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Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy moment w roku,
magiczny czas pełen radości i rodzinnego ciepła.

Niech dobra nowina o przyjściu na świat Dzieciątka w Betlejem
skłania nas do wrażliwości na potrzeby innych ludzi,
do zgody oraz troski o szczęśliwy uśmiech wszystkich.

Niech czas spędzony w gronie najbliższych umocni naszą wiarę
w siebie oraz doda sił i odwagi do realizacji planów.
Dziękując za pracowity rok, życzę by Nowy 2019
przyniósł zdrowie i szczęście w życiu osobistym,

poczucie satysfakcji i przekonanie w lepsze jutro.
Wesołych Świąt!

Burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Ciesielski
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A K T U A L N O Ś C I

30 lat istnienia Miłostajek to niewątpliwy powód do radości dla wszystkich tych, którzy mają tutaj swoje korzenie, jak 
również dla tych, którzy pragnęli i pragną swoje życie związać z tym miejscem.

Rywalizacja, która doprowadza do zbrodni, jest dowodem na to, jak skomplikowana bywa natura ludzka i jak łatwo 
odsłania swą ciemną stronę. Człowiek to istota często słaba, poddająca się namiętnościom i niespełnionym ambicjom, 
mało odporna na pokusy i nierzadko skłonna do popełnienia zła. Historie, które opowiadają o rywalizacji, np. o miłość 
czy o władze, maja często wymiar moralny.

Jubileusz w Miłostajkach

Przedstawienie Balladyna

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

Taką okazję mieli mieszkańcy Miłostajek, którzy 
w towarzystwie m.in. przedstawicieli władz samorządowych 
23 listopada świętowali 30lecie istnienia swojego sołectwa. 
Jubileusz sołectwa jest okazją do wspomnień, które, choć 
minione, zawsze pozostają w  pamięci. Trudno, bowiem być 
obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. 
Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Dzień 
ten skłania do wspomnień, refleksji i  kreślenia planów na 
przyszłość. Jubileusz sołectwa był jednocześnie jubileuszem 
sołtysa, Witolda Warmińskiego który niezmiennie od 
początku istnienia sołectwa pełni funkcje jego włodarza.
Naszemu Sołectwu, pięknie osadzonemu wśród pobliskich 
rzek i  lasów, życzymy dalszego trwania w  coraz lepszej 
kondycji. Każdemu Mieszkańcowi pozytywnego podejścia 
do życia, efektywnego współdziałania oraz troski o wspólne 
dobro.

Taką właśnie historię przedstawili 
uczniowie i  absolwenci Szkoły 
Podstawowej w Bryńsku, którzy 8 grudnia 
na scenie lidzbarskiego Domu Kultury 
wystąpili w sztuce pt. „Balladyna”. Poetyka 
baśni, w  których świat realistyczny 
krzyżuje się ze światem fantastycznym, 
pozwala w prosty sposób przekazać zasady 
moralne. Taki też cel mieli uczniowie 
z  Bryńska. Obsada: Balladyna – Dominika 
Karpińska, Alina – Zuzanna Gutowska, 
Kirkor – Michał Kwiatkowski, Skierka 
– Dagmara Karpińska, Chochlik – Lena 
Karpińska, Goplana – Martyna Pawelska, 
Grabiec – Paweł Klejnowski, Filon – Marta 
Bartkowska, Pustelnik – Igor Pawelski, 
Wdowa – Oliwia Wyżlic, Swatki – Martyna 
Warlikowska, Wiktoria Kułakowska. Nad 
spektaklem pracowali: Iwona Strungowska, 
Renata Piotrowska, Michał Kwiatkowski.

