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Aktualności

Drony ponownie sprawdziły jakość
powietrza w Lidzbarku
W Polsce występuje bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, którego głównym źródłem jest ogrzewanie domów węglem, często
bardzo niskiej jakości, spalanym w piecach i w przestarzałej konstrukcji kotłach. Tradycyjne instalacje spalania to najczęściej
urządzenia starej generacji, o niskiej sprawności cieplnej i wysokiej emisji zanieczyszczeń. Gmina podejmuje szereg działań aby
poprawić jakość naszego powietrza.
W styczniu po raz pierwszy
drony sprawdziły czym nasi
mieszkańcy palą w piecach. Na
początku listopada maszyny
ponownie badały poziom zanieczyszczeń, z którymi jesteśmy zmuszeni być sąsiadami.
Pomiary wykonywane były przez
firmę SoftBlue S.A. z Bydgoszczy za pomocą mobilnej głowicy
pomiarowej AirDron zainstalowanej na bezzałogowym statku
powietrznym.
Czujniki maszyny wykonały
pomiar pod analizę zawartości
m. in. cyjanowodoru oraz pyłów PM10, PM2,5, PM1, wydobywających się z kominów na
terenie naszego miasta. Monitorowano dwa osiedla: Skarpa
i Działki. Badania zostały przeprowadzone m.in. w rejonie
ulic: Marii Dąbrowskiej, Juliana Tuwima, Elizy Orzeszkowej,
Reymonta, Żeromskiego, Południowej, Sosnowej, Okopowej,
Bukowej, a także na ul. Piaski.
Wyniki pomiarów wskazywały
głównie na spalanie złej jakości paliwa oraz wykorzystanie
przestarzałych, niespełniających obowiązujących norm kotłów węglowych. O wynikach
kontroli będziemy informowali
po uzyskaniu szczegółowego
raportu z badań. Musimy liczyć
się z tym, że jest to nie pierwsza
i nie ostatnia taka akcja.
Działania tego typu mają na
celu podniesienie świadomości
mieszkańców, ponieważ to czym
palimy w piecach ma duże znaczenie dla nas samych, naszych
sąsiadów oraz otaczającego
nas środowiska naturalnego.
Bogactwo natury naszego regionu to skarb na skalę całego
kraju. Zadbajmy o to bogactwo
wspólnie, tym samym dając
przykład dla sąsiednich miast
i miasteczek!

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
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Redakcja i skład: Wydział Organizacyjny
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania
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Inwestycje

Kolejne 2 266 808 zł z Funduszu
Dróg Samorządowych

Już wkrótce rozpoczną się kolejne inwestycje, które
będą mogły być zrealizowane dzięki dofinansowaniu
z Funduszu Dróg Samorządowych.
To już drugie takie dofinansowanie. Poprzednio, dzięki blisko
2 milionom dotacji, wykonano

całkowitą przebudowę ul. Wiejskiej wraz z budową chodników
na ul. Rejtana, a także remont

traktu ulic Przemysłowa – Poświętna – Targowa. W ramach
kolejnego dofinansowania wykonane zostaną 3 inwestycje. Trwa
przetarg na przebudowę ulic Targowej i Tartacznej, dzięki czemu
najbrzydszy chodnik w Lidzbarku zyska nowy wygląd, a także

na przebudowę ul. Podzamcze,
Młyńska i Cicha. Rozstrzygnięte
zostaną również przetargi na
kolejny, finalny etap prac na ul.
Granicznej, a całkowity koszt tego
zadania to ponad milion złotych.
– Udało nam się pozyskać ponad
2 miliony 260 tysięcy złotych

z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu w najbliższym
czasie wybudujemy trzy kolejne
zniszczone i ważne dla mieszkańców arterie drogowe – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Całkowita wartość wszystkich
zadań to blisko 3 miliony złotych.

