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Nagrodzili najlepszych podczas Gali Sportu
A K T U A L N O Ś C I

Aż 49 wyróżnień wręczono podczas tegorocznej Gali Sportu. Impreza, która odbyła się w  Lidzbarku 
już po raz drugi była wyrazem podziękowania lidzbarskim sportowcom oraz trenerom, za ich wybitne 
osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Czytaj więcej, strona 6 i 7.

Trenerzy lidzbarskich sekcji sportowych
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Już przyszłą wiosną dzieci będą mogły sprawdzić swoją 
zręczność, bawiąc się na urządzeniach parku linowego, jaki 
zbudowany został na terenie Plaży Miejskiej. Plątanina 
przejść pozwoli przetestować ich sprawność i  zapewni 
porządną dawkę pozytywnej adrenaliny!

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i  nr 2 miały niebywałą 
okazje i  w  ramach nietypowej lekcji wychowania fizycznego 
mogły już teraz zmierzyć się z nowo powstałym parkiem. Park 
Linowy powstał w zalesionej części Plaży Miejskiej, tuż obok 
popularnego wśród dzieci placu zabaw z  pirackim statkiem. 
Kompleks składa się z  7 przeszkód m.in. kładki z  półkolami, 
tyrolki, beczki czy pajęczyny. Oczywiście zarówno nad 
bezpieczeństwem jak i  nad porządkiem w  parku linowym 
czuwać będą przeszkoleni pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lidzbarku.
Lidzbarski park, który powstał w  ramach zeszłorocznego 
Budżetu Obywatelskiego, jest niezwykle bezpieczny. Posiada 
on system ciągłej asekuracji, który polega na tym, że osoba 
korzystająca z  parku wpina się tuz przy wejściu i  wypina 

„Lidzbarski busik” 31 października po raz ostatni w  tym 
sezonie wyjechał na nasze drogi. Oprócz pełnienia funkcji 
lokalnego środka transportu stanowił niemałą atrakcją 
turystyczną. I  tym samym sezon zakończył mając na 
liczniku 7 tysięcy przejechanych kilometrów. To prawie 
tyle jak do Lizbony i  z  powrotem i  o  1,5 tys. kilometrów 
więcej niż w  ubiegłym roku! Z  Welexa w  dużej mierze 
chętni korzystali mieszkańcy, którzy dojeżdżali nim do 
przychodni, do pracy, przedszkola czy na targowisko. 
Ze względu na brak zabudowania pojazdu oraz warunki 
atmosferyczne, Welex nie kursuje przez cały rok. 
Zapewniamy jednak, że wróci wiosną przyszłego roku!

Już 21 stycznia swoje święto obchodzić będą babcie, a  22 
stycznia dziadkowie. Nie ma wątpliwości, że babcia i dziadek 
to najlepsze osoby na świecie. Zawsze mają otwarte serca 
i można na nich liczyć w każdej sytuacji. To oni zazwyczaj na 
wszystko pozwalają, kiedy rodzice stawiają swoje zakazy. 
Często się zdarza także, że są naszymi idolami. W  związku 
z tym mamy dla Was specjalny konkurs, w którym będziecie 
mogli pochwalić się swoimi ukochanymi dziadkami. Napiszcie 
krótką historię na temat waszego najlepszego wspomnienia 
związanego z  babcią lub dziadkiem. Do wygrania wspólny 
obiad z dziadkami!

Wasze opowiadanie powinno zawierać maksymalnie 1000 
znaków. Do opowiadania należy dołączyć wspólne zdjęcie 
z  babcią i  dziadkiem. Zwycięzca wyłoniony zostanie 
w  drodze losowania, a  najciekawsze prace zamieszczone 
zostaną w  styczniowym numerze biuletynu. Prace należy 
składać do 22 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju 
nr 8 lub nadsyłać mailowo na adres promocja@lidzbark.pl.