A K T U A L N O Ś C I
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Pierwsze wspólne inwestycje z powiatem

Park rekreacyjno – turystyczny
na ul. Myśliwskiej już gotowy

W piątek, 30 listopada  miał miejsce odbiór na drodze powiatowej prowadzącej do Bryńska. A K T U A L N O Ś C I

W ramach inwestycji wyremontowany został najbardziej 
zniszczony odcinek drogi o  łącznej długości 1820 m. 
Całkowity koszt wyniósł ponad 988 tys. zł., czego 460 
tys. zł to wkład własny Gminy Lidzbark. Dokonano 
również odbioru chodnika w Jamielniku, którego budowa 

Wielofunkcyjny plac zabaw połączony z  siłownią 
zewnętrzną to doskonałe miejsce wypoczynku 
dla całych rodzin. Altana zapewni schronienie 
przed słońcem czy deszczem. Na terenie całego 
placu zabaw ustawione zostały również ławeczki 
i  kosze na śmieci, a  cały teren został ogrodzony, 
co z  pewnością zapewni bezpieczeństwo 
korzystających z  niego mieszkańców. Koszt 
inwestycji to 218 870,79 zł.

Zakończyła się budowa długo wyczekiwanego przez mieszkańców parku rekreacyjno – turystycznego
przy ul. Myśliwskiej za ponad 200 tys. zł. 

A K T U A L N O Ś C I

wyniosła niespełna 60 tys. zł. Ciężaru finansowania nie 
dźwigała sama gmin. Realizacja tych inwestycji możliwa 
była bowiem dzięki współpracy Gminy i  Powiatu. To 
pierwsze wspólne inwestycje w  tej kadencji. Cieszymy 
się i liczymy na dalszą dobrą współpracę.
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Od 50 lat razem
A K T U A L N O Ś C I

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.

Taką właśnie okazję miały dzisiaj pary, które w związek 
małżeński wstąpiły w drugiej połowie 1968 roku. Z okazji 
tego wyjątkowego jubileuszu 16 par odznaczonych 
zostało specjalnym medalem przyznawanym przez 
Prezydenta Polski. Medale oraz dyplomy wręczył 
małżonkom burmistrz Maciej Sitarek, składając przy 
okazji życzenia zdrowia, szczęścia i wielu kolejnych lat 
w małżeństwie.

Odznaczeni zostali:

• Anna i Stanisław Burzyńscy
• Barbara i Edward Cywińscy
• Jadwiga i Józef Iwankowscy
• Elżbieta i Zygmunt Jabłońscy

• Barbara i Franciszek Jarzynka
• Janina i Roman Kilanowscy
• Irena i Aleksander Kowalscy
• Janina i Edward Kowalscy
• Leokadia i Henryk Mańkowscy
• Barbara i Lesław Orłowscy
• Barbara i Andrzej Radziszewscy
• Jadwiga i Jerzy Sieńscy
• Teresa i Jerzy Stumscy
• Irena i Józef Tucholscy
• Bogumiła i Henryk Wiergowscy
• Gabriela i Kazimierz Zych
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Otwarte Strefy Aktywności

Zamontowane zostały wszystkie elementy pięciu stref aktywności rozmieszczonych na terenie naszej gminy.

Dwie o  charakterze rozszerzonym przy ul. Nowej 
oraz przy ul. Topolowej w  Lidzbarku oraz trzy 
z  wyposażeniem podstawowym przy ul. Jeleńskiej, 
w miejscowości Jamielnik oraz przy szkole podstawowej 
w  Stary Dłutowie już cieszą mieszkańców naszej 
gminy. 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. Inwestycja ta możliwa jest dzięki środkom 
pozyskanym w ramach Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o  charakterze 
wielopokoleniowym OSA 2018 Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki, z  którego Gmina Lidzbark otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 174 500 zł. 

