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Zmiany w oświacie.
Dwie szkoły podstawowe ponownie w Lidzbarku

bowiem rekrutacja uczniów. To niewątpliwie próba 
zgrania i jedności nas samorządowców, dyrektorów, 
nauczycieli i rodziców. Od początku roku prowadzo-
ny jest szereg rozmów z dyrektorami i nauczycielami 
na temat nowej sieci szkół w Lidzbarku, Starym Dłu-
towie, Bryńsku, Kiełpinach, Słupie i Wąpiersku.

Czytaj więcej na blogu Burmistrza
www.maciejsitarek.pl

początkiem 2016 r. zaczę-
ły obowiązywać przepi-
sy  znowelizowanej ustawy 

o samorządzie gminnym. Zgodnie 
ze zmianami w  miejsce Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół i  Przedszkoli stworzyliśmy 
tzw. Centrum Usług Wspólnych. 
Oznacza to, że szkoły, przedszko-
la czy ośrodek pomocy społecznej 
na terenie gminy będzie mógł mieć 
np. wspólną księgowość, wspólne 
usługi informatyczne, kadrowe 
i  płacowe. Poza tą zmianą wraz 
z nowym rokiem musimy zmierzyć 
się ze współczesnymi wyzwaniami 
stojącymi przed edukacją. Czy re-
forma oświaty spełnia oczekiwa-
nia środowiska nauczycielskiego 
i rodzicielskiego, to kwestia indywidualna. Likwidacja 
gimnazjów dla tych grup to temat kontrowersyjny. 
Ustawa zakłada likwidację gimnazjów, przywróce-
nie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum 
i  5-letniego technikum, a  w  miejsce szkół zawodo-
wych mają powstać dwustopniowe szkoły branżowe. 
Do końca marca mamy czas na opracowanie nowej 
sieci placówek. Na początku kwietnia rozpocznie się 
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Ćwiczenia strażackie na lodzie

W  dniach 23-25 stycznia na Jeziorze Lidzbarskim odbyły się 
ćwiczenia na lodzie jednostek strażackich w  naszym powiecie. 
Działania te mają na celu doskonalenie technik ratowniczych 
w  trudnych zimowych warunkach, szczególnie skupiając się 
na użyciu sań lodowych. Jednostki strażackie z  Lidzbarka, 
Działdowa oraz Kiełpin wraz z  WOPR-em ćwiczą pomoc 
i  ewakuację osób pod którymi załamał się lód i  potrzebują 
natychmiastowego ratunku.
– Jest to pierwsza edycja ćwiczeń, ale myślę, że będą odbywać się 
cyklicznie. Okres zimowy, to pora, gdy pomocy mogą potrzebować 
nieostrożni miłośnicy przechadzek po zamarzniętych jeziorach 
i  stawach. Na taką ewentualność muszą być przygotowani lokalni 
strażacy – mówił Robert Garczewski, Dowódca Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Działdowie.

A K T U A L N O Ś C I

95 urodziny Kolejna tura żywności
dla potrzebującychA K T U A L N O Ś C I

W  poniedziałek, 5 lutego mieszkaniec Lidzbarka – Pan Stefan 
Staszyński obchodził swoje 95. urodziny. Z  tej wyjątkowej okazji 
dostojnego jubilata oraz najbliższych członków rodziny odwiedzili 
przedstawiciele Urzędu Miasta i  Gminy. Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Goszka 
złożyli gratulacje i  życzenia kolejnych lat  życia w  zdrowiu, pogodzie 
ducha oraz samych szczęśliwych chwil w  gronie najbliższych. Z  tej 
niecodziennej okazji jubilat obdarowany został bukietem kwiatów 
oraz listem gratulacyjnym. Podczas spotkania nie zabrakło toastu 
przy symbolicznej lampce szampana oraz wspomnień przy pysznym 
urodzinowym torcie. Pan Stefan urodził się 5 lutego 1922 roku 
w  Lidzbarku i  jest najstarszym druhem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Lidzbarku. Jak sam o  sobie mówi, jest człowiekiem o  trzech 
zawodach: garbarz, rybak i muzyk. Jego pasją którą się dzielił była gra 
w  Orkiestrze Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Lidzbarku. 
Jako młody człowiek wstąpił w szeregi braci strażackiej i od tej pory 
związał się z nią niemal na 30 lat.
Panu Stefanowi, życzymy kolejnych pięknych rocznic w jak najlepszym 
zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

