać	kontaktując	
z wybraną	placówką.
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Zebrania sprawozdawcze, w gminnych 
jednostkach OSP na półmetku

Korzystając	z zimowej	aury	lidz-
barska	 jednostka	 Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej	 zorganizowała	
jednocześnie	ćwiczenia	oraz	po-
kazy	 dla	 Młodzieżowej	 Drużyny	
Pożarniczej	 z  ratownictwa	wod-
nego	i lodowego.	
Dobór	i użycie	sprzętu	będące-

go	na	wyposażeniu	jednostki	oraz	
szybkość	podjęcia	ratownictwa	to	
kluczowe	elementy,	które	mogą	
decydować	o zdrowiu	i życiu	osób	
znajdujących	się	w wodzie	z róż-
nych	przyczyn.	Aktualnie	 trwają	
zapisy	nowych	członków.	Zachę-
camy	do	wstąpienia	w ich	szeregi.

Wstąp do lidzbarskiej OSP
Im	wiatr,	deszcz	i lodowata	woda	niestraszna.	
Druhowie	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w Lidzbarku	
podczas	ćwiczeń	pracowali	nad	efektywnością	
swoich	działań	oraz	współdziałaniem	w sytuacjach	
stresowych.	A to	wszystko	dla	naszego	poczucia	
bezpieczeństwa.	
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W ostatnich	tygodniach	na	te-

renie	gminy	odbyły	się	Zebrania	
Sprawozdawcze	 Ochotniczych	
Straży	 Pożarnych	 za	 rok	 2022.	
Do	 tej	 pory	 spotkania	 odbyły	
jednostki	 w  Bryńsku,	 Jeleniu,	
Wąpiersku,	 Słupie	oraz	Nowym	
Dworze.	 Standardowo	były	one	
okazją	do	sprawozdań	z działal-
ności	OSP,	sprawozdań	finanso-
wych,	sprawozdań	komisji	rewi-
zyjnych oraz udzielenia zarządom 
absolutorium	za	ubiegły	rok.	Na	

zebraniach	przestawiono	również	
plany	działalności	jednostek	i pla-
ny	finansowe	na	rok	2023.	
Druhowie	z Jelenia	tradycyjnie	

już	 połączyli	 zebranie	 sprawoz-
dawcze	swojej	jednostki	z balem	
karnawałowym,	w którym	poza	
strażakami	 udział	 wzięli	 także	
zaproszeni	goście.	

Przed nami jeszcze zebrania 
sprawozdawcze	 w  Kiełpinach,	
Tarczynach,	 Starym	 Dłutowie	
i Lidzbarku.	

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”.
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Co	prawda	za	oknem	
jeszcze	zimowa	aura,	
jednak	u nas	to	już	czas	
na rozpoczęcie realizacji 
tegorocznego	budżetu	
inwestycyjnego.

klonowo
Dobiega	końca	kolejny	etap	bu-

dowy	drogi	w	Klonowie.	To	kon-
tynuacja	inwestycji,	która	rozpo-
częta	była	w 2020	roku.	W 2022	
roku	firma	KAMEX	położyła	ko-
lejne	prawie	600	metrów	kwa-
dratowych	drogi	za	niespełna	80	
tysięcy	zł.	W tym	roku	powstaje	
kolejne	280	m	bieżących	drogi	
z kostki	co	daje	560	m	kwadra-

towych.	Dzięki	temu	cała	droga	
z Klonowa,	aż	do	przejazdu	ko-
lejowego	zostanie	utwardzona.	

ul. bukowa 
Na	osiedlu	Skarpa	trwają	pra-

ce	przy	rozbudowie	drogi	na	ul.	

Bukowej.	 W  ramach	 inwesty-
cji	 powstaje	 tam	 też	 parking	
z  kostki	 .	 Całkowita	 wartość	

inwestycji realizowanej prze 
firmę	 KAMEX	 to	 blisko	 50	 ty-
sięcy	złotych.

Trwa realizacja tegorocznych inwestycji

klonowo ul. bukowa

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

Dzięki	 temu	 problem	 z  dojaz-
dem	do	centrum	naszego	woje-
wództwa	został	rozwiązany.	Au-
tobus	kursuje	m.	in.	przez	Nowe	
Miasto	 Lubawskie,	 Lubawę	 czy	
Ostródę,	 które	 również	 są	 czę-
stym	kierunkiem	naszych	miesz-
kańców.	 Nowa	 linia	 uzupełnia	
rozkład	 odjazdów	 z  Lidzbarka,	
który	obejmuje	już	m.	in.	dojazd	
do	Działdowa	czy	Żuromina.	
Nowe	linie	autobusowe	były	od-

powiedzią	 na	 prośby	 niezmoto-

ryzowanych	mieszkańców,	którzy	
potrzebowali	 np.	 dostać	 się	 do	
lekarza	w Olsztynie	czy	do	jechać	
do	 pracy	 w  Nowym	 Mieście	 Lu-
bawskim.	 Dzięki	 temu	 przestali	
być	 zdani	 na	 łaskę	 rodziny	 czy	
sąsiada,	który	zobowiązał	się	za-
wieźć	 ich	 w  konkretne	 miejsce.	
Nie	każdy	ma	prawo	jazdy	własny	

samochód,	a potrzebuje	dojechać	
do	 urzędu,	 aby	 załatwić	 ważne	
sprawy,	do	sklepu,	banku,	ośrod-
ka	 zdrowia	 czy	 na	 rehabilitację.	
Problem	polega	 jednak	na	 tym,	
że	obecnie	autobus	jeździ	niemal	
pusty.	 Z  każdego	 kursu	 korzysta	
jedna,	czasem	dwie	osoby.	Auto-
bus,	który	z Lidzbarka	do	Olsztyna	

kursuje	3	razy	dzien-
nie	nie	jest	w stanie	
zarobić nawet na 
przysłowiowe	paliwo.	
Cena	 biletu	 do	

Olsztyna	to	30	zł,	co	
w dwie	strony	daje	
60	 zł.	 Patrząc	 na	
obecne ceny paliw 
nie	ma	możliwości,	
żeby	w takiej	kwo-
cie dojechać autem 
do	Olsztynem.	
Jeśli	 sytuacja	 się	

utrzyma,	przewoźnik	
zmuszony zostanie 
do zawieszenia li-
nii,	co	skutkuje	po-
wrotem	 do	 punktu	
wyjścia	i ponownym	
brakiem	transportu	
dla znacznej czę-
ści	mieszkańców.

