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Rusza kolejny nabór wniosków
na wymianę pieców

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. Tradycyjne instalacje 
spalania  to najczęściej urządzenia starej generacji, o niskiej sprawności cieplnej i wysokiej emisji zanieczyszczeń.

Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w  naszej 
gminie prowadzony jest program, dzięki któremu 
mieszkańcy mogą składać wnioski dofinansowania 
wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne 
w budynkach mieszkalnych. Dzięki temu w przeciągu 2 
lat udało się wymienić 56 pieców za łączną kwotę dotacji 
166 565,64 zł

Właśnie ruszył nabór wniosków na kolejny etap. 
Wnioski dostępne są w  sekretariacie i  pokojach nr 
18, 19 Urzędu Miasta i  Gminy w  Lidzbarku, a  także 
na stronie internetowej bip.umig.lidzbark.pl. Należy 
składać w  sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy 
w  Lidzbarku do końca marca. Liczy się kolejność 
składania wniosków. Więcej informacji pod nr tel. 
23 696 15 05 wew. 137.

A K T U A L N O Ś C I
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A K T U A L N O Ś C I

Od 2016 do 2018 roku gmina Lidzbark uczestniczyła 
w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie” 
realizowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję 
Rozwoju Regionalnego w  Olsztynie we współpracy 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Kolejny certyfikat
dla Gminy

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

ISSN 2392-3059

Projekt miał na celu 
opracowanie i  wdro-
żenie w samorządach 
procedur współpra-
cy z  inwestorem, 
rozwiązań podno-
szących atrakcyj-
ność inwestycyjną 
w  gminach, w  tym 
przygotowanie, upowszechnienie, aktualizację infor-
macji o ofercie inwestycyjnej gminy. Wymiernym efek-
tem udziału w  Programie jest utworzenie w  Urzędzie 
Punktu Obsługi Inwestora zajmującego się kontaktem 
z przedsiębiorcami.
12 grudnia 2018 r. odbył się Meeting samorządowy 
kończący cykl szkoleń, podczas którego wręczone zo-
stały certyfikaty potwierdzające wdrożenie standar-
dów. W projekcie udział wzięło 46 gmin z województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Tradycyjnie już mieszkańcy Lidzbarka powitali Nowy 
Rok na plenerowej imprezie, która odbyła się na placu 
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Lidzbarczanie 
mieli okazję obejrzeć pokaz sztucznych ogni oraz bawić 
się przy najlepszych hitach minionego roku. Imprezę 
o godzinie 23:00 rozpoczął zespół „Co jest grane”, który 
rozkręcił publikę największymi hitami mijającego roku. 
Tuż przez pokazem sztucznych ogni, serdeczne życzenia 
mieszkańcom miasta złożył Burmistrz Lidzbarka Maciej 
Sitarek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Ciesielski. Po godzinie 24:00 niebo rozświetlił pokaz 
sztucznych ogni, a  zespół jeszcze do godziny 1:00 
serwował zgromadzonym muzyczne hity. 

FOTOmigawka

W  2018 roku Gmina Lidzbark liczyła 14 244 mieszkańców, 
w tym 7809 mieszkających w mieście. 
W  roku ubiegłym w  naszej gminie odnotowano 187 
zgonów oraz 149 urodzeń: 69 dziewczynek i  80 chłopców. 
Zameldowanie stałe uzyskały 293 osoby. W  ubiegłym roku 
85 par zawarło związek małżeński.  Pełnoletniość uzyskało 
natomiast 162 mieszkańców naszej gminy.

Lidzbark w liczbach

Babcia i dziadek to ukochane, niezwykłe osoby, 
które nigdy się nie gniewają, a swoje wnuczęta 

darzą wielką miłością. To oni wręczają smakołyki 
i są zawsze, gdy tego potrzeba. Potrafią 

cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które 
rodzą się w małych, dziecięcych główkach. 