W  czwartek, 9 stycznia odbyło się wydawanie żywności dla uczest-
ników programu FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, do którego zakwalifikowanych zostało 639 osób z terenu 
miasta i gminy Lidzbark. Otrzymali oni m. in. ryż, mleko, makaron oraz 
inne produkty żywnościowe codziennego użytku. Program skiero-
wany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które 
spełniają określone kryteria dochodowe tj. 813 zł do osoby samotnie 
gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

A K T U A L N O Ś C I
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

Zakończył się remont w dziecięcej części przychodni

Zakończyły się prace przy modernizacji lidzbarskiej przychodni zdrowia w części dla dzieci chorych. Podczas prac wyremontowano 
łazienki dla pacjentów oraz personelu, zmieniono układ pomieszczeń, powiększono poczekalnię a  także wydzielono nowe 
pomieszczenie, które zaadaptowano na gabinet lekarski. Koszt inwestycji to ponad 88 tys. zł. To już kolejny etap prac w budynku 
przychodni zdrowia przy ul. Brzozowej. W ubiegłym roku wyremontowana została część dla osób dorosłych wraz z pomieszczeniami 
gdzie prowadzona jest świąteczna i weekendowa pomoc. W tym roku planowana jest modernizacja pierwszego piętra budynku, 
na którą przeznaczona jest kwota 120 tys. zł. Gmina jest równie w trakcie pozyskiwania środków na termomodernizację całego 
budynku.

Przed remontem
Po remoncie



Lidzbark.pl

4

Cztery tysiące osób na lodowisku

Triathlon w Lidzbarku już za 135 dni

A K T U A L N O Ś C I

W  sobotę, 11 lutego na lidzbarskim lodowisku około 20 dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat wraz z rodzicami uczestniczyły w zabawach na 
lodowisku. Uczestnicy zawodów mogli zmierzyć się ze sobą w trzech 
konkurencjach: jazda slalomem na łyżwach, jazda wahadłowa i  jazda 
slalomem z kijami i krążkiem od hokeja. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni 
zostali słodkimi upominkami i gorącą czekoladą. 14 lutego natomiast 
walentynkowym akcentem zakończono funkcjonowanie tegorocznego 
sezonu na lodowisku. – W tym roku z lidzbarskiego lodowiska skorzystało 
ponad 4 tysiące osób, przede wszystkim dzieci i  młodzieży. Z  lodowiska 
szczególnie chętnie korzystała młodzież szkolna, podczas lekcji wychowania 
fizycznego, a w dniu dzisiejszym, również zakochane pary. – mówi dyrektor 
MOSiR, Krzysztof Kopowski. Na zgromadzone pary i wszystkich gości 
czekały różne niespodzianki. Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
specjalnie na tę okazję przygotowała niemałą atrakcję w  postaci 
foto budki, gdzie można było zrobić sobie zdjęcie w  towarzystwie 
przeróżnych gadżetów. Na zgromadzonych czekał także kubek gorącej 
czekolady, który rozgrzewał po jeździe na łyżwach. Czas spędzony na 
lodzie umiliła dyrektor MGOK z krótkim występem artystycznym.

Na początku lipca tego roku odbędzie się kolejna edycja Triathlon 
Energy, który zadebiutował w  naszym mieście w  ubiegłym roku. Do 
udziału w  tegorocznych zawodach zapisało się już prawie 150 osób 
z  całego kraju. Chociaż do lipca jeszcze kilka miesięcy organizatorzy 
już dziś zapraszają na testy pianek, które organizowane są 18 marca na 
basenie Akademii Morskiej w Gdyni na Skwerze Kościuszki.
Wszyscy uczestnicy testów otrzymają kupon, który daje 10% rabatu 
na zakup pianek, rabat będzie obowiązywał do 15 czerwca 2017 roku. 
Dodatkowo każdy, nawet osoba nie biorąca udziału w  testach pianek 
może w  dniu testów nabyć kultowe okularki marki HUUB w  bardzo 
atrakcyjnych cenach. Okularki Aphotic Photochromatic w  cenie 199 
zł. oraz nowość pierwsze na świecie okularki z  dwoma kompletami 
wymiennych szkieł, czyli Altair w cenie 209 zł. 
Podczas testów można będzie sprawdzić i  popływać w  różnych 
modelach pianek HUUB
 – Pianka to sprawa bardzo osobista, jeden zawodnik potrzebuje większej 
wyporności w okolicach nóg, drugi większej stabilności na korpusie a jeszcze 
inny lepszego poślizgu w wodzie. Marka HUUB posiada różne modele pianek 
dostosowane do różnych potrzeb zawodników, dlatego tak ważne są testy, 
podczas których można sprawdzić jak czujemy się w danym modelu pianki, 

