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Aktualności

Potańcówka przy tężniach
W sobotnie popołudnie
z inicjatywy Rady Osiedla
Centrum odbył się
pierwszy Piknik Rodzinny
pn. „Powitanie Lata”.
Na imprezie gościł Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek oraz
uczestnicy 3 i 4 edycji Sanatorium miłości TVP. Było wspólne
grillowanie, śpiew oraz tańce.
Wesołym rozmowom i tanecznej zabawie nie było końca.
Dla zgromadzonych na żywo zaśpiewał Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Mariusz
Gołębiowski. Atmosfera była
niezwykle pozytywna, a uśmiechy nie schodziły bawiącym się
z twarzy.

Mamy tu miłośników dobrej i różnorodnej kuchni?
Już w pierwszy weekend sierpnia zapraszamy na
drugi już w naszym mieście Festiwal Food Trucków.
Znajdziecie podczas niego między innymi: kuchnię
tajską, amerykańską, belgijską, japońską, meksykańską,
hiszpańską, polską, włoską i wiele innych. W strefie
chillout z muzyką i leżakami odpoczniecie w piknikowej
atmosferze razem z rodziną i przyjaciółmi.
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

Wieści z Urzędu
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Radni odwiedzili sortownię w Działdowie

Na początku lipca radni
Rady Miejskiej spotkali
się podczas wspólnej
komisji wyjazdowej.

Podczas wspólnej komisji Gospodarczej,
Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska oraz Rewizyjnej Radni wspólnie z Burmistrzem Lidzbarka mieli okazję
gościć w siedzibie Ekologicznego

Związku Gmin „Działdowszczyzna” oraz zwiedzić zmodernizowaną w ubiegłym roku sortownię odpadów w Działdowie.
Podczas wizyty radni zapoznali
się z pracą sortowni, działal-

nością Ekologicznego Związku
Gmin „Działdowszczyzna”, a także technologią sortowania oraz
przetwarzania śmieci. Modernizacja sortowni oraz rozwój
selektywnej zbiórki odpadów

pozwoliła m. in. na uzyskanie
zwiększonej ilości wysortowanych odpadów w celu ich recyklingu na poziomie zdecydowanie wyższym niż podstawowe
wymogi unijne.

Półkolonie w szkołach
podstawowych w Lidzbarku
Dzięki półkoloniom
dzieci mogą skorzystać
z atrakcyjnego spędzenia
wakacji w miejscu
swojego zamieszkania.
W praktyce oznacza to
wiec, że nie musimy
wysyłać naszej pociechy
do innego miasta, aby
zapewnić mu wakacyjne
atrakcje.
Przez dwa tygodnie lipca w szkołach podstawowych w Lidzbarku
trwały półkolonie dla 44 uczniów,
15 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 19 osób ze Szkoły Podstawowej nr 2. W godzinach od
8:00 do 14:00 uczestnicy półkolonii pod opieką wychowawców
aktywnie spędzają czas. W szkole
zapewnione są 2 posiłki - śniadanie i obiad, przygotowane przez
panie kucharki. Półkoloniści mieli
okazję odwiedzić plażę miejską,
stadion miejski, na którym pracownicy MOSiR zorganizowali
zawody sportowe, Kawiarenkę
Cittaslow, do której otrzymali talony na lody lub gofry, Dzienny
Dom Senior +, gdzie wspólnie
z seniorami uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, Dom Kultury
oraz Bibliotekę Miejską, gdzie
wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez te jednostki. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się także przejażdżki Welexem
po promenadzie.

Do dyspozycji półkolonistów
przez 2 tygodnie był pan Tomek - kierowca CUW, z którym

grupy kolonijne pojechały do
siedziby Welskiego Parku Krajobazowego w Jeleniu, Górz-

nieńsko – Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego w Rudzie, Nadleśnictwa Lidzbark, a także do

Kurzętnika, „Krainy Zabaw”
w Brodnicy oraz na Farmę Noego do Kiełpin.
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Lidzbark przyjazny Seniorom

Uczestnicy 3 i 4 edycji
Sanatorium Miłości w Lidzbarku
Jak wszyscy wiemy Lidzbark latem to przede wszystkim zapowiedź udanych, słonecznych wakacji. Tym razem o urokach naszej Gminy
mogli przekonać się uczestnicy 3 i 4 edycji Sanatorium Miłości. Jadwiga, Janina, Krystyna, Monika, Andrzej i Antoni Andrzej. Sześcioro
seniorów, którzy pokazali nam jak pięknie mogą wyglądać wakacje w Lidzbarku.
Grupa uczestników popularnego programu Telewizji Polskiej
rozpoczęła swoją wizytę w Gminie Lidzbark od Festynu w Miłostajkach. Tam jak sami później
mówili zaczęły się ich wakacje na
„Bali”. Tam również przywitał ich
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek i opowiedział o miejscowości
oraz wszystkich sołectwach naszej Gminy. Ale to nie wszystko.
Było pyszne jedzenie przygotowane przez KGW „Helenki”, animacje i zabawy przygotowane przez
pracowników MGOK Lidzbark
oraz tańce do późnych godzin
wieczornych. Kolejny dzień to
kolejna zabawa taneczna. Tym
razem przy Bulwarze nad Welem,
a konkretnie przy nowopowstałej
lidzbarskiej tężni. Rada Osiedla
Centrum zorganizowała pierwszy
Piknik Rodzinny pn. „Powitanie
Lata”. Podczas wydarzenia nie
mogło zabraknąć wspólnego
grillowania, śpiewów oraz tańca. Wesołym rozmowom i tanecznej zabawie nie było końca.
Dla zgromadzonych na żywo zaśpiewał Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Mariusz
Gołębiowski oraz Antoni Andrzej
– uczestnik 3 edycji Sanatorium
Miłości. Atmosfera była niezwykle pozytywna, a uśmiechy nie

