
Lidzbark.pl
B E Z P Ł A T N Y  B I U L E T Y N  D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W  M I A S T A  I  G M I N Y  L I D Z B A R K

Lidzbark.pl 3831 marca 2018

Triathlon dla starszych,
biegi dla młodszych

Nie truj,
bądź eko!

Kolejne dofinansowania
dla Lidzbarka

str. 3 str. 5 str. 9

Będzie nowoczesne targowisko
A K T U A L N O Ś C I

Wraz z  początkiem kwietnia wystartują prace związane z  długowiczekiwaną przebudową targowiska miejskiego. 
Dzięki inwestycji targowisko miejskie zyska nowoczesny i elegancki charakter.

Na I  etap modernizacji lidzbarskiego targowiska udało się pozyskać 953 836 zł dofinansowania w  ramach współpracy 
z SSS LGD z PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wartość całego zadania wynosi 
1 620 009,36 zł. W ramach I etapu położona zostanie kostka brukowa, powstaną wiaty handlowo-targowe, automatyczne 
samoczyszczące się nowoczesne toalety, tereny zielone, oświetlenie i  ogrodzenie. Na terenie targowiska staną również 
betonowe stoły dla sprzedawców. Wykonawcą inwestycji jest firma KAMEX, która prace zakończy na przełomie maja 
i czerwca. Prace remontowe podzielone zostaną na etapy, dzięki czemu targowisko będzie funkcjonowało normalnie. I etap 
prac zakłada przebudowę ok. 1 ha powierzchni targowiska.
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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

Młodzieżowa Rada Miejska powołana

Młodzieżowa Rada Miasta jest organem konsultacyjnym i reprezentującym młodzież w strukturach lokalnych. Każda szkoła 
gimnazjalna i ponadgimnazjalna ma prawo wybrać swoich przedstawicieli do reprezentowania jej w MRMP. Młodzieżowa 
Rada Miasta ma charakter apolityczny. Radni są wybierani na dwuletnie kadencje w powszechnych wyborach przez swoje 
okręgi wyborcze, którymi są ich szkoły.

20 lutego odbyła się I sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młodzi radni złożyli ślubowanie, powołali 
Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta, a także stworzyli plan działań na najbliższy rok. Nowym Radnym gratulujemy 
i życzymy owocnych obrad.

Około tysiąca osób w piątek, 9 marca świętowało w Ostródzie Samorządowy Dzień Sołtysa. Była to wyjątkowa okazja, 
by podziękować sołtysom z Warmii i Mazur za ich pracę i wkład w integrację lokalnej społeczności.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Lidzbarku na kadencję 2017-2019:

•	Szkoła Podstawowa Nr 2 z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi i  Sportowymi w  Lidzbark: 
Wiktor Sobotka, Julia Wacławska, Sandra 
Nadolska, Łukasz Pilanz, Anita Gąska, Kinga 
Nowińska 

•	Szkoła Podstawowa w  Starym Dłutowie: 
Weronika Kowalkowska

•	Zespół Szkół w Lidzbarku: Oliwia Ładziak, Rafał 
Gutowski, Radosław Kalisz, Krzysztof Kowalski

•	Liceum Ogólnokształcące w  Lidzbarku: Edyta 
Maria Mroczek, Gabriel Strzyżewski, Karolina 
Zofia Kordalska, Szczepan Dudaniec.

A K T U A L N O Ś C I

Samorządowy Dzień Sołtysa

Podczas wydarzenia Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wyróżnił 100 
sołtysów z naszego regionu zaangażowanych w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących działania mające 

wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich, na 
ochronę dziedzictwa kulturowego czy rozwój wiejskiego 
krajobrazu.
Z  terenu naszej Gminy wyróżnienie i  podziękowanie za 
codzienną pracę odebrała z  rąk marszałka sołtys wsi 
Nowy Dwór, Katarzyna Paradowska.
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Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka Zanieczyszczenie powietrza 
jest przyczyną poważnych chorób u dzieci i dorosłych i zauważalnie skraca długość życia. 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.

A K T U A L N O Ś C I

Nie truj, bądź eko!

