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LIDZBARK WELSKI 

Burmistrz Jan Rogowski

W obecnej kadencji będę kontynuował swoje plany i
zamierzenia. Mogę je realizować dzięki zrozumieniu i
dobrej współpracy z Radą Miejską. Przede wszystkim
cieszy mnie aprobata naszego społeczeństwa dla kon-
sekwentnej realizacji wielu strategicznych kierunków
rozwoju miasta i gminy — powiedział Burmistrz Mi-
asta i Gminy Lidzbark Jan Rogowski. 

Wykorzystując naturalne walory przyrodnicze inwestujemy w przedsięwzięcia o charakterze 
turystycznym, tworząc warunki dla wypoczynku turystów i mieszkańców naszej gminy. Liczę, że te 
inwestycje będą promowały miasto, a jednocześnie spowodują wzrost zatrudnienia w turystyce. 
W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego i zmoderni-
zowaliśmy plażę miejską wraz z budową promenady nad Jeziorem Lidzbarskim. Inwestycje te
doskonale wpisują się w strategię rozwoju gminy, które z perspektywy kilku lat przestały być tylko 
zamierzeniami, a stały się wizytówką miasta i świadectwem determinacji i konsekwencji w realizacji
ważnych kierunków rozwoju gminy.
Dbając o zrównoważony rozwój w harmonii z warunkami przyrodniczymi pamiętamy o rozbudowie
i modernizacji infrastruktury komunalnej w mieście i na wsi. Sukcesem jest bez wąpienia zwycięska
walka o realizację budowy obwodnicy miasta wraz z mostem na ul. Chopina, która poprawi bez-
pieczeństwo komunikacyjne w mieście. Na jej obrzeżach można będzie realizować inwestycje w za-
kresie potrzeb komunalnych, jak również inwestycji przemysłowych i usługowych, a to za sprawą
terenów ANR (ok. 35 ha) zarezerwowanych na takie kierunki zagospodarowania przestrzennego. Ta
niezwykle ważna inwestycja będzie realizowana już w tym roku.
Przy Gimnazjum w Lidzbarku oddana została nowa pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa,
która służy przede wszystkim młodzieży, ale i wszystkim mieszkańcom. 
Na wsiach zmodernizowano wiele świetlic, stają się one miejscem organizowanych spotkań
mieszkańców. Kontynuowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na wsi i w mieście.
Szczególną uwagę przywiązujemy do czystości i estetyki wsi i miasta. Budowane są kolejne drogi,
ulice i chodniki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie kluczowe inwestycje mogły
być realizowane dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz, w tym środki UE, w sumie ok. 7 mln zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark
Jan Rogowski

Inwestycje przewidziane na 2011 rok
1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kiełpinach
2. Rozpoczęcie  budowy nowego mostu przy ul. Chopina i obwodnicy Lidzbarka
3. Budowa ulic Garbarskiej, Przemysłowej, Kołłątaja.
4. Prace przygotowawcze budowy kanalizacji do Bełku, Nowego Dworu, Nicka i Dłutowa.
5. Budowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie.
6. Budowa wodociągu do wsi Bełk oraz poprawa zaopatrzenia w wodę południowej części miasta i Gminy.
7. Urządzenie sztucznego lodowiska na wybudowanym Orliku.
8. Budowa mola na jeziorze przy promenadzie.
9. Urządzenie placów zabaw w Jeleniu i Klonowie.
10. Budowa drogi w Wąpiersku (II etap). 
11. Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej - instalowanie

baterii słonecznych tzw. solarów, na budynkach użyteczności publicznej, szkoły, MOPS, przedszkole. 

Konsekwentnie realizujemy nasze plany,
dbając o wszechstronny rozwój miasta i gminy

Lidzbark z lotu ptaka Promenada przy małym jeziorku

Plaża miejska Hala widowiskowo-sportowa

Droga w Dłutowie Skrzyżowanie ulic 
Zieluńska-Brzozowa-Polna w Lidzbarku

Otwarcie świetlicy w Wąpiersku