schodziły z twarzy uczestnikom
zabawy. Następnie Jadwiga,
Janina, Krystyna, Monika, Andrzej i Antoni Andrzej odwiedzili
lidzbarską plażę. Tam uczestnicy
3 i 4 edycji Sanatorium Miłości
skorzystali z bogatej oferty naszej
Plaży Miejskiej. Poniedziałek (4
lipca) to wizyta w Nadleśnictwie Lidzbark i zwiedzanie Izby
Leśnej. Następnie seniorzy udali
się ponownie Welexem na Plażę
Miejską, gdzie wspólnie z Burmistrzem Lidzbarka zjedli pyszny
obiad w plażowym barze. Następny dzień to dzień pełen aktywności. Potańcówka w Dzienny
Domu Senior + w Lidzbarku oraz
warsztaty taneczne przygotowa-

ne przez Jadwigę – uczestniczkę
3 edycji popularnego programu
TVP. Później były rowerki wodne,
a następnie wieża widokowa na
Cyplu. Jednak aktywność to nie
wszystko, był również czas na
relaks w lidzbarskiej Kawiarence Cittaslow. W niej uczestnicy
programu mieli okazję spróbować smacznych lodów rzemieślniczych, ciasta, gofrów,
naleśników oraz kawy. W środę
na specjalne zaproszenie mieszkańców Wawrowa odwiedzający
Lidzbark seniorzy udali się do ich
nowopowstałego Klubu Senior
Plus. Tam odbyły się warsztaty rękodzieła. Zaraz po wizycie
w Wawrowie uczestnicy progra-

mu Sanatorium Miłości udali się
do siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu. W WPK
odbyło się zwiedzanie Muzeum
Przyrody i Muzeum Etnograficzne im. Edwarda Klemensa oraz
oglądanie najnowszej atrakcji
Parku, czyli mrowiska edukacyjnego. Jednak wizyta seniorów
w Lidzbarku, to nie tylko atrakcje
naszej Gminy, ale również wyprawa w inne zakątki województwa
warmińsko-mazurskiego. Najpierw odwiedziny w Olsztynku.
Tam uczestnicy programu zobaczyli plac świętego Piotra, ratusz
oraz wieżę ciśnień. W drodze powrotnej udali się do Grunwaldu,
gdzie podziwiali pole bitwy pod

Grunwaldem. Ostatni dzień pobytu w Lidzbarku to odwiedziny
naszego Urzędu Miasta i Gminy.
Tu Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przekazał na ręce Jadwigi,
Janiny, Krystyny, Moniki, Andrzeja i Antoniego Andrzeja drobne
upominki związane z naszym
regionem oraz ugościł ich po raz
ostatni w swoim gabinecie. Jak
się okazało Lidzbark to nie tylko
plażowanie i spacery, ale moc
atrakcji zlokalizowanych w różnych zakątkach Gminy Lidzbark.
Uczestnicy 3 i 4 edycji już teraz
obiecali nam swoje kolejne wizyty oraz gorąco zachęcali innych
seniorów do przyjazdu w nasze
skromne progi.

Z życia Rady Miejskiej
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Uruchomiliśmy stację
podnoszenia ciśnienia
W połowie lipca swoją pracę rozpoczęła lidzbarska stacja podnoszenia ciśnienia wody zlokalizowana przy ul. 3 Maja. Już wkrótce skończą
się problemy z ciśnieniem wody, na które od dawna uskarżali się mieszkańcy południowej części Lidzbarka oraz Jamielnika.
- Od dłuższego czasu mieszkańcy
i radni zgłaszali nam potrzebę poprawy gospodarki wodnej. Od teraz
mogą korzystać z bieżącej wody bez
konieczności czekania na lepsze ciśnienie wody. W kolejnym etapie
poprawie ulegnie również jakość
dostarczanej wody gdyż wymienimy złoża filtracyjne w Stacji Uzdatniania Wody w Lidzbarku i Jeleniu
- mówi Burmistrz Lidzbarka.
Warto zaznaczyć, że jakość ciśnienia wody nie poprawi się od razu
o 100%, a będzie ulegało stopniowej poprawie. Obecnie trwa regulacja przepływów, tak by uzyskać
najlepszą wydajność stacji oraz
ustabilizować ciśnienia w sieci wodociągowej.
Całkowita wartość zadania to
niemalże 900 tyś. zł, na które samorząd pozyskał dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Dzięki stacji
podnoszenia ciśnienia mieszkańcy
osiedla Działki zyskają możliwość
korzystania z wody, w każdym
momencie dnia bez konieczności
jej racjonowania.
Nadchodząca fala upałów to idealna pogoda do odpowiedniego
dostrojenia parametrów stacji.

7 000 000 zł dla Gminy Lidzbark
W ramach Rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych dla terenów popegeerowskich gmina
Lidzbark otrzymała 2 000 000 zł dofinansowania
na przebudowę drogi gminnej w Ciborzu. To kolejne
pieniądze pozyskane w ramach II edycji Rządowego
Programu Inwestycji Strategicznych. Na przebudowę
dróg gminnych w gminie Lidzbark otrzymaliśmy
wcześniej także 5 000 000 zł.
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie nowa
nawierzchnia drogi gminnej
z betonu asfaltowego wraz z poboczami i zjazdami na długości
330 metrów. Droga zostanie poszerzona i odwodniona. To kolejne środki pozyskane dla Ciborza
w ramach dofinansowań przeznaczonych na rewitalizację terenów
popegeerowskich. Poprzednio
udało się pozyskać 300 tys. zł
z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, dzięki którym wyremontowano i utwardzono teren
wokół bloków. Wkład własny