Usuwamy azbest z Gminy Lidzbark
Dobiegają końca prace związane z usunięciem azbestu z terenu naszej gminy, zaplanowane do realizacji w 2020 r. Mając na uwadze dobro
mieszkańców już po raz dziewiąty Lidzbark bierze udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest dofinansowanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W roku 2019 usunięto 137,12 ton
azbestu. Na rok 2020 zaplanowano
usunięcie 189,44 ton płyt azbestowo-cementowych pochodzących
z pokryć dachowych budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Sza-

cuje się, że na terenie kraju nadal
występuje 15.5 tys. tony tego szkodliwego materiału. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oferuje
wsparcie dofinansowania bezpiecz-

nego usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z uchwalanymi każdego roku priorytetami
działalności. Przyjęty przez Lidzbark
w 2015 roku program utylizacji eternitu ma na celu całkowite usunięcie

tego szkodliwego materiału z terenu
Gminy. Cały proces jego wymiany
nie należy do tanich, przez co wielu ludzi zwleka z decyzją o rozpoczęciu prac remontowych. Na szczęście
z pomocą przychodzą gminy, gdzie

każda osoba fizyczna bądź prawna
może starać się o dofinansowanie
tego projektu.
Od 2015 usunięto łącznie ok.
677,41 Mg azbestu z 267 nieruchomości.
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Aktualności

Złote Gody
Ślub jest przełomowym momentem w życiu
każdego człowieka. Każda kolejna rocznica
tej wyjątkowej chwili, a w szczególności
pięćdziesięcioletni jubileusz pożycia
małżeńskiego, to cudowna okazja, aby
okazać swoją miłość, wdzięczność i radość
ze wspólnie spędzonych chwil.
Tę wyjątkową rocznicę
świętowały w tym roku
pary, które w związek
małżeński wstąpiły w 1970
roku. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu 13 par
z terenu gminy Lidzbark
odznaczonych
zostało
specjalnym
medalem
przyznawanym przez Prezydenta Polski. Tym razem,
ze względu na panującą
pandemię, w nieco inny
i nietypowy sposób jubileuszowe pary odebrały to
wyjątkowe odznaczenie.
Jubilatów odwiedzili pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy, którzy przekazali Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie wraz
z gratulacjami od Burmi-

Helena i Tadeusz Olszewscy

strza Lidzbarka i wojewody
Warmińsko-Mazurskiego.
Wszystkim parom życzymy
dużo zdrowia, które w tych
trudnych czasach jest najważniejsze i kolejnych wielu
lat w miłości.
Lista oznaczonych:
Teresa i Henryk Chachulscy
Jan i Elżbieta Długońscy
Eugeniusz i Grażyna Gajewscy
Zygmunt i Zofia Goszka
Mirosława i Bolesław Gutowscy
Barbara i Waldemar Malinowscy
Emilia i Ireneusz Miłoszewscy
Elżbieta i Kazimierz Murawscy
Teresa i Jan Nisgorscy
Halina i Henryk Ogrodowscy
Helena i Tadeusz Olszewscy
Teresa i Kazimierz Samul
Elżbieta i Roman Szostek

Teresa i Henryk Chachulscy

Jan i Elżbieta Długońscy

Zofia i Zygmunt Goszka

Teresa i Jan Nisgorscy

Teresa i Kazimierz Samul

Elżbieta i Roman Szostek

Z życia Rady Miejskiej
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Radni uchwalili podatki na 2021 rok

22 października, podczas XXIV Sesji Rady
Miejskiej w Lidzbarku radni uchwalili nowe
stawki podatków, które będą obowiązywać
w 2021 roku.

Warto zaznaczyć, że w przyszłym
roku kwoty poszczególnych podatków zostały skorelowane ze wskaźnikiem inflacji, co oznacza że wzrost
będzie symboliczny i wyniesie jedynie 1,8 %. Dla całej małej firmy

transportowej to skutek rzędu 29 zł
w skali roku, w przypadku podatku
rolnego od średniego gospodarza
jest to podwyżka 1 zł rocznie, natomiast podwyżka w przypadku podatku od nieruchomości wyniesie

ok. 50 zł na rok. W przypadku prowadzenia średniej działalności gospodarczej będzie to wydatek rzędu
187 zł rocznie, natomiast w przypadku największych firm z terenu naszej
gminy – 1200 zł rocznie.