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 4 000 sztuk

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark e-mail:umig@lidzbark.pl,
www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107

Redakcja i skład: Wydział Organizacyjny
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje 
wydarzenie? Pisz! promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/696 15 05 wew. 182

A K T U A L N O Ś C I

Nietypowa lekcja wychowania fizycznego

Welex z rekordem KONKURS

A K T U A L N O Ś C I

dopiero na końcu trasy. Nie ma potrzeby przepinania się 
pomiędzy słupami. Urządzenia, z których powstał park linowy 
posiadają wszelkie niezbędne atesty bezpieczeństwa.

Napisz opowiadanie i zabierz babcię i dziadka na obiad



Lidzbark.pl

Klonowo z nową drogą

Ponad 200 tys. na tereny bo byłym PGR

3

Gmina Lidzbark po raz kolejny otrzyma-
ła dofinansowanie z Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa (instytucji powstałej po 
połączeniu ANR i ARR) na tereny popege-
erowskie.

W ramach dofinansowania przebudowane 
zostaną drogi z kostki brukowej na ul. Jeleń-
skiej. Umożliwi to mieszkańcom dojazd do 
posesji oraz wjazd do garaży. Inwestycje za 
205  286,14 zł wykonane zostaną do końca 
grudnia.

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

Sekcja lekkoatletyczna w Lidzbarku w ramach programu 
„Lekkoatletyka dla każdego” zaprasza na treningi!
Zajęcia są bezpłatne i przeznaczone są dla uczniów klas 
IV – VII szkół podstawowych. Mile widziani rodzice.

Zajęcia odbywają się w :
poniedziałki, godz. 17:00/18:00, sala gimnastyczna SP 1
środy, godz. 16:00, hala sportowa przy ul. Nowej 10
piątki, godz. 16:00, hala sportowa przy ul. Nowej 10 

Wiecej informacji u trenera, Karola Afeltowicza,
pod nr tel.: 502 283 130

OGŁOSZENIE
Praca! Firma PPH GRALBET sp. z o.o. w  Gralewie 

poszukuje kandydatów na stanowiska:
betoniarz-zbrojarz, palacz, maszynista suwnic

(również kobiety), tokarz oraz ślusarz mechanik.
Firma zapewnia bezpłatny dojazd do pracy z kierunku:

Działdowo, Rybno, Lidzbark.
Kontakt pod numerem telefonu (dział kadr):

23 696 57 44.

OGŁOSZENIE

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, 
a wraz z nim koniec tegorocznych inwestycji 
na terenie naszej gminy.

Trwa jedna z ostatnich w tym roku inwestycji. 
Droga w  Klonowie za niespełna 75 tys. zł, 
którą remontuje PGK, wykonana zostanie do 
końca grudnia. Warto zaznaczyć, że w tym roku 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w  Lidzbarku wykonało w  gminie Lidzbark 
inwestycje za ponad 440 tys. zł.
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Mniej niż rodzina, ale więcej niż urzędnik 
A K T U A L N O Ś C I

Dzień Pracownika Socjalnego jest wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a  w  szczególności 
pracowników socjalnych. Obchodzone 21 listopada święto jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania 
zawodu pracownika socjalnego. Przecież pracownik socjalny jest osobą która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi.

Pracownik socjalny to zawód, który wymaga serca, 
dostrzegania w  urzędniczej pracy człowieka i  jego 
problemów. Ważne, by pomagać mądrze, tym, którzy tego 
potrzebują. Praca na rzecz drugiego człowieka w  celu 
poprawy jego sytuacji życiowej to trudne zadanie i  dlatego 
tylko profesjonalista jaki jest pracownik socjalny, może 
dać nadzieję na godne życie i  pomóc dostrzec sens życia 
codziennych zmagań. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lidzbarku od 17 
lat świadczy pracę socjalną oraz poradnictwo na miarę 
możliwości. Współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Lidzbark, 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w  Lidzbarku oraz 
szkołami, sądem i  kuratorami zawodowymi i  społecznymi 
a  także organizacjami pozarządowymi w  tym placówkami 
MONAR-MARKOT, NZOZ w Lidzbarku, PCPR w Działdowie. 
Od 2014 roku zatrudnia asystenta rodziny, który pomaga 
rodzinom w  przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. 
W chwili obecnej pod opieką asystenta znajduje się 11 rodzin. 
Pracownicy socjalni MOPS w Lidzbarku są powołani w skład 
Zespołu Interdyscyplinarnego w  Lidzbarku, prowadzą 
procedurę Niebieskiej Karty. W  ramach grup roboczych 