Gminy Lidzbark to 120 000,00 zł.
Dzięki pozyskanym 5 000 000
zł. wyremontowane zostaną trzy
drogi gminne. Przebudowana
zostanie droga w Nowym Dłutowie, droga łącząca Wielki Łęcki
z Nowym Dworem, a także dwie
drogi w Starym Dłutowie – ul.
Wiatraczna, a także ul. Tysiąclecia
łącząca szkołę podstawową z firmą Karwel. Nowe drogi z pewnością nie tylko polepszą jakość
użytkowników drogi, ale także
skrócą czas podróży. Pozyskane
dofinansowanie pozwoli na pokrycie 95 % kosztów remontów.
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Lidzbark kulturalnie

Imprezy w sołectwach

Tradycyjne imprezy tematyczne na terenie Gminy to czas, który mieszkańcy sołectwa spędzić mogą na rozmowach na temat wspólnego dobra wsi.
To również okazja do otwarcia nowych inwestycji powstałych na terenie sołectwa. W lipcu na imprezach integracyjnych spotkali się mieszkańcy
Miłostajek, Zdrojka, Nowego Dworu i Wąpierska. Wszystkie imprezy tematyczne w sołectwach zostały dofinansowane z budżetu Gminy Lidzbark.
Miłostajki
Lipcowe imprezy sołeckie rozpoczęły Miłostajki. Poza tradycyjnymi
zabawami i animacjami zorganizowanymi przez MGOK Lidzbark
mieszkańcy sołectwa biesiadowali
wspólnie z uczestnikami 3 i 4 edycji
Sanatorium miłości TVP, którzy odwiedzali Lidzbark. Pierwszym punktem ich pobytu była właśnie impreza w Miłostajkach, gdzie mieli
szansę zobaczyć jedno z wydarzeń
tematycznych, które odbywają się
cyklicznie na terenie naszej Gminy. Były tańce i swojskie jedzenie
przygotowane przez panie z KGW
Helenki. Nie zabrakło też dmuchanego statku pirackiego, który
cieszył się ogromną popularnością.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się też przejażdżki Welexem. Kwintesencją imprezy okazała się zabawa taneczna.

Zdrojek
Po Miłostajkach przyszedł czas
na Festyn w Zdrojku. Zanim jednak rozpoczęło się wspólne biesiadowanie Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Dzimira mieli przyjemność obejrzeć
wystawę mieszkanki Zdrojka,
pani Aleksandry Rychcik. Specjalnie na tę okazję artystka przygotowała wyjątkowy upominek dla
Burmistrza Lidzbarka – portret.
Prace Pani Aleksandry wzbudził
zachwyt zarówno wśród gości,
jak i mieszkańców. Następnie
przyszedł czas na wspólną biesiadę: animacje dla dzieci przygotowane przez pracowników MGOK
Lidzbark, konkursy z nagrodami,
pyszne ciasta i kiełbaski z grilla.
To tylko kilka z wielu atrakcji jakie czekały na biesiadników. Kilkugodzinnej imprezie dopisała
nie tylko słoneczna pogoda, ale
również dobry humor uczestników wydarzenia.

Lidzbark kulturalnie
Nowy Dwór
Drugi weekend lipca to festyn
w Nowym Dworze. Oficjalnego
otwarcia dokonali Burmistrz

Wąpiersk
W Wąpiersku odbyła się coroczna impreza tematyczna, czyli
Święto Ryby. Podczas wydarzenia
nie zabrakło potraw z rybą, kiełbasek z grilla oraz pysznych domowych wypieków przygotowanych
przez panie z KGW Wąpiersk. Nie
zabrakło również atrakcji dla najmłodszych uczestników festynu.
Dzieci mogły skorzystać z przejażdżki konnej oraz dmuchańców.
Odbył się także tradycyjny konkurs na najlepszą potrawę z ryby
oraz konkursy zarówno dla młodszych mieszkańców, jak i tych
starszych. Kwintesencją imprezy
okazała się zabawa taneczna.

Lidzbarka Maciej Sitarek, Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Dzimira oraz sołtys miejscowości Katarzyna Paradowska.

Zaraz po otwarciu animatorzy
z MGOK Lidzbark przeprowadzili
konkurencje wśród mieszkańców Nowego Dworu. Można

było również spróbować potraw
przygotowanych przez KGW
Nowy Dwór. Oprócz tego uczestnicy mogli zjeść potrawy z grilla
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oraz inne słodkie smakołyki. Kilkugodzinnej imprezie dopisała
słoneczna pogoda oraz dobry
humor uczestników.
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Sport

Puchar Burmistrza po 8 latach wraca do Klonowa!
W niedzielę, 10 lipca
na Stadionie Miejskim
w Lidzbarku, odbył się
VIII Turniej Sołectw
Gminy Lidzbark w Piłkę
Nożną o Puchar
Burmistrza Lidzbarka.
W tegorocznych zawodach wzięło udział 13 sołectw. Drużyny podzielone były na 3 grupy, których
losowania dokonał na otwarciu
Turnieju, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.
Zwycięzcą Turnieju okazała się
reprezentacja Sołectwa Klonowo
(mistrz z 2015 roku) zdobywając
po 8 latach po raz drugi tytuł
mistrza, przerywając dominację
Sołectwa z Jelenia, którzy byli
mistrzami w 2016, 2017, 2018,
2020, 2021 roku.
Mimo przelotnych opadów
chłodnego deszczu, aura turnieju była bardzo gorąca, a mecze

mocno wyrównane. W duchu zasad fair play dominowała przyjacielska atmosfera na boisku, jak

i poza nim. Dla małych kibiców
liczne atrakcje i animacje przygotował MGOK Lidzbark.