Kochane Bacie i Dziadkowie.
Wraz z życzeniami przyjmijcie podziękowania 

– za obecność, poświęcenie, wspieranie 
w trudnych chwilach i udzielanie dobrych 

rad na każde zmartwienie. Te właśnie Wasze 
cechy sprawiają, że świat staje się cieplejszy 

i bezpieczniejszy. Kieruję do Was słowa pełne 
szacunku, wdzięczności za to, że jesteście 

doskonałymi przekazicielami życiowej mądrości 
oraz naturalnym drogowskazem dla dzieci oraz 
wnuków. W tym dniu i w każdym kolejnym – 

wszystkiego najlepszego! 

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski
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Ambulatorium w Lidzbarku

W Centrum Usług Wspólnych
zmiana na stanowisku dyrektora

Nocna i świąteczna opieka  to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. 
Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których 
podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

A K T U A L N O Ś C I

Od 2016 roku mieszkańcy gminy Lidzbark korzystać 
mogą ze świadczeń zdrowotnych w  zakresie usług 
lekarskich i  pielęgniarskich: na zasadach nocnej 
i  świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej 
przez szpital z  Brodnicy. W  pierwszym miesiącu 
funkcjonowania ambulatorium skorzystało z  niego 
ponad 200 pacjentów, natomiast od chwili powstania 
blisko 10 000 osób. W czwartek 10 stycznia, radni Rady 
Miejskiej w  Lidzbarku przyjęli jednogłośnie zmiany do 
budżetu, zwiększając o  58 tys. zł kwotę przeznaczoną 
w tym roku na świadczenie usługi nocnej i świątecznej 

Centrum Usług Wspólnych to bardzo ważna instytucja w Lidzbarku. Przede 
wszystkim zajmuje się księgowością instytucji i placówek podległych 
ratuszowi.

A K T U A L N O Ś C I

Pełniącą obowiązki dyrektor lidzbarskiego Centrum Usług Wspólnych 
została Justyna Kochalska. Przejęła ona obowiązki dyrektor Judyty 
Bagniewskiej i pełni ona funkcje dyrektora na czas jej nieobecności. 
Zmiana na tym stanowisku jest na razie tymczasowa.
- To doświadczona osoba z wszelkimi uprawnieniami, które niezbędne 
są do zarządzania jednostką – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek

p. o. dyr. CUW Justyna Kochalska

opieki lekarskiej i  pielęgniarskiej w  lidzbarskiej 
przychodni. Usługę będzie świadczyć tak jak do tej pory 
szpital w  Brodnicy, który wygrał przetarg. Burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek spotkał się z  dyrektorem 
brodnickiego szpitala Dariuszem Szczepańskim, aby 
przyspieszyć termin uruchomienia ambulatorium. – Na 
moją prośbę, dyrekcja szpitala zabezpieczyła dyżury 
lekarzy już na najbliższy weekend – mówi burmistrz 
Maciej Sitarek. – Dzięki temu ambulatorium będzie 
czynne w  piątek od godz. 22.00 do niedzieli do godz. 
16.00
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Informacja EZG „Działdowszczyzna”
A K T U A L N O Ś C I

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, który zajmuje się gospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie 
naszej gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek za wywóz śmieci w 2019 roku.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 
utrzymywały się na niezmienionym poziomie od czerwca 
2015 roku. Już od 1 lutego będą obowiązywały nowe 
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nastąpi ujednolicenie opłaty, która nie będzie, jak do 
tej pory, uzależniona od liczby osób zamieszkałych 
w danym lokalu. Jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny opłata wynosić będzie 
12,00 zł od mieszkańca. Taka sama stawka obowiązuje 
zarówno dla obszarów wiejskich jak i  miejskich. 
Podwyższeniu uległa opłata za odpady komunalne, 
które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
Ta wynosić będzie 48 złotych od mieszkańca. 