A K T U A L N O Ś C I

dopasować odpowiedni rozmiar. Zdecydowanie odradzam kupowanie 
pianki bez testów, to jak kupowanie kota w worku. Chcemy aby nasi klienci 
byli zadowoleni z  zakupionych pianek dlatego oferujemy im bezpłatne 
testy podczas których jest czas na rozmowę i  dopasowanie pianki do 
indywidualnych potrzeb i  wymagań. Zapraszam na testy! – mówi Maciej 
Żywek z HUUB Polska. Testy pianek HUUB są zupełnie bezpłatne.
Zapisy na triathlon na stronie: http://www.timerecords.pl/
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UTW w Lidzbarku wybrało Zarząd

10 lutego odbyło się spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lidz-
barku, w  trakcie którego został powołany Zarząd, Komisja Rewizyjna 
oraz Sąd Koleżeński. Ustalono zasady funkcjonowania stowarzyszenia. 
W  skład Zarządu wchodzą: Jerzy Wisiński – Prezes Ewa Rzeszutko – 
zastępca prezesa Zygmunt Osmański – zastępca prezesa Krystyna 
Główczyńska – skarbnik Stefania Sosnowska – sekretarz Jerzy Ruciński 
– członek Zarządu Teresa Wiśniewska – członek Zarządu .
W skład Komisja Rewizyjnej wchodzą: Marek Ostrowski – przewodni-
czący Jadwiga Grzywacka – zastępca Teresa Sienicka – członek .
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą: Grażyna Rozińska – przewodni-
cząca Ewa Pałasz – członek Zbigniew Rogoziński – członek 
Kluczowymi obszarami działalności stowarzyszenia jest aktywizacja 
społeczna osób starszych oraz relacja międzypokoleniowa, propagowa-
nie turystyki i krajoznawstwa, a także prowadzenie edukacji w różnych 
dziedzinach nauk – w  formie wykładów, seminariów, lektoratów języ-
ków obcych. Spotkania Uniwersytetu będą odbywać się cyklicznie, raz 
w miesiącu. Kolejne już 13 marca o godz.:17:00.

W i e ś c i  z  U r z ę d u

Przedszkolaki mają nową salę

Po feriach dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku rozpoczęły zajęcia w zupełnie nowej sali. Podczas trwającego kilka 
tygodni remontu poza adaptacją i przystosowaniem istniejących pomieszczeń gospodarczych na salę zajęć udało się także wykonać nową ła-
zienkę i szatnię. Przystosowanie istniejących pomieszczeń związane było z projektem – „ Kreatywni przedszkolacy naszą nadzieją na przyszłość” 
w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Prace remontowe trwały od grudnia ubiegłego roku, a ich koszt to niespełna 61 tys. zł.

W i e ś c i  z  U r z ę d u
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Ferie zimowe w Lidzbarku i regionie 
trwały od 23 stycznia do 5 lutego. W tym 

czasie dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy czekało wiele atrakcji 

przygotowanych przez przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, Miejsko – Gminną 
Bibliotekę Publiczną, a także szkoły.

Ferie w Lidzbarku

Kulig w Kiełpinach

Zabawy na lidzbarskim lodowisku

Zajęcia z tabletami Zajęcia z planszówkami
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Zajęcia sportowe

Warsztaty w MGOK

Gry planszowe w Bibliotece Miejskiej Spektakl Wilk i Zając
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Sprawdź kto według nowych przepisów
może wyciąć drzewo bez zezwolenia

A K T U A L N O Ś C I

Wycinka drzew i krzewów – nowe przepisy 2017 r. 

Kto może wyciąć drzewo bez zezwolenia? Kiedy dopusz-
czalna jest wycinka drzew na działce? Zmieniona ustawa 
o  ochronie przyrody pozwala na wycinkę drzew na wła-
snej posesji bez zezwolenia. Są jednak pewne zastrzeże-
nia, w  związku z  którymi wycinka drzew nie jest możliwa.  

