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LIDZBARK WELSKI
My stawiamy na wszechstronny rozwój
Gmina Lidzbark wykorzystuje naturalne walory przyrodnicze, inwestując w przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, które stanowią strategiczny kierunek rozwoju miasta i gminy.
Na terenie gminy są 24 sołectwa. Z roku
na rok zmieniają się nasze wsie. Zmodernizowano świetlice w Kiełpinach, Bełku, Klonowie, Jamielniku, Tarczynach,
Nicku, Wąpiersku, Nowym Dworze, które są ośrodkami spotkań i integracji mieszkańców wsi.

Zmodernizowano salę Ośrodka Kultury, jak również urządzono w siedzibie
Ośrodka kolejne pomieszczenie z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy
środowiskowej proﬁlaktyczno-wychowawczej.

Hala widowiskowo-sportowa

Świetlica wiejska w Nicku

Przystanek we wsi Jamielnik

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie realizacji budowy obwodnicy
miasta, której elementem będzie most na
ul. Chopina. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne w mieście.
Na jej obrzeżach można będzie realizować
inwestycje w zakresie potrzeb komunalnych, jak również inwestycji przemysłowych i usługowych.

Na wsiach powstały nowe wodociągi
w miejscowościach Cibórz, Miłostajki,
Słup, Chełsty, Bełk. Wykonano sieć kanalizacyjną w Chełstach. Wybudowano
chodniki we Wlewsku, Nicku, Bełku,
Dłutowie. W Chełstach, Jamielniku, Słupie i Wlewsku wybudowano zatoki i zainstalowano wiaty przystankowe.

Droga na ul. Bukowej

Świetlica wiejska w Nowym Dworze

Zmodernizowano mosty w mieście. Dokonano przebudowy ulic Stare Miasto,
Krótka, plac gen. J. Hallera, Kościelna, Kopernika, Wodna. Wybudowano ul.: Bukowa, Okopowa, Jaworowa, Podleśna,
Kwiatowa, Topolowa, Słoneczna, Jesionowa, Leśna, Myśliwska. Powstały nowe
chodniki w mieście.

Urządzono place zabaw w miejscowościach Kiełpiny, Dłutowo, Bryńsk. W ostatnich latach wykonano wiele remontów
w szkołach gminnych. Przeprowadzono
termomodernizację budynku Gimnazjum w Lidzbarku, wymieniono okna
w szkołach i wykonano remonty dachów.

Burmistrz Lidzbarka Jan Rogowski

Zrealizowane do dzisiaj inwestycje w turystyce stały się wizytówką miasta, na trwałe wpisując się w świadomość mieszkańców i odwiedzających miasto turystów.
Przy udziale środków unijnych zrealizowano wiele przedsięwzięć z zakresu turystyki, wypoczynku i rekreacji. Inwestycje te powinny spowodować znaczące
zwiększenie zatrudnienia w tym obszarze.

Plaża miejska

Poprawiły się znacząco warunki dla
szeroko rozumianej rekreacji. Powstały
miejsca chętnie odwiedzane przez mieszkańców, miejsca rekreacji i wypoczynku.
Dzieci i młodzież zyskały kolejne obiekty
do uprawiania sportu.

Wśród planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych wyróżnić należy przebudowę ulic: Kołłątaja, ul. Granicznej od Jamielnika do ul. Zieluńskiej, Dębowej i następny etap budowy dróg w Wapiersku,
Jamielniku i Jeleniu, urządzenie placów
zabaw w Jeleniu i Klonowie, kompleksową modernizację systemów grzewczych
w obiektach użyteczności publicznej (orliki w Lidzbarku i Dłutowie, Szkoła Podstawowa w Lidzbarku, Dłutowie i Kiełpinach, Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie,
MOPS, Przedszkole w Lidzbarku), termomodernizację budynków użyteczności
publicznej (Szkoła Podstawowa w Lidzbarku i w Dłutowie, Przedszkole w Lidzbarku, Urząd Miasta i Gminy), dokumentacja na budowę świetlic w Zdrojku
i Ciborzu.

Promenada nad Jeziorem Lidzbarskim

Rozbudowywana i modernizowana jest
infrastruktura komunalna w mieście i na
wsi z zachowaniem zrównoważonego
rozwoju w harmonii z warunkami przyrodniczymi. Poprawił się stan naszych
dróg, poziom usług komunalnych, infrastruktura oświatowa, estetyka i czystość
w mieście.

Sala widowiskowa w MGOK

Ul. Zieluńska

Orlik w Lidzbarku

Wspólnie z Powiatem Działdowskim
na terenach wiejskich budowane będą
chodniki przy drogach powiatowych.
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