Zmieniły się także stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, jeżeli 
odpady są zbierane i  odbierane w  sposób selektywny 
– za pojemnik o określonej pojemności:

Pojemność koszy: Aktualne opłaty

120 litrów 12 złotych

240 litrów 24 złotych

1100 litrów 100 złotych

2200 litrów 200 złotych

7000 litrów 1130 złotych

Podwyższeniu uległy też opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 
nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane – za 
pojemnik o określonej pojemności:

Pojemność koszy: Aktualne opłaty

120 litrów 36 złotych

240 litrów 66 złotych

1100 litrów 250 złotych

2200 litrów 480 złotych

7000 litrów 1470 złotych

Stawkę za pojemnik o  pojemności innej niż określona 
w  powyższych tabelach, ustala się na podstawie 
wyboru stawki spośród wymienionych w  tabeli za 
pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.
Obecne stawki obowiązują we wszystkich dwunastu 
gminach zrzeszonych w  Ekologicznym Związku Gmin 
„Działdowszczyzna”.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania
informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego PROW na lata 2014–2020.

Więcej informacji: http://www.ssslgd.pl/

OGŁOSZENIE
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Nowe parkometry 
w Lidzbarku

Przypominamy! W Urzędzie zapłacisz kartą
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w urzędzie jest jednym z oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa. 
Rozpoczęcie przyjmowania np. podatków i  opłat w  formie bezgotówkowej przekłada się na pozytywne postrzeganie 
urzędów, jako innowacyjnych i przyjaznych mieszkańcom.

W ostatnim czasie na terenie miasta pojawiły się nowe 
parkometry, które zastąpiły te stare i zużyte.

Wkrótce zmienią się również opłaty za opłaty 
parkingowe. Zmniejszy się opłata za miesięczny 
abonament, która do tej pory wynosiła 100 zł. Po 
aktualizacji opłata wynosiła będzie 80 zł. Zakup takiego 
abonamentu z  pewnością pozwoli uniknąć mandatów, 
biegania w  deszczu do parkometrów, wiecznego 
poszukiwania drobnych czy niecierpliwego odliczania 
czasu. Abonament uprawnia do nieograniczonego 
w  czasie postoju na całym obszarze strefy płatnego 
parkowania. Kartę abonamentową nabyć można 
w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
w Lidzbarku. Zniknie też najniższa opłata za półgodzinny 
postój. 

W  ubiegłym roku w  kasie Urzędu Miasta i  Gminy 
w  Lidzbarku uruchomiony został terminal płatniczy, 
za pomocą którego można dokonywać płatności kartą 
płatniczą w  technologii tradycyjnej (stykowej) oraz 
zbliżeniowej. Oznacza to, że możemy zapłacić także 
telefonem. W przeciągu 12 miesięcy kasa lidzbarskiego 
Urzędu zarejestrowała 585 wpłat kartą.
W  dzisiejszych czasach obrót bezgotówkowy staje 
się coraz bardziej powszechny i  znaczna część 
społeczeństwa korzysta na co dzień z tej właśnie formy 
płatności. Zachęcamy do płatności kartą również 
w Urzędzie.

A K T U A L N O Ś C I
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Graliśmy dla dzieci małych i bez focha!
A K T U A L N O Ś C ILidzbark jak co roku zaskoczył wszystkich ogromem hojności i pozytywnej energii.

W minioną niedzielę po raz 27. zagraliśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

W tym roku po raz pierwszy graliśmy na hali sportowo 
– widowiskowej. Celem była zbiórka na zakup 
nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. W  lidzbarskim programie znalazły 
się stałe propozycje: występ Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP w Lidzbarku oraz występy artystyczne dzieci 
i  młodzieży ze szkół Gminy Lidzbark, sekcji MGOK 
oraz lidzbarskich Zuchów. Dużą popularnością cieszyły 
się tegoroczne nowości, wśród których znalazła się 
kawiarenka z  gorącymi napojami do której słodkości 
przygotowali sołtysi z  Klonowa, Nicka, Nowego 
Dworu, Zdrojka, Kotów, Wlewska, Nowego Dłutowa 
oraz Wawrowa, pracownicy Urzędu oraz dyrektorzy 
Jednostek. Kwota, z  samej kawiarni to 1300,06 zł., 
Naszym „nowym” pomysłem była także kącik malucha 
przygotowany przez Żłobek Miejski oraz nauka pierwszej 
pomocy przygotowana przez WOPR. 
W  tegoroczny finał zaangażowało się wiele osób którzy 
przygotowali na ten dzień wiele niespodzianek. Licytację 