Połączenie Lidzbark - Olsztyn mało popularne

Otrzymujemy	 wiele	 zgłoszeń	
od	 mieszkańców	 i  sołtysów.	
Cały	 czas	 monitorujemy	 stan	
dróg	i jak	tylko	warunki	atmos-
feryczne	się	poprawią	i ustabili-
zują,	a wilgotność	nawierzchni	
będzie optymalna rozpocznie-
my	 mechaniczne	 równanie	

nawierzchni	 dróg	 gminnych.	
W bieżącym	roku	po	raz	pierw-
szy	gminne	drogi	równać	będzie	
Firma	 Handlowo-Usługowa	
„Kamex”.	Właśnie	podpisaliśmy	
umowę na bieżące utrzymanie 
dróg,	a także	na	dostawę	kru-
szywa.

Podpisaliśmy umowę na dostawę 
kruszywa i równanie dróg
Częste	wahania	temperatur,	naprzemiennie	przymrozki	
i odwilże	pozostawiają	ubytki	w nawierzchniach	
drogowych.	Dodatkowo	inwestycje	budowlane	
i infrastrukturalne	na	terenie	gminy	prowadzone	
w tym	okresie	i związany	z tym	ruch	ciężkich	pojazdów	
dodatkowo	negatywnie	wpływa	na	stan	dróg,	które	
zgodnie	z prawem	są	ogólnodostępne.	
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Czterdzieści tysięcy złotych więcej!
Takiego	rekordu	to	
nawet my się nie 
spodziewaliśmy!	 
Dzięki	Wam	zebraliśmy	
w tym	roku	zawrotne	
83 715,08 zł.	 
To	o 40	tysięcy	złotych	
więcej	niż	w ubiegłym	
roku!	Prawie	dwa	razy	
tyle	ile	w 2022	roku!

 
Lidzbarski	 finał	 Wielkiej	 Or-

kiestry	 Świątecznej	 Pomocy	
w  tym	 roku	 zaskoczył	 wszyst-
kich!	A wszystko	to	dzięki	Wam!	
Kwota	ponad	80	tysięcy	złotych	
zwaliła	 nas	 wszystkich	 z  nóg.	
Zeszłoroczny	rekord	licytacji	to	
27	tysięcy,	a w tym	roku	to	po-
nad	40	tysięcy!	Hitem	tegorocz-
nych	licytacji	okazały	się	złote	
i  srebrne	 serduszko	 od	 pana	
Mariusza	Jagodzińskiego	z fir-
my	Złoto	Srebro	Zegarki	-	Lidz-
bark.	Złota	wersja	tego	gadżetu	
została	sprzedana	za	4000	zł,	
a srebrna	za	4500	zł.	Do	każde-
go	serduszka	dołączony	został	
prezent	 niespodzianka.	 Szczę-
śliwym	 kupującym	 został	 pan	
Wojciech	Nisgorski	z Wąpierska.	
Złote	serduszko	od	Jubiler	Kieca	
Działdowo	sprzedane	zostało	za	
3600	zł.	Emocjonującą	licytację	
wygrał	pan	Tomasz	Krajewski.	
Kolejne	Top	aukcje	to	weekend	
w domku	letniskowym	od	Tan-
kOil	Państwa	Rehmus	za	1500	
zł,	tona	pelletu	od	pana	Micha-
ła	Breski	 -	1400	zł	oraz	roczny	
zapas	 pizzy	 od	 Andrew	 Crispy	
Chicken	Pizza	&	Burger's	-	1200	
zł.	W tym	roku	po	raz	pierwszy	
wspólnie	z nami	zagrała	Szko-
ła	 Podstawowa	 w  Dłutowie,	
która	do	tej	pory	organizował	
finał	 WOŚP	 u  siebie	 w  Dłuto-
wie.	Ogromne	podziękowania	
dla	wszystkich	licytujących,	dar-
czyńców	i sponsorów.	Bez	Was	
nie	byliśmy	w stanie	zlicytować	
wszystkich	fantów	na	tegorocz-
nym	finale.	To	ogromne	wyzwa-

nie	 na	 przyszły	 rok.	 Jesteśmy	
ciekawi	czy	uda	nam	się	po	raz	
kolejny	pobić	rekord.	Poprzecz-
ka	jest	zawieszona	bardzo	wy-

soko,	ale	jesteśmy	przekonani,	
że	 mając	 takie	 wsparcie	 od	
naszych	 mieszkańców	 wszyst-
ko	 jest	 możliwe!	 Dziękujemy	

wszystkim	 razem	 i  każdemu	
z osobna!	Każdemu,	kto	dołożył	
najmniejszą	cegiełkę.	
Nieskromnie	 całym	 Sztabem	

Lidzbarskiego	WOŚPu	melduje-
my	wykonanie	zadania.	
Pamiętajcie,	 gramy	 do	 końca	

świata	i jeden	dzień	dłużej!	Siema!
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Czy	wiecie,	że	
komunikacja	
smsowa jest jedną 
z najefektywniejszych	
form	przekazu? 

Urząd	 Miasta	 i  Gminy	 w  Lidz-
barku	uruchomił	System	Powia-
damiania	SMS.	Jest	to	bezpłatny	
kanał	przekazu	informacji	skiero-
wany	 głównie	 do	mieszkańców	
naszej	gminy.

Mogą	z niego	korzystać	wszy-
scy,	którzy	się	zarejestrują,	przez	
jeden	 z  poniższych	 sposobów.	
Do	tej	pory	do	System	Powiada-
miania	SMS	zapisało	się	ponad	
100	osób.	
Zapisz	się
Wystarczy	 wypełnić	 formularz	

zgłoszeniowy	dostępny	na	 stro-
nie	 www.lidzbark.pl,	 w  którym	
musimy	 podać	 numer	 swojego	
telefonu	komórkowego,	wybrać	
odpowiednią	kategorię,	do	któ-
rej chcemy się przypisać oraz za-

akceptować	regulamin	i wyrazić	
zgodę	na	przetwarzanie	danych	

osobowych.	 Dodatkowo	 można	
zarejestrować	się	także	składając	

wypełniony	 papierowy	 formu-
larz	w pokoju	nr	1	Urzędu	Miasta	
i Gminy	w Lidzbarku	w godzinach	
pracy	urzędu.	
Obiecujemy,	że	bezpłatnie	bę-

dziemy	informować	Was	między	
innymi	 o  wszelkich	 przerwach	
w dostawie	wody,	ewentualnych	
zagrożeniach	lub	po	prostu	o nad-
chodzących	wydarzeniach	kultu-
ralnych.
Link	do	zapisów	online	na	stro-

nie https://www.lidzbark.pl/sys-
tem-sms-pl

System Powiadamiania SMSowego. Zapisz się!

