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174 500 zł  na budowę 5 stref aktywności
A K T U A L N O Ś C IW ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2018 Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina Lidzbark otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 174 500 zł.  na budowę 5 Otwartych Stref Aktywności.

Dwie o charakterze rozszerzonym przy ul. Nowej (SP2) oraz 
przy ul. Topolowej w Lidzbarku oraz trzy z wyposażeniem 
podstawowym przy ul. Jeleńskiej (SP1), w miejscowości 
Jamielnik oraz przy Szkole Podstawowej w Stary Dłutowie 
powstaną jeszcze w tym roku. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest stworzenie mieszkańcom miasta oraz 
turystom stref, w których będą mogli aktywnie wypoczywać 
i spędzać czas na  powietrzu, korzystając z urządzeń, które 

zostaną zamontowane w otwartych strefach. Strefy te będą 
ogólnodostępne i bezpłatne, dodatkowo będą wyposażone w 
place zabaw i urządzenia sprawnościowe dla dzieci. – Dzięki 
tej wersji z obiektów będą mogły korzystać całe rodziny, 
również dziadkowie, którzy posyłając swoje wnuki na 
bezpieczny plac zabaw, w tym samym czasie, będą korzystać 
z siłowni zewnętrznej lub strefy relaksu – powiedział 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
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A K T U A L N O Ś C I

Nie lada gratka dla wszystkich miłośników 
wspinaczki i mostków na wysokościach

Plaża online

Od połowy maja wystartował sezon
w lidzbarskim parku linowym dla dzieci.

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

Obiekt usytuowany w  zalesionej części Plaży Miejskiej, 
tuż obok popularnego wśród dzieci placu zabaw z  pirackim 
statkiem oferuje 7 przeszkód m.in. kładki z półkolami, tyrolki, 
beczki czy pajęczyny. Lidzbarski park linowy eWELlinka jest 
bardzo bezpieczny dzięki zastosowaniu systemu asekuracji 
ciągłej, co oznacza, że osoba korzystająca z parku jest podpięta 
na całej trasie.

Od 19 maja do 25 czerwca park 
linowy będzie czynny w weekendy 

w godzinach 12:00-18:00.

Od 25 czerwca do 31 sierpnia codziennie w godzinach 
12:00-18:00.

Wstęp wynosi odpowiednio 2 zł za jednorazowe przejście 
toru przeszkód lub 5 zł za godzinny wstęp na teren parku.
Gwarantujemy moc wrażeń.

Od 2016 roku od maja do sierpnia zarówno mieszkańcy 
jak i  turyści korzystać mogą z  podglądu z  kamerki online 
zainstalowanej na Plaży Miejskiej. Aby zobaczyć, co aktualnie 
dzieje się na naszej plaży, jaka jest pogoda wystarczy wejść 
na stronę, kliknąć w  zakładkę i  nic więcej. Link do kamery 
z  znajduje się w  zakładce „Dla Mieszkańca” i  „Dla Turysty” 
w bocznej zakładce „Plaża online”. Zachęcamy do korzystania!

Podgląd pod linkiem: http://lidzbark.webcamera.pl/

Druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych 
z  terenu gminy Lidzbark hucznie swoje święto 
obchodzili Obchody Dnia Strażaka zainaugurowała 
Msza Święta odprawiona przez kapelana Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ks. 
Stanisława Grzywacza. Po niej odbył się przemarsz 
na czele z  niezawodną Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w  Lidzbarku 
do siedziby OSP w  Lidzbarku. Następnie 
wręczone zostały podziękowania, wyróżnienia 
dla zasłużonych druhów strażaków z  terenu całej 
gminy, wręczenie odznaczeń za wysługę lat oraz 
„toporkowanie”, czyli pasowanie strażackim 
toporkiem nowych członków OSP.

FOTOmigawka
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W roku 2017 po raz pierwszy w naszej gminie uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego 
na proekologiczne w  budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i  Gminy Lidzbark. Wtedy podpisanych 
zostało 30 umów. W tym roku liczba wzrosła do 37. 6 czerwca odbyło się ich uroczyste podpisanie.

A K T U A L N O Ś C I

Kolejne umowy na wymianę pieców
już podpisane

W wyniku tegorocznego naboru złożonych zostało 
łącznie 45 wniosków. Jeden wniosek został odrzucony 
ze względów formalnych, dwa wnioski zostały złożone 
na jedno zadanie, w związku z czym potraktowano je jako 
jeden wspólny wniosek, 6 wniosków zostało wycofanych. 
Ostatecznie do realizacji pozostało 37 wniosków, w tym 
20 wniosków na gaz, 5 wniosków na pellet i 12 wniosków 
na ekogroszek, za łączną kwotę 110 902,89 zł.