Nagrody Burmistrza dla najbardziej uzdolnionych
Wręczanie Nagród
Burmistrza za wybitne
osiągnięcia w nauce
i osiągnięcia artystyczne
podczas obchodów Dni
Lidzbarka stało się już
tradycją. W tym roku,
ze względu na panującą
pandemię niestety nie
mogliśmy zorganizować
uroczystego wręczenia
wyróżnień. Pomimo tego,
nie zapomniano o tych
najbardziej uzdolnionych.
W roku szkolnym 2019/2020 Burmistrz Lidzbarka przyznał nagrody 121 uczniom o łącznej kwocie
39 500,00 zł. Ze względu na panującą sytuację wyróżnienia przekazane zostały a ręce dyrektorów
szkół, którzy przekazali je swoim
wyróżnionym uczniom. Nagrody
trafiły do uczniów każdej ze szkół
z terenu naszej Gminy. Warto
zaznaczyć, że liczba uczniów nagradzanych za swoje osiągnięcia
sukcesywnie z roku na rok stale

Wręczanie nagród – Dni Lidzbarka 2019

rośnie. Dla porównania w roku
szkolnym 2014/2015 było ich jedynie 47. – Każdy z nas potrzebuje właściwej motywacji do pracy,
pochwały, nagrody za rzetelne
jej wykonanie. Szczególnie jest
to potrzebne ludziom młodym,
którzy dopiero kształtują swoje
osobowości – mówi burmistrz
Maciej Sitarek. – Przekazuję

również wyrazy swojego uznania nauczycielom i dziękuję za
wkład pracy i edukację naszych
młodych mieszkańców – zaznaczył burmistrz.
Liczba uczniów nagrodzonych
w poprzednich latach:
2014/2015 - 47
2015/2016 - 62

2016/2017 - 85
2017/2018 - 96
2018/2019 - 130
W roku szkolnym 2020/2021 nastąpią zmiany przyznawania nagród:
1. Obecnie prawo ubiegania się
o nagrodę przysługuje uczniowi,
który w wyniku klasyfikacji rocznej

uzyskał szczególnie wysokie wyniki w nauce uzyskując średnią ocen
co najmniej 5,70 (dla klas IV-VIII
szkół podstawowych). Wcześniej
średnia 5,30 dla uczniów klas
VII-VIII i gimnazjum oraz 5,70 dla
uczniów klas IV-VI
2. Doprecyzowano § 4. 2 (Prawo
ubiegania się o nagrodę za osiągnięcia artystyczne przysługuje
uczniowi, który w bieżącym roku
szkolnym zajął miejsce od I do III
w wojewódzkich i ogólnopolskich
konkursach, przeglądach i festiwalach, poprzedzonych eliminacjami
gminnymi i powiatowymi)
3. Nowy zapis § 4 pkt 3 - nagroda dla 3 uczniów, którzy w skali
gminy osiągną najwyższy łączny
wynik procentowy na egzaminie
ósmoklasisty
(Uczeń może otrzymać nagrodę za wysoki wynik z egzaminu
ósmoklasisty. Nagroda za najwyższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty może być przyznana trzem
uczniom, którzy w skali gminy
osiągnęli najwyższy łączny wynik
procentowy na egzaminie ósmoklasisty.)
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„W hołdzie tym, dla których
Ojczyzna znaczyła więcej niż życie…”
11 listopada 1918 roku to jeden z najważniejszych dni w historii Polski. Dla społeczności Lidzbarka to jednak 18 stycznia 1920 r. był dniem
wyjątkowym. To dzień, w którym Lautenburg znów stał się Lidzbarkiem. To dzień w którym Lidzbark wrócił na mapę odradzającej się
Polski. To dzień, w którym cieszymy się z własnej wolności, ale także z dumą i szacunkiem spełniamy swój obowiązek pamięci o tych,
którzy wywalczyli wolny Lidzbark i tych, którzy budowali II Rzeczpospolitą.
11 listopada burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wspólnie
z kierownictwem Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku uczcili
Święto Niepodległości oraz 100

rocznicę powrotu naszego miasta
do Macierzy. Delegacja z urzędu
odsłoniła pomnik na Pl. Hallera,
obok którego widnieje tablica
z napisem „W hołdzie tym, dla

których Ojczyzna znaczyła więcej
niż życie…”. – Dziś cieszymy się
z własnej wolności oraz z dumą
i szacunkiem spełniamy swój obowiązek pamięci o tych, którzy wy-

walczyli o wolny Lidzbark i tych,
którzy budowali II Rzeczpospolitą. Od dziś mieszkańcy Lidzbarka
i gminy maja miejsce, w którym
mogą oddawać hołd podczas

