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Masz odpady rolnicze? Złóż wniosek 
o dofinansowanie na utylizację tych śmieci
Burmistrz Lidzbarka informuje o naborze wniosków 
o dofinansowanie transportu, odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu BIG BAG.

O  wsparcie mogą ubiegać się 
posiadacze ww. odpadów z działal-
ności rolniczej, wytworzonych  na 
terenie gminy Lidzbark. Dofinanso-
wanie obejmuje wyłącznie koszty 
transportu z miejsca wskazanego 
przez Gminę, odzysku i unieszko-
dliwiania powyższych wyrobów. 
Rolnicy we własnym zakresie zo-
bowiązani będą dostarczyć wyżej 
wymienione odpady pochodzące 
z  produkcji rolniczej do miejsca 
wskazanego przez Gminę.

Uwaga! Program priorytetowy 
NFOŚiGW nie przewiduje odbioru 
włókniny używanej przy produkcji 
ziemniaków i warzyw oraz wykorzy-
stywanej jako okrywa do stogów.

Wnioski w formie pisemnej na-
leży złożyć w  terminie do dnia 
12.08.2021r. w  Urzędzie Miasta 
i Gminy w Lidzbarku. Wnioski zło-
żone po upływie wyżej wskazane-
go terminu nie będą rozpatrywa-
ne. We wniosku należy dokładnie 

oszacować ilość posiadanych od-
padów.

Informujemy, że złożenie wniosku 
nie stanowi zobowiązania mogące-
go być podstawą roszczeń. Zadanie 
będzie realizowane w latach 2021-
2022 r. pod warunkiem otrzyma-
nia przez Gminę dofinansowania 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku otrzymania dofinan-
sowania Gmina Lidzbark ustali za-
sady usuwania folii 

rolniczych i innych odpadów po-
chodzących z działalności rolniczej. 
Zainteresowani rolnicy zostaną nie-
zwłocznie poinformowani o kolej-
nych krokach realizacji złożonych 
wniosków. Szczegółowe informacje 
pod numerem tel. 23-6961505 
wew. 136 lub 144.

Druki wniosków dostępne są  
w  urzędzie oraz na stronach 
www.lidzbark.pl i   http://bip.
umig.lidzbark.pl/.

olsztyński bus sp. z o.o. zatrudni od zaraz kierowców 
autobusowych z terenu Gminy Lidzbark do obsługi komunikacji 
lokalnej.
Od kandydatów wymagamy:
- posiadania prawa jazdy kat. D
- ukończonego kursu kwalifikacji wstępnej 
- dbania o powierzone mienie
- uczciwości 
- dyspozycyjności
Zapewniamy :
- zatrudnienie na umowę o pracę
- pracę zgodnie z ustawą o pracy kierowcy
- atrakcyjne wynagrodzenie 
Kandydatów prosimy o przesłanie CV na e-mail 
czeslaw.zareba@pksolsztynskibus.pl
Tel. 691755045 

Dołącz do zespołu classic sofa sp. z o.o. w Lidzbarku 
Chcesz rozwijać swoją karierę w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku? 
Marzysz o tym, żeby znaleźć pracę, w której uda Ci się realizować 
zawodowe aspiracje? Firma Classic Sofa poszukuje pracowników na 
stanowiska: 
- tapicer, 
- pomocnik tapicera, 
- szwaczka, 
- montażysta, 
- pakowacz, 
- klejarz.
CV prosimy wysyłać na e-mail: 
kadry@classic-sofa.pl.

OFERTy PRACy
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Trwa realizacja tegorocznego budżetu

Głównym celem przedsię-
wzięcia jest umożliwienie szko-
le podstawowej prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego, 
SKS, a także umożliwienie miesz-
kańcom miejscowości Słup oraz 
okolicznych wsi, aktywnego spę-
dzania wolnego czasu, głównie 
w okresie jesień - zima - wiosna. 
W ramach inwestycji powstanie 
sala sportowa o  powierzchni 
295,24  m2, widownia 40,58 
m2 oraz zaplecze socjalne, a tak-