wspólnie z druhem Radkiem Fryzą poprowadził wyjątkowy 
gość - Jarek Jakimowicz – aktor znany m. in. z roli Cichego 
w  filmie „Młode wilki”. Tradycyjnie licytowane były 
gadżety firmowe WOŚP, ale również dziesiątki fantów 
przekazanych przez osoby prywatne, firmy, jednostki 
organizacyjne czy sołtysów. Dzięki samej licytacji 
udało się zebrać ponad 16 tys. zł. Nasi wolontariusze 
brali też udział w  warszawskim finale WOŚP. Około 40 
Lidzbarzaków kwestowała na ulicach naszej stolicy. Po 
wszystkim odpaliliśmy tradycyjne Światełko do Nieba!

Ostatecznie lidzbarscy wolontariusze zebrali 
w tym roku 43 697,23 zł

Lidzbarski finał WOŚP nie mógłby się odbyć bez 
wsparcia sponsorów:

• Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
• Piekarnia Zielińscy Rosario
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• Dekorglass Działdowo
• Firmy Sofa Classic
• Żłobek Miejski
• Sklep Jubilerski Pana Mariusza 

Jagodzińskiego Zloto-Srebro-Zegarki
• Pani Urszula Lasecka
• Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
• Justyna Grau-Brzóska – Tartak – 

Dąb-Wel
• SE-DA
• WOLNOŚĆ Meblarska LTD
• Welski Park Krajobrazowy
• Agata Piotrowska

• Salon Urody Looksus Martyna 
Lorkowska

• Marek Nowakowski
• Tomasz Krajewski – firma Agronaft
• Relax Sp.z o.o.
• Triathlon Energy
• Drukarnia Welprint
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Lidzbarku
• Koło Gospodyń Wiejskich 

w Bryńsku
• Dorota Kalinowska
• Kurza Góra

• Poldrew Sp. z o.o.
• Działdowo dla Was
• Justyna Michalska
• Teresa Wolf
• Eldom. Sklep z AGD. P. 

Laskowscy
• Pozytywna Wieś Koty
• Sklep jubilerski Działdowo
• Robert Szaj
• LKS Wel Lidzbark
• Anna Gawińska
• Zespół Szkół w Lidzbarku

Dziękujemy wszystkim niewymienionym z  imienia 
i nazwiska, a którzy wsparli nas tego dnia poświęconym 
przez siebie czasem, ciastem do kawiarenki i  dobrym 

słowem. Dziękujemy mieszkańcom za tak liczne przybicie 
i aktywny udział.

Do zobaczenia za rok!
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A K T U A L N O Ś C I

Wybory Sołtysa, Rady Sołeckiej i Rady Osiedli
Poświęcają swój czas, angażują się, zmieniają otoczenie. 
Bohaterowie w swoich wsiach, często niedoceniani. Sołtysów, 
bo o  nich mowa, wybierają mieszkańcy danego sołectwa – 
zwykle zostaje nim osoba z  miejscowej społeczności, która 
pozostaje na bieżąco w  sprawach lokalnych. Współcześnie 
do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa 
na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, 
realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie 
podatku rolnego i  leśnego. Sołtysi, podobnie jak wójtowie, 
burmistrzowie i prezydenci wybierani są co 5 lat. 
Zapraszamy do zapoznania się z terminami zebrań wiejskich 
organizowanych w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
na kadencję 2018-2023:

• 04.02.2019 r. – Cibórz, 
• 05.02.2019 r. – Nowe Dłutowo,
• 06.02.2019 r. – Miłostajki,
• 07.02.2019 r. – Nowy Dwór,
• 08.02.2019 r. – Stare Dłutowo,
• 09.02.2019 r. – Wawrowo,
• 11.02 2019 r. – Adamowo,
• 12.02.2019 r. – Marszewnica,
• 13.02.2019 r. – Nick,
• 14.02.2019 r. – Zdrojek,