świąt państwowych – powiedział
burmistrz Maciej Sitarek. Aby
upamiętnić to niezwykłe dla naszego miasta wydarzenie złożone
zostały kwiaty i zapalono znicze.
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5 lat w Cittaslow
Cittaslow to dobry pomysł na życie wysokiej jakości. Motywacją Lidzbarka do przystąpienia do Polskiej Krajowej Sieci było promowanie
i upowszechnianie idei dobrego życia, dbanie o lokalność i zachowanie niepowtarzalnego charakteru przestrzeni miejskiej.
W celu stworzenia wyjątkowego charakteru miasta powstał
Bulwar nad Welem, mural nawiązujący do przeszłości Lidzbarka, Skwerek Cittaslow utworzony
na rogu ulic Piaski i Działdowskiej. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców
i turystów po drogach miasta
kursuje Welex. W mieście istnieje również kamperowisko,
doskonałe miejsce dla osób
preferujących podróże własnym
domem na kołach.
Cittaslow daje także możliwość
ubiegania się o pozakonkursowe
środki unijne w ramach RPOWiM. Właśnie z tych dofinansowań powstanie w przyszłym
roku skatepark oraz pumptrack
a także pozostała infrastruktura budowy II etapu targowiska.
W kolejnej perspektywie RPOWiM 2021-2027 Lidzbark, już jako
pełnoprawny członek sieci będzie

mógł ubiegać się o wielomilionowe dofinansowania na poprawę
życia w mieście.
7 listopada minęło dokładnie
5 lat odkąd Lidzbark przyjęty został w poczet miast należących
do Międzynarodowej Sieci Miast
Cittaslow. To idealny moment na
przypomnienie najważniejszych
wydarzeń związanych z ideą Cittaslow w naszym mieście:
Cittaslow w Lidzbarku
• 19 czerwca 2015 r. Lidzbark
pomyślnie przeszedł certyfikację
do Cittaslow. Certyfikację przeprowadzili przedstawiciele Krajowej Sieci Cittaslow – burmistrz
miasta Ryn, burmistrz Nowego
Miasta Lubawskiego oraz przedstawiciel miasta Lubawa.
• 4 lipca, podczas Krajowego
Zebrania Członków Polskiej Sieci
Miast Cittaslow w Górowie Iławeckim członkowie krajowej sieci jednogłośnie podjęli uchwałę

o uznaniu Lidzbarka jako nowego
członka stowarzyszenia
• 27 września 2015 r. odbyła
się w Lidzbarku I Niedziela Cittaslow – wydarzenie promujące
ideę Miast Dobrej Jakości Życia
oraz przybliżające mieszkańcom
wiedzę o ruchu Cittaslow, a także
korzyści jakie ze sobą niesie
• 7 listopada 2015 r. na zjeździe
w Falkoeping w Szwecji Lidzbark
przyjęty został w poczet miast
należących do Międzynarodowej
Sieci Miast Cittaslow
• W czerwcu 2016 r. w Vizela
w Portugalii nastąpił odbiór dyplomu oraz oficjalnej flagi Cittaslow.
• W 2016 roku Lidzbark wzbogacił się o skwerek Cittaslow.
Skwer powstał na rogu ulic Piaski i Działdowskiej. Spędzając
czas na skwerku Cittaslow można odpocząć i dowiedzieć się
czegoś więcej o idei miasteczek

„dobrej jakości życia”. Pokaźne,
drewniane ślimaki i tablice upiększają przestrzeń miejską i przypominają o przystąpieniu Lidzbarka
do sieci Cittaslow.
• 26 maja 2018 Lidzbark był organizatorem IX Festiwalu Miast
Cittaslow
• W listopadzie 2018 roku Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
wybrany został członkiem zarządu Międzynarodowego Komitetu
Koordynacyjnego Cittaslow International
• 25 czerwca 2019 roku w ramach współpracy Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow gościliśmy w naszym mieście delegację
z prowincji Gaochun z Chin
Corocznie organizowany Tydzień
Cittaslow to okazja do zapoznania mieszkańców z ideą Cittaslow, a także zaangażowania
najmłodszych do udziału w konkursach tematycznych.