że łącznik, który połączy salę 
sportową ze szkołą. W  ramach 
rozbudowy szkoły pozyskamy 
dwie nowe sale lekcyjne oraz 
dodatkowe pomieszczenia szkol-
ne. Szczególne podziękowania 
należą się za wsparcie i pomoc 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do pozyskania środków, w szcze-
gólności Posłowi Zbigniewowi 
Babalskiemu, Senator Bogusła-
wie Orzechowskiej, Stowarzysze-
niu Społeczno – Oświatowemu 

„Szansa” w Słupie, księdzu Pio-
trowi Nowak, proboszczowi para-
fii św. Marcina w Boleszynie oraz 

Pawłowi Ciesielskiemu, radnemu 
z tego okręgu. Pozyskana kwo-
ta w znacznym stopniu odciąży 

budżet Gminy Lidzbark i pozwoli 
zrealizować tę długo wyczekiwa-
ną inwestycję.

Ponad 800 000 zł dofinansowania na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Słupie
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach konkursu Sportowa Polska 2021 
przyznało dofinansowanie na realizację zadania 
inwestycyjnego „Budowa Sali Sportowej wraz 
z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Słupie”. 

Zakończyła się modernizacja 
świetlicy wiejskiej w  Bryńsku. 
Długo wyczekiwany remont bu-
dynku z pewnością przyczyni się 
do integracji lokalnej społecz-
ności. Całkowity koszt inwesty-
cji to 693 829,54 zł. Zakończyła 
się także modernizacja pomo-
stów nad jeziorem lidzbarskim. 
Wymieniono stare, spróchniałe 
deski oraz odmalowano pomo-
sty. Dzięki remontowi pomostów 
mieszkańcy i turyści mogą podzi-
wiać piękną panoramę jeziora 
lidzbarskiego. Trwa przetarg na 
modernizację świetlicy wiejskiej 
w  Wawrowie. W  ramach pro-
gramu Senior+ z  Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Socjal-
nej Gmina Lidzbark otrzymała 
dotację w  wysokości  191  000 

zł. Dzięki pozyskanym środkom 
świetlica w Wawrowie zostanie 
przebudowana i wyremontowa-
na. W budynku zostaną wykona-
ne prace remontowo-budowlane 
pozwalające dostosować świetli-
cę do potrzeb seniorów i osób 
niepełnosprawnych. Przy po-
mocy uzyskanej dotacji zostaną 
zlikwidowane bariery architekto-
niczne, a pomieszczenia zostaną 
wyposażone w  urządzenia dla 
osób niepełnosprawnych. Wy-
remontowane zostanie m. in. 
pomieszczenie ogólnodostęp-
ne pełniące funkcję sali spotkań 
oraz aneks kuchenny do przyj-
mowania i wydawania posiłków, 
łazienki. Wydzielone zostanie 
także miejsce pełniące funkcję 
szatni. Klub Seniora w miejsco-

wości Wawrowo zapewnieni 
seniorom możliwość spędza-
nia wolnego czasu w  ciekawy 
i aktywny sposób. Trwają prace 
przy budowie altany w  Bryń-
sku, a  także budowy chodnika 
w kierunku Jelenia. W sierpniu 
rozpoczną się prace związane 
z  zagospodarowaniem terenu 
przy stawie w Słupie oraz świe-
tlicy wiejskiej w Bełku. 

Tegoroczny budżet przewidywał prawie 60 zadań 
inwestycyjnych. Znaczna część z ich została już 
zakończona, część z nich jest w trakcie, a kolejne już 
wkrótce się rozpoczną.

budowa chodnika w kierunk jeleniaświetlica w bryńsku

wyremontowane pomosty na lidzbarskiej promenadzie 
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Busik do przewozu 
osób z niepełnosprawnością

W  lipcu Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek przekazał na ręce 
Dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych Pani Justyny Kochalskiej 
kluczyki do lidzbarskiego auto-
busiku. Nowy środek transpor-
tu, dostosowany do przewozu 
osób z  niepełnosprawnością 
będzie ważnym i  nieodłącznym 
elementem dla korzystających 
z niego osób. Nowy pojazd może 
przewieźć jednocześnie 23 osoby. 

Posiada także dodatkową rampę, 
po zamocowaniu której możliwy 
jest przewóz osób na wózkach 
inwalidzkich. Pojazd zakupiono 
w  ramach „Programu wyrówny-
wania różnic między regionami”, 
którego celem jest eliminacja ba-
rier i zapewnienie równego do-
stępu  osób niepełnosprawnych 
do infrastruktury społecznej tj. 
szkół, przedszkoli, ośrodków szkol-
no-wychowawczych.