A K T U A L N O Ś C I
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Mikołajki w mieście A K T U A L N O Ś C I

6 grudnia to jeden z najbardziej ulubionych przez najmłodszych dni w roku. Mikołajki postanowiliśmy świętować również 
w Lidzbarku. Były kolędy, słodkości przywiezione przez Świętego Mikołaja i wspólne strojenie choinki.  Głównym 
punktem było odpalenie świątecznych iluminacji, które pięknie rozświetliły Lidzbark na ten bożonarodzeniowy czas.
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A K T U A L N O Ś C IJarmark Bożonarodzeniowy
Rękodzieło, smakołyki, wypieki, ręcznie robione zabawki to tylko niektóre z rzeczy, które można kupić na lidzbarskim 
Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Tegoroczny Jarmark ściągnął 
w  niedzielne popołudnie niemałe 
tłumy. Największą popularnością 
cieszyły się stoiska z  przysmakami, 
które stale oblegane były przez 
przybyłych mieszkańców. Świąteczną 
atmosferę poczuć można było 
również dzięki uczniom z  naszych 
szkół, które tego dnia wykonały 
kolędy i świąteczne piosenki. Podczas 
jarmarku burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek wraz z  przewodniczącym 
Rady Miejskiej Pawłem Ciesielskim 
wręczyli nagrody w  konkursie 
plastycznym przeprowadzonym 
przez Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury. Nie zabrakło też Mikołaja, 
który punktualnie o  17:00 przybył 
do najmłodszych z  koszem pełnym 
słodkości.
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Lidzbarska Akademia Mistrzów w toku

Trwa program edukacyjny dla szkół z terenu naszej gminy, na który pozyskaliśmy pod 1,5 mln. dofinansowania.

To pierwszy taki program w  historii gminy, który 
angażuje nie tylko uczniów i  nauczycieli ale również 
rodziców. W  programie edukacyjnym biorą udział 
szkoły podstawowe z: Lidzbarka, Dłutowa, Bryńska, 
Słupa, Kiełpin i  Wąpierska, a  wśród nich 785 uczniów, 
60 nauczycieli i  356 rodziców. Celem projektu jest 
udział uczniów w różnych formach pozalekcyjnych zajęć 
dodatkowych, indywidualizacja procesu nauczania 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
podniesienie kompetencji nauczycieli dzięki 
szkoleniom, warsztatom, studiom, sieci współpracy. 
Zaplanowano również doposażenie wszystkich szkół 
w  sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej, 
a  także doposażenie pracowni przedmiotowych 
matematycznych i  przyrodniczych. Do tej pory we 

wszystkich szkołach biorących udział w  projekcie 
wdrożono zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, 
projekty edukacyjne, a  także warsztaty pracy 
zespołowej. Ponadto rozpoczęły się również warsztaty 
dla rodziców. Do końca roku szkoły otrzymają 
komputery i tablety, a w styczniu w sprzęt dydaktyczny 
doposażone zostaną pracownie przedmiotowe szkół. 
W ramach projektu edukacyjnego pt. „Kreacja słowem” 
„Lidzbarskiej Akademii Mistrzów” uczennice z klasy Vc 
pod kierunkiem pani Beaty Gumińskiej przedstawiły dla 
swoich młodszych kolegów z klas: IV a, IV b, IV c spektakl 
pt. „Orzeł biały” na motywach legendy o Czechu, Lechu 
i Rusie.

Wartość całego projektu wynosi 1 606 069,44 zł.

A K T U A L N O Ś C I
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Podatki w naszej gminie

W związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów określającym górne granice stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2018 r. radni Rady Miejskiej na listopadowej sesji przyjęli uchwałę w sprawie podatków w Gminie 
Lidzbark. Stawki wzrosną o 1,9 proc. ze względu na inflację.

Zmianie uległy wszystkie podatki od nieruchomości 
oraz podatki środków transportowych. Pod koniec 
2015 roku, Radni po raz pierwszy podjęli uchwałę w 
sprawie obniżenia podatków na terenie gminy Lidzbark, 
a  rok później podjęli uchwałę wprowadzającą zmiany 
w  sprawie obniżenia podatków od nieruchomości oraz 

środków transportowych. Od tamtej pory podatki 
utrzymywały się na stałym poziomie. Poniższa tabela 
ilustruje zmiany opłat ws. Podatków od nieruchomości 
i  niektórych opłat od środków transportowych. Bez 
zmian pozostaje opłata za posiadanie psa. 