Dla kibiców i zawodników
w strefie gastronomicznej przygotowano grilla oraz darmowe piwo.
Z tego miejsca pragniemy bardzo
podziękować sponsorom naszej
strefy gastronomicznej: Piekarnia
GS Lidzbark za przepyszny chlebek, Dariusz Chaberski Masarnia
Skurpie i Masarni Kamińscy za
przesmaczną kiełbaskę oraz BAR
PLAŻA Lidzbark za darmowe piwo.
Klasyfikacja generalna turnieju:
1. Klonowo
2. Bryńsk
3. Jeleń
4. Zdrojek
5. Wąpiersk
6. Kiełpiny
7. Słup
8. Jamielnik
9. Wlewsk
10. Nowy Dwór
11. Wawrowo
12. Stare Dłutowo
13. Nowe Dłutowo
Ćwierćfinały:
Słup - Jeleń 0-3

Bryńsk - Kiełpiny 2-1
Klonowo - Wąpiersk 2-0
Zdrojek - Jamielnik 5-1
Półfinały:
Jeleń - Bryńsk 0-0 (w karnych 0-2)
Klonowo - Zdrojek 2-2 (w karnych 3-2)
Mecz o 3 miejsce:
Jeleń - Zdrojek 2-0
Finał:
Klonowo - Bryńsk 2-0
Każde sołectwo na koniec rozgrywek otrzymało pamiątkowy
Puchar, a pierwsze trzy miejsca
dodatkowo medale. Zwycięzca oprócz Pucharu za pierwsze
miejsce, będzie w posiadaniu
przez rok, wspaniałego, dużego
Pucharu przechodniego.
- Tegoroczny Turniej był najbardziej wyrównanym turniejem
spośród wszystkich dotychczas
rozegranych turniejów, aż nie
możemy się doczekać kolejnej,
IX edycji tego wspaniałego piłkarskiego wydarzenia w naszej
gminie – mówił dyrektor MOSiR
Marek Ziółkowski.

Wywiad miesiąca
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Wywiad z Dyrektorem Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego, Tomaszem Górnym
Proszę krótko przedstawić się
mieszkańcom Gminy Lidzbark.
Jakie ma Pan doświadczenie
w pracy w Parku Krajobrazowym?
Z Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym jestem zawodowo związany już od 10 lat.
Początkowo, po obronie pracy magisterskiej planowałem zamieszkać
w Poznaniu, gdzie studiowałem na
kierunku biologia o specjalności
ekologia i zarządzanie zasobami
przyrody. Dowiedziałem się jednak
o możliwości pracy w GLPK. Złożyłem aplikację i udało się. Pracę rozpocząłem w 2012 r. na stanowisku
strażnika. Szybko awansowałem na
stanowisko specjalisty, a następnie
głównego specjalisty ds. ochrony
zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Szczególnie
istotne dla mojego rozwoju zawodowego były jednak lata pracy na
stanowisku kierownika. To wtedy
nabyłem największą wiedzę oraz
nabrałem niezbędnego doświadczenia i umiejętności, które później
pozwoliły mi podjąć pracę dyrektora parku.
Proszę powiedzieć kilka słów
o specyfice Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego?
Szczególnym walorem GLPK są
lasy, które pokrywają prawie 3/4
jego powierzchni. To duże, zwarte
kompleksy, które w wielu miejscach
posiadają charakter „puszczański”.
Mówiąc o specyfice parku, należy
powiedzieć również o unikalnym
pagórkowatym krajobrazie młodoglacajnym, ze wszystkimi klasycznymi formami geomorfologicznymi
ukształtowanymi podczas zlodowacenia Polski. Teren odznacza się
znacznymi różnicami wysokości,
szczególnie widocznymi w północnej części parku oraz okolicach
Górzna, gdzie krajobraz przypomina wręcz tereny podgórskie. Walory
krajobrazowe dopełniają malowniczo położone jeziora, enklawy łąk
oraz doliny rzek, w tym Brynicy,
głównej rzeki przepływającej przez
park. W okolicach wsi Buczkowo
rzeka nabiera charakteru górskiego,
i płynie wartko w głębokim i stromym jarze. Odcinek ten jest niezwykle wartościowy pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym.
Świadczy o tym fakt, iż już w 1955
r., a więc długo przed powołaniem
parku, został objęty ochroną rezerwatową. GLPK to również miejsce
bytowania i siedlisko wielu chronionych gatunków roślin, grzybów
i zwierząt. Od wczesnej wiosny
usłyszeć tu można odgłosy licznego
ptactwa, w tym żurawi, które stały
się symbolem GLPK, a sam park nazywany jest „krainą żurawia”.
Jest Pan dyrektorem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego od niedawna.

Czy nie bał się Pan ryzyka związanego z podjęciem tego stanowiska?
W żadnym wypadku. Jest to poniekąd spełnienie moich ambicji,
kolejne wyzwanie i osiągnięcie kolejnego etapu w karierze, do którego dążyłem. Dodatkowym bodźcem do działania jest fakt, iż jestem
osoba miejscową. Pochodzę z tych
terenów. Mieszkałem i wychowywałem się w Górznie. Jestem związany
z tym obszarem i utożsamiam się
z nim. Tym bardziej zależy mi na
dobrym wizerunku parku i jego
właściwym funkcjonowaniu.
Na czym polega praca Dyrektora Parku Krajobrazowego?
Najprościej mówiąc, dyrektor
parku wykonuje zadania zapisane
w ustawie o ochronie przyrody oraz
wynikające ze statutu i uchwały
powołującej park krajobrazowy.
Kieruje bieżącą działalnością parku i reprezentuje go na zewnątrz.
Podejmuje działania, których celem
jest ochrona cennych ekosystemów
stanowiących siedlisko chronionych
gatunków fauny i flory, zachowanie
walorów krajobrazowych, a także
ochrona wartości historycznych
i kulturowych tego obszaru. Zapewnia także przestrzeganie na terenie
parku obowiązujących zakazów
i przepisów ochrony przyrody. Służba parku krajobrazowego prowadzi
ponadto szeroką działalność edukacyjną, turystyczną oraz promocyjną
i wydawniczą. Park realizuje zadania statutowe we współpracy z naukowcami, lasami państwowymi,
samorządami, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami
działającymi na tym terenie.
Co najbardziej podoba się
Panu w pracy Dyrektora GLPK?
Możliwość wdrażania własnych
pomysłów i wizji funkcjonowania
parku, a także świadomość że to