podejmują działania na rzecz osób dotkniętych przemocą 
domową. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lidzbarku 
podjął współpracę z  Dziennym Domem „Senior – Wigor” 
w Lidzbarku oraz Środowiskowym Domem Samopomocy dla 
Osób z  Zaburzeniami Psychicznymi w  Lidzbarku. Od roku 
2015 realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 Podprogram 2014. Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w  związku z  czym 
jest w  stałym kontakcie z  Bankiem Żywności w  Olsztynie. 
Średnio w  każdym roku kwalifikowanych jest 650 osób 
i  rodzin najbardziej potrzebujących kwalifikujących się do 
udzielania im nieodpłatnej pomocy żywnościowej. Od 2016 
roku MOPS w Lidzbarku podjął współpracę z Działdowskim 
Centrum Caritas, dzięki czemu została zwiększona liczba 
osób kwalifikowanych. Łącznie na terenie Miasta i  Gminy 
Lidzbark objętych pomocą żywnościową jest 1300 osób 
rocznie. 

Lidzbarski MOPS bierze udział w projekcie „Otwarte drzwi” 
w ramach kampanii „Biała Wstążka”. W związku z tym, MOPS 
zaprasza na dyżur, który będzie pełnił 2 grudnia w godzinach 
10:00 – 12:00 w siedzibie MOPS, ul. Jeleńska 26.
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

Dobre konsultacje, dobry plan

Plan jest bardzo ważnym dokumentem planistycznym, 
który określa jakie przeznaczenie mają mieć poszczególne 
grunty, a poprzez konsultacje społeczne chcemy umożliwić 
mieszkańcom dostęp do informacji o  tym, co może się 
wydarzyć w ich otoczeniu, bowiem niewiele osób interesuje 
się tym tematem na etapie przygotowywania projektu 
planu w  oparciu o  zakres informowania społeczeństwa 
wskazany w  ustawie o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Gmina Lidzbark zakwalifikowana została do udziału 
w  projekcie grantowym „Dobre konsultacje, dobry 
plan”, realizowanym przez Kujawsko – Pomorską 
Federację Organizacji Pozarządowych i  Fundację 
Stabilo i  współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ramach Działania 2.19 

W 2012 roku gmina Lidzbark przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, dla terenu położonego przy jeziorze w Kiełpinach. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
– 2020. Konsultacje dotyczą terenu zabudowy letniskowej 
w Kiełpinach przy jeziorze. 

Okres realizacji konsultacji społecznych:
październik 2017 r. – marzec 2018 r.

21 października odbyło się pierwsze spotkanie informacyj-
no – konsultacyjne, na którym poznaliśmy Państwa potrze-
by i  oczekiwania związane z  zagospodarowaniem terenu 
zabudowy letniskowej przy jeziorze w Kiełpinach.
Na stronie internetowej www.lidzbark.pl/konsultacje za-
łączone zostały materiały ze spotkania oraz wersja poglą-
dowa (koncepcja) miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dziękujemy za liczny udział w  spotkaniu 
i liczymy na dalszą współpracę w procesie konsultacyjnym.
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A K T U A L N O Ś C I

Nagrodzili najlepszych podczas Gali Sportu

Po  raz kolejny już lidzbarscy sportowcy i  trenerzy 
otrzymali nagrody oraz wyróżnienia za wyjątkowe 
sukcesy w  swoich dyscyplinach. 44 sportowców, 
4 drużyny, jedna sekcja oraz 12 trenerów. Tak 
właśnie przedstawia się statystyka nagrodzonych 
podczas II Gali Sportu, która odbyła się 17 listopada 
w lidzbarskim Domu Kultury.