A K T U A L N O Ś C I

Podatki Wysokość maksymalnych
staWek kWotoWych W 2018 roku

Od gruntu pod działalność gospodarczej 0,81 zł od 1m²

Od gruntu pod wodami powierzchniowymi 4,71 od 1 ha

Od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,27 zł od 1m² powierzchni użytkowej

Od budynku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,53 zł od 1m² powierzchni użytkowej 

Od budynku mieszkalnego 0,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,98 zł od 1m² powierzchni użytkowej

Od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,52 zł od 1m² powierzchni użytkowej

Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,78 zł od 1m²

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie od 3,5 do 5,5 tony 822 zł 

Od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton 959 zł

Od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton i poniżej 12 t  1 109 zł

Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5t do 8 t włącznie 

710 zł

-//- od 8 t do 12 t. 797 zł

przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem  od 7 t do 9 t z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego

187 zł

-//- od 9 t do 12 t. 411 zł

Od autobusu poniżej 22 miejsc 996 zł

Od autobusu powyżej 22 miejsc 2 130 zł
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Rok 2018 był w naszej gminie rokiem wielu inwestycji oraz wydarzeń kulturalnych,
w których udział brało tysiące mieszkańców oraz turystów.  

STYCZEŃ
• Podczas tegorocznego finału WOŚP lidzbarscy 

harcerze zebrali 43 057,79 zł
• Strażacy z OSP Nowy Dwór otrzymali nowy wóz za 72 

tys. zł. 

LUTY
• Uroczyste otwarcie pierwszego w powiecie żłobka dla 

30 maluchów 
• W  Lidzbarku powietrze mamy pod kontrolą, czyli 

pierwszy w historii czujnik jakości powietrza w naszym 
mieście, który monitorować możemy za pomocą 
bezpłatnej aplikacji. 

MARZEC
• Powołana została Młodzieżowa Rada Miejska na 

kadencję 2017 – 2019
• 8 marca, czyli Dzień Kobiet hucznie obchodzony był 

w całej gminie. Swoje święto obchodziły Panie zarówno 
w Lidzbarku, jak i we wszystkich sołectwach

KWIECIEŃ
• Od kwietnia lidzbarski Dom Kultury ma nowego 

dyrektora, którym została Marlena Komosińska
• Rozpoczęła się realizacja tegorocznego budżetu, w którym znalazły się 64 zadania inwestycyjne na kwotę 

16 mln. zł.

MAJ
• Majówka w  Lidzbarku – 113 uczestników „Lidzbarskiej 5’tki i  10’tki”, Śpiewać każdy może i  Lidzbarski Festyn 

Rodzinny
• 26 maja Lidzbark był gospodarzem IX Festiwalu Miast Cittaslow, który zgromadził mieszkańców miasteczek z całej 

Sieci

CZERWIEC
• W  ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej OSA 2018, Lidzbark otrzymał 
174 500 zł na budowę 5 stref aktywności. 

• W  czerwcu podpisano kolejne 37 umów na wymianę 
pieców na proekologiczne.

LIPIEC
• Jako jedno z  5 miasteczek należących do Sieci 

Cittaslow na Warmii i Mazurach Lidzbark otrzymał 2 
miliony dofinansowania na rewitalizację.

• 298 zawodników wzięło udział w  tegorocznej edycji 
zawodów triathlonowych w naszym mieście.

• Dni Lidzbarka 2018 – Ponad 100 uczniów odebrało Nagrodę Burmistrza Lidzbarka za wybitne osiągniecia w nauce 
i artystyczne; Skaner i Agnieszka Chylińska jako gwiazdy wieczoru przed kilkutysięczną publicznością.