Gminie Lidzbark udało się uzyskać 200 476 zł 
dofinansowania z PFRON-u na busik, który będzie 
służył do przewozu osób z niepełnosprawnością. 

Nowe mapy ustanowiono na 
ulicy Działdowskiej, Hallera 
i Plaży Miejskiej. Mapy wyzna-
czają trasy do najbardziej popu-
larnych lokalizacji w Lidzbarku 
oraz wielu punktów handlowo-
-usługowych. Na mapie znajdu-
ją się również kody QR, które po 

zeskanowaniu doprowadzą oso-
by odwiedzające miasto wprost 
do wybranych przez nie miejsca. 
Dzięki nowym mapom tury-
stycznym turyści odwiedzający 
miasto trafią bez problemu do 
lokalizacji najbardziej wartych 
zwiedzenia. 

Nowe oznakowanie 
turystyczne
Od czerwca na ulicach Lidzbarka można zauważyć 
nowe oznakowanie turystyczne, a także mapy 
turystyczne miasta.
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Nagrody Burmistrza oraz bilety na 
Wyjazd Moich Marzeń wręczone

Z rąk burmistrza Lidzbarka Ma-
cieja Sitarka, a  także Marszał-
ka Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego Gustawa Marka 
Brzezina i  posła Zbigniewa Zie-
jewskiego odebrali je uczniowie 
szkół z  terenu Gminy Lidzbark. 
W tym roku nagrodzonych zosta-
ło 81 uczniów. Nagrody pieniężne 
przyznane zostały w zależności od 
swoich osiągnięć. Wszyscy nagro-
dzeni wyróżniali się wysoką śred-
nią, wzorowym zachowaniem, 
a część z nich mogła się również 
pochwalić jednymi z najwyższych 
w  szkole wyników w  egzaminie 
ósmoklasisty, tytułem laureata 
bądź finalisty Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych, a także 
wybitnymi osiągnięciami w dzie-
dzinach artystycznych. – Każdy 
z nas potrzebuje właściwej moty-
wacji do pracy, pochwały, nagrody 
za rzetelne jej wykonanie. Szcze-
gólnie jest to potrzebne ludziom 
młodym, którzy dopiero kształ-
tują swoje osobowości – mówił 
do uczniów burmistrz Maciej 

Sitarek. – Jesteście przyszłością 
naszej gminy. Rodzicom nagro-
dzonych dzieci przekazuję wyrazy 
swojego uznania a nauczycielom 
dziękuję za wkład pracy i edukację 
naszych młodych mieszkańców – 
zaznaczył burmistrz. Po raz kolej-
ny 90 uczniów za zaangażowanie 
w życie społeczne szkoły i miasta, 
a także wysokie wyniki w nauce 
otrzymało bilet na „Wyjazd moich 
marzeń”. W tym roku uczniowie 
pojadą nad polskie morze - spę-
dzą tam 5 wyjątkowych dni gdzie 
czekają na nich atrakcje w okoli-
cach Ustki, Słupska, Łeby. Wyjazd 
nie byłby możliwy bez udziału 
sponsorów, wśród których zna-
leźli się Olsztyński BUS Sp. z o.o., 
Heinz-Glas Działdowo Sp. z o.o., 
BNP Paribas Bank Polska SA, MP 
Auto A. Żurek P. Żurek s.c, Classic 
Sofa Sp. z o.o., Szynaka Classic Sp. 
z  o.o. Wręczanie nagród swoim 
występem uświetniła Natalka Pa-
welska, zwyciężczyni tegorocznej 
edycji programu The Voice Kids 
i mieszkanki naszej Gminy. 