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane 
z usuwaniem drzew i krzewów. Zezwolenie na usuniecie drzew 
lub krzewów nie jest już wymagane w  przypadku drzew lub 
krzewów, które rosną  na nieruchomościach stanowiących 
własność osób fizycznych i  są usuwane na cele niezwiąza-
ne z  prowadzeniem działalności gospodarczej.  Oba warunki 
(własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i okre-
ślony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby 
usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Ich 
spełnienie wystarcza do usunięcia drzewa lub krzewu bez ze-
zwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodat-
kowych przesłanek z innych punktów ustawy, takich jak obwód 
pnia drzewa na wysokości 130 cm.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wyma-
gane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywró-
cenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. 
Również w tym przypadku spełnienie warunków braku użytko-
wania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew 
i  określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa 
i krzewu bez zezwolenia.
Zwiększeniu uległa także liczba przypadków, w których drzewa 
mogą być usuwane bez zezwolenia, ponieważ wzrosły obwody 
drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z  wnio-
skiem o  taką zgodę.  Zezwole-
nie nie jest wymagane w  przy-
padku usuwania drzew, których 
obwód pnia na wysokości 130 
cm nie przekracza 100 cm 
(w  przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjo-
wej oraz platanu klonolistnego) 
albo 50 cm (w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew).
Ważne zmiany nastąpiły też 
w  przypadku sposobu  kwalifi-
kowania usunięcia krzewów 
jako wymagającego uzyskania 
zezwolenia.  Zezwolenie nie 
jest potrzebne w  przypadku 
usuwania krzewu albo krze-
wów rosnących w  skupisku, 
o powierzchni do 25 m2.

Uwaga!  Odstępstwa od obowiązku uzyskania zezwolenia na 
wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych 
przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chro-
nionych, ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyski-
wania stosownych zezwoleń.

Może się bowiem zdarzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte 
są specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody 
albo z  innych ustaw. Przykładowo, jeżeli drzewo jest  pomni-
kiem przyrody, nie można takiego drzewa usunąć dopóki obo-
wiązuje uchwała rady gminy obejmująca to drzewo tą formą 
ochrony przyrody (uchwała zawiera zakazy dotyczące pomni-
ka, m. in. zakaz niszczenia pomnika). W parkach krajobrazowych 
i  na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać, 
o  ile wynika to z  uchwały sejmiku województwa tworzącej 
park albo obszar, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i  nadwodnych, jeżeli działania te 
nie wynikają z  potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urzą-
dzeń wodnych. Podobnie,  objęcie zieleni ochroną konserwa-
torską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania jej do-
tyczące wymagały będą zgody wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Natomiast jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub 
krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na 
chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzy-
skać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które 
wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska albo General-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska.
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A K T U A L N O Ś C I

•	zajęcia	indywidualne	i w grupie	dla	wszystkich	grup	wiekowych:	
przedszkolaków,	uczniów	szkół	podstawowych,	gimnazjów	i szkół	
średnich,	studentów	oraz	osób	dorosłych	chcących	wyjechać													
za	granicę	w celu	opieki	nad	osobami	starszymi
•	szkolenia	dla	firm

Ponadto:	sprawdzanie	prac	
licencjackich	i magisterskich	

	w języku	polskim,	
angielskim
i niemieckim

Szkoła	Językowa	„Vivoincept”
angielski,	niemiecki

Budynek	„Stokrotki”	ul.	Targowa	2a	w Lidzbarku
Przyjmowanie	zgłoszeń	pod	nr	tel.	880	560	648