co robię, jest pożyteczne dla środowiska przyrodniczego, ale i służy
lokalnej społeczności. Praca w parku daje mi mnóstwo satysfakcji,
umożliwia rozwijanie zainteresowań, samorealizację i poszerzanie
horyzontów. Służba parku krajobrazowego skupia ludzi z niezwykłą pasją i zaangażowaniem, dzięki
którym obszary te od lat spełniają
swoją właściwą funkcję. W obliczu
rosnącej presji człowieka na środowisko i pędzącego rozwoju cywilizacyjnego, dbałość o przyrodę jest
szczególnie ważna.
GLPK znany jest turystom
przede wszystkim ze względu
na walory przyrodnicze. Jakie
atrakcje wczasowicze mogą
znaleźć na ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej?
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy posiada świetne warunki do aktywnego wypoczynku
na łonie natury. Na terenie parku
wyznaczonych jest ponad 250 km
szlaków rowerowych i pieszych,
w tym trasy dla fanów nordic walking, ścieżka rowerowa typu „single track” w Lidzbarku dedykowana
miłośnikom szybkich przejazdów na
rowerach MTB oraz przyrodnicze
ścieżki dydaktyczne przygotowane
do samodzielnego zwiedzania.
Turyści mogą również skorzystać
z parku linowego w Górznie oraz
oferty warsztatów mydlarskich,
rzemieślniczych czy artystycznych,
ośrodków działających na terenie
parku. Zajęcie znajdą tu również
amatorzy wędkarstwa. Ciekawą
formą aktywności jest geocaching
czy też questing, będący rodzajem
podchodów z wątkiem edukacyjnym. W tym roku dla turystów, jak
i miejscowej społeczności przygotowaliśmy grę terenową pt. „Ekozwiedzanie na Górzna planie”, która
jest edukacyjną przygodą a zarazem

przewodnikiem po zakątkach miasta Górzna. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej
www.g-lpk.pl oraz parkowego profilu Facebook.
Które miejsca w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym są według Pana
obserwacji najlepiej znane
turystom? Czy dostrzega Pan
różnice pomiędzy turystami
zza granicy, z naszego regionu,
z innych województw?
Turystom najbardziej znane są
okolice Górzna, Lidzbarka oraz
Wielkiego i Małego Leźna, gdzie
skoncentrowanych jest najwięcej
obiektów wypoczynkowych i agroturystyk. Większość turystów odwiedzających park nastawiona jest
na aktywny wypoczynek. Zwiedzają
park na rowerze, marszem z kijkami nordic walking lub pieszo na
ścieżkach dydaktycznych. Osoby
przyjeżdżające tu pierwszy raz są
bardzo zaskoczone tak urozmaiconym ukształtowaniem terenu, określając go jako „małe Bieszczady”.
Nie dostrzegam znaczących różnic
pomiędzy turystami z naszego regionu, innych województw czy też
zza granicy. GLPK położony jest na
terenie trzech województw. Turysta
poruszający się np. szlakiem rowerowym nie wie, w którym miejscu
przekroczył granicę podziału administracyjnego. Wyjątkiem jest
trójstyk, czyli punkt styku trzech
województw, który opatrzony
jest symbolicznym głazem oraz
tablicą informacyjną. Trójstyk jest
celem wielu wycieczek rowerowych. Do tego miejsca prowadzi
także współorganizowana przez
park Międzypokoleniowa sztafeta
turystyczna „Razem do trójstyku”.
W tym roku odbędzie się 7 edycja
tej cyklicznej imprezy. Ponadto turyści chętnie odwiedzają rezerwat
„Jar Brynicy” oraz leśne ścieżki dydaktyczne w rezerwacie „Klonowo”
i „Szumny Zdrój”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również
Ośrodek edukacji ekologicznej GLPK
w Rudzie, w którym organizujemy
terenowe zajęcia przyrodnicze dla
dzieci, młodzieży, ale i dorosłych,
w tym seniorów.
Które miejsca w GLPK związane z historią, kulturą czy
krajobrazem regionu, są
najmniej znane i doceniane
przez turystów? Jaka może być
tego przyczyna?
Górznieńsko-Lidzbarki Park Krajobrazowy to obszar chroniony
wyróżniający się nie tylko walorami przyrodniczo-krajobrazowymi,
ale i wartościami historycznymi
i kulturowymi. Na terenie GLPK
znajduje się wiele obiektów zabytkowych, mniej i bardziej znanych. Wśród nich są m.in. zabytki
budownictwa, w tym zabytkowe
kościoły, pozostałości po zespołach