W takich	wypadkach,	należy	kie-
rować	się	przysłowiem	„przezorny	
zawsze	 ubezpieczony”	 -	 w  myśl	
tego	 Gmina	 zakupiła	 agregat	
prądotwórczy,	który	może	urato-
wać	nas	w kryzysowej	sytuacji	i za-
pewnić	niezależność	energetyczną	
na	przykład	na	wypadek	przerw	
w dostawie	prądu	podczas	burz,	
wichur	czy	zamieci	śnieżnych.	In-
westycja	 cieszy	 tym	bardziej,	 że	
została	sfinansowana	ze	środków	
pozyskanych	z Unii	Europejskiej.
Oprócz	 zapewnienia	 stabilnej	

pracy	 Urzędu,	 agregat	 będzie	

w stanie	wspomóc	w kryzysowych	
sytuacjach	kilka	domostw,	w razie	
potrzeby	 podniesie	 skuteczność	
bojową	jednostek	OSP,	a także	bę-
dzie	wsparciem	na	różnego	rodza-
ju	imprezach	plenerowych.	Mając	
na	uwadze	obecną	jakże	zmienną	
sytuację	polityczną,	gospodarczą	
i energetyczną	to	niby	niewielka,	
ale	ważna	inwestycja.	Bo	nawet	
krótkotrwały  brak	 energii	 elek-
trycznej  może	 spowodować	 nie	
tylko	 dezorganizację	 warunków	
życia	mieszkańców,	ale	może	mieć	
wpływ	na	nasze	bezpieczeństwo.

Większość	 aut	 elektrycznych	
ma	 nawigację,	 która	 dopro-
wadzi	 kierowcę	 do	 najbliższe-
go	punktu	 ładowania	energii.	
Co przekłada	się	na	liczbę	osób	
odwiedzających nasze mia-
sto,	 turystów	 i  konsumentów	
wszystkich	usług.	Lidzbark	jest	
idealnym	miejscem	ładowania	
aut	 dla	 kierowców	 na	 trasie	
Warszawa	 –	 Gdańsk.	 Wycho-
dząc	naprzeciw	nowoczesności	
i	oczekiwaniom	społeczeństwa	

stworzyliśmy	stację	ładowania	
aut	 elektrycznych.	 Pierwszą	
w naszym	powiecie.	Stację	do	
ładowania	 aut	 znaleźć	można	
przy	parkingu	na	ul.	Działdow-
skiej.	
Punkt	będzie	dostępny	całodo-

bowo.	Umożliwi	podładowanie	
baterii	w	częściowo	rozładowa-
nych	pojazdach.	Możliwe	będzie	
również	pozostawienie	samocho-
du	 na	 całą	 noc,	 co	 pozwoli	 na	
pełne	naładowanie.	Z	ładowarek	

skorzystają	nie	tylko	samochody,	
ale	również	e-hulajnogi,	skutery	
czy rowery	elektryczne.

Budowa	 stacji	 ładowania	
samochodów	 elektrycznych	
jest	 kluczowym	 elementem	

rozwoju	 elektromobilności,	
jak	 również	 promocji	 nasze-
go	miasta.

Mamy pierwszą stacje ładowania 
aut elektrycznych w powiecie 
Z	roku	na	rok	przybywa	użytkowników	
e-samochodów.	Może	na	ten	moment	niewielu	
mieszkańców	jest	właścicielami	„elektryków”,	ale	
zdecydowanie	samochody	elektryczne	stają	się	coraz	
bardziej	popularnym	wyborem	Polaków.	

Informacje	o możliwych	przerwach	w dostawie	
prądu	wywołują	niepokój	u wielu	z nas.	Lubimy	być	
niezależni	i nawet	w przypadku	niesprzyjających	
warunków	atmosferycznych	chcemy	mieć	pewność,	że	
wszystkie	urządzenia	elektryczne	będą	działać.	

Gmina kupiła agregat
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Nowy gabinet rehabilitacyjny 
zaprasza pacjentów
To	kolejny	z	wielu	etapów	
inwestowania w ochronę 
zdrowia,	mający	służyć	
mieszkańcom	całej	Gminy	
Lidzbark.	

Po jeszcze bardziej dostępnych 
lekarzach	rodzinnych,	pediatrze,	
lekarzu	 medycyny	 pracy,	 który	
również	 otworzył	 swój	 gabinet	
w ostatnim	 czasie	w  Lidzbarku,	
do	przychodni	przy	ul.	Brzozowej	
powraca	 rehabilitacja	 refundo-
wana	 przez	 Narodowy	 Fundusz	
Zdrowia.	To	kontynuacja	działań	
skierowanych	na	zdrowie	naszych	
mieszkańców.	-	Dzięki	współpracy	
z Burmistrzem	Lidzbarka	oraz	na-
szymi	fizjoterapeutami	stworzyli-
śmy	dla	mieszkańców	Lidzbarka	
punkt	rehabilitacyjny,	do	którego	
zapraszamy	 wszystkich,	 którzy	
zmagają	się	z jakimiś	problemami	
zdrowotnymi.	Pomagamy	w wie-
lu	schorzeniach:	ortopedycznych,	
neurologicznych,	 kardiologicz-
nych	 –	 mówi	 doktor	 Wiktor	
Goślicki.	 To	 inwestycja,	 która	
wychodzi naprzeciw potrzebom 
mieszkańców	-	Cieszę	się	bardzo,	
że	 dostępność	 usług	 ochrony	
zdrowia	polepsza	się	w Lidzbarku.	
To	kolejny	krok	w rozwoju	ochro-
ny	zdrowia	w Lidzbarku,	kolejny	
krok	w stworzeniu	lepszej	opieki	
medycznej	–	mówi	burmistrz	Lidz-
barka	Maciej	Sitarek.	
Gabinet	 rehabilitacji	 świadczy	

usługi	w zakresie: 
•	Kinezyterapii
•	Masaż	 klasyczny,	 leczniczy	

odcinka	 szyjnego,	 piersiowego	
i lędźwiowego 
•	Laseroterapia
•	Terapia	ultradźwiękowa 
•	Ćwiczenia	 usprawniające	 po	

udarach,	po	urazach
•	Terapia	manualna
•	Pole	magnetyczne
•	Elektroterapia
•	Drenaż	limfatyczny
•	Kompleksowa	 rehabilitacja	