Podczas piątkowych obchodów tegorocznych Dni Lidzbarka, tradycyjnie wręczone zostały Nagrody Burmistrza Lidzbarka za wybitne 
osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne. 
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Dni Lidzbarka 2021 za nami
Tegoroczne Dni Lidzbarka, choć jeden dzień krótsze, wypełnione były po brzegi atrakcjami dla każdego. Byliście? Jak Wam się podobało? 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów święta naszego miasta.
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Impreza została współfinanso-
wana ze środków Urzędu Miasta 
i  Gminy w  Lidzbarku oraz Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa OT w Olsztynie. Pomimo 
kapryśnej pogody Festyn cieszył 
się dużą popularnością. W  pro-
gramie wydarzenia była między 
innymi degustacja lokalnych dań: 
Cibórz przygotował dania związa-
ne z kukurydzą, Nowy Dwór potra-
wy z dziczyzny, Bełk dania z jago-
dami, a Nick potrawy ze śledzia. 
Miejski-Gminny Ośrodek Kultury 
przygotował ciekawe animacje 
dla najmłodszych mieszkańców 
sołectw. Atrakcją były także zaba-
wy dla dorosłych, m.in. przecią-
ganie liny. Podczas wydarzenia 
miały miejsce również ekologiczne 
warsztaty ogrodnicze. Z pomocą 
profesjonalistów można było przy-

gotować doniczki z plastikowych 
butelek czy starych ręczników. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Loka, 
który zebrał pod sceną niemałą 
grupę fanów. Zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych. Na 
sobocie nie poprzestaliśmy i  już 
kolejnego dnia odbył się spływ 
kajakowy rzeką Wkrą. Uczestni-
kami byli mieszkańcy czterech 
wsi biorących udział w  sobot-
nim pikniku. Spływ rozpoczął się 
w Nowym Dworze, a zakończył się 
w Zieluniu. Wzięło w nim udział 
72 mieszkańców. Na zakończenie 
dwudniowego Pikniku organizato-
rzy przygotowali dla mieszkańców 
wsi ucztę w  postaci wspólnego 
grillowania. Serdecznie podzię-
kowania należą się wszystkim 
mieszkańcom, którzy przyczynili 
się do organizacji Pikniku. 

Sąsiedzki Piknik Rodzinny za nami
Na początku lipca w Nowym Dworze odbył się piknik, 
w którym wzięły udział cztery sąsiadujące ze sobą 
wioski: Cibórz, Nowy Dwór, Bełk oraz Nick. 
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Zapraszamy na Festiwal 
Swojskiego Jadła!

Drugiego dnia obchodów dni miasta 
zrealizowany został voucher na rejs 
z Burmistrzem Lidzbarka elektryczną łodzią 
po jeziorze Lidzbarskim, którą podczas 
tegorocznego finału WOŚP wylicytował pan 
Adam Ejnik z Radia 7. Do wspólnego rejsu 
zaprosił niepełnosprawnego sparaliżowanego 
piętnastoletniego Pawła, dla którego była to 
pierwsza wycieczka po jeziorze.

FOTOmigAwkA

Festiwal miast cittaslow to jed-
no z  tych wydarzeń, do których 
miasteczka należące do sieci 
przygotowują się niemal całym 
rokiem. w czerwcu w bartoszy-
cach odbył się Xii Festiwal miast 
cittaslow. 

Wydarzenie to miało miejsce na 
Placu Konstytucji 3-Maja, gdzie 
swoje stoiska zaprezentowało wiele 
miast będących członkami rodziny 
ślimaka. To już kolejna edycja tej 
imprezy, podczas której Lidzbark 
miał okazję zaprezentować lokalną 
żywność i rękodzieło. Podobnie jak 
w  ubiegłych latach, i  tym razem 
nasze miasto wystawiło się na Fe-
stiwalu z tym co najlepsze. Na stra-
ganie można było znaleźć świeżo 
wypieczony chleb, swojski smalec, 
kiełbasę, boczek wędzony oraz pasz-
tetową. Stoisko nie obyło się także 
bez regionalnego sera, wędzonego 
węgorza, pysznych rogali i lukrowa-

nych ślimaczków z twarogiem. Nie 
mogło także zabraknąć zdrowotnych 
syropów, smakowitych dżemów 
oraz przepysznych nalewek z lokal-
nych kwiatów i roślin. Odwiedzają-
cy stragany mogli również pozyskać 
informację na temat Lidzbarka od 
pracowników Wydziału Organi-
zacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 
w  Lidzbarku oraz otrzymać mate-
riały promocyjne dotyczące naszego 
regionu, m.in. mapy gminy, ścieżki 
Weltrack, Welskiego i Górznieńsko – 
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowe-
go. Dzięki temu nasze stoisko było 
jednym z  najbardziej obleganych 
podczas całego festiwalu. W trakcie 
trwania wydarzenia odbył się kon-
kurs na najlepszy produkt wędzony, 
w których Lidzbark zajął II miejsce 
za potrawę w  kształcie ślimaka 
przygotowaną z boczku wędzone-
go. Ponadto udało nam się zdobyć 
wyróżnienie za potrawę z wędzone-