młyńskich, grodziska średniowieczne czy przydrożne krzyże i kapliczki,
które wkomponowane w krajobraz
parku stanowią cząstkę dziedzictwa
kulturowego. Każdy z tych obiektów
posiada własną ciekawą historię,
mało znaną szczególnie młodszemu
pokoleniu. Z tego względu, kilka lat
temu pochyliliśmy się nad tematem
przydrożnych krzyży i kapliczek. Zebraliśmy materiał, który umożliwił
nam wydanie folderu „Przydrożne
kapliczki w jesiennym krajobrazie”.
Wydawnictwo cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przykładem nieco zapomnianej już postaci,
a jednak słynnej polskiej lekkoatletki związanej z tymi terenami, jest
Stanisława Walasiewicz, która
urodziła się i wychowywała we
wsi Wierzchownia. Do tej pory we
wsi znajduje się jej rodzinny dom.
W celu przypomnienia historii życia
tej wybitnej polskiej sportsmenki,
ale i upamiętnienia 90-tej rocznicy
zdobycia przez nią złotego medalu
olimpijskiego i ustanowienia rekordu świata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, w dniach
26-27 sierpnia br. na terenie GLPK
odbędzie się „I Memoriał Stanisławy Walasiewiczówny”. Memoriał
będzie składać się z biegu głównego wokół Wierzchowni na dystansie
10 km, biegów towarzyszących dla
dzieci i młodzieży oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym.
W imieniu wszystkich organizatorów i partnerów wydarzenia serdecznie zapraszam.
Z jakimi problemami dotyczącymi funkcjonowania Parku
boryka się Pan najczęściej?
Parki krajobrazowe, ale i inne obszarowe formy ochrony, szczególnie w ostatnich latach borykają się
z nasilającą presją inwestycyjno-budowlaną. Atrakcyjność turystyczna
tych terenów wzbudza zainteresowanie różnych inwestorów. Trzeba
jednak zrozumieć, że obszary te nie
są chronione bez przyczyny. Każda
nienaturalna ingerencja może spowodować zatracenie istniejących
walorów, a także nieść w bliższej
czy dalszej perspektywie negatywne
skutki dla środowiska przyrodniczego, niestety często nieodwracalne.
Parki krajobrazowe w skali kraju zajmują około 8% jego powierzchni.
Pełnią ważne funkcje ekologiczne,
zapewniają warunki do życia gatunków fauny i flory, tworzą korytarze
migracyjne, a także gromadzą zasoby wodne i neutralizują zanieczyszczenie powietrza, łagodząc skutki
wywołanych zmian klimatycznych.
Przekształcając środowisko przyrodnicze w sposób niekontrolowany,
degradujemy je, zaburzamy pewną
równowagę, podcinając przysłowiową „gałąź, na której siedzimy”. Dlatego tak bardzo ważna jest ochrona
tych terenów i prowadzenie działań
edukacyjnych w tym zakresie.
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Wakacje w Lidzbarku

Spędź wakacje w Lidzbarku
Lidzbark kulturalnie
Budowa amfiteatru to niewątpliwie jedna z największych inwestycji zlokalizowana
przy lidzbarskiej promenadzie.
Nowy obiekt na kulturalnej
mapie Lidzbarka to nie tylko
scena, ale także zadaszona widownia, która umożliwi udział
w wydarzeniach nawet podczas
deszczowej pogody. Warto dodać, że inwestycja ta nie ogranicza się jedynie do powstania
samego budynku, ale również
infrastruktury wokół amfiteatru.
Dodatkowym walorem obiektu
będzie jego lokalizacja. Obecnie
trwają roboty mające na celu
wyrównanie terenu.

oferuje mieszkańcom i przybyłym
gościom wypożyczalnie sprzętu
wodnego (łodzie elektryczne, rowery wodne i kajaki), 2 boiska do
plażowej piłki siatkowej, gastronomię oraz parking na 120 miejsc
parkingowych. Na plaży miejskiej
w Lidzbarku najmłodsi mogą również skorzystać z parku linowego
i placu zabaw w kształcie statku
pirackiego. Zeszłoroczną nowością
na plaży miejskiej jest dmuchany
park wodny oraz tarasy widokowe.
Od plaży prawym brzegiem jeziora
Lidzbarskiego prowadzi promenada, która kończy się w parku sportowo-rekreacyjnym. Można tam
zażyć odrobinę relaksu, skorzystać
z placu zabaw dla dzieci.

przez mazurskich artystów. Idąc
promenadą podziwiać możemy
Jezioro Lidzbarskie oraz otaczającą je przyrodę.
Wypoczynek na plaży
Jedną z głównych atrakcji na
terenie Lidzbarka jest zmodernizowana przy udziale środków
Unii Europejskiej plaża miejska.
Właśnie tam można znaleźć pomosty kąpielowe, składające się
z 3 zamkniętych basenów. Dwa
z nich w płytszej części pomostu

Bulwarem nad Welem do tężni
Kolejnym ważnym punktem na
mapie miasta jest Bulwar na ulicy
Działdowskiej. Rozciąga się on nad
rzeką Wel między mostem przy ul.
Działdowskiej, a wiaduktem kolejowym. Jest to miejsce do wypoczynku wzbogacone we wiatę do grillowania, piaskownicę, stół do gry
w szachy jednoplanszowy z czterema siedziskami, betonowy stół do
gry w szachy, chińczyka, warcaby
z dwiema ławkami oraz ławko-leżaki. Uruchomione zostały też tężnie
solankowe. To pierwszy tego typu
obiekt w Lidzbarku, zrealizowany
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Głównym celem budowy
tężni było prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Lidzbark. Znajdujące się wokół tężni powietrze przyniesie ulgę mieszkańcom oraz turystom zmagającymi się z chorobami
tarczycy czy przewlekłymi stanami
zapalnymi układu oddechowego.
Dzięki realizacji projektu budowy
tężni przy Bulwarze powstało nowe
miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Lidzbarskie tężnie wpłyną
też na poprawę samopoczucia i stanu zdrowia osób zamieszkujących
nasz region.