indywidualna
Gabinet	 rehabilitacji	 czynny	

jest	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	
od	8:00	i znajduje	się	na	niskim	
parterze	 budynku	 przychodni	
zdrowia	przy	ul.	Brzozowej.	
To	kolejny	etap	udogodnień	dla	

lidzbarskich	pacjentów.	W	2021	
roku	wykonano	 termomoderni-
zację	 budynku	przychodni	 zdro-
wia.	Docieplenie	ścian	budynku,	
usprawnienie	systemu	przygoto-
wania	c.w.u.	oraz	wykonanie	win-
dy	 to	 tylko	część	 z  zadań,	które	
zostały	 zrealizowane	 w  ramach	
dofinansowania	z Europejskiego	
Funduszu	 Rozwoju	 Regionalne-

go.	Dzięki	temu	budynek	stał	się	
bardziej	eko	i zmienił	swój	wygląd	
zewnętrzny.	Jednym	z głównych	
punktów	remontu	było	zainsta-
lowanie windy wewnątrz budyn-

ku,	 która	 z	 pewnością	 poprawi	
komfort	 szczególnie	 starszych	
i niepełnosprawnych	pacjentów	
korzystających	 z wyższych	partii	
budynku.	W  latach	2015	 -	2017	

został	 przeprowadzony	 grun-
towny	remont	całej	przychodni.	
Wówczas	podczas	prac	całkowicie	
przebudowany	 został	 hol	 przy	
wejściu	 głównym	 oraz	 recepcja	
lidzbarskiej	 przychodni.	 Wyre-
montowano	również	łazienki	dla	
pacjentów	i personelu.	Przebudo-
wana	została	część	dla	osób	do-
rosłych	wraz	z pomieszczeniami	
gdzie	udzielana	 jest	świąteczna	
i	 weekendowa	 pomoc	 ambula-
toryjna,	a także	część	dziecięca,	

gdzie	zmieniono	układ	pomiesz-
czeń,	 powiększono	 poczekalnię	
oraz wydzielono nowe pomiesz-
czenie,	które	 zaadaptowano	na	
gabinet	 lekarski.	 Odnowiono	
również	 piętro	 budynku.	 Prace	
obejmowały	remont	całego	holu:	
malowanie	ścian,	wymianę	drzwi	
gabinetów,	 wymianę	 podłogi	
oraz	grzejników.	Wtedy	też	uru-
chomiono	świąteczną	i weeken-
dową	pomoc	lekarską,	która	bez	
przerwy	funkcjonuje	do	dzisiaj.	
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Ma	ktoś	ochotę	na	
pachnącą	świeżym	
masłem	i	pysznym	serem	
kanapkę?	Proszę	bardzo.	
Spółdzielnia	Mleczarska	
w	Lidzbarku	wychodzi	
naprzeciw Waszym 
smakom.	

Spółdzielnia	Mleczarska	jest	pro-
ducentem	naturalnego	nabiału.	
Jej	 początki	 sięgają	 1909	 r.	 Od	
lat	zaopatruje	lokalne	lidzbarskie	
sklepy	w	swoje	wyroby.	Od	teraz	
ser	welski	czy	lidzbarskie	mleko	
można	kupić	bezpośrednio	w	sie-
dzibie	Mleczarni	przy	ul.	Chopina.		
Sklep	firmowy	otwarty	jest	od	po-
niedziałku	do	soboty	w	godzinach	
7:00	–	14:00.	
W	ofercie	 znajdują	 się:	mleko	

2%	 (butelka,	 folia),	 maślan-
ka	 naturalna,	 śmietanka	 30%,	
twaróg	półtłusty,	krajanka,	ma-
sło	 śmietankowe,	 masło	 extra,	
sery:	 salami,	 camping,	 welski,	
serek	homogenizowany.

Lidzbarskie sery prosto z Mleczarni

Tym	razem	stare,	nieefektywne	
kotły	węglowe	zostaną	wymie-
nione	na	2	pompy	ciepła	i jeden	
kocioł	z automatycznym	podaj-
nikiem	na	ekogroszek.	-	Ekolo-
giczne	 palenisko	 w  gospodar-
stwie	 domowym	 to	 ogromny	
krok	w przód,	zbliżający	miesz-
kańców	Lidzbarka	do	poprawy	
naszego	lokalnego,	jak	również	
globalnego	klimatu.	Zauważa-
my znaczną poprawę parame-
trów	 jakości	 powietrza	 takich	
jak	np.	PM10.	Całorocznie	mo-
nitorujemy	współczynniki	smo-
gowe,	można	je	obserwować	za	
pomocą	aplikacji	Airly	–	mówi	
burmistrz	 Lidzbarka	Maciej	 Si-
tarek.	-	Cieszę	się,	że	w naszej	
gminie	nadal	 jest	duże	zainte-
resowanie	pozyskaniem	dotacji	
na	wymianę	źródeł	ciepła.	Oso-
by,	które	już	z niego	skorzystały	
są najlepszymi ambasadorami 
czystego	powietrza	i dogodno-
ści	jakie	niesie	wymiana	starego	
kopciucha	na	ekologiczne	źródło	
ciepła.	Zachęcam	do	dzielenia	
się	 z  innymi	 korzyściami	 z  no-
wych	 źródeł	 energii	 –	 dodaje	
Burmistrz.	

Wymień piec – bądź eko!
Kolejni	mieszkańcy	pozyskali	dofinansowanie	do	wymiany	kopciuchów	na	ekologiczne	źródła	ciepła.	Kontynuując	rozpoczęty	w 2017	roku	
program	wymiany	pieców	Burmistrz	Lidzbarka	Maciej	Sitarek	podpisał	kolejne	umowy	na	wymianę	pieców	na	proekologiczne.	Od	2017	
r.	z dotacji	na	wymianę	pieca	skorzystało	ponad	170	gospodarstw	domowych,	które	na	bazie	umów	otrzymały	łącznie	dofinansowanie	
w kwocie	ponad	525	tys.	zł.
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grupa literacka  „Piórko”
„Piórko”	istnieje	od	10	październi-

ka	2021	roku.	Grupa	to	6	osób,	któ-
re	tworzą	wiersze	w różnym	stylu.	
Udzielają	się	w różnych	przed-