W  czwartek, 15 marca w  Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Lidzbarku odbyło się 
spotkanie dotyczące m. in. możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego do wymiany pieców 
węglowych. Podczas spotkania omówione 
zostały, m.in. zasady udzielania dotacji, zasady 
prawidłowego wykonywania robót związanych 
z  wymianą pieca zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami i  normami, przyczyny i  skutki złej 
jakości powietrza, wywołane spalaniem złej 
jakości paliw i  odpadów w  piecach węglowych 
oraz wykorzystaniem przestarzałych, 
niespełniających norm kotłów węglowych, tzw. 
kopciuchów.

Przedstawione zostały również zasady udziału w  programie pożyczkowym „EWA plus” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz temat instalacji fotowoltaicznych. Priorytetowym celem nowego programu 
jest dofinansowanie zadań z  zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję 
e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, 
racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Wesołego Alleluja!

Święta Wielkanocne zawsze niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem.
Są okazją do okazywania sobie życzliwości i szacunku.

Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom naszego miasta życzę,
aby świąteczne dni upłynęły w duchu staropolskiej tradycji z wielkanocnym barankiem, 
wielobarwnymi pisankami i mokrym dyngusem. Niech radość Wielkanocnego Poranka 

wypełni Państwa życie wiarą i nadzieją. Życzę, by ten wyjątkowy czas przyniósł 
chwile wytchnienia i wewnętrznej zadumy, a dalsze dni upływały w zdrowiu 

i obfitości łask Bożych.
 

Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek



Lidzbark.pl

4

Nowa ścieżka rowerowa już w czerwcu
A K T U A L N O Ś C I

Na terenie Lidzbarka mamy 60 km ścieżek rowerowych, z których chętnie korzystają zarówno mieszkańcy jak i turyści. 
Najczęściej uczęszczaną z  nich jest trasa wokół Jeziora Lidzbarskiego, która już wkrótce zostanie rozbudowana 
i wzbogacona o nowe elementy.

Do końca czerwca firma KAMEX wykona 8 km odcinek urządzonej i  oznakowanej ścieżki rowerowej z  wiatą 
wypoczynkową oraz stojakami na rowery. Trasa rowerowa ‘singletrack’ będzie jednokierunkowa, kręta i pofalowana, 
dająca użytkownikom namiastkę tras górskich. Przeznaczona dla rowerzystów na każdym poziomie zaawansowania. 
Na odcinkach prowadzonych po skarpie zaplanowano naturalne przeszkody: muldy i zakręty typu banda, a na odcinkach 
płaskich naturalne przeszkody terenowe: stos kłód czy złoże głazów. Trasa będzie jednoznacznie oznakowana oraz 
wyposażona w szykany.
Będzie to pierwsza taka ścieżka MTB w północno-wschodniej Polsce, którą miłośnicy kolarstwa przetestować będą 
mogli już 22 lipca podczas tegorocznych zawodów MTB. Projekt dofinansowany został przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego w  ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w  kwocie 617 
151.76 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 729 750.90 zł.

F i rma Dar  Track ,  podwykonawca projektu
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W i e ś c i  z  U r z ę d u

Kolejne dofinansowania dla Lidzbarka

Od 2008 roku Lidzbark należy do Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania Ciechanów. Misją 
SSS LGD jest m. in. współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się problematyką społeczną, oraz rozwój i promocja 
gmin wchodzących w skład LGD, wspieranie działalności urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy.

Członkowstwo w tej grupie to rów-
nież szereg finansowych korzyści 
oraz możliwości uzyskania dofinan-
sowanie do różnego rodzaju projek-
tów. We wtorek, 2 marca Burmistrz 
Lidzbarka podpisał w  Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego umowę na dofinan-
sowanie budowy parku rekreacyjno 
– turystycznego przy ul. Myśliwskiej 
oraz budowy małej przystani kajako-
wej nad rzeką Wel. Wartość pierw-
szego zadania wynosi 157 156,30 zł 
z  czego 99  998 zł to dofinansowa-
nie pozyskane w  ramach współpra-
cy z  SSS LGD z  PROW. W  ramach 
pierwszego projektu powstanie si-
łownia zewnętrzna, plac zabaw, wia-
ta wypoczynkowa, ścieżki z kostki brukowej, a cały teren zostanie ogrodzony. Na budowę przystani na lidzbarskim 
bulwarze Lidzbark pozyskał 58 823 zł dofinansowania w ramach z PROW. Dzięki temu powstanie przystań kaja-
kowa, która pozwoli na łagodne wodowanie kajaków, a w pobliżu postawione zostaną również ławeczki. Wartość 
całego zadania wynosi 92 446,32 zł.
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A K T U A L N O Ś C IDzień Kobiet w naszej gminie
Konkursy, występy artystyczne, wręczanie kwiatów i składanie życzeń

– tak w skrócie wyglądają obchody Dnia Kobiet w gminie Lidzbark.