Rowerowy Lidzbark
Amatorzy kolarstwa znajdą
w Lidzbarku profesjonalną ścieżkę
Weltrack - singletrack o długości
8480 m, kóry jest pierwszą i najdłuższą trasą rowerową w północnej Polsce, i która biegnie wokół
Jeziora Lidzbarskiego i przez rezerwat przyrody Klonowo. Jest
wąską dróżką, do uprawiania
kolarstwa górskiego, która ma
szerokość w przybliżeniu odpowiadającą szerokości roweru.
Poza Weltrackiem na terenie naszej gminy mamy ponad 50 km
oznakowanych ścieżek, a także
kilometry nieoznakowanych i niezwykle urokliwych leśnych ścieżek, które bez problemu można
zwiedzić rowerem.

Na kawę do Lidzbarka
W zeszłym roku uruchomiliśmy
również kawiarenkę Cittaslow,
w której można napić się kawy, herbaty lub gorącej czekolady oraz zjeść
pyszne ciasto, a także spróbować
naturalnych lodów. Jest to pierwsza i jedyna kawiarenka w kształcie
ślimaka w całej sieci miast Cittaslow.
Lidzbark na sportowo
Na lidzbarskim targowisku w rekreacyjnej części powstał pumptrack i skatepark, z którego skorzystają również deskorolkarze,
a także osoby jeżdżące na hulajnodze czy rolkach. Nowopowstający pumptrack liczy sobie 249 m2
powierzchni, co daje tor o długości
113 metrów i 1,7 metra szerokości.
Pumptrack to specjalny tor na którym możemy nabierać prędkości
i jeździć w kółko bez pedałowania. Wykorzystujemy do tego celu
technikę pompowania, czyli odciążanie i dociążanie roweru poprzez
odpowiednią pracę ciałem, tak aby
możliwie lekko wjeżdżać na garby
i szybko z nich zjeżdżać. Pumptrack
to również zakręty, naprawdę dużo
zakrętów. Kilkanaście, kilkadziesiąt
kółek na pumpie i można skręcać
niczym sportowy samochód.

Lidzbarską Promenadą na spacer
Miłośnikom spacerów przypadnie do gustu promenada wzdłuż
brzegu jeziora Lidzbarskiego.
Promenada w Lidzbarku to idealne miejsce na popołudniowe
niedzielne spacery. Wiedzie ona
od Małego Jeziorka, aż do Plaży
Miejskiej. Utwardzona powierzchnia pozwala na wygodne spacerowanie, nawet z wózkami dziecięcymi. Wzdłuż deptaka znajdują
się drewniane rzeźby wykonane

przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, kolejny basen przeznaczony dla dorosłych o gł. 2,5 m, wym.
17,7×50,1 m oraz wieża do skoków:
niższy poziom 2,25 m, wyższy poziom 3,96 m. Kolejną atrakcją jest
najdłuższa w województwie zjeżdżalnia wodna na świeżym powietrzu usytuowana na brzegu Jeziora
Lidzbarskiego. Wybudowany został
również hangar dla kajakarzy i ratowników WOPR. Warto zaznaczyć, że plaża miejska w Lidzbarku

Gmina Lidzbark to czyste powietrze, przepiękne jeziora, pełne
uroku krajobrazy i interesująca
historia. Tu wszystkie pory roku
w zaskakują swym pięknem. Zachęcamy Państwa do przyjazdu
do nas przez cały rok!
Po więcej szczegółów
zapraszamy na profil miasta
na Facebook’u:
https://www.facebook.com/
OficjalnyProfilLidzbarka
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Wyrób Lidzbarską Kartę Mieszkańca
i skorzystaj z wakacyjnej oferty taniej!
Do tej pory lidzbarski Urząd wydał już ponad 6000 kart. Karta Mieszkańca upoważnia do szeregu zniżek na korzystanie z usług lub atrakcji
na terenie całego miasta. W sezonie wakacyjnym to duża oszczędność Waszego budżetu.
Kto może otrzymać Lidzbarską
Kartę Mieszkańca?
Do otrzymania LKM uprawniony jest mieszkaniec Gminy Lidzbark, który:
– rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Działdowie oraz w swoim zeznaniu
podatkowym deklaruje, że jego
miejscem stałego zamieszkania
jest Gmina Lidzbark;
– jest rolnikiem, utrzymującym
się wyłącznie z rolnictwa.
Do otrzymania LKM uprawnieni
są również następujący członkowie rodziny mieszkańca Gminy
Lidzbark, stale zamieszkujący
w Gminie Lidzbark, nieuzyskujący dochodów:
• niepracujący współmałżonek;
• dzieci do ukończenia 18 roku
życia, a kontynuujący naukę do
25 roku życia;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby bezrobotne;
• dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Lidzbark.
Zostań Partnerem Lidzbarskiej
Karty Mieszkańca
Jeśli jesteś właścicielem firmy:
stacji benzynowej, cukierni, restauracji, salonu fryzjerskiego,
gabinetu kosmetycznego, zakładu
wymiany opon, prowadzisz zakład
usługowy, sklep bądź hurtownię,
która oferuje towary lub usługi dla
mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark, dołącz do naszego Programu. Zainwestuj w długoterminowe relacje z lokalnymi Klientami.
Przedsiębiorco zgłoś chęć
udziału w Programie Lidzbarska
Karta Mieszkańca. Jeżeli jesteś
zainteresowany przystąpienia
do LKM jako Partner zapraszamy
do współpracy. Złóż wniosek,
w którym zaproponujesz swoje
preferencje dla posiadaczy karty.
Zostań PARTNEREM LIDZBARSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA, dzięki temu:
• promujesz i zwiększasz rozpoznawalność własnej firmy,
• wspierasz i integrujesz się
z lokalną społecznością,
• realizujesz politykę społecznej
odpowiedzialności biznesu,
• oferta Twojej firmy będzie
udostępniona na naszej stronie
internetowej oraz w innych materiałach promujących Program wydawanych przez Gminę Lidzbark,
• możesz posługiwać się znakiem „Partner Programu Lidzbarska Karta Mieszkańca”.
Jak zostać Partnerem Lidzbarskiej Karty Mieszkańca?
Wystarczy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić wniosek