sięwzięciach.	 Pokazali	 swoją	
twórczość	podczas	Powiatowego	
Przeglądu	 Twórczości	 Artystycz-
nej	 Seniorów	 2022.	 Współpra-
cują		z Grupą	Fotograficzną	ISSO	
działającą	przy	MGOK.	Wspólne	
filmiki	 ze	 zdjęciami	 i  wierszami	
można	 obejrzeć	 na	 profilu	 fb	
MGOK	i UTW.	Wiersze	członków	
grupy	 były	 drukowane	 również	
w Gazecie	Działdowskiej.	Liderem	
grupy	jest	Wiesław	Ferenc.
	 „Podczas	 spotkania	 z  bur-

mistrzem	 Lidzbarka	 Maciejem	
Sitarkiem	 mieliśmy	 okazję	 za-
prezentować	 naszą	 twórczość,	
porozmawiać	o planach	na	naj-

bliższy	 czas.	 Spodobał	 nam	 się	
pomysł	Pana	Burmistrza,	ale	nie	
mówmy	 o  tym	 teraz,	 żeby	 nie	
zapeszyć.	Dziękujemy	Panu	Bur-
mistrzowi	 za	 piękny	 upominek	
i  poświęcony	 nam	 czas.”	 –	 po-
wiedzieli	uczestnicy	grupy.

„Piszę, kocham, gram”
Pod	 takim	 tytułem	 14	 lutego	

w sali	widowiskowej	MGOK	od-
był	 się	 walentynkowy	 wieczór	
z poezją	i piosenką.	
W pięknej	 scenerii	 z grą	 świa-

teł	 -	 wysłuchaliśmy	 wierszy	 au-
torstwa	 lidzbarskich	 członków	
grupy	 literackiej	 „Piórko”	 przy-
gotowanych	 na	 tę	 szczególną	
okazję.	 Miłymi	 przerywnikami	
były	 piosenki.	 Niespodzianką	
tego	 wieczoru	 było	 wręczenie	
serduszek	walentynkowych	przy-

padkowym	widzom	z sali,	z proś-
bą	 o  przekazanie	 ich	 wybranej	
osobie.	 To	 bardzo	 miły	 sposób	
na	okazanie	 innym	 swojej	 życz-
liwości,	 sympatii	 czy	 fascynacji.	
Realizacja	tego	wieczoru	to	efekt	
pracy	kilku	osób.		Scenariusz	zo-
stał	stworzony	według	pomysłu	
Krystyny	Braun,	a na	ostateczny	
jego	kształt	i treść	miała	wpływ	
współpraca	 z  Elżbietą	 Nowocin	
i  Sławomirem	 Góreckim.	 Nad	
reżyserią	 czuwała	 Anna	 Wasie-
lewska.

Wiersze czytali sami  autorzy 
oraz	członkowie	teatru	„A,	CO!”	
Piosenki	wykonali:	maestro	Sta-
nisław	 Deja	 z  grupą	 wokalną	
„Niezapominajki”,	 Marlena	 Ko-
mosińska,	Zuzanna	Pater,	Nata-
lia	Szostek,	Marta	Wiadrowska,	
Anna	Wasielewska.
Dziękujemy	 za	 pomoc	 dyrek-

torowi	 i  pracownikom	 MGOK.	
Akompaniament,	światło,	dźwięk	
Krzysztof		Rychcik.	Kamera	i zdję-
cia	Zygmunt	Mężykowski.	Sceno-
grafia:	Elżbieta	Nowocin,	Justyna	
Rychcik,	Sylwia	Rynkowska.	To	był	
bardzo	 miły	 śpiewno	 –	 poetyc-
ki	wieczór.
Dziękujemy	serdecznie	publicz-

ności,	która	zechciała	być	z nami	
w ten	wyjątkowy	walentynkowy	
wieczór.				

wieczorek karnawałowy
18	 stycznia	 w  barze	 „Chata”	

spotkaliśmy	 się	 na	 tanecznym	
wieczorze	 karnawałowym.	 Było	
wspaniale.	Chcemy	więcej	takich	
imprez,	integracja	,	no	i 	zdrowo	
dla	ciała	i dla	ducha.	

wykład
Jeśli	seniorzy	prowadzą	aktywne	

życie,	to	mimo	srebrnych	skroni	
i  słusznego	 wieku,	 jesień	 życia	
może	być	piękna	i kolorowa.	10	
lutego	 uczestniczyliśmy	 w  wy-
kładzie	 pt.	 „Depresja	 w  wieku	
60+”.	 Jak	 się	 nie	 dać	 depresji,	

jak	 postępować	 z  osobą,	 która	
ma	depresję.	Uzyskaliśmy	odpo-
wiedzi	na	wiele	pytań.	 	Wykład	
poprowadziła		psycholożka	Pani	
Justyna	Burzyńska.
*materiały	przygotowane	przez	

studentów	Uniwersytetu	Trzecie-
go	Wieku

Seniorzy

Marzenie o Tobie                   Edyta	Nowakowska

Wegetuję jak co dzień i marzę o Tobie, nic nie mogę robić.
Ta miłość wręcz paraliżuje mnie. Co to dalej będzie, jak tak żyć? 
Wciąż myślę , przed oczami słania się Twój cień.                
Zauroczyłeś mnie. 
Kiedy się pozbieram i zacznę normalnie żyć? 
To wszystko mnie  przerasta, boję się, ale tak naprawdę czego?
Miłości ? Przecież ona cudowna jest.
Znów myśli mi plączą w głowie , ja cała drżę na myśl o Tobie, 
bo kocham Cię.
Miłość ślepa jest i uderza gdzie chce.
Strzała prosto w serce zmierza nie patrzy czy rani, czy nie.
Miłość ofiary chce? 
Czy można ofiarą nazwać mnie? 
Ależ nie, ja cała z miłości promienieję. I niech tak zostanie, 
ja tego chcę.  

Wielka miłość                 Edyta	Nowakowska

Miłość, miłość  jej na imię. Ja przeżywam wciąż tę chwilę.                          
Czuję piękny zapach Twój.  On wybudza mnie ze snu.                                  
Ciągle myślę Gdy Cię nie ma. Ciągle czekam  na tę chwil.                
Nagle jesteś i jak cień,  Przy mnie pojawiasz się. 
To uczucie we mnie rośnie, bo Ty już się zbliżasz do mnie.                          
Wielka miłość już nadeszła. Ja przytulam się. Ty całujesz całą mnie.   
Razem mocno biją serca dwa. Ja to czuję, że Cię mam.
Wielka miłość. To jest to.

kącik literacki

Z życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Studenci	UTW	prezentują	swoje	sekcje	oraz	to	co	wydarzyło	się	u nich	w ostatnim	miesiącu.	