Osiąganie tak  wspaniałych wyników wymaga od  za-
wodników wiele wyrzeczeń i zaangażowania. Rytm ich 
dnia czy  życie towarzyskie, rodzinne są uzależnione 
od  treningów i  przygotowań do  zawodów. Domyślać 
można się tylko, jak wielka musi być ich fascynacja ulu-
bioną dyscypliną, że są gotowi na tak wielkie poświęce-
nie. Nie ulega wątpliwości, że ich osiągnięcia powinny 
być odpowiednio wyróżnione. Nagrody w postaci sym-
bolicznych czeków oraz statuetek wręczyli wyróżnio-
nym burmistrz Maciej Sitarek oraz gość specjalny Gali 
– Anna Jesień – wielokrotna mistrzyni Polski w  biegu 
przez płotki, biegu na 400 metrów, a także rekordzist-
ka Polski i mistrzyni świata. 

Wydarzenie nie ograniczyło się tylko do wręczenia wy-
różnień – na  bohaterów wieczoru czekała wyjątkowa 
oprawa artystyczna – utwory muzyczne wykonane przez 
dyrektor Domu Kultury, Katarzynę Borowską, a  tak-
że Pawła Klejnowskiego, ucznia Szkoły Podstawowej  
w  Bryńsku, laureata tegorocznego Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Patriotycznej. 
Zaprezentowany został także widowiskowy układ gim-
nastyki artystycznej w wykonaniu uczennic szkoły pod-
stawowej pod kierunkiem Danuty Szuman.
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Jesteśmy dumni z naszej historii
A K T U A L N O Ś C I

11 listopada to dzień, w  którym powinniśmy cieszyć się 
z  własnej wolności, ale także z  dumą i  szacunkiem spełnić 
swój obowiązek pamięci o  tych, którzy wywalczyli wolną 
Polskę w 1918 roku i tych, którzy budowali II Rzeczypospolitą. 
W  Polsce roku 1918 nie było prawie nic. Były epidemie, 
zaczątki armii, tworzona dopiero od niewielu miesięcy 
administracja. 
W  ciągu trzech lat wykonano olbrzymią pracę. Stworzono 
potężną armię, zbudowano administrację, w  ciągu dwóch 
lat i  czterech miesięcy uchwalono nowoczesną konstytucję. 
Polacy w  krótkim czasie stworzyli państwo, do dziś będące 
dla nas wzorem wychowania patriotycznego i  dynamiki 
rozwoju gospodarczego. Składając hołd naszym przodkom, 
miejmy świadomość, że najcenniejszy dar wolności przez nich 
wywalczony, nam dany, jest nam także zadany. 

Z  okazji Święta Niepodległości Hufiec ZHP Lidzbark Welski 
10 listopada zorganizował tradycyjną Wieczornicę, która 
w tym roku wyjątkowo odbyła się w lidzbarskim Domu Kultury. 
Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 przyciągnęły pełną widownię. 
Wieczór uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP Lidzbark. Na koniec cała widownia wspólnie z  chórem 
szkolnym odśpiewała kilka patriotycznych pieśni. 

Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu, po 123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach 
Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i  wychowanych pod zaborami. Odniosła sukces walka o  wolną 
Polskę podejmowana na polach bitew insurekcji kościuszkowskiej, kampanii napoleońskiej, powstania listopadowego 
i styczniowego oraz wszystkich frontach I wojny światowej.