Czy wiesz, że…
• Obecnie międzynarodowa
sieć Cittaslow liczy 266
miast z 30 państw na całym
świecie. Wśród nich są tak
odległe miejsca jak: Australia,
Kanada, Chiny, Japonia,
Islandia, Korea Południowa,
Cypr, Kolumbia, Nowa
Zelandia, USA.
• Polska sieć miast Cittaslow
w roku bieżącym obchodzi
13-lecie swojego istnienia.
• W Polsce Cittaslow
skupia obecnie 32 miast z 9
regionów i jest drugą, co do
wielkości, siecią na świecie.
(Włochy – 86, Polska – 32,
Niemcy – 21).
• Większość miasteczek
Cittaslow (22) leży na Warmii
i Mazurach, wśród nich jest
jedna gmina wiejska (wieś) –
Wydminy.
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Kącik historyczny

Od 100 lat w Polsce
18 stycznia 1920 r. w niedzielę, po 148 latach rządów niemieckich, Lidzbark powrócił w granice Polski. Był to przełomowy dzień
w historii ,,grodu nad Welem” i jeden z najważniejszych momentów w dziejach miasta.
Od godzin porannych mieszkańcy zaczęli gromadzić się na
rynku. O godzinie 8.00 stacjonujące tu wojska Grenzschutzu
ustawiły się w szyku marszowym
w pobliżu kościoła św. Wojciecha. Dowódca, kapitan Hans Jurgen, podziękował żołnierzom za
ich dobrą służbę dla narodu niemieckiego. Kończąc swą przemowę Jurgen stwierdził, że Niemcy
już wkrótce tu powrócą. Żegnani przez pozostającą ludność
niemiecką żołnierze ci opuścili
Lidzbark, udając się drogą przez
Kiełpiny do Prus Wschodnich.
W tym czasie pojawiła się
w mieście informacja Powiatowego Komendanta Straży
Ludowej Robińskiego: „Do

ludności powiatu”. Zawierała ona istotne instrukcje dla
mieszkańców powiatu oraz apel
o zachowanie spokoju. Rozkaz
kończył się stwierdzeniem, że
,,kto się do powyższych nakazów nie zastosuje, naraża się na
natychmiastowe aresztowanie
i stawienie przed sąd wojenny”. Członkowie Straży Ludowej
z Lidzbarka wzięli czynny udział
przy przejmowaniu miasta oraz
zabezpieczeniu akt gruntowych
w sądzie. O godzinie 8.30 przybył do Lidzbarka pierwszy oddział wojsk polskich składający
się z porucznika Stanisława
Dowgirda-Ptaszka i 10 szeregowców. Konno objechali oni
rynek, po czym stanęli przed

domem Leona Plucińskiego
i zaśpiewali „Rotę”. Na dowód
zajęcia miasta porucznik Ptaszek złożył dokument następującej treści: ,,Lidzbark. Pluton
3-ci 4-go szwadronu 1-go Pułku
Strzelców Konnych, wkroczył do
miasta o godzinie 9-tej 30 min.
dnia 18 stycznia 1920r. Stanisław Dowgird-Ptaszek, por.”
Wśród żołnierzy przybyłych do
Lidzbarka był pochodzący stąd
Antoni Kamiński. Z zawodu był
kowalem. Przekradł się przez
granicę pruską i wstąpił do
wojska polskiego. Doczekał się
ogromnego zaszczytu, że jako
żołnierz przywracał rodzinne
miasto Polsce. Witano go z niesamowitą radością i czułością.

Na powitanie pierwszego większego oddziału wojsk polskich
wyjechała delegacja składająca
się z 9 zacniejszych obywateli
Lidzbarka na dotychczasową
granicę do Nowego Zielunia.
Byli wśród nich m.in. prezes
Rady Ludowej Adam Ziemski
oraz kierownik szkoły Franciszek
Krykant. Towarzyszyły im reprezentacje cechów i towarzystw
z chorągwiami i muzyką.
Około godziny 10.30 przybył
do miasta 2. batalion 47. pułku
strzelców kresowych pod dowództwem porucznika Czerkiewskiego. Polacy zgotowali wojsku
entuzjastyczne powitanie. Na
domach i ulicach pojawiły się
biało-czerwone flagi. Ustawiono

bramy tryumfalne z napisami:
„Witamy – Niech żyje Polska”.
Na rynku miasta, przepięknie
przystrojonym w znaki polskie,
oczekiwał komisaryczny burmistrz Leon Pluciński. Mieszkańcy ustawieni w czworobok
trzymali kwiaty i biało-czerwone
chorągiewki. Niektórzy płakali
z radości. Wszyscy zaśpiewali
pieśń kościelną „Boże coś Polskę”. W uroczystościach powitalnych udział wzięły również dzieci
i młodzież szkolna. Porucznik
Czerkiewski w swoim przemówieniu do zebranych zapewnił,
że ziemia ta na stałe powraca
do Polski. Po tej wspaniałej mowie zaśpiewały dzieci szkolne na
dwa głosy „Warszawiankę”.
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Oświata