go węgorza. Dziękujemy za pomoc 
przy organizacji lidzbarskiego stoiska 
firmie SE-DA, lidzbarskiej Mleczarni, 
Kołu Gospodyń Wiejskich w Dłuto-
wie, Panu Sebastianowi Kamińskie-
mu, Panu Waldemarowi Skuzie, 
Pani Katarzynie Paradowskiej, Panu 

Wojciechowi Cybulskiemu oraz Pani 
Irenie Makruckiej.  W międzyczasie 
uczestnicy Festiwalu mogli podzi-
wiać pokaz walk rycerskich, kon-
cert Jacka Kawalca, pokaz rąbania 
drewna oraz występ zespołu Mietek 
Folk. Festiwal Cittaslow daje swoim 

członkom przede wszystkim moż-
liwość zaprezentowania dorobku 
i potencjału swojego regionu. Spo-
tkanie z innymi miastami z rodziny 
Cittaslow pozwala nam na wymianę 
doświadczeń oraz przydatnych do-
brych praktyk.

Lidzbark po raz kolejny na Festiwalu Cittaslow

To doskonała propozycja na miłe 
spędzenie ostatniego weekendu 
sierpnia i  zakończenie wakacji. 
Startujemy od godziny 15:00 
w  parku sportowo – rekreacyj-
nym przy ul. Garbuzy. Będzie 
pysznie i  jak na taki festiwal 
przystało swojsko. Poza stoiska-
mi z jedzeniem oraz rękodziełem 
będzie strefa malucha, warsztaty 
cyrkowe i bębniarskie dla dzieci 

i  młodzieży, a  także spotkanie 
z gościem specjalnym Aleksandrą 
Juszkiewicz, zwyciężczynią ubie-
głej edycji programu kulinarnego 
MasterChef. Festiwal nie może się 
odbyć bez dobrej muzyki. Wystą-
pi dla Was m. in. zespół Krywań, 
a także jedyna w swoim rodzaju 
Orkiestra na Dużym Rowerze oraz 
wiele innych atrakcji. Szczegóły 
już wkrótce!

Już 28 sierpnia odbędzie się w Lidzbarku pierwszy 
Festiwal Swojskiego Jadła, na którym swoje 
wyjątkowe potrawy w konkursie kulinarnym 
zaprezentują m. in. członkowie Lokalnej Grupy 
Działania Ciechanów, koła gospodyń wiejskich, 
sołectwa, stowarzyszenia i i lokalni wystawcy. 
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Półkolonie po raz pierwszy 
w Lidzbarku 

jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samo-
spis internetowy. 
Metoda uzupełniająca to spis 
przez telefon, na infolinii spiso-
wej lub wywiad z rachmistrzem.
Rachmistrz będzie dzwonił 
z numeru telefonu 22 828 88 
88 lub 22 279 99 99. Rachmi-
strzowi nie możesz odmówić 
realizacji spisu.        
wywiady bezpośrednie
23 czerwca rachmistrzowie 
spisowi rozpoczęli wywiady 

bezpośrednie w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021.
Rachmistrzowie skontaktują się 
z osobami, które nie spisały się 
samodzielnie przez internet, 
na infolinii ani nie uczestniczyły 
w wywiadzie telefonicznym.