Dzień wcześniej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył 
się koncert pieśni patriotycznej. Sala Widowiskowa Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w  Lidzbarku gościła tego dnia 
wykonawców z  wielu instytucji z  Lidzbarka i  okolic, którzy 
przypomnieli tradycyjny narodowy repertuar patriotyczny. 
Zróżnicowana konwencja utworów i  wiek wykonawców 
sprawiły, że uroczysty koncert miał charakter dynamicznego 
w wyrazie spotkania z istotą patriotyzmu zawartego w tekstach 
pieśni i  piosenek oraz w  muzyce. Wyrazu całości dopełniała 
starannie dobrana minimalistyczna scenografia i  wizualna 
prezentacja dzieł polskiego malarstwa historycznego – 
ruchome tło dla podniosłych nastrojów na scenie.

Patriotycznym przesłaniem w  sercach – „Jesteśmy 
dumni z  naszej historii” – i  biało-czerwonymi kotylionami 
wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Lidzbarku upamiętnili rocznicę odzyskania przez 
Naród Polski niepodległości. Z tej okazji w środę, 8 listopada 
wolontariusze spotkali się z  Panem Burmistrzem Maciejem 
Sitarkiem, w  imieniu Dyrektora oraz całej społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 1 dzieci wraz z  opiekunem Anną 
Kowalkowską przekazali pamiątkowy kotylion oraz złożyli 
serdeczne podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie 
w pracę na rzecz naszej małej ojczyzny – Lidzbarka.

Wręczenie  pamiątkowego koty l ionu
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Koncert  p ieśni  patr iotycznej

Wieczornica Koncert  p ieśni  patr iotycznej

Chór  z  SP  1  w  L idzbarku Wieczornica



Lidzbark.pl

10

Podwójne święto szkoły i dyrektora O Ś W I A T A

Uroczystość, która miała miejsce 8 listopada, rozpoczęła 
się Mszą św. w  Kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej. 
Następnie cała społeczność szkolna, nauczyciele, rodzice oraz 
zaproszeni goście w  towarzystwie pocztów sztandarowych 
przemaszerowali pod budynek szkoły. Dyrektor szkoły 
Piotr Kościński w  obecności Doroty Zalewskiej, prezesa 
Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” 
odebrał meldunek od przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego o  gotowości wszystkich zebranych do 
udziału w  jubileuszu. Po meldunkach i  odśpiewaniu hymnu 
narodowego oraz hymnu szkoły przyszedł czas na odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej. 
Ciekawym punktem programu było wystąpienie 
emerytowanego dyrektora szkoły Jerzego Gadomskiego, 
który przez 30 lat pełnił tę funkcję. Sięgnął on do wspomnień 
z  dawnych lat, szczególnie tych pięknych, wzruszających 
i  tak odległych od dzisiejszej rzeczywistości. Historię 
tę o  lata współczesne uzupełniła Dorota Zalewska. 
Tego dnia świętowano również niebywały jubileusz 
20-lecia pracy Piotra Kościńskiego na stanowisku 
dyrektora tejże szkoły. Na zakończenie uroczystości 
wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny, który  
w niezwykle ciekawy sposób przybliżył sylwetkę oraz barwną 
historię życia Patrona Szkoły. Ostatnim punktem jubileuszu 
było zwiedzenie Izby Pamięci, przegląd kronik i  ekspozycji 
prezentujących historię szkoły.

30 lat temu Szkoła Podstawowa w  Wąpiersku otrzymała 
na swojego patrona polskiego polityka, trzykrotnego 
premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Wincentego Witosa. 
Jubileusz szkoły to wyjątkowa okazja do wspólnego 
przeżycia na nowo minionych wydarzeń, wspomnienia 
wyjątkowych chwil i  ludzi zasługujących na zapisanie ich 
na trwałe w pamięci.
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Coraz więcej z nas chodzi z kijami