Z MOSIR LIDZBARK
Poniedziałek: Turniej Pilka NOzna (6 osobowe druzyny) rocznik 2003-2005, godz.10:30
Wtorek: tenis stolowy godz. 10:30 (kat. I-III, IV-VI, VII i starsi)
Sroda: Lodowisko wyjazd: 10:00
Czwartek: Gry i zabawy dla dzieci: Turniej w Molkky i Wyścigi na łyżworolkach (osoby zainteresowane muszą posiadać własne łyżworolki!) - 10:30

II tydzien
Poniedzialek: Turniej pilka nozna (6 osobowe druzyny) II kategorie: 2006-2008
2009 i mlodsi
Wtorek: Turniej w FIFA 2019 na Playstation 4 (dla dzieci i młodzieży do rocznika 2002 włącznie) godz. 11:00
Środa: Lodowisko działdowo wyjazd : 10:00
Czwartek : Siatkówka Dwójek (III kategorie wiekowe: 2007 i młodsi, 2006-2003, 2002 i starsi) godz. 10:30 / Gry i zabawy dla rodzin : Turniej w Molkky,Turniej w Dobble godz. 17:00

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Drużyny 6-osobowe

rocznik 2003-2005

21.01 godz. 10:30
TENIS STOŁOWY

Kat. I-III, IV-VI, 

VII i starsi

22.01 godz. 10:30
WYJAZD NA LODOWISKO

23.01 godz. 10:00
GRY I ZABAWY DLA DZIECI

24.01 godz. 10:30

Turniej w Molkky i Wyścigi na łyżworolkach 

osoby zainteresowane muszą 

posiadać własne łyżworolki!

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Drużyny 6-osobowe

rocznik 2006 i młodsi

28.01 godz. 10:30
TURNIEJ FIFA 2019 NA PS4

29.01 godz. 10:00
WYJAZD NA LODOWISKO

30.01 godz. 10:00
SIATKÓWKA DWÓJEK

31.01 godz. 10:30

III kategorie wiekowe: 2007 i młodsi, 

2006-2003, 2002 i starsi 
dla dzieci i młodzieży 

do rocznika 2002 włącznie

GRY I ZABAWY DLA RODZIN

31.01 godz. 17:00

Turniej w Molkky i Dobble 

Snow Cap Collection

• 15.02.2019 r. – Wlewsk,
• 16.02.2019 r. – Słup,
• 18.02.2019r. – Nowy Zieluń,
• 19.02.2019 r. – Bryńsk,
• 20.02.2019 r. – Tarczyny,
• 21.02.2019 r. – Wąpiersk,
• 22.02.2019 r. – Jamielnik,
• 23.02.2019 r. – Koty,
• 25.02.2019 r. – Jeleń,
• 26.02.2019 r. – Zalesie,
• 27.02.2019 r. – Kielpiny,
• 28.02.2019 r. – Bełk,
• 01.03.2019 r. – Ciechanówko,
• 02.03.2019 r. – Klonowo.

Ważną jednostką pomocniczą Samorządu są Rady Osiedla, 
wybierane podobnie jak sołtysi. Dbają one o  swoje osiedla, 
ich rozwój oraz integrację lokalnej społeczności. Terminy 
odbywania zebrań związanych z  wyborami rad osiedli 
i zarządów osiedli w mieście Lidzbark:
• Osiedle Nr 1 – 04.03.2019 r.
• Osiedle Nr 2 – 05.03.2019 r.
• Osiedle „Skarpa” – 06.03.2019 r.
• Osiedle Nr 4 – 07.03.2019 r.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego uchwalony

A K T U A L N O Ś C I

28 grudnia 2018 .  Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
143 ha w obrębie ewidencyjnym Jamielnik (pomiędzy drogą prowadzącą na Bełk a drogą prowadzącą na Bryńsk).