– Początkowo na realizację zadania przewidziano 
50 tys. zł. Ze względu na duże zainteresowanie 

dotacją zdecydowaliśmy się zwiększyć środki tak, aby 
skorzystać z niej mogli wszyscy wnioskodawcy. – mówi 
burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Udzielając dotacji na zmianę systemów grzewczych 
z  węglowego na prekologiczne, gmina realizuje 
jedno z  zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej 
w Lidzbarku, w dniu 13 września 2016 r., przyczyniające 
się do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta 
i Gminy Lidzbark.

Sołectwo Cibórz i mieszkańcy Podciborza składają podziękowania panu Józefowi 
Zapałowskiemu za sprawne doprowadzenie prądu i podłączenie światła do wiatki  
w Podciborzu.

Sołtys sołectwa Cibórz
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Inwestycje w mieście

Trwa realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Rekordowy budżet opiewający na 16 
milionów zakłada 64 zadania inwestycyjne, które skupią się wokół najważniejszych aspektów życia mieszkańców gminy.

Trwają prace przy przebudowie lidzbarskiego stadionu. W trakcie są również prace przy budowie parkingu przy ul. Lipowej, 
które wykonuje firma KAMEX za niespełna 50 tys. zł. Zakończyły się natomiast prace przy budowie parkingu przy ul. Garbuzy. 
Najmłodsi mieszkańcy osiedla działki mogą się cieszyć nowym placem zabaw, który stanął na ul. Południowej. Dobiegły też 
końca prace przy przebudowie mostu na ul. Działdowskiej.

A K T U A L N O Ś C I

parking  u l .  Garbuzy most  na  u l icy  Dz ia łdowskiej

parking  u l .  L ipowa plac  zabaw u l .  Południowa

stadion  miejskibudynek na  stadionie  miejskim
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Inwestycje w Gminie A K T U A L N O Ś C I

Trwa budowa chodnika oraz parkingu przy świetlicy w Klonowie 
za 120 tys. zł. wykonywana również przez PGK s. z o. o. oraz długo 
wyczekiwane prace przy przebudowie wjazdu do Przychodni 
Zdrowia w  Dłutowie za 79  950 zł wykonywane przez firmę 
Kamex. Dobiegły końca prace przy zagospodarowaniu terenu 
przy świetlicy wiejskiej w  Nowym Dłutowie za 37  207 zł., 
a  także budowa boiska w  Jeleniu. Trwa poprawa efektywności 
energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w  Kiełpinach, 
na którą udało się pozyskać dofinansowanie z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego w wysokości ponad 926 tys. zł. w ramach 
remontu wykonana zostanie termomodernizacja budynku – 
docieplenie ścian, wymiana części okien i  drzwi zewnętrznych. 
Wymieniony zostanie również piec na ten proekologiczny 
na pellet, a  także zamontowane nowe, energooszczędne 
oświetlenie. Planowany jest remont kolejnej drogi na terenie 
m. Wlewsk. Przetarg nie został rozstrzygnięty. Do przetargu 
na przebudowę drogi zgłosiło się dwóch oferentów, którzy 
jednak podali wyższą kwotę niż ta, którą gmina przewidziała 
na realizację zadania. Najniższą kwotę zaoferowała firma 
WAPNOPOL – 423 161, 08 zł. W związku z tym planowane jest 
zwiększenia środków w budżecie, dzięki czemu możliwe będzie 
wykonanie inwestycji, której zakończenie planowane jest wraz 
z końcem wakacji. Trwają również prace przy zagospodarowaniu 
terenu przy garażu dla OSP w Kiełpinach. plac  przy  OSP Kie łpiny

Stare  Dłutowo

droga  we Wlewsku

SP Kie łpiny

boisko  w Je leniu
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IX Festiwal Miast Cittaslow w Lidzbarku za nami
Udział w  IX Festiwalu Miast Cittaslow w  Lidzbarku to 
niewątpliwie bezkonkurencyjny pomysł na spędzenie 
ostatniego majowego weekendu. Zresztą, prawdopodobnie 
niewiele się działo w pozostałych miastach w województwie 
– wszak wszystkie były ze swoimi stosikami i  delegacjami 
w malowniczym Lidzbarku!