lub	na	maila:	vivoincept@gmail.com

Strażacy z OSP Bryńsk mają nowe auto

W sobotę, 18 lutego odbyło się uroczyste poświę-
cenie oraz przekazanie lekkiego samochodu bojo-
wego dla OSP w  Bryńsku. Oficjalna część uroczy-
stości rozpoczęła się na placu przed remizą OSP. 
Przy licznie zgromadzonych mieszkańcach i  go-
ściach ks. Marian Wiśniewski oraz ks. Stanisław 
Grzywacz poświęcili nowy wóz strażacki. 
Podczas dalszej części uroczystości, która była 
kontynuacją zebrania wlanego OSP, strażacy wrę-
czyli podziękowania dla osób oraz instytucji, któ-
re w  ubiegłym roku wspomagały jednostkę OSP 
z Bryńska. Koszt nowego auta to niespełna 80 tys. 
zł. Samochód posiada napęd na 2 osie, zbiornik 
mogący jednocześnie pomieścić 500 litrów wody 
oraz miejsce na sprzęty niezbędne przy wszelkiego 
rodzaju interwencjach. Poprzedni wóz strażacki, 
jakim był 30 – letni żuk podziwiać będzie można od 
teraz w lidzbarskim Muzeum Pożarnictwa.
– Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Bryńsk 
był możliwy głównie dzięki współpracy gminy oraz 
przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w  Bryń-
sku, m. in. Naczelnika Straży Benedykta Kwiatkowskie-
go, Prezesa Janusza Karpińskiego, a  także Radnego 
Rady Miejskiej Michała Kwiatkowskiego. – mówi Bur-
mistrz Lidzbarka. Warto zaznaczyć również wkład 
Nadleśnictwa Lidzbark i Nadleśnictwa Brodnica, dzię-
ki któremu możliwy był zakup nowych opon oraz części 
wyposażenia pojazdu. – dodaje Burmistrz.
W  uroczystości udział wzięli burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek, przedstawiciel Państwowej Straży 
Pożarnej Sławomir Gołaś, Komendant Miejsko – 
Gminny OSP Stanisław Machujski, Prezes Zarządu 
Miejsko Gminnego ZOSP w Lidzbarku Jan Raczyń-
ski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark Dariusz 
Szczawiński, przedstawiciel Nadleśnictwa Brodni-
ca, leśniczy Jan Jóżyk, księża, sołtys Andrzej Pio-
trowski, strażacy oraz mieszkańcy wsi.
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Sukcesy uczniów 
w konkursie historycznym

Wśród konkursów organizowanych w  szkołach do najważniejszych 
należą konkursy przedmiotowe Kuratorium Oświaty z  Olsztyna. 
Aż sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w  Lidzbarku zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego z  historii. 
Są to: Amelia Ciesielska (kl. VIa), Aleksandra Templin (kl. VIb), Konrad 
Świtkowski (kl. VIa), Marcin Boruszkowski (kl. VIb), Wiktor Rakocki (kl. 
VIb), Ksawery Kurlanc (kl. VIc). Jest to ogromny sukces uczniów, ich 
nauczyciela dr M. Dzimiry oraz znakomita promocja szkoły i Lidzbarka.
 – Swoją ciężką i sumienną pracą uczniowie zasłużyli na ten sukces. Teraz 
spokojnie przygotowujemy się do etapu wojewódzkiego. Warto dodać, 
że nigdy wcześniej aż sześcioro uczniów nie zdołało się zakwalifikować 
do etapu wojewódzkiego z  jednego przedmiotu. Ten wyczyn to już jest 
niebywały sukces. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że w  Olsztynie 
czeka nas trudne zadanie. Będą tam przecież najlepsi młodzi historycy 

O Ś W I A T A

z  całego województwa warmińsko – mazurskiego. Jednak nas zadowoli 
każde osiągnięcie – powiedział nauczyciel dr Michał Dzimira.
Etap wojewódzki konkursu odbył się 10 lutego w  Urzędzie 
Wojewódzkim w  Olsztynie. Na ogłoszenie wyników trzeba będzie 
poczekać około miesiąca. Korzystając z okazji uczniowie szkoły zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie z Wicewojewodą Warmińsko – Mazurskim. 
Następnie odwiedzili Instytut Pamięci Narodowej gdzie otrzymali 
od Naczelnika ,,Śpiewnik pieśni Żołnierzy Wyklętych”. Pełni wrażeń 
szczęśliwie wrócili do Lidzbarka.