Tegoroczne święto Pań obchodzone jest hucznie na terenie całej Gminy. Mężczyźni poczynili naprawdę wiele, aby 
Panie z tej okazji poczuły się wyjątkowo docenione. Niezapomnianym przeżyciem był z pewnością występ śpiewaka 
operowego Krzysztofa Gwiazdy, który tego dnia pojawił się w naszej gminie specjalnie dla Pań. Oby czar tego 
wydarzenia trwał jak najdłużej.

Bryńsk Cibórz

MOPS Jeleń

Jamieln ik

Klonowo Koty
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Nick

Nowe Dłutowo

Senior  -  Wigor

Nowy Dwór

Wąpiersk

Wawrowo

Stare  Dłutowo

Wlewsk

Słup
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A K T U A L N O Ś C I

A co z aptekami?
Jesień i  zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. W  Polsce sezon wzmożonych 
zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między 
styczniem, a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. 
Tylko między styczniem, a marcem z pomocy naszego ambulatoriom skorzystało ponad 1000 osób.

Przetarg Pisemny nieograniczony na dzierżawę 
gruntu o Powierzchni 300 m2 Położonego w Lidzbarku 
Przy uLicy garbuzy na terenie Parku sPortowo-
rekreacyjnego nad jeziorkiem, stanowiącego część 
działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lidzbark 
w obrębie 2 numerem 162.

Wywoławczy czynsz roczny – 2.000,00 zł (brutto),
wadium – 300,00 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest:
• Złożenie pisemnej oferty na dzierżawę gruntu w zamkniętej kopercie 

z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntu w Parku Sportowo-
Rekreacyjnym nad jeziorkiem – część działki nr 162 o powierzchni 
300 m2” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. 
Sądowa 21, w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00,

• Wniesienie wadium w wysokości 300 zł do dnia 13 kwietnia 2018 
r. przelewem lub w kasie urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 
21, sala nr 10.

Uwaga,
przetarg!

Z okazji Dnia Sołtysa 
Gazeta Działdowska 

zorganizowała plebiscyt 
na Super Sołtysa 2018, 

czyli najlepszego sołtysa 
naszego powiatu. 
Zwycięzcą został

Michał Leśniewski,
sołtys sołectwa Klonowo.

Gratulujemy!

FOTOmigawka

Statystycznie co czwarty mieszkaniec gminy Lidzbark 
w  ciągu roku choć raz skorzystał z  pomocy medycznej 
w zakresie usług lekarskich i pielęgniarskich na zasadach 
nocnej i  świątecznej opieki zdrowotnej świadczonej 
w  budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Brzozowej 10 
realizowanej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
Lidzbarka i zapewniamy im w nagłych wypadkach dostęp 
do pomocy lekarza i pielęgniarki w dni wolne i w święta. 

Podzielamy jednak zaniepokojenie części mieszkańców 
miasta w  sprawie wstrzymania całodobowych dyżurów 
przez aptekę przy ulicy Brzozowej i  na Placu Hallera. 
Za zapewnienie dostępu do leków na terenie powiatu 
działdowskiego odpowiada starostwo. Godziny pracy 
aptek zatwierdza rada powiatu. Powiaty jednak nie 
mają narzędzi egzekwowania ustalonych przez radę 
harmonogramów. Zmusić prywatnych właścicieli do 
udzielania szerokiej pomocy farmakologicznej pacjentom, 
szczególnie w nocy, nie możemy.
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Triathlon dla starszych, biegi dla młodszych

Zawody biegowe dla dzieci, sztafeta na najkrótszym dystansie i  meta nad małym jeziorkiem to trzy zmiany, które 
przygotowali organizatorzy zawodów Triathlon Energy w  Lidzbarku. – To wszystko po to, aby jak najwięcej mieszkańców 
Lidzbarka i okolic mogło przyłączyć się do wspólnej rywalizacji, aktywności i zabawy – mówi Aldona Dybuk.