i złożyć go w Urzędzie Miasta
i Gminy w Lidzbarku. Szczegółowych informacji udziela Wydział
Spraw Obywatelskich, tel. 23 69
61 505 wew.126 lub 533 549 298.
WYKAZ ZNIŻEK DLA
UŻYTKOWNIKA LIDZBARSKIEJ
KARTY MIESZKAŃCA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku
• Wynajem sprzętu wodno-rekreacyjnego: 50% opłaty ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Lodowisko: 50% opłaty ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Park linowy: 50% opłaty
ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
• Zjeżdżalnie wodne: 50% opłaty ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
• Leżak MOSiR: 50% opłaty
ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
• Motorówka elektryczna: 50%
(przy wypożyczeniu od 1 godziny)
opłaty ustalanej Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
Kawiarenka Cittaslow:
• Gofry ze świeżymi owocami
i bitą śmietaną: 2 zł taniej od
ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Gofry z frużeliną i bitą śmietaną: 2 zł taniej od ceny wyjściowej
ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
• Gofry ze świeżymi owocami,
sosem owocowym i kulkami że-

lowymi: 2 zł taniej od ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
• Gofry z cukrem pudrem: 1 zł
taniej od ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Lody gałkowe: 1 zł taniej od
ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Kawa Americano (250ml):
2 zł taniej od ceny wyjściowej
ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
• Kawa Americano Duża
(400ml): 2 zł taniej od ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
• Kawa Americano Mocna
(250 ml): 2 zł taniej od ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
• Kawa Latte (200ml): 2 zł taniej od ceny wyjściowej ustalanej
Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Kawa z czekoladą (200ml):
2 zł taniej od ceny wyjściowej
ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
• Czekolada (200ml): 2 zł taniej od ceny wyjściowej ustalanej
Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Czekolada z bitą śmietaną
(200 ml): 2 zł taniej od ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
• Herbata (140 ml): 1 zł taniej
od ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Espresso (70 ml): 1 zł taniej
od ceny wyjściowej ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Podwójne espresso (140 ml):
2 zł taniej od ceny wyjściowej
ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
• Ambulatorium – bezpłatne
korzystanie z usług dla posiadaczy
LKM
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku
• Welex – bezpłatne korzystanie
z przejazdu dla posiadaczy LKM
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
• Odbitki kserograficzne: 50 %
opłaty ustalonej Zarządzeniem
Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
• Drukowanie, skanowanie:
50 % opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
• Laminowanie: 50 % opłaty
ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lidzbarku
• Kawa, gorąca czekolada z ekspresu: 50 % opłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lidzbarku
Stowarzyszenie Historyczno-Strzeleckie „Pogranicze w ogniu”, ul.
Mickiewicza 10, 13-230 Lidzbark
• Szkolenia rekreacyjne: zniżka
10 % ceny biletu
• Szkolenia surwiwalowe: zniżka 10% ceny biletu
	Marlena Szatkowska P.P.H.U.T.
Marlex, ul. H. Kołłątaja 16,
13-230 Lidzbark

• Środki ochrony roślin GLIFOSATY: rabat w wysokości 5%
• Nawozy na trawę (5 kg, 10 kg,
25 kg): rabat w wysokości 5%
• Pasza dla drobiu NIOSKA granulat: rabat w wysokości 5%
Auto-Eko-Gaz Jolanta Rutkowska, ul. Zieluńska 26, 13-230
Lidzbark
• Paliwa na stacji paliw:
1. ON: rabat w wysokości -10
groszy za każdy zakupiony litr
2. 95: rabat w wysokości -10
groszy za każdy zakupiony litr
3. LPG: rabat w wysokości -5
groszy za każdy zakupiony litr
• Akcesoria samochodowe: rabat w wysokości 10 %
• Noclegi: rabat w wysokości 10 %
Restauracja pod Jabłonką Iwona Michalska, ul. Kościelna 11,
13-230 Lidzbark
• Dania główne z karty MENU:
rabat 5%
Jan Sternicki STER-TRANS,
ul. Główny Dworzec 9B 13-230
Lidzbark
• Mycie ręczne aut osobowych
i ciężarowych ( z wyłączeniem
myjni automatycznej): rabat 5%
• Pranie tapicerki w autach
osobowych i ciężarowych: rabat 5%
Storczyk Ewa Sternicka, ul.
Młyńska 5, 13-230 Lidzbark
• Za zakupy powyżej 50 złotych
udzielany jest rabat w wysokości 5%
Jubiler KIECA S.C. z siedzibą
w Działdowie, Zamkowa 3/7-8,
13-200 Działdowo
• Rabat 10 % na nowy asortyment
Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne „Bajkowy Zakątek”, ul.
Główny Dworzec 7A 13-230 Lidzbark
• 50 % zniżki na zajęcia dodatkowe z oferty Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego
„Bajkowy Zakątek”
Dawid Dąbrowski „ Kajaki
u Dejwa”, ul. Podzamcze 18, 13230 Lidzbark
• 10 % zniżki na wynajem
kajaków (od 01.04.2022 r. do
30.09.2022 r.)
Karol Szatkowski Firma Handlowo-Usługowa Kajakiem po
Welu, ul. Działdowska 11, 13-230
Lidzbark
• 10% zniżki na wynajem kajaków
Jacek Nowakowski Centrum Remontowo-Dekoracyjne „JA-NO”
ul. Targowa 2D, 13-230 Lidzbark
• Farby emulsyjne i olejowe:
rabat 5%
• Karnisze i rolety: rabat 5%
• Gumolity i tapety: rabat 5%
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