Każdy rachmistrz spisowy posia-
da identyfikator zawierający:
- imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
- numer identyfikatora oraz ho-
logram,

- nazwę i logo wojewódzkiego 
biura spisowego,
- podpis osoby upoważnionej do 
wystawienia identyfikatora,
- okres, na jaki identyfikator 
został wystawiony.

jak sprawdzić tożsamość 
rachmistrza?
- poprzez specjalnie przygoto-
waną aplikację dostępną 
- poprzez kontakt z infolinią spi-
sową pod numerem 22 279 99 
99 , wybierz 1 – Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Miesz-
kań, a następnie 
2 – weryfikacja tożsamości rach-
mistrza,
- w przypadku wątpliwości o po-
moc w weryfikacji można także 
poprosić policję lub zadzwonić 
do Urzędu Miasta i Gminy 
w Lidzbarku pod nr 603 798 313 
lub 23 6961 505 wew.144
Spis metodą wywiadu bezpośred-
niego w terenie Gminy Lidzbark 
prowadzony jest przez 6 rachmi-
strzów spisowych z zachowaniem 

standardowych zaleceń sanitar-
nych, zgodnie z aktualnymi przepi-
sami prawa i zaleceniami. W trakcie 
przeprowadzenia wywiadów 
bezpośrednich rachmistrz spisowy 
powinien bezwzględnie dbać o za-
chowanie dystansu społecznego, 
a także realizować obowiązek zakry-
wania ust i nosa. Jeżeli respondent 
jest objęty kwarantanną lub izolacją 
domową, wywiad może odbyć 
się telefonicznie pod warunkiem 
przekazania rachmistrzowi numeru 
telefonu kontaktowego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
- Wywiady bezpośrednie

19 lipca wystartowały 
pierwsze w Lidzbarku 
półkolonie dla uczniów 
szkół podstawowych, 
które trwały do 30 lipca.

Półkolonie odbyły się w szkołach 
SP1 - jedna grupa i SP2 w Lidz-
barku - trzy grupy i wzięło w nich 
udział 60 osób. Na rozpoczęcie 
półkolonii wszystkie grupy otrzy-
mały z rąk Burmistrza Lidzbarka 
vouchery na darmowe lody do 
wykorzystania w kawiarence Cit-
taslow, a także na wstęp na zjeż-
dżalnię wodną na Plaży Miejskiej. 

W ramach półkolonii uczniowie 
miały zapewnioną opiekę pe-
dagogiczną w  godzinach 8:00 
-16:00, ciepły posiłek oraz wie-
le atrakcji. Dzieci miały okazję 
uczestniczyć w warsztatach i za-
jęciach organizowanych przez 
Dom Kultury, Bibliotekę oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Podczas półkolonii ucznio-
wie mogli korzystać z obiektów 
sportowych, plaży oraz szkolnych 
placów zabaw. Dodatkowo Cen-
trum Usług Wspólnych udostępnił 
nowy autobus wraz z kierowcą, 
którym uczniowie wybrali się na 
wycieczkę, m.in. do Działdowa, 
Brodnicy, Farmę Noego w  Kieł-
pinach, do Welskiego Parku Kra-
jobrazowego w Jeleniu oraz do 
Nadleśnictwa Lidzbark.



str. 10 Lidzbark kulturalnie

Tradycyjne imprezy tematyczne na terenie to czas, w którym mieszkańcy sołectwa, mimo panującej pandemii, mogą spędzić na rozmowach na temat 
wspólnego dobra wsi. Do również okazja do otwarcia nowych inwestycji powstałych na terenie sołectwa. W Miłostajkach podczas pikniku rodzinnego 
otwarto nową altanę dla mieszkańców. Swoje imprezy mieli w tym miesiącu także mieszkańcy Dłutowa i Wąpierska, a także Jamielnika, którzy świętowali 
okrągłą, dziesiątą edycję swojego Pikniku Rodzinnego. Wszystkie imprezy tematyczne w sołectwach zostały dofinansowane z budżetu Gminy Lidzbark.

Imprezy w sołectwach

Jamielnik

Miłostajki

Stare Dłutowo

Wąpiersk
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Mamy tu miłośników dobrej i różnorodnej kuchni? Już w 
najbliższy weekend zapraszamy na pierwszy w naszym 

mieście Festiwal Food Trucków. Znajdziecie podczas niego 
między innymi: kuchnię tajską, amerykańską, belgijską, 

japońską, meksykańską, hiszpańską, polską, włoską i wiele 
innych.  W strefie chillout z muzyką i leżakami odpoczniecie 

w piknikowej atmosferze razem z rodziną i przyjaciółmi. 