Kolejne laptopy dla szkół
1 kwietnia ruszył program „Zdalna Szkoła”.
W ramach projektu jednostki samorządu
terytorialnego mogły ubiegać się o dofinansowanie
zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do
wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, Gmina Lidzbark zakupiła
już 40 laptopów, które trafiły do
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2
w Lidzbarku. Będą z pewnością

pomocne w prowadzeniu wideokonferencji i zdalnego nauczania.
Teraz kolejne 26 laptopów trafi
do szkół z terenu Gminy Lidzbark.
Komputery zostaną dostarczone
do Szkoły Podstawowej w Dłuto-

wie, Bryńsku, Słupie, Wąpiersku
i Kiełpinach. To druga dostawa
laptopów zakupionych dzięki pozyskanej kwocie około 105 000
zł w ramach programu „Zdalna
Szkoła+".

bark, w naszej gminie wsparciem
została objęta Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
w Wąpiersku. Uzyskana dotacja
– 14 000 zł dla każdej ze szkół

- to 80 % kwoty, jaka zostanie
przeznaczona na doposażenie
szkół w laptopy, dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kolejne dofinansowanie dla szkół!
Właśnie rozstrzygnięto kolejny etap rządowego programu
„Aktywna Tablica”. Wsparcie finansowe zostało przyznane 97
szkołom.

Wśród nich znalazły się także
cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy Lidzbark – wszystkie,
które starały się o dofinansowanie. Gratulujemy! Dofinansowa-

nie trafi do Szkół Podstawowych
nr 1 i 2 w Lidzbarku, a także do
szkoły w Dłutowie i Bryńsku.
Oprócz 4 szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lidz-

Burmistrz z dyrektorami pracuje dzięki wideokonferencjom
W dobie pandemii
koronawirusa także
praca przenosi się do
sieci. Burmistrz Lidzbarka
sprawuje nadzór nad
szkołami także za
pośrednictwem internetu.
W ramach pracy samorządu
odbyła się wideokonferencja
z dyrektorami szkół z terenu Miasta i Gminy Lidzbark. Głównym
celem internetowego spotkania
było omówienie pracy oświaty w dobie panującej pandemii
oraz kolejnych środków podejmowanych w ramach zdalnego
nauczania uczniów. Podobne
spotkanie odbyło się także z dyrektorami jednostek podległych
lidzbarskiemu samorządowi.
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Kultura

„Ślimak – mała forma przestrzenna”
W październiku
rozstrzygnęliśmy
konkurs plastyczny,
który zorganizowany
został w ramach
tegorocznej edycji
Tygodnia Cittaslow.

W konkursie wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych
klas I – III. Przedmiotem konkursu było stworzenie formy
przestrzennej w kształcie ślimaka, z dowolnie dobranych
przez siebie materiałów. Ostatecznie na konkurs wpłynęło 101
przeróżnych prac. Pomysłowość
małych twórców naprawdę nie

I miejsce - Maja Borowska, kl. IIIB, SP 1 w Lidzbarku;

ma granic. Wśród materiałów
pojawiła się plastelina, plastikowe zakrętki, włóczka, a nawet
drewno. Spośród dostarczonych dzieł komisja konkursowa, w której skład wchodzili
przedstawiciele organizatorów
konkursu, za najlepsze w poszczególnych kategoriach, uznała prace:

I miejsce - Maja Borowska, kl.
IIIB, SP 1 w Lidzbarku;
II miejsce – Martyna Rosa, kl.
IIA, SP 2 w Lidzbarku
III miejsce - Maksymilian Trzaskowski, kl. I, SP Bryńsk
Ponadto z pozostałych prac
zostało wybranych także pięć
szczególnie wyróżnionych, należących do:

• Franciszka Drzeworzewskiego,
kl. IA, SP 1 w Lidzbarku
• Kajetana Malinowskiego, kl.
IIIA, SP 1 w Lidzbarku
• Zofii Wieczorek, kl. III, SP Słup
• Amelii Gutowskiej, kl. IA, SP 1
w Lidzbarku
• Mai Chołaścińskiej, kl. III, SP
2 w Lidzbarku