Sezon triathlonowy zbliża się wielkimi krokami. A co za tym idzie 
wielkie emocje po raz trzeci zawitają do Lidzbarka w  dniach 
30 czerwca – 1 lipca. W  tym roku organizatorzy, firma Energy 
Events wspólnie z  miastem przygotowało kilka zmian, które 
jeszcze bardziej pozwolą mieszkańcom włączyć się do zabawy. 
 – Do tej pory zawodnicy mogli łączyć siły w sztafetach na dwóch 
dystansach – mówi Aldona Dybuk, dyrektor ds. marketingu i PR 
Energy Events. – Tych dłuższych. W 2018 roku taka możliwość 
będzie także na najkrótszym dystansie. 

Krótkie przygotowanie i start!
A  dokładnie na 1/8 Ironmana. Oznacza to tyle, że trzy osoby 
w sztafecie będą miały do przepłynięcia zaledwie 475 metrów, 
przejechania na rowerze 22,5 km i  przebiegnięcia 5,25 km. 
Oczywiście w każdej z dyscyplin rywalizuje jedna osoba. 
Tak więc w Lidzbarku śledzić będziemy rywalizację indywidualną 
i  drużynową na trzech dystansach. Wspomnianej 1/8 Ironamn, 
dwa razy dłuższym dystansie nazywanym popularnie „ćwiartką” 
(950 m pływania, 45 km na rowerze i 10,5 km biegu) i „połówce” 
(1900 m pływania, 90 km na rowerze i  21,k km biegu). To 
wszystko będzie działo się w niedzielę. Start o godzinie 9. Jednak 
warto podkreślić, że zmagania rozpoczną się już w sobotę. 

Biegi dla dzieci od roku do 15 lat 
W  tym roku organizatorzy przygotowali zawody dla dzieci: 
Moller’s Energy KidsRun aż na trzech dystansach. 200 metrów 

biegu dla maluchów w  wieku od 1 do 6 lat, 500 metrów 
dla dzieci od 7 do 11 roku życia i  kilometr dla młodzieży 
w  wieku od 12 do 15 lat. Na sobotę zaplanowane są 
także III Mistrzostwa Świata w  Cross Kajakach. Zabawa 
charytatywna dla mieszkańców, zawodników i turystów na 
plaży miejskiej w  Lidzbarku. Plenerowe stacje crossfitowe 
i  do pokonania dystans w  kajaku na Jeziorze Lidzbarskim. 
W każdym starcie biorą udział dwie osoby, zgłoszenia w dniu 
imprezy na plaży. Zawody poprowadzi Marcin Konieczny 
(MKON), znany triathlonista i  Wojciech Suchowiecki 
(Suchy). Koszt: 5 zł/os. Przeznaczone na cel charytatywny. 

Meta i zawody bliżej mieszkańców
Przez ostatnie dwa lata meta zawodów zlokalizowana była 
na stadionie miejskim. W  tym roku organizator przeniósł 
finisz rywalizacji bliżej centrum miasta, tj. do parku nad 
małym jeziorkiem. A to oznacza, że została wytyczona w tym 
roku nowa trasa biegowa. 
Na sobotę zaplanowano jeszcze jedną niespodziankę, która 
z  pewnością spodoba się mieszkańcom oraz zawodnikom. 
Jednak w  tej chwili za wcześnie na jej ogłoszenie. Prosimy 
o  uzbrojenie się w  cierpliwość, a  póki co zapraszamy do 
zapisów na www.timerecords.pl 

Więcej informacji o zawodach znajdziecie
na www.TriathlonEnergy.pl

S P O R T
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S P O R TAktywny Lidzbark
Lidzbark to idealne miejsce do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Otaczająca przyroda, bogactwo krajobrazu, 
bliskość jezior oraz estetyka i kameralność małego miasteczka sprzyja uprawianiu wielu dyscyplin sportowych.