A K T U A L N O Ś C IKalendarium 2018

Nowy samochód dla OSP Nowy Dwór

IX Festiwal Miast Cittaslow w Lidzbarku

Pierwszy w powiecie żłobek
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Nagrody Burmistrza - Dni Lidzbarka 2018

Otwarcie ścieżki MTB wokół Jeziora Lidzbarskiego

SIERPIEŃ
• Ponad 1,5 mln. dla szkół w  programie Lidzbarska 

Akademia Mistrzów
• 3 kraje w 4 dni, czyli 168 uczniów na Wyjeździe Moich 

Marzeń, który był nagrodą za zaangażowanie uczniów 
w życie szkoły i miasta.

• 28 sierpnia Lidzbark był gospodarzem XXV 
Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP, który 
zgromadził orkiestry z całej Polski.

WRZESIEŃ
• Świętem Kapusty w Nowym Dłutowie zakończyliśmy 

sezon tegorocznych imprez tematycznych na 
terenie naszej gminy, które były doskonalą okazja do 
integracji mieszkańców.

• II Lidzbarski Maraton MTB – Blisko 50 kolaży z całej 
Polski wzięło udział w  maratonie, którego trasa 
w dużej części poprowadziła po nowej ścieżce MTBB 
wokół Lidzbarskiego jeziora. 

• 30 września lidzbarski klub LKS Wel Lidzbark 
świętował swoją 60 rocznicę. Rozegrany został 
mecz Reprezentacji Artystów Polski kontra Wel 
i przyjaciele, w który udział wzięły gwiazdy polskiej 
telewizji, znani sportowcy oraz sympatycy klubu.

PAŹDZIERNIK
• W  dniach 15-19 października odbyło się głosowanie 

w  ramach Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego. Oddano 453 głosy. Zwyciężył projekt budowy siłowni 
zewnętrznej oraz trampolin naziemnych przy placu zabaw na ul. Tuwima, który zdobył 192 głosy. 

• Wybory Samorządowe 2018 – 21 września odbyły się wybory, w których mieszkańcy wybierali burmistrzów, radnych 
rady miejskiej, rady powiatu oraz sejmiku województwa. W całej Polsce do urn poszło 54,24 % uprawnionych do 
głosowania. W naszej gminie frekwencja wyniosła 56,81 %.

LISTOPAD
• 100 lat dla Niepodległej! – W  listopadzie uczniowie 

lidzbarskich i  gminnych szkół oraz członkowie 
stowarzyszeń uczcili setną rocznicę odzyskania prze 
Polskę niepodległości. Odbyły się spektakle, koncerty, 
występy, przemarsze, a także wydarzenia sportowe. 

• 103 wyróżnienia dla lidzbarskich sportowców. 23 
listopada odbyła się III Gala Sportu, podczas której 
sportowcom oraz trenerom wręczono podziękowania 
za ich wybitne osiągnięcia.

• W dniach 29-30 listopada odbyło się Walne 
Zgromadzenie Krajowej Sieci Miast Cittaslow Polska. 
Gospodarzem zebrania członków sieci był piękny 
Reszel - perła Warmii i Mazur. Sieć wybrała nowe władze oraz zarekomendowała Burmistrza Lidzbarka Macieja 
Sitarka jako reprezentanta polskich członków w Cittaslow International, który został członkiem Prezydium 
Krajowego i Delegatem do władz międzynarodowych Cittaslow Polska.

GRUDZIEŃ
• Do użytku oddany został park rekreacyjno – turystyczny na ul. Myśliwskiej za ponad 200 tys. zł
• Podczas osiedlowych Mikołajek dokonano uroczystego otwarcia wielofunkcyjnego boiska na ul. Tuwima. To 

nowoczesny obiekt ze sztuczną nawierzchnią, na którym będzie można grać w  piłkę nożną, ręczną, siatkówkę 
i koszykówkę. Nowe boisko to kolejny krok w kierunku rozwoju infrastruktury sportowej w naszej gminie.

Walne Zgromadzenie Krajowej Sieci Miast Cittaslow Polska
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Welowcy na czele tabeli
Po trzech kolejkach Lidzbarskiej Ligi Halowej prowadzi drużyna LKS Wel Lidzbark.