Poza tym były przejażdżki Weleksem, zwiedzanie 
lokalnych muzeów, fotościanka, wesołe miasteczko 
i  oczywiście koncerty. Jako pierwsi publiczność 
rozgrzali weterani Disco Polo czyli zespół Bayer Full. 
Po nich na scenie pojawiło się wiele innych zespołów 
by w  kulminacyjnym momencie zaśpiewał Łukasz 
Zagrobelny.
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A K T U A L N O Ś C I„Teren prywatny”

Promenada nad małym jeziorkiem w  Lidzbarku 
to jedno z  najbardziej charakterystycznych 
miejsce rekreacyjnych w  naszym mieście i  chętnie 
wykorzystywane przez mieszkańców oraz turystów. 
Mimo, że część terenu (działka nr 132 o powierzchni 
0,4890 ha) od lat należy do prywatnych właścicieli. 
W  poprzednich kadencjach, wybudowano tam 
ścieżkę z  kostki brukowej, oświetlenie a  PGK 
wykonało również kanalizację i  zlokalizowało 
przepompownię. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym 
fakcie w  maju tego roku, kiedy na promenadzie 
właściciele działki zamontowali tablice informujące 
„Teren prywatny. Wstęp wzbroniony”. 

W 2012 r. wycena działki 132, przygotowana przez 
Gminę, opiewała na kwotę 85.090zł. Na początku 
obecnej kadencji Gmina wykonała aktualną wycenę 
działki 132, według której wartość rynkowa na 
dzień 23 lipca 2015 r. wynosiła 143.800,zł. 

W marcu 2017r. właściciele działki 132 przedstawili 
Gminie wyciąg z operatu szacunkowego wykonany 
na ich koszt, określający wartość rynkową tej działki 
na kwotę 225.950,-zł do tego doliczone zostały inne 
wartości jak nakłady nasadzeń, nakłady budowlane, 
służebność przesyłu i  bezumowne korzystanie 
z  gruntu przez 10 lat. W  sumie operat opiewał na 
kwotę ponad 360.000 zł.

W styczniu 2018 r. właściciele działki 132 zażądali 
od Gminy wynagrodzenia w  kwocie 269.522 zł. 
W  lutym 2018 r. Gmina zaoferowała właścicielom 
działki 132, że nabędzie tę działkę za cenę 160.000 zł. 
W marcu 2018 r. właściciele zaproponowali Gminie 
sprzedaż przedmiotowej działki za cenę 253.000 
zł. Obecnie trwają negocjacje. W najbliższym czasie 
strony powinny dojść do porozumienia.
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A K T U A L N O Ś C IMajowy Festiwal Biegowy
W III edycji Festiwalu wystartowało 113 uczest-
ników. Wraz z towarzyszącą nam słoneczną po-
godą, mogliśmy oglądać biegowe poczynania za-
wodników z całej Polski. Wśród biegaczy znaleźli 
się też gospodarze imprezy – Lidzbarczanie, god-
nie reprezentując swoją miejscowość.

Najlepszym Lidzbarczaninem na dystansie 10 km 
bez zaskoczenia okazał się Mariusz Dembowski. 
Najlepszą Lidzbarczanką została Małgorzata 
Sochacka osiągając wynik 54:18.79. Na dystansie 
5 km wśród mieszkańców Lidzbarka najlepszy 
okazał się Igor Olszewski. Najlepszą z  kobiet 
została Grygorowicz Mariola (28:06.51).
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Dzień Dziecka w Lidzbarku

Sportowy dzień dziecka w Jeleniu

Mnóstwo atrakcji czekało w  słoneczny piątek, 1 czerwca na wszystkich uczestników II pikniku zorganizowanego 
w Lidzbarku z okazji Dnia Dziecka. O to, by wszystkie maluchy były tego dnia uśmiechnięte, zadbali organizatorzy 
wydarzenia: Burmistrz Lidzbarka, Hufiec ZHP w Lidzbarku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury.

Spełniło się marzenie mieszkańców Jelenia. 3 czerwca 
poświęcone i oficjalnie otwarte zostało nowo 
wybudowane boisko. Na nowym obiekcie zostały 
strzelone już pierwsze bramki.