Coraz częściej w  parkach czy na ulicach spotkać możemy 
osoby „spacerujące z  kijami”. Kije przestały pełnić rolę laski, 
ale stały się nowoczesnym przyrządem do budowania siły  
i  wytrzymałości. Nordic Walking może być świetnym 
treningiem uzupełniającym dla biegacza, rozwijającym całe 
ciało. Nordic Walking to sposób przemieszczania się z kijkami 
z  naprzemianstronną pracą ramion. Pochodzi z  Finlandii, 
a  wymyślony został przez lekarzy i  sportowców. Dzisiaj 
z  kijami chodzi już ponad 3 miliony Polaków i  to oni jako 

pierwsi powołali Narodową 
Federację Nordic Walking. 
Wydawać by się mogło, że spacer 
z  kijami jest banalnie prosty. Nic 
bardziej mylnego. Marsz w  ostrym 
tempie wymaga prawie tyle samo 
energii, co trucht, ale za to mocniej 
pracują górne partie ciała. Dobrze 
dobrane kijki umożliwiają bardzo 
intensywny trening siłowy ramion, 
klatki piersiowej, barków i pleców – 
w przerwach między marszami.
 
Wybierając długość kijka, należy 
uwzględnić swój wzrost oraz 
poziom zaawansowania. Właściwa 
długość kijka może być mierzona 

Czy wiedziałeś, że podczas chodzenia z kijami pracuje 90% mięsni człowieka? Czym jest Nordic Walking i dlaczego stał 
się tak popularna formą aktywnego spędzania czasu?

podobnie jak w  narciarstwie: przy kijku opartym pionowo 
o ziemię i ramieniu trzymanym wzdłuż tułowia ręka powinna 
być zgięta w łokciu pod kątem 90o. 

Zawody Nordic Walking odbywają się w  Polsce i  za granicą 
już od wielu lat. Do miast organizujących takie imprezy po-
stanowił dołączyć Lidzbark, który 28 października postano-
wił zorganizować Mistrzostwach Warmińsko-Mazurskie-
go Zrzeszenia LZS w  Nordic Walking o  Puchar Burmistrza 
Lidzbarka. Trasa biegła wzdłuż promenady nad jeziorem 
Lidzbarskim aż do plaży miejskiej. Dystans marszu wynosił 
pięć kilometrów. Pomimo deszczowej aury na pojawiło się 
blisko trzydzieści osób chcących zgłębiać tajniki chodzenia  
z kijami. 

Klasyfikacja końcowa:

I miejsca w kategorii 31-44 lat
K – Iwona Bartkowska-Muzal
M – Edmund Steckiewicz

I miejsca w kategorii 55-64 lat
K – Małgorzata Rogozińska
M – Bogdan Świsłowski

I miejsce w kategorii 64 +
K – Elzbieta Oleś
M – Józef Oleś
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I przetarg ustny nIeogranIczony na sprzedaż
nIeruchomoścI nIezabudowanych we wsI bryńsk,

oznaczonych numeramI dzIałek:

•	 472/1 o pow. 0,2240 ha – cena wywoławcza – 59.900,00 zł,   wadium – 5.990 zł

•	 472/2 o pow. 0,2252 ha – cena wywoławcza – 60.300,00 zł,   wadium – 6.030 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata wadium
na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 5 grudnia 2017 r.

II przetarg ustny nIeogranIczony na sprzedaż
dzIałek nIezabudowanych na ul. topolowej:

•	 1292 o pow. 0,1070 ha – cena wywoławcza – 79.000,00 zł,   wadium – 7.900 zł

•	 1293 o pow. 0,1738 ha – cena wywoławcza – 102.500,00 zł,   wadium – 10.250 zł

•	 1294 o pow. 0,1010 ha – cena wywoławcza – 76.000,00 zł,   wadium – 7.600 zł

•	 1295 o pow. 0,1187 ha – cena wywoławcza – 82.000,00 zł,   wadium – 8.200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata wadium
na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 13 grudnia 2017 r.

dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale geodezji i ochrony środowiska
urzędu miasta i gminy w lidzbarku. tel. 236961505 wew. 136,

oraz na stronie internetowej lidzbarka www.bip.umig.lidzbark.pl

Uwaga,
przetargi!


