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Miasto i Gmina Lidzbark.

A teraz czas na drogi i chodniki
W Lidzbarku na tegoroczne inwestycje
zaplanowano prawie
5,3 mln zł. „Naszym
głównym dążeniem
będzie budowa ulic,
dróg i chodników
w mieście i wsiach“
— mówi burmistrz
Jan Rogowski.
Burmistrz Jan Rogowski
W tym roku zostanie zmodernizowany ciąg pieszo-jezdny przy ul.
Zieluńskiej, przebudowana droga łącząca ulice Zieluńską i 3Maja. Zmieni swój wygląd Słomiany Rynek, ułożony zostanie
dywanik asfaltowy i chodniki oraz droga między ulicami Górka i
Garbuzy. Poza tym przy ul. Sądowej i Strażackiej będą nowe
chodniki.
Zostaną poprawione drogi również w innych miejscowościach
- w Jamielniku, Wąpiersku (w stronę jeziora) i Dłutowie (ulica
1000-lecia). Natomiast w Klonowie ma być przebudowany
chodnik, a w Bladowie – wyremontowany most na rzece Wel.

Trybuny dla kibiców,
elektryczność dla wodniaków
W Lidzbarku zaplanowano także inne inwestycje. Zostanie
zmodernizowany oraz wyposażony w sprzęt muzyczny i audiowizualny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Zaplanowano na to
120 tys. zł własnych środków. Miasto stara się też o pieniądze z
innych źródeł.
Będą rozbudowane place zabaw dla dzieci przy jeziorku
i Przedszkolu Miejskim oraz wyremontowany dach Przychodni
Miejskiej.
W budżecie są również pieniądze na remont tutejszego stadionu
(siedzenia na tzw. trybunach), wykonanie boiska treningowego
oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej do stanicy wodnej.
W 2012 roku w Lidzbarku rozpocznie się I etap instalowania
monitoringu miasta z możliwością rozbudowy w następnych
latach.

Sala w Kiełpinach,
świetlica w Ciborzu
Dla mieszkańców gminy ważnymi inwestycjami będą budowa sali
gimnastycznej w Kiełpinach oraz „remont, modernizacja
i wyposażenie świetlicy wiejskiej“ w Ciborzu.
Nowa świetlica ma być zbudowana w Zdrojku, a remont
dotychczasowej zaplanowano w Jamielniku.
Zostaną urządzone place zabaw – jako miejsca wypoczynkowe –
w Bełku, Jamielniku i Wlewsku. Powstaną wiaty przystankowe
w Klonowie i Nowym Dworze oraz boisko sportowe w Bełku.
Przeznaczono też pieniądze (25 tys. zł) na uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Dłutowie.
A jeśli uda się pozyskać środki, to przystąpimy do
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w naszej
gminie, głównie szkoły – dodaje burmistrz.
Całkowity koszt tej inwestycji wynosi prawie 2,9 mln zł.
Wdrożony zostanie system płatnego parkowania.
Przewidziana jest do wykonania dokumentacja drogi KiełpinyWąpiersk.

Jaki jest budżet
Dochody budżetu zaplanowano na ponad 36,9 mln zł, wydatki
– prawie 39,5 mln (deﬁcyt wyniesie ponad 2,5 mln zł).
Nasz budżet jest kompromisem pomiędzy priorytetowymi
kierunkami rozwoju gminy, przyjętymi w strategii rozwoju,
a bieżącymi potrzebami poprawy infrastruktury komunalnej. Był
przedmiotem dyskusji na komisjach rady. Osiągnięty kompromis
nie satysfakcjonuje wszystkich, ale jest próbą pogodzenia
naszych pilnych potrzeb — rekomendował budżet, prosząc
radnych o jego uchwalenie, burmistrz Jan Rogowski.
Burmistrz wspomniał też o ogólnoświatowym kryzysie:
Mniejszy wzrost gospodarczy państwa może spowodować
zahamowanie inwestycji i zwolnienia w gospodarce, co przełoży
się na mniejsze wpływy z podatku od osób ﬁzycznych
i prawnych. Wówczas nastąpi wzrost wydatków na zasiłki
i dodatki mieszkaniowe.

A co zrobiliśmy w ubiegłym roku
1. Wykonano następujące ulice z kostki brukowej: Kołłątaja,
Rejtana, Garbarską, Przemysłową i Dębową w Lidzbarku
2. Zmodernizowano most w Podcibórzu
3. Przebudowano drogę w Wąpiersku, w kierunku jeziora
4. Przebudowano drogi w Jamielniku i ciągu pieszo-jezdnego
wzdłuż ul. Zieluńskiej w Lidzbarku.
5. Wykonano odwodnienie ul. Młyńskiej w Lidzbarku.
6. Wykonano chodnik przy drodze powiatowej w Wąpiersku,
Wlewsku, Jamielniku.
7. Wykonano parking przy ul. Wodnej i ul. Nowej.
8. Przebudowano drogi od Jamielnika – ul. Graniczną
do ul. Zieluńskiej w Lidzbarku wraz z odwodnieniem
Wykonano dokumentację na rozbudowę kanalizacji w
kierunku Bełku, Nicka, Dłutowa plus modernizację sieci
wodociągowej w kierunku osiedla działki (koncepcja)
9. Dokonano remontu dachu w Szkole Podstawowej
w Wąpiersku
10. Wykonano kompleksową modernizację systemów
grzewczych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii (kolektory słoneczne do ciepłej wody):
- w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie
- w Szkole Podstawowej w Kiełpinach
- w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lidzbarku
- na Orliku przy LO w Lidzbarku
12. Wybudowano boisko sportowe w ramach programu
Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej
w Lidzbarku na ul. Jeleńskiej
13. Wykonano dokumentację techniczną na budowę sali
gimnastycznej w Kiełpinach
14. Wykonano dokumentację na termomodernizację:
- Szkoły Podstawowej w Lidzbarku
- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie
- Przedszkola w Lidzbarku
- Urzędu Miasta w Lidzbarku
15. Wykonano adaptację pomieszczeń na świetlicę
środowiskową przy MGOK
16. Urządzono place zabaw w Jeleniu i Klonowie.
17. Wykonano pomost widokowy na Jeziorze Lidzbarskim
18. Wykonano dokumentację techniczną na budowę świetlicy
wiejskiej w Zdrojku i Ciborzu
19. Wykonano boiska treningowe na stadionie
20. Rozbudowano parking przy plaży miejskiej
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