„Piszę, kocham, gram”

grupa literacka  „Piórko”

wykład
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Uczniowie SP w Starym Dłutowie chcą 
„Być jak Ignacy”

Szydełkowanie,	czyli	proces	wy-
robu	dzianiny	za	pomocą	szydełka	
zagościło	w	Miejsko	–	Gminnej	Bi-
bliotece	Publicznej.	Szydełkowa-
nie,	 podobnie	 jak	 robienie	 na	
drutach,	polega	na	przeciąganiu	
przez	siebie	na	różne	sposoby	pę-
telek	nici.	Panie	dzielnie	ćwiczą	
sploty	szydełkowe.	Niektóre	do-
piero	zapoznają	się	z tą	techniką,	
inne	utrwalają	swoje	zdolności.	

Uczestniczki	cierpliwie,	w wielkim	
skupieniu	 dziergają	 przepiękne	
torby.	Mimo,	 że	 czasami	 trzeba	
coś	spruć,	nikt	się	nie zniechęca	
i próbuje	dalej.	

chcesz spróbować swoich sił?
Grupa	początkująca	spotyka	się	

w	każdy	czwartek	o	16:00,	grupa	
zaawansowana	 w	 każdy	 ponie-
działek	o	16:00.	Zapraszamy!

Zapisz się na szydełkowanie

Celem	 programu	 jest	 popu-
laryzacja	 polskiej	 nauki	 oraz	
pielęgnowanie	 pamięci	 o  wy-
bitnych	 polskich	 naukowcach	
i  wynalazcach.	 Uczniowie	 zdo-
bywają	wiedzę	z interesujących	
dziedzin	 nauki	 w  trakcie	 zajęć	
z  wykorzystaniem	 gier	 dydak-
tycznych,	zabaw	ruchowych,	do-
świadczeń	i pracy	z tekstem.	W 3	
etapie	programu	–	„Astronomia	
i układ	słoneczny”	uczniowie	po-
znali	Mikołaja	Kopernika	-	czło-
wieka,	który	zaproponował	zu-
pełnie	inne	spojrzenie	na	świat.	
W  uznaniu	 jego	 zasług	 Senat	
ogłosił	 2023	 Rokiem	 Mikoła-
ja	 Kopernika,	 którego	 historia	
i odkrycia	były	punktem	wyjścia	

do	zadań,	które	„Protonki	i elek-
tronki”	realizowały	na	zajęciach.	
Uczniowie	m.	in.

- przeprowadzili symulację po-
pularnych	 zjawisk	 astronomicz-
nych,	 takich	 jak	 ruch	obiegowy	
Księżyca	wokół	Ziemi,	ruch	obie-
gowy	Ziemi	wokół	Słońca,	symu-
lacja	 dnia	 i  nocy,	 pór	 roku,	 faz	
księżyca,	zaćmienie	Księżyca	czy	
Słońca;	
-	stworzyli	własne	gwiazdozbio-

ry,	które	wyświetlali	na	ścianie;
-	 przygotowali	 makietę	 przed-

stawiającą	 budowę	 układu	 he-
liocentrycznego.
Efektem	podjętych	działań	była	

instalacja	na	szkolnym	korytarzu,	
która	przedstawia	życie	i odkrycia	

Mikołaja	Kopernika	oraz	budowę	
układu	słonecznego.
W ramach	podsumowania	eta-

pu	zorganizowano	„Podwieczorek	
z Kopernikiem”,	podczas	którego	
zajęcia	edukacyjne	poprowadzili	
uczniowie	 Szkolnego	 Koła	 Ob-
serwacji	 Kosmosu,	 działającego	
przy	Zespole	Szkół	nr1	w Działdo-
wie,	prowadzonego	przez	panią	
Marzenę	Stryjek	i panią	Annę	Je-
wartowską.	Licealistki	Ania	 i Ju-
lia	opowiedziały	dzieciom	o życiu	
i pracy	Mikołaja	Kopernika	oraz	
zaprezentowały	narzędzia,	który-
mi	się	posługiwał	dokonując	ob-
serwacji	nieba.	Przedstawiły	także	
różnice	w geocentrycznej	i helio-
centrycznej	teorii	budowy	układu	

słonecznego.	Po	części	teoretycz-
nej	licealiści	Oliwier	i Kacper	omó-
wili	 budowę	 teleskopu	 i  razem	
z  czwartoklasistami	 dokonywali	

obserwacji.	 Teleskop	 wzbudził	
duże	zaciekawienie	wśród	człon-
ków	koła,	a prowadzone	obserwa-
cje	wywoływały	ogromne	emocje.	

W	tym	roku	szkolnym	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	im.	Henryka	Sienkiewicza	
w	Starym	Dłutowie,	a	dokładnie	szkolne	koło	naukowe	„Protonki	i	elektronki”,	
składające	się	z	czwartoklasistów,	realizują	edukacyjny	program	„Być	jak	Ignacy”,	
którego	organizatorem	jest	Fundacja	PGNiG	im.	Ignacego	Łukasiewicza.	

Miejsko	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna	zaprasza	
na	kolejne	warsztaty	rękodzielnicze.	Tym	razem	–	
szydełkowanie.
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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.

Co	prawda	opisywana	historia	
nie	dotyczy	bezpośrednio	miesz-
kańców	Lidzbarka,	ale	wydarzyła	
się	na	terenie	lidzbarskich	lasów.	
3	 listopada	 1944	 roku	 w  lesie	
przy	drodze	w kierunku	Brodnicy	
w Sarniej	Górze	przez	hitlerow-
skich	okupantów	zamordowane	
zostało	małżeństwo	Paulina	i Ro-
man	Domżalscy,	mieszkańcy	wsi	
Samin.	 Na	 miejsce	 dowiezieni	
zostali	przez	wojskowe	ciężarówki	
w asyście	uzbrojonych	żołnierzy.	
Ich	ciała	spoczęły	w płytkim	dole	
oddalonym od wspomnianej dro-
gi	ok.150	metrów,	na	wzniesieniu	
nazywanym	zwyczajowo	„Sarnią	
Górą”.	Prócz	małżeństwa	Domżal-
skich,	zginęli	 także	 ich	najstarsi	
synowie	 Feliks	 i  Kazimierz	 oraz	
Alojzy	Rybiński.	Osierocili	pięcio-
ro	dzieci:	Romana,	Janinę,	Jana,	
Zbigniewa	i Józefa.
Makabrycznego	 odkrycia	 do-