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH
RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH KARTA DUŻEJ RODZINY

NA TERENIE GMINY LIDZBARK

Lp. Nazwa podmiotu Adres realizacji
Karty Dużej Rodziny Rodzaj ulgi/uprawnień

1 „NETCOM” Tomasz Marszak,
ul. Brzozowa 39A, 13-230 Lidzbark

ul. Działdowska 8A,
3-230 Lidzbark 10% na sprzęt oraz 40% na usługi

2
Firma Handlowo-Usługowa „KAJA”,
ul. Działdowska 8, 13-230 Lidzbark

Kazimierz Ankowski

ul. Działdowska 8,
13-230 Lidzbark 8% na cały asortyment

3
Firma Handlowo „OTYLIA”

ul. Józefa Hallera 6, 13-230 Lidzbark
Lidia Pronobis

ul. Plac Józefa Hallera 6,
13-230 Lidzbark 10% na cały asortyment

4
Sklep Dziecięcy,

ul. Nowy Rynek 14, 13-230 Lidzbark
Andrzej Karbowski

ul. Nowy Rynek 14,
13-230 Lidzbark 10% na cały asortyment

5 MAKSIT Natalia Sitarek,
ul. Piaski 1, 13-230 Lidzbark

ul. Piaski 1,
13-230 Lidzbark

10% na cały asortyment oprócz produktów 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

6

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”,
ul. Główny Dworzec 7A, 13-230 Lidzbark

Teresa Rakocka
ul. Główny Dworzec 7A,

13-230 Lidzbark

•	 50% na dodatkowe godziny pobytu dziecka 
w przedszkolu

•	 100 % na dodatkowe godziny w przedszkolu 
dla drugiego i kolejnego dziecka zapisanego do 
przedszkola

•	 30% na cały pobyt w przedszkolu

7
Handel Art. Przemysłowo-Chemicznymi,  

ul. Działdowska 8, 13-230 Lidzbark
Teresa Żyła

ul. Działdowska 8,
13-230 Lidzbark 5% na cały asortyment

8
Sklep Obuwniczo-Odzieżowy i Galanteria Skórzana,

ul. Józefa Hallera 9, 13-230 Lidzbark
Jolanta Piątek

ul. Plac Józefa Hallera 9,
13-230 Lidzbark 10% na cały asortyment
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CHG zwycięzcą Ligi Halowej.
Superpuchar dla drużyny Pod Ciśnieniem

W  niedzielę, 12 lutego rozegrane zostały zawody o  Superpu-
char Halowej Piłki Nożnej. Zwycięzcą okazała się drużyna Pod 
Ciśnieniem, która po karnych z  drużyną Old Players wygrała 
wynikiem 3:1. Na zakończenie odbyła się również dekoracja 
drużyn biorących udział w Turnieju Lidzbarskiej Ligi Futsal, któ-
rej zwycięzca okazała się drużyna CHG. Najlepszym zawodni-
kiem Ligi został Arkadiusz Chmielewski z drużyny Pod Ciśnie-
niem, królem strzelców, Artur Grążawski z  CHG, natomiast 
najlepszym bramkarzem okazał się Norbert Karpiński również 
z  CHG. Statuetkę dla najstarszego zawodnika turnieju otrzy-
mał Robert Godziszewski z drużyny Wolność. 

Drużyna mistrzów, CHG w składzie:
Michał Kubicki, Jędrzej Kordas, Artur Grążawski, Mateusz 
Krankowski, Norbert Karpiński, Mateusz Siegner, Hubert Ró-
żański, Dawid Kornowski, Filip Kornowski, Patryk Szrajder.

Trwa otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia. 

Organizacja ubiegająca się o dotację zobowiązana jest złożyć 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark stosownych 

dokumentów do 7 marca br. do godziny 15:00.
Formularz oferty do pobrania na stronie www.lidzbark.pl w zakładce 

Dla Mieszkańca, a także na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl

Dyżury Aptek w Lidzbarku
 

20.02.2017 r. do 26.02.2017 r.
– Apteka ul. Zieluńska 3

27.02.2016 r. do 5.03.2017 r.
– Apteka DOZ ul. Jeleńska

6.03.2017 r. do 12.03.2017 r.
– Apteka ul. Zieluńska 42F

13.03.2017 r. do 19.03.2017 r.
– Apteka ul. Nowy Rynek 2

20.03.2017 r. do 26.03.2017 r.
– Apteka Pl. Hallera 10

Zwycięska drużyna CHG

W związku z pomyłką w poprzednim 
numerze biuletynu informujemy, że podany 

numer kontaktowy do apteki przy ul. 
Zieluńskiej 42f był błędny.

Podajemy prawidłowy numer:

23 696 19 48.
Przepraszamy za wprowadzenie w błąd.

SPROSTOWANIE OTWARTY KONKURS OFERT
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