Zjeżdżalnie, dmuchane zamki, tor przeszkód, gry, zabawy, 
a  także lody dla ochłody – to atrakcje, które złożyły się 
na program rodzinnego popołudnia. Zainteresowaniem 
cieszyła się też możliwość obejrzenia dwóch wozów 
jednostki OSP z Lidzbarka (odważnych strażacy chłodzili 
wodą!) oraz radiowozu i  policyjnych akcesoriów a  także 
przejechać się ulicami Lidzbarka bryczką i  Welexem. 
Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w  udzielaniu 

Grali wszyscy – dzieci, rodzicie, a  także zaproszeni 
goście. Uroczyste otwarcie boiska odbyło się podczas 
festynu z okazji Dnia Dziecka.  Było słonecznie, rodzinnie 
i  bardzo wesoło. Na najmłodszych czekało moc atrakcji. 

A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

pierwszej pomocy oraz wziąć udział w plenerze malarskim. 
Na miejscu był również punkt gastronomiczny, gdzie 
można było kupić słodkości. A  wszystko to okraszone 
zostało IV Zlotem Zabytkowych Samochodów na Warmii 
przygotowanym przez Olsztyński Klub Motorowy. 
W  Parku sportowo-rekreacyjny pojawiły się wołgi, 
packard z  1936 roku, stare citroeny, volvo, oczywiście 
maluchy, a także cała gama modeli warszawy.

Nie zabrakło prezentów, grilla, słodkości, koncertu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w  Lidzbarku 
i zabawy „pod chmurką”. Po przecięciu wstęgi na murawie 
rozpoczęły się gry i zabawy, które poprowadzili animatorzy 
z  MGOK Lidzbark. Było wiele sportowych emocji, ale 
przede wszystkim dużo dobrej zabawy. Wszystkim 
zaangażowanym w  przygotowanie uroczystości oraz 
aktywny udział serdecznie dziękujemy. Jesteśmy pewni, 
że jeszcze niejedne emocje sportowe przed nami!

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z sołtysem Wojciechem Maciejewskim 
oraz radnym Leonem Chmielewskim.
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Kalendarz wydarzeń
Czerwiec

29.06 – Festyn w Glinkach
30.06 - Święto Lipy w Starym Dłutowie
30.06 – 1.07 - Lidzbark LOTTO Triathlon Energy

Wrzesień

1.09 – Święto Żurawiny w Jeleniu 
2.09 – Święto Kartofla w Kotach 
8.09 – Turniej Speedsoft
15.09 – Jubileusz 60-lecia klubu LKS Wel Lidzbark
23.09 - MTB
23.09 – Święto Kapusty w Nowym Dłutowie 
30.09 – Regaty Kajakowe

Sierpień

3. - 5.08 – Dni Lasu w Bryńsku
5.08 – Święto Śledzia w Nicku 
11.08 – Święto Maliny w Słupie 
18.08 – Święto Kukurydzy w Ciborzu 
26.08 – XXV Regionalny Przegląd Orkiestr 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Lipiec

2.07 – Powiatowe Wieczory z Poezją 
7.07 – Święto Ryby w Wąpiersku 
14.07 – Festyn rodzinny w Nowym Dworze  
15.07 – Festyn rodzinny w Miłostajkach 
21.07 – VII Festyn Rodzinny w Jamielniku 
27-29.07 – Dni Lidzbarka 2017
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Jeleń mistrzem
po raz trzeci z rzędu!

17 czerwca na Orliku Garbuzy i Orliku Jeleńska został 
rozegrany Turniej Sołectw. W turnieju wzięło udział 10 
drużyn, w tym ponad 85 zawodników.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy po 5 
zespołów. W  grupie A  (Orlik Garbuzy) rywalizowały: 
Jeleń, Wąpiersk, Nick, Słup i  Nowy Dwór. W  grupie B 
(Orlik Jeleńska) spotkały się zespoły: Kiełpin, Klonowa, 
Wawrowa, Bryńska i Jamielnika. Klasyfikacja po meczach 
grupowych wyglądała następująco:

W ćwierćfinale spotkały się pary:
Kiełpiny – Wąpiersk 0-1
Klonowo – Nick 2-1
Bryńsk – Słup 1-0
Jeleń – Jamielnik 0-0 (5-4)

W półfinale zmierzyły się drużyny:
Jeleń – Klonowo 2-0
Bryńsk – Wąpiersk 1-1 (0-2)

W meczu o trzecie miejsce zagrały:
Bryńsk – Klonowo 0-0 (3-4)