II miejsce – Martyna Rosa, kl. IIA, SP 2 w Lidzbarku

III miejsce - Maksymilian Trzaskowski, kl. I, SP Bryńsk

Franciszek Drzeworzewski, kl. IA, SP 1 w Lidzbarku

Kajetan Malinowski, kl. IIIA, SP 1 w Lidzbarku

Zofia Wieczorek, kl. III, SP Słup

Amelia Gutowska, kl. IA, SP 1 w Lidzbarku

Maja Chołaścińska, kl. III, SP 2 w Lidzbarku
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Kącik kulinarny

Zwiększamy odporność
Pandemia koronawirusa nie ustępuje. Pamiętajmy jednak, że listopad to także okres wzmożonych zachorowań na
przeziębienia czy grypę. Bez względu na to jaka infekcja nas dopadnie ważne aby dbać o swoją odporność i stale ją
zwiększać. Dlatego też mamy dla Was kilka przepisów na domowe syropy zwiększające odporność.
Kinga Dąbrowska, sołtys sołectwa Bryńsk poleca:

Syrop z miodu,
czosnku i cytryny
Składniki:
- 3 cytryny
- 12 ząbków czosnku
- 0,5 szklanki miodu najlepiej
lipowego lub spadziowego
- 0,5 szklanki wody letniej przegotowanej
Przygotowanie:
Do większego wyparzonego
słoika wycisnąć sok z trzech
cytryn (nie może być pestek).
Następnie ząbki czosnku przecisnąć przez praskę. Miód należy

wymieszać z letnią wodą i dodać
do pozostałych składników. Całość dokładnie wymieszać. Zakręcić słoik. Wstawić do lodówki na 3 doby (oczywiście syrop
można też stosować zaraz po
przygotowaniu). Tak przygotowany syrop można stosować do
trzech tygodni. Zalecana dawka
to 1 mała łyżeczka dla dzieci raz
dziennie, natomiast dorośli - 1
łyżka dziennie. Naprawdę polecam i zdrówka życzę – Kinga Dąbrowska.

Wojciech Cybulski, sołtys sołectwa Wąpiersk poleca:

Nalewka z czosnku
Składniki:
- 14 główek czosnku, posiekany,
nie trzeba go obierać
- 1 kość imbiru, drobno pokrojony, bez obierania
- 2 cytryny, pokrojone ze skórką
- 1 łyżeczka kminku
- 2 goździki
- 1 szczypta majeranku
- 0.9l miodu (najlepszy lipowy),
tj. duży słoik
Resztę do pełna alkoholu 40% ,
lub wedle uznania.

Przygotowanie:
Czosnek jest maturalnym antybiotykiem, hamuje rozwój
bakterii. Wspomaga leczenie
infekcji wirusowych układu oddechowego. Imbir działa rozgrzewająco. Cytryna ma dużo
witaminy C., natomiast miód
lipowy obniża gorączkę, ma
działanie wykrztuśne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne,
oraz wzmacnia odporność.
Przepis na słoik 4.25l

Urszula Brzóska, członkini KGW Dłutowo poleca:

Sok z owoców czarnego bzu
Składniki:
- owoce czarnego bzu
- cukier
- sok z cytryny

Przygotowanie:
Zbieramy tylko dojrzałe owoce
i obieramy z szypułek. Za pomocą wolnoobrotowego sokownika
wyciskamy sok. Przelewamy do

garnka. Na 1 litr soku dodajemy
3-4 łyżki cukru i sok z 1 cytryny.
Zagotować i przelać do słoików
lub butelek. Pasteryzować przez
15 minut.
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Aktualności

Wspieramy lokalną gastronomię!
Lokale gastronomiczne po raz kolejny zostały zamknięte. Lubimy je odwiedzać i lubimy w nich zamawiać.
Aby móc w przyszłości do nich wrócić musimy pomóc Im przetrwać ten trudny okres. Lidzbarskie lokale oferują posiłki
na wynos oraz z dowozem. Warto skorzystać z tej możliwości! Poniżej lista lokali, które oferują posiłki na dowóz:
• Pizzeria Biesiadowo w Lidzbarku, ul. Zieluńska 23, 23/ 697 33 13
• CHATA, ul. Działdowska, tel. 23/ 696 10 03
• Restauracja pod Jabłonką, ul. Kościelna 11, tel. 603 181 252
Zachęcamy do skorzystania!