konano	pod	koniec	marca	1945	
roku.	 Wydobyte	 ciała	 złożono	
w  przygotowanych	 wcześniej	
drewnianych	 trumnach.	 Na-
stępnie	zostały	przewiezione	do	
Radoszek,	 gdzie	 tymczasowo	
umieszczono	je	w sali	tamtejszej	
szkoły.	Ciała	przeleżały	w ziemi	
ok.	pięciu	miesięcy.	Były	obrazem	
niebywale	 brutalnego	 sposobu	
w jaki	uśmiercono	ofiary.	Zostały	
one	zadźgane	łopatami.	Roman	
miał	 odciętą	 głowę	 i  rękę,	 na-
tomiast	Paulina	głowę	i ukośną	
ranę	 tułowia.	 Zwłoki	 odkryto	
leżące	jedne	na	drugich,	z twa-
rzami	w dół.	Na	 podstawie	 ich	
ułożenia	znana	była	przypuszczal-
na	kolejność	śmierci	poszczegól-
nych	osób.	Feliks	stojąc	w obliczu	
śmierci	podjął	desperacką	próbę	
ucieczki,	dopadł	go	jednak	pies.	
Pogrzeb	 odbył	 się	 w  kościele	
parafialnym	im.	Św.	Wawrzyńca	
i Mikołaja	w Radoszkach.	Ciała	

pomordowanych	złożono	w gro-
bie	znajdującym	się	na	ogrodzo-
nym	terenie	w obrębie	świątyni,	
po	 lewej	 stronie	 od	 głównego	
wejścia.	 Płyta	grobowca	 znacz-
nych	 rozmiarów	 przedstawia	
scenę	egzekucji.	

W miejscu	gdzie	zamordowano	
Domżalskich	 na	 wspomnianej	
już	„Sarniej	Górze”	pozostawio-
no	 niezasypany	 dół,	 z  którego	
wydobyto	 ciała.	 W  korze	 czte-
rech najbliższych otaczających 
to	miejsce	drzew,	wycięto	krzyże	

widoczne	 do	 dziś.	 Powieszono	
również	drewnianą	tablicę	z ma-
lowanym,	obecnie	już	słabo	wi-
docznym	tekstem	informującym	
o tragedii	 jaka	się	tu	rozegrała.	
Pod	koniec	lat	90.	Józef	Domżal-
ski	w miejscu	kaźni	swoje	rodziny	

wmurował	kamień	i opatrzył	go	
pamiątkową	 tablicą.	 Ogrodził	
również	niskim,	drewnianym	pło-
tem	ciągle	czytelny	w topografii	
terenu	dół.	W roku	2019	ponow-
nie	wszystko	zostało	odnowione	
i zabezpieczone	dla	potomnych.	

Zarówno	Lidzbark	jak	
i cała	Gmina	pełna	jest	
kapliczek	i miejsc	pamięci,	
o których	nie	każdy	z nas	
pamięta.	W	tej	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.

grób zamordowanych znajdujący się na placu przy kościele w radoszkach
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Dłutowskie Zapusty

-	 Zapusty	 to	 staropolska	 ludo-
wa	tradycja,	którą	dzięki	paniom	
z koła	gospodyń	wiejskich	w Dłu-
towie	udało	się	reaktywować	i po	
raz	kolejny	zorganizować	w Dłu-
towie.	Cieszę	się,	że	dzięki	takim	
wydarzeniom	 możemy	 pokazać	
młodemu	 pokoleniu	 zwyczaje	
naszych	pradziadków	i jak	kiedyś	
świętowano	ostatnie	dni	karna-
wału	–	mówi	burmistrz	Lidzbarka	
Maciej	Sitarek.	
Głównym	 organizatorem	 dłu-

towskich	 zapustów	 było	 Koło	
Gospodyń	Wiejskich	w Dłutowie	
z  Urszulą	 Brzóską	 na	 czele.	 Za-
proszeni	 goście,	 wśród	 których	
znaleźli	się	m.	in.	przedstawiciele	
Kół	Gospodyń	Wiejskich	z okolicz-
nych	miejscowości	zgromadzili	się	
przed	kościołem	w Dłutowie,	skąd	

kolorowym	korowodem	udały	się	
do	świetlicy	wiejskiej	odwiedzając	
po	 drodze	 mieszkańców,	 którzy	
przygotowali	 dla	 zapustników	
słodki	 poczęstunek.	 Wspólnym	
tańcom	i śpiewom	nie	było	koń-
ca.	Kolorowe	stroje,	 które	przy-
gotowane	zostały	z niezwykłym	
kunsztem	 i  zaangażowaniem	
zachwycały	każdego.	Były	diabły,	
bociany,	anioły,	cyganki,	czarow-
nice.	Kreatywność	na	najwyższym	
poziomie.	Tam	każda	z zaproszo-
nych	grup	miała	okazję	zaprezen-
tować	swoje	umiejętności	aktor-
skie,	 które	 zostały	 nagrodzone	
gromkimi	 brawami	 ubawionej	
do	łez	publiczności.	Wydarzenie	
swoim	śpiewem	i tańcem	uświet-
niły	także	dzieci	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	w Dłutowie.	Po	występach	

przyszedł	czas	na	podziękowania,	
które	wręczyli	poseł	na	Sejm	RP	
Zbigniew	Ziejewski	oraz	burmistrz	

Lidzbarka	Maciej	Sitarek.	Jak	przy-
stało	na	gościnność	naszych	Kół,	
po	występach	przyszedł	czas	na	

przepyszny	poczęstunek	przygoto-
wany	osobiście	przez	panie	z Koła	
Gospodyń	Wiejskich	w Dłutowie.

KGW	w Dłutowie	po	raz	kolejny	zorganizowało	
Dłutowskie	Zapusty,	które	odbyły	się	w minioną	sobotę.	
I mimo	tego,	że	na	niebie	dominowała	szarość,	finał	
karnawału	w gminie	Lidzbark	był	wyjątkowo	barwny.	
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Pomysłowość	 i  kreatywność	
uczestników	 konkursu	 była	
zaskakująca.	 Były	 bałwanki	
w  szalikach,	 czapkach,	 z  to-
rebkami,	 a  nawet	 w  stroju	
kąpielowym.	 Nadesłane	 bał-
wanki	 okazały	 się	 wyjątkowe	
i niepowtarzalne.	Nagrodzone	
zostały	 trzy	 najlepsze	 prace.	