W  wielkim finale po raz trzeci można było zobaczyć 
drużynę z  Jelenia w  potyczce z  sąsiadem zza miedzy 
Wąpierskiem: Jeleń – Wąpiersk 1-1 (7-6)
Turniej był bardzo wyrównany o  czym świadczy fakt, 
że w  4 meczach mogliśmy obserwować serie rzutów 
karnych, a najwyższy wynik w turnieju miał różnicę tylko 
dwóch bramek (4-2).
Podczas turnieju wyróżniono również najstarszego 
zawodnika rozgrywek, którym okazał się sołtys Wawrowa, 
Wiesław Maciejewski. Statuetkami nagrodzono także 
najlepszego bramkarza – Piotra Maciejewskiego oraz 
najlepszego strzelca – Krzysztofa Makruckiego.
Na turnieju oprócz słonecznej pogody, dopisali też kibice 
swoich drużyn. Dla wszystkich przygotowane zostały 
kiełbaski. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, 
a  dodatkowo zawodnicy najlepszych trzech drużyn 
pamiątkowe medale.

Osiągnięcia sportowe lidzbarskiej 
grupy tenisa stołowego

W niedzielę, 6 maja zawodniczki i zawodnicy  LKS Wel 
Lidzbark Welski uczestniczyli w I Otwartym Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Purda, który został 
rozegrany w Marcinkowie.

Osiągnięcia sportowe lidzbarskiej grupy tenisa stołowego 
w sezonie 2017/2018 

1. 20.01.2018r. (sobota) PISANICA
II GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA SKRZATÓW
I ŻAKÓW.
RUCIŃSKA Lena II miejsce (skrzat)

2. 17.03.2018r. (sobota) PISANICA
III GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA SKRZATÓW
I ŻAKÓW.
RUCIŃSKA Lena II miejsce (skrzat)
WITKOWSKA Julia III miejsce (skrzat)
PINGOT Zuzanna VIII miejsce (żak)
WESOŁOWSKI Hubert XIII miejsce (żak)
LIEBNER Michał XVII miejsce (żak)

3. 06.05.2018r. (niedziela) MARCINKOWO
OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR 
WÓJTA GMINY PURDA.
RUCIŃSKA Lena I miejsce (skrzat)
PINGOT Zuzanna V miejsce (żak)
WESOŁOWSKI Hubert V miejsce (żak)
LIEBNER Michał VI miejsce (żak)

4. 13.05.2018r. ( niedziela) MRĄGOWO
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SKRZATÓW 
I ŻAKÓW
Gra indywidualna :
RUCIŃSKA Lena II miejsce (skrzat)
WITKOWSKA Julia III miejsce (skrzat)
PINGOT Zuzanna V miejsce (żak)
LIEBNER Michał XIII miejsce (żak)
WESOŁOWSKI Hubert XVII miejsce (żak)
Gra deblowa:
RUCIŃSKA / WITKOWSKA I miejsce (skrzat)
LIEBNER/ WESOŁOWSKI IX miejsce (żak)
Gra mieszana:
LIEBNER/ PINGOT IX miejsce (żak)

5. 26.05.2018r. (sobota) GRODZISK MAZOWIECKI
IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PINGLA CUP SKRZATÓW.
Gra indywidualna :
RUCIŃSKA Lena VI miejsce
WITKOWSKA Julia XIII miejsce
(LENA w swoim roczniku – 2010 – byłaby druga, JULIA – 
wygrała turniej pocieszenia).
Gra deblowa:
RUCIŃSKA / WITKOWSKA III miejsce – BRĄZOWY 
MEDAL

6. 02.06.2018r. (sobota) PISANICA
OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY KALINOWO 
PISANICA 2018
RUCIŃSKA Lena I miejsce (skrzat) ; II miejsce (żak)
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LIDZBARK - DZIAŁDOWO DZIAŁDOWO - LIDZBARK

7:15 
7:15 
7:45 
7:45

9:00

9:30
11:00 
11:15
12:50 
14:15
14:30
15:40
15:50
17:10

MOBILIS
HAJKRU
MOBILIS
MOBILIS

MOBILIS

HAJKRU
HAJKRU
MOBILIS
HAJKRU
MOBILIS
HAJKRU
MOBILIS
HAJKRU
HAJKRU

w dni nauki szkolnej
pn.- pt. (oprócz świąt)
w dni nauki szkolnej
kursuje pn.- pt. oprócz świąt,
nie kursuje w okresie ferii letnich
kursuje pn.- pt. oprócz świąt
nie kursuje w okresie ferii letnich

pn.- pt. (oprócz świąt)
pn.- pt. (oprócz świąt)
w dni nauki szkolnej
pn.- pt. (oprócz świąt)
w dni nauki szkolnej
pn.- pt. (oprócz świąt)
w dni nauki szkolnej
pn.- pt. (oprócz świąt)
pn.- pt. (oprócz świąt)