Do tegorocznej edycji lidzbarskiej halówki 
zgłosiło 11 drużyn. Do tej pory żadna z drużyn 
znajdująca się w pierwszej trójce w generalnej 
klasyfikacji nie przegrała ani jednego spotkania. 
W tym momencie w wyścigu ma króla strzelców 
prowadzi zawodnik FC Wylazłowo, Łukasz 
Konic, który na swoim koncie ma 10 bramek 
Na drugim miejscu z  5 bramkami uplasował 
się Patryk Szrajder z  drużyny Czarna Elka na 
Białym Tle. 

S P O R T

Wyniki III kolejki:

17:00 GRONKERSI II – AMOK 0:5 v.o.

17:25 BWB – KROKODYLE 3:2

17:50 ŁĄCZY NAS WEL – PRZEŁĘK 5:0 v.o.

18:15 BRAKE SERWIS JABŁONOWO – FC WYLAZŁOWO 0:7

18:40 CZARNA ELKA NA BIAŁYM TLE – DZIAŁKI SQUAD 5:1

19:05 BKS LIDZBARK – ŁĄCZY NAS WEL 1:2
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Biegali, strzelali i pomagali!
W pierwszą grudniową sobotę kilkoro śmiałków w szczytnej intencji

zmierzyło się z mrozem, piachem i dużą dawką adrenaliny.

Na Strzelnicy Sportowej Cibórz odbył się event 
charytatywny „Biegnij, strzel, pomóż”, którego 
motywem przewodnim było uczczenie jubileuszu 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To 
pierwsze wydarzenie tego typu na naszym terenie, ale 
jak zapowiadają organizatorzy – na pewno nie ostatnie. 
Podczas biegu po wyznaczonej pętli zawodnicy mierzyli 
się z przeszkodami w postaci beczek i opon, sprawdzali 
swoje skupienie i celność podczas strzelania z paintballa 

S P O R T
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Dla wszystkich spragnionych zimowych 
szaleństw mamy niespodziankę! W  okresie 
poświątecznym oraz w  ferie zimowe Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na wspólny 
wyjazd na lodowisko miejskie do Działdowa. 
Pierwszy wyjazd 28 grudnia. Zbiórka 
o  godzinie 10:00 na parkingu przy Urzędzie 
Miasta i  Gminy. Miejski Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji opłaca wyjazd oraz 1,5 godzinny 
wstęp na lodowisko. Łyżwy należy zapewnić 
we własnym zakresie. Koszt wypożyczenia 

OGŁOSZENIE
łyżew na działdowskim lodowisku wynosi 4 zł. 
O następnych wyjazdach będziemy informować 
na bieżąco. Zapraszamy!

Przypominamy, że w tym roku lodowiska 
w Lidzbarku nie będzie.

i broni palnej do metalowego gonga. A wszystko po to, 
aby wesprzeć fundację Dorastaj z Nami, zajmującą się 
pomocą dzieciom i rodzinom funkcjonariuszy służb 
mundurowych poszkodowanych lub poległych na 
służbie. Wpisowe w całości zostało przekazane na 
rzecz fundacji. Każdy, kto ukończył bieg był zwycięzcą 
– wszyscy otrzymali nagrody i pamiątkowe gadżety. 
Na każdego uczestnika czekał również ciepły posiłek. 
Chętni skorzystali też ze szkolenia z obsługi broni palnej.
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CLUB PRESENTSCLUB PRESENTS

FREE ENTRY

STSATURDAY . DECEMBER 31  . 2018

DOOR OPENS AT 8PM

LIVE MUSIC & DJ

WWW.YOURSITE.COM

Burmistrz Lidzbarka
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

zapraszają

31 GRUDNIA 2018R, GODZ. 23:00

PLAC PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY
ZAGRA ZESPÓŁ 

CO JEST GRANE

POKAZ 
FAJERWERKÓW