Nagrody	 laureatom	 wręczył	
Pan	Burmistrz	Lidzbarka	Maciej	
Sitarek	 wraz	 z  Radną	 Dorotą	
Wacławską	 i  Przewodniczącą	
Zarządu	Osiedla	Działki	Aneta	
Drankowska.	
Zwycięskie	 prace	 podziwiać	

można	na	facebook’owym	progilu	
Osiedla	Działki.	

Ulepimy dziś 
bałwana
10	lutego	w Urzędzie	Miasta	i Gminy	w Lidzbarku	
odbyło	się	uroczyste	rozdanie	nagród	w konkursie	
pt.	„Ulepimy	dziś	Bałwana”	organizowanym	przez	
Osiedle	Działki.

Strefa domowego pączka

Tegoroczny	 Tłusty	 Czwartek	
w  Lidzbarku	 był	 wyjątkowy.	
Wszystko	 za	 sprawą	 domowych	
pączków,	 które	 Burmistrz	 Lidz-
barka	 Maciej	 Sitarek	 przygoto-
wał	wspólnie	z Kołem	Gospodyń	
Wiejskich	 w  Bryńsku,	 a  których	
spróbować	 można	 było	 na	 lidz-

barskim	 targowisku	 podczas	
tradycyjnej	już	akcji	„Rusz	się	po	
pączka”.	Wspólnie	z lidzbarskim	
MOSiRem	 za	 darmowego	 pącz-
ka	można	było	spalić	kalorie	na	
rowerku	stacjonarnym	lub	spraw-
dzić	swoje	zdolności	podczas	gry	
w Darta.		

Niby	tłuste,	niby	kaloryczne,	ale	wychodzimy	
z założenia,	że	raz	do	roku	to	nie	grzech.
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W	tegorocznej	edycji	
zmagań	lidzbarskiej	
halówki	wzięło	udział	12	
drużyn	i	141	zawodników.	

Tegorocznym	zwycięzcą	okazała	
się	drużyna	Super	Sayanie,	zdo-
bywając	 29	 pkt	 w	 11	 meczach,	
nie	 przegrywając	 ani	 jednego	
spotkania!	 Śmiało	 można	 po-
wiedzieć,	 że	 była	 to	 najsilniej	
obsadzona	 piłkarsko	 liga	 w	 hi-
storii.	Drugie	miejsce	wywalczyli	
kilkukrotni	mistrzowie	poprzed-
nich edycji - zawodnicy drużyny 
Amok	 zdobywając	 ostatecznie	
27	 pkt.	 Trzecie	 miejsce	 zdobyła	
drużyna	 Black	 Squad	 (25	 pkt).	
Nagrodę	 Fair	 Play	 przyznano	
drużynie	 FC	 Driver,	 która	 przez	
cały	 okres	 trwania	 ligi,	 jako	 je-

dyna	 nie	 zgarnęła	 ani	 jednej	
żółtej	czy	czerwonej	kartki.	Kró-
lem	 strzelców	 z	 dorobkiem	 26	
bramek	 został	 Martyn	 Micha-
lak	 grający	 w	 barwach	 drużyny	
Black	Squad.	Według	kapitanów	
wszystkich	drużyn	występujących	

w	lidze,	najlepszymi	bramkarzami	
zostali:	Adrian	Sławiński	(Young	
Boys	Lidzbark)	i	Kamil	Wiśniewski	
(Black	Squad).	Natomiast	na	tytuł	
najlepszych	zawodników	zasłuży-
li:	Przemysław	Kalisz	(Amok)	i	Łu-
kasz	Konic	(Young	Boys	Lidzbark).	

tabela końcowa: 
1.	Super	Sayanie	29	pkt	
2.	Amok	27	pkt	
3.	BLACK	SQUAD	25	pkt	
4.	YOUNG	BOYS	LIDZBARK	20	pkt	
5.	FC	PoSeteczce	19	pkt	
6.	FC	LAMAGA	17	pkt	

7.	FC	DRIVER	15	pkt	
8.	QMPLE	10	pkt	
9.	ACTIMEL	9	pkt	
10.	OLD	BOY	LUTOCIN	8	pkt	
11.	BWB	7	pkt	
12.	Labamba	Bryńsk	3	pkt

Wysoki	 poziom	 gry,	 wspania-
ła	 przyjacielska	 atmosfera,	 ale	
przede	 wszystkim	 zabawa!	 11	
drużyn	-	ponad	100	zawodników	
-	3	boiska	-	29	meczów	-	profesjo-
nalna	obsada	sędziowska!
To	wszystko	 towarzyszyło	nam	

w nocy z soboty na niedzielę 
podczas	 Pierwszego	 Nocnego	
Turnieju	piłki	siatkowej	o	Puchar	
Burmistrza	Lidzbarka.	Zwycięzcą	
turnieju	 została	 drużyna	 Misz-
-Masz	 Kozłowo,	 która	 wygrała	
wszystkie	swoje	spotkania	2	do	0!	
Drugie	miejsce	przypadło	Avo-

cado	Team	Gdańsk,	trzecie	zajęli	
zawodnicy	 Impaktu	 Żuromin,	 a	
tuż	 za	 podium	 uplasowała	 się	
Straż	 Pożarna	 JRG	 Olsztyn.	 Nie	
zabrakło	też	akcentów	lokalnych.	
W	rozgrywkach	nasz	region	repre-
zentowały	dwie	drużyny:	Lumba-
go	Lidzbark	oraz	Andrew	Gródki.	
Na	każdego	uczestnika	 turnieju	
czekał	pamiątkowy	medal,	a	dla	
najlepszych	 drużyn,	 dodatkowo	
nagrody	rzeczowe.	

klasyfikacja końcowa turnieju:
1.	Misz-Masz	Kozłowo
2.	Avocado	Team	Gdańsk
3.	Impakt	Żuromin
4.	Straż	Pożarna	JRG	Olsztyn
5-6.	Andrew	Gródki,	Beach	Team	

Kwidzyn
7-8.	Lumbago	Lidzbark,	Tłucho-

wo	Team
9-10.	Niezgrani	Bieżuń,	Zawkrze	

Oldboy
11.	Auto	Puzzle	Działdowo

Ponad 100 zawodników w pierwszym 
nocnym turnieju siatkówki
Kochamy	piłkę	nożną	i skoki	narciarskie,	ale	to	ona	posiada	najzagorzalszych	kibiców	czy	największe	sukcesy	na	polu	klubowym	
i reprezentacyjnym.	Mowa	oczywiście	o piłce	siatkowej.	Popularna	siatkówka	w nietypowym	wydaniu,	zawitała	do	Lidzbarka.	

Za nami XIII edycja Lidzbarskiej Ligi Halowej
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