kgw bryńsk z ii miejscem 
w konkursie "kobieta 
gospodarna i wyjątkowa"
Panie z  Koła Gospodyń Wiej-

skich w  Bryńsku wzięły udział 
w  konkursie "Kobieta Gospo-
darna i  Wyjątkowa" w  ogól-
nopolskim festiwalu Polska od 
Kuchni. Dzięki sms’om i  głoso-
waniu na facebook’u udało się 
dotrzeć do drugiego etapu gdzie 
Panie zdobyły drugie miejsce 
w  województwie Warminsko 
– Mazurskim. Koło Gospodyń 
Wiejskich w  Bryńsku powstało 
w 2015 roku na zrębach istnie-
jącej w latach 80 XX wieku na te-
renie wsi organizacji społecznej. 
Zrzeszeni w Kole panie i panowie 
od samego początku powstania 
organizacji włączyli się w rozwój 
i promocję lokalnej społeczności. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów wszystkim naszym Ko-
łom! 

kgw dłutowo z wyróżnieniem 
podczas „bitwy reginów”
Podczas II Mazurskiego Piecze-

nia Chleba w  Lubajnach odbył 
się finał wojewódzkiego eta-
pu Turnieju „Bitwa Regionów 
2021” organizowanego przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa OT w Olsztynie. Podczas 
wydarzenia można było m. in. 
zdegustować wyroby lokalnych 
Kół Gospodyń Wiejskich z  po-
wiatu ostródzkiego, obejrzeć 
pokaz musztry paradnej 1 Puł-
ku Ułanów Krechowieckich im. 

Płk Bolesława Mościckiego. Na 
zakończenie oficjalnej części 
wydarzenia ogłoszono wyniki 
I  etapu konkursu kulinarnego 
„Bitwa Regionów 2021”, do 
którego zgłosiło się Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Dłutowa. Panie 
z Dłutowa wzięły udział w kon-
kursie i  otrzymało wyróżnienie 
za danie wieprzowina z kapustą, 
kaszą oraz świeżynką. Następnie 
Panie ze Stowarzyszenia bawiły 
się wraz z koleżankami z innych 
kół do piosenek kawaleryjskich 
w wykonaniu Zespołu Malowani. 

Sukcesy Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy Lidzbark
Historia kół gospodyń wiejskich sięga połowy XIX wieku. W trudnym czasie, kiedy dopiero zaczęła się kształtować samorządność, kobiety 
stawiały sobie do realizacji bardzo ambitne zadania. Już wówczas panie organizowały szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej tematyce, 
m. in.: pieczenia i gotowania, przetwórstwa mięsa i owoców, hodowli drobiu, warzywnictwa, higieny i racjonalnego odżywiania, kroju 
i szycia czy znaczenia kobiet w życiu społecznym.
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mobilna jednostka szczepień 
przeciw koronawirusowi w Lidzbarku

Taka jednostka uruchomiona 
została także na terenie naszej 
gminy po raz pierwszy 10 lipca. 
Do tej pory Mobilne Jednostki 
Szczepień stanęły na ul. Jeleń-
skiej, w Nowym Dłutowie, a tak-
że podczas Pikniku Zdrowotnego. 
W  sumie do tej pory udało się 
zaszczepić 204 mieszkańców jed-
nodawkowym preparatem firmy 
Johnson & Johnson.. Na osoby 
zaszczepione czekały symbolicz-
ne upominki wręczane przez pra-

cowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Lidzbarku. 

Na szczepienie w punkcie nie ma 
zapisów czy rejestracji. Wystarczy 
się tam zgłosić i poczekać na swo-
ją kolej. Przed zastrzykiem pacjent 
przejedzie standardową kwalifika-
cję. Ze szczepienia mogą skorzystać 
wszystkie chętne osoby pełnoletnie. 

W sierpniu 2021 roku Mobilna 
Jednostka Szczepień będzie wy-
konywała szczepienia według 
następującego harmonogramu: 

Mobilna Jednostka Szczepień to profesjonalista 
medyczny wykonujący indywidualnie szczepienia 
poza punktami szczepień działającymi w ramach 
Narodowego Programu Szczepień. Głównym celem 
przyświecającym stworzeniu MJS jest dotarcie do jak 
najszerszego grona osób potencjalnie zainteresowanych 
zaszczepieniem się przeciwko Covid-19.