Plan mówi o  przeznaczeniu wskazanych terenów 
pod zabudowę: mieszkalną, jednorodzinną, usługową 
i  zagrodową. Dokument ten znacznie skróci proces 
inwestycyjny ponieważ inwestor nie będzie musiał 
uzyskiwać decyzji o  warunkach zabudowy. Obsada 
w obiektach inwentarskich w gospodarstwach ogranicza 
się do 5 Dużych Jednostek Przeliczeniowych. Oznacza 
to, że przykładowo w swoim gospodarstwie, gospodarz 
będzie mógł posiadać 5 krów lub np. 25 świń.

Ponadto radni Rady Miejskiej w  Lidzbarku podjęli 
kolejne dwie uchwały inicjujące powstanie miejscowych 
planów w  obrębie Dłutowa - na wniosek radnego 
Mirosława Trzcińskiego i  dalszej części Jamielnika 
w  kierunku Bełku. – To był bardzo pracowity koniec 
roku. Dzięki przyjętym uchwałom zablokujemy 
budowę chlewni na tych terenach, czego bardzo 
obawiali się nasi mieszkańcy – mówi burmistrz 
Lidzbarka Maciej Sitarek.
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Rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w Lidzbarku na 2019 rok

Adres Poniedziałek 
- Piątek Sobota Grafik dyżurów w porze nocnej, w niedziele,

święta i inne dni wolne od pracy 

DOZ Apteka 
Dbam o Zdrowie
ul. Jeleńska 23 

13-230 Lidzbark
tel. 500 738 462

8:00 – 20:00 8:00 – 16:00 

1, 4, 5, 6 stycznia 
15,16,17 lutego 
29, 30, 31 marca 
10, 11, 12 maja 
21, 22, 23 czerwca

Apteka Prywatna
ul. Zieluńska 42F
13-230 Lidzbark 
tel. 23 696 19 48

8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 

11, 12, 13 stycznia 
22, 23, 24 lutego 
5, 6, 7, 22 kwietnia 
17, 18, 19 maja 
28, 29, 30 czerwca  

Apteka „Dla Ciebie”
ul. Nowy Rynek 2 
13-230 Lidzbark
tel. 23 307 00 03

8:00 – 18:00 8:00 – 14:00 

18, 19, 20 stycznia 
1, 2, 3 marca 
12, 13, 14 kwietnia 
1, 24, 25, 26 maja 
5, 6, 7 lipca 

Apteka Dobra 
Green Cross

ul. Brzozowa 21 
13-230 Lidzbark
tel. 662 194 274 

8:00 – 18:00 nieczynne 

25, 26, 27 stycznia 
8, 9, 10 marca 
19, 20, 21 kwietnia 
3, 31 maja 
1, 2, czerwca 

 

Apteka Staromiejska 
Green Cross

ul. Plac Hallera 10
13-230 Lidzbark 
tel. 23 696 15 66

7:30 – 20:00 8:00 – 14:00 

1, 2, 3, lutego 
15, 16, 17 marca 
26, 27, 28 kwietnia 
7, 8, 9 czerwca 
19, 20, 21 lipca  
 

Apteka
ul. Zieluńska 3

13-230 Lidzbark 
tel. 23 696 11 51

8:00 – 18:00 8:00 – 14:00 

8, 9, 10 lutego 
22, 23, 24 marca 
4, 5 maja 
14, 15, 16 czerwca 
26, 27, 28 lipca

2, 3, 4 sierpnia 
13, 14, 15 września  
25, 26, 27 października 
1 listopada 
6, 7, 8 grudnia

9, 10, 11 sierpnia  
20, 21, 22 września  
2, 3, 11 listopada 
13, 14, 15 grudnia

16, 17, 18 sierpnia  
27, 28, 29 września 
8, 9, 10 listopada 
20, 21, 22, 25 grudnia

12, 13, 14 lipca 
23, 24, 25 sierpnia  
4, 5, 6 października 
15, 16, 17 listopada 
26, 27, 28, 29 grudnia

30, 31 sierpnia  
1 września 
11, 12, 13 października 
22, 23, 24 listopada

15 sierpnia 
6, 7, 8 września  
18, 19, 20 października 
29, 30 listopada  
1  grudnia
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