Kluby sportowe działające na terenie naszej gminy od najmłodszych lat wpajają pozytywne wartości sportowe oraz kształtują 
i  trenują przyszłych sportowców, którzy niejednokrotnie osiągają wyniki na arenie międzynarodowej. To z  klubu KS Wel 
wywodzi się m.in. słynny olimpijczyk, kanadyjkarz Paweł Baraszkiewicz czy złoty medalista Mistrzostw Świata w kanadyjkach 
Roman Rynkiewicz, a  także wielu 
zdolnych piłkarzy, lekkoatletów, 
siatkarek i  tenisistów. W  chwili 
obecnej w  4 lidzbarskich klubach 
trenuje ok. 315 zawodników w  5 
sportowych dyscyplinach, w  tym 
lidzbarscy lekkoatleci:
• UPKS Poncio – 95 piłkarzy i 15 

kajakarzy
• LKS Wel Lidzbark – 60 piłkarzy, 

40 siatkarek, 50 zawodników 
sekcji tenisa stołowego

• Taekwondo Gromowski
      – 40 zawodników
• Luks Lidzbark Welski – 15 

lekkoatletów

Z naszej bazy sportowej od wielu lat korzystają kluby z całej Polski. MOSiR od lat promuje siatkówkę organizując w Lidzbarku 
mecze siatkarskie Plus Ligi, które zrzeszają grono kibiców. W tym roku wyjątkowo ze względu na mniejsze zainteresowanie 
tymi wydarzeniami, w ramach Program Partnerstwa Regionalnego prowadzonego przez klub Indykpol AZS Olsztyn, Lidzbark 
zorganizował wyjazd na mecz tej właśnie drużyny z Asseco Resovia Rzeszów. Grono kibiców na żywo mogło zobaczyć swoich 
ulubionych zawodników na deskach parkietu Hali Urania w  Olsztynie. Lidzbarskie siatkarki miały tez okazję potrenować 
z siatkarzami AZSu i nauczyć się jak być mistrzem w swojej dziedzinie. Stawiamy na zdrowy i aktywny styl życia.

Ruszyły zapisy do lidzbarskich majowych biegów przełajowych!
W tym roku zawodnicy będą mogli spróbować swoich sił

na dwóch dystansach - 5 i 10 kilometrów.

Więcej szczegółów: http://bieglidzbark18.chiptiming.pl/

Sprawdź swoje siły na lidzbarskich trasach biegowych!
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S P O R T

Mistrzostwa Warmii i Mazur 2018 w Taekwon-Do

Mnóstwa sportowych emocji dostarczyło nam 278 zawodników rywalizujących podczas Mistrzostw Warmii i Mazur 
2018 w Taekwon-Do, które odbyły się 4 marca na hali sportowo – widowiskowej w Lidzbarku.

Jako gospodarz mieliśmy zaszczyt gościć na lidzbarskiej hali 
zawodników z  Brodnicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Cho-
rzel, Torunia, Chełmży, Żuromina, Radzanowa, Działdowa, 
Nidzicy, Mławy, Sochaczewa, Słupska, Koła, Gruduska, Prza-
snysza, Płońska i  Płocka. Gościliśmy również Prezesa Pol-
skiej Federacji Taekwondo Piotra Gąsiora który dotarł do nas 
z  Obornik Śląskich. Sekcję Lidz-
bark czynnie reprezentowało 25 
zawodników. Przez 8 godzin na 
ośmiu matach rozgrywane były 
konkurencje dla poszczególnych 
grup wiekowych: techniki szyb-
kosciowe, układy formalne, wal-
ki bong matsogi(walki miękkim 
kijem), salki semi contact oraz 
walki light contact. 
Zadaniem startujących w  zawo-
dach było uzyskanie kolejnego 
doświadczenia oraz skontrolo-
wanie postępów treningowych 
przed najważniejszą imprezą 
w roku tj. Mistrzostw Polski Pol-
skiej Federacji Taekwon-do, któ-

WyNIKI LIDZBaRSKICh ZaWODNIKóW:

• Margalska Hanna (debiut) (lat 6) młodzik młodszy – I m-ce walki bong matsogi  II m-ce techniki szybkościowe
• Młynarczuk Stanisław(debiut)(lat 5)młodzik młodszy-I m-ce walki bong matsogi 
• Młynarczuk Wiktoria (lat 6) młodzik młodszy – II m-ce walki bong matsogi 
• Nosek Aurelia (debiut) (lat 5) młodzik młodszy – II m-ce walki bong matsogi 
• Raniszewski Mikołaj (lat 7) młodzik młodszy – I m-ce walki bong matsogi
• Śliwka Sara (debiut) (lat 6) młodzik młodszy – I m-ce walki bong matsogi
• Brzóska Jagoda (debiut) (lat 8) młodzik – III m-ce walki bong matsogi
• Gmyr Antoni (debiut) (lat 9) młodzik – II m-ce walki bong matsogi
• Krupa Emila (debiut) (lat10) młodzik – I m-ce walki bong matsogi, II m-ce układy formalne
• Kłosowski Igor (lat 8) młodzik – II m-ce walki bong matsogi 
• Nizgorski Leon (debiut) (lat 8) młodzik – I m-ce walki bong matsogi
• Raniszewski Marcel (lat 8) młodzik – II m-ce walki bong matsogi
• Raniszewska Nadia (lat 9) młodzik – I m-ce walki bong matsogi
• Rosiński Marek (debiut) (lat 9) młodzik – II m-ce walki bong matsogi
• Rynkowski Filip (debiut) (lat 10) młodzik – II m-ce walki bong matsogi
• Rykaczewski Oliwer (lat 8) młodzik – I m-ce walki bong matsogi, I m-ce układy formalne
• Seklecki Julian (lat 8) młodzik – II m-ce walki bong matsogi
• Łapyr Filip (lat 9) młodzik – II m-ce walki bong matsogi
• Kłosowski Filip (lat13) kadet – II m-ce walki bong matsogi, II m-ce układy formalne
• Nowińska Olga (lat 11) kadet – IV m-ce walka przerywana, I m-ce układy formalne
• Twardowski Aleksander (lat 12) kadet – I m-ce walka przerywana, III m-ce układy formalne
• Januszewski Oskar (lat 15) junior mł. – II m-ce walka przerywana, I m-ce układy formalne

re odbędą się 28 kwietnia w Kaliszu. Do rywalizacji stanęło 25 
śmiałków z  Lidzbarka. Podopieczni Katarzyny Gromowskiej 
(4dan) i  Łukasza Gromowskiego (2dan) musieli stoczyć kilka 
pojedynków zarówno w formułach walk, układów formalnych 
czy technik specjalnych. Lidzbarscy Taekwondziści w  sumie 
wywalczyli 28 medali:  2 brązowe, 14 srebrnych, 12 złotych.
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ii Przetarg ustny nieograniczony na sPrzedaż nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych, Położonych w Lidzbarku Przy 
uL. żeromskiego, w bLiskim sąsiedztwie rzeki weL, figurujących 
w oPeracie ewidencji gruntów obręb 3 m. Lidzbark jako użytki 

gruntowe – r Vi, oznaczonych numerami działek:

•	 484/10 o pow. 0,1323 ha – cena wywoławcza – 85.000,00 zł,  wadium – 8.500 zł

•	 484/11 o pow. 0,1479 ha – cena wywoławcza – 50.000,00 zł,  wadium – 5.000 zł

•	 484/12 o pow. 0,1478 ha – cena wywoławcza – 50.000,00 zł,  wadium – 5.000 zł

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 2018 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 kwietnia 2018 r.

ii Przetarg ustny nieograniczony na sPrzedaż nieruchomości 
niezabudowanej Położonej we wsi bryńsk, gmina Lidzbark, 
zaPisanej w księdze wieczystej kw eL1d/00027785/3, Prowadzonej 
Przez sąd rejonowy w działdowie iV wydział ksiąg wieczystych, 
oznaczonej w ewidencji gruntów niżej wymienionymi 

numerami działek:

•	 472/1 o pow. 0,2240 ha - cena wywoławcza: 50 000,00 zł  wadium: 5 000,00 zł

•	 472/2 o pow. 0,2252 ha - cena wywoławcza: 50 000,00 zł  wadium: 5 000,00 zł

Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium 
w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 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!