6:30
6:40 
8:45

10:15
11:30
12:10
12:45
13:30 
13:45
14:30 
15:10
15:20

16:30

MOBILIS
HAJKRU
HAJKRU
HAJKRU
MOBILIS
HAJKRU
MOBILIS
MOBILIS
HAJKRU
MOBILIS
HAJKRU
MOBILIS

HAJKRU

w dni nauki szkolnej
pn.- pt. (oprócz świąt)
pn.- pt. (oprócz świąt)
pn.- pt. (oprócz świąt)
pn.- czw. (oprócz świąt)
pn.- pt. (oprócz świąt)
w dni nauki szkolnej
pn.- pt. (oprócz świąt)
pn.- pt. (oprócz świąt)
w dni nauki szkolnej
pn.- pt. (oprócz świąt)
kursuje pn.- pt. oprócz świąt,
nie kursuje w okresie ferii letnich
pn.- pt. (oprócz świąt)

LIDZBARK - BRODNICA BRODNICA- LIDZBARK

10:30

13:00

16:15

K-P Transport 
Samochodowy S.A 

K-P Transport 
Samochodowy S.A 

K-P Transport 
Samochodowy S.A

kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt
 
kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt 

nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień 
Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII

8:00

10:15

14:30

K-P Transport 
Samochodowy S.A 

K-P Transport 
Samochodowy S.A 

K-P Transport 
Samochodowy S.A

kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt

kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt 

nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy 
dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 
25 XII 

LIDZBARK – NOWE MIASTO LUBAWSKIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE -  LIDZBARK

07:00 Kujawsko-
Pomorski 
Transport 

Samochodowy 
S.A

kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt

15:30 Kujawsko-
Pomorski Transport 
Samochodowy S.A

kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt

LIDZBARK - ŻUROMIN ŻUROMIN - LIDZBARK

6:45
8:15

14:45

17:24
 
 

18:18

MOBILIS
MOBILIS
MOBILIS 

PKS "Polonus"  
pośpieszny

PKS Gdańsk 
pośpieszny

kursuje w dni nauki szkolnej 
kursuje w dni nauki szkolnej 
kursuje w dni nauki szkolnej 

nie kursuje 25.XII i pierwszy Dzień 
Wielkanocy, nie kursuje w dniu 31.XII 

nie kursuje w dniu 1.I,
w pierwszy i drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych oraz w dniach
25 i 26 XII, nie kursuje w Wielką Sobotę 
oraz w dniach 24 i 31.XII

7:00
11:25

13:40

13:40
15:20

MOBILIS
PKS "Polonus"  

pośpieszny 

PKS w Płocku S.A
pośpieszny 

MOBILIS
MOBILIS

kursuje w dni nauki szkolnej
nie kursuje 1 I, w pierwszy dzień 
Świat Wielkanocnych i w dniu 25 XII

nie kursuje 1.I, 1 i 2-dz.W 25,26XII 
oraz 24 i 30 XII

kursuje w dni nauki szkolnej 
kursuje pn.- pt. oprócz świąt
nie kursuje w okresie ferii letnich

LIDZBARK - WARSZAWA WARSZAWA – LIDZBARK

17:24 PKS "Polonus"  
pośpieszny

nie kursuje 25.XII i pierwszy Dzień 
Wielkanocy, nie kursuje w dniu 31.XII

8:30 PKS "Polonus"  
pośpieszny

nie kursuje 1 I, w pierwszy dzień 
Świat Wielkanocnych i w dniu 25 XII

LIDZBARK – OLSZTYN OLSZTYN - LIDZBARK

7:15 

7:53

Działdowo 

Olsztyn

kursuje w dni nauki szkolnej
kursuje pn.- pt. oprócz świąt,
nie kursuje w okresie ferii letnich

13:00
 

15:20

Działdowo

Lidzbark

kursuje pn.- pt. oprócz świąt 

kursuje pn.- pt. oprócz świąt, 
nie kursuje w okresie ferii letnich

Aktualny rozkład jazdy


