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Miasto i Gmina Lidzbark
Nowocześnie i w harmonii
z przyrodą

- urządzenie kolejnego boiska sportowego na
terenie byłego ośrodka wojskowego.
W 2012 r. ZREALIZOWANO

Inwestycje, poprawa infrastruktury, budowa nowych obiektów, atrakcje turystyczne, których z roku na rok przybywa tym może pochwalić się Lidzbark. To zasługa burmistrza Jana Rogowskiego,
który swoim zaangażowaniem, pracowitością i pomysłowością sprawia, że
miasto i gmina wciąż się rozwijają, przyciągają turystów i zaskakują ilością planów na przyszłość i dotychczasowych
dokonań.
Gmina Lidzbark wykorzystuje naturalne
walory przyrodnicze, inwestując w przedsięwzięcia o charakterze turystycznym,
które stanowią strategiczny kierunek rozwoju Miasta i Gminy. Zrealizowane do dzisiaj
inwestycje w turystyce stały się wizytówką miasta i stanowią doskonałą promocję. Przy
udziale środków unijnych zrealizowano wiele przedsięwzięć z zakresu turystyki, wypoczynku i rekreacji. Dzięki tym inwestycjom stworzyliśmy warunki do utworzenia nowych
miejsc pracy w turystyce.

Burmistrz Jan Rogowski

Estetycznie i bezpiecznie
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.
Dla miłośników aktywnego wypoczynku urządzono ścieżki rowerowe oraz przygotowano
punkt startowy na Jeziorze Wlewskim dla kajakarzy.
Dbając o zrównoważony rozwój w harmonii z warunkami przyrodniczymi rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura komunalna w mieście i na wsi. Poprawił się
stan naszych dróg, poziom usług komunalnych, infrastruktura oświatowa, estetyka i
czystość w mieście.
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.

Mosty i drogi
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.

Dla naszych wsi
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.
Na wsiach powstały nowe wodociągi w miejscowościach Cibórz, Miłostajki, Słup, Chełsty, Bełk. Wykonano sieć kanalizacyjną w Chełstach. Wybudowano chodniki we Wlewsku, Nicku, Bełku, Dłutowie, Bryńsku i Jamielniku. W Chełstach, Jamielniku, Słupie
i Wlewsku wybudowano zatoki i zainstalowano wiaty przystankowe.
Urządzono place zabaw w miejscowościach Kiełpiny, Dłutowo, Bryńsk, Bełk Jamielnik,
Wlewsk.

Oświata i kultura
W ostatnich latach wykonano wiele remontów w szkołach gminnych. Przeprowadzono
termomodernizację budynku Gimnazjum w Lidzbarku, wymieniono okna w szkołach i
wykonano remonty dachów. Z myślą o młodzieży wybudowano halę sportowo-widowiskową oraz 3 orliki.
Zmodernizowano salę kinową Ośrodka Kultury, jak również urządzono w siedzibie
Ośrodka kolejne pomieszczenie z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 r .- WYKONANE
- remont mostu w miejscowości Podcibórz
- przebudowa dróg osiedla Zieluńska 5 i Kolejowa wraz z odwodnieniem ul. Kołłątaja i
część Rejtana
- przebudowa ul. Dębowej, Przemysłowej, przebudowa drogi w m. Wąpiersk w kierunku
jeziora.
- przebudowa ul. Dębowej
- przebudowa drogi w miejscowości Jamielnik
- przebudowa ciągu pieszego-jezdnego wzdłuż ul. Zieluńskiej
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Wapiersku
- wymiana dachu w Szkole Podstawowej w Wąpiersku
- kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej
miasta Lidzbark poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
- kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w Szkole Podstawowej w Starym
Dłutowie i Kiełpinach poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
- budowa pomostu widokowego nad Jeziorem Lidzbarskim

- dalsza przebudowa ciągu pieszo-jezdnego
ul. Zieluńska
- przebudowa ul. Klonowej, łączącej ul. Zieluńską z ul. 3 Maja, drogi łączącej ul. Górka z
ul. Garbuzy,
- remont mostu w m. Bladowo
- przebudowa drogi w m. Jamielnik
- przebudowa i urządzenie parkingów przy plaży
miejskiej
- urządzenie ścieżki rowerowej na Jeziorem Lidzbarskim &#8211; I etap
- rozbudowa placów zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim, w Bełku, Jamielniku i Wlewsku
- przebudowa chodników ul. Strażacka, ul. Słomiany Rynek i Sądowa, ul. Ogrodowa, ul. Górka,
Podgórna

W 2012r. BĘDĄ WYKONANE
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek i remont
modernizacja świetlicy w Ciborzu,
- modernizacja MGOK i zakup specjalistycznego wyposażenia
- modernizacja trybun stadionu
- budowa sali sportowej w Kiełpinach
- wprowadzenie strefy płatnego postoju (lipiec-sierpień) i urządzenie nowych miejsc parkingowych oraz
zmiana organizacji ruchu na niektórych ulicach.
- przebudowa ul. Wierzbowej, ul. Rejtana do ul. Zieluńskiej z odwodnieniem, ul. Granicznej
- przebudowa ul. Górka
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na ul. Słomiany
Rynek, Ogrodowa, Podgórna, Strażacka
-wykonanie dokumentacji na odwodnienie ul. Myśliwskiej, dokumentacja techniczna na drogę KiełpinyWąpiersk
- przebudowa drogi w m. Wąpiersk w kierunku jeziora, przebudowa ul. 1000-lecia w Dłutowie
- rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Lidzbarku

Turysto, u nas wypoczniesz najlepiej
Nasza gmina położona jest wśród pięknych lasów
(50%), wielu jezior oraz przepięknej rzeki Wel. Mając
takie walory trudno było ich nie wykorzystać dla rozwoju turystyki.
Turystyka i jej obsługa stała się więc jednym z głównych
kierunków rozwoju naszej Gminy. Podwaliny pod jej rozwój daliśmy w latach 1998-2002 kiedy to powstały nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja miasta
i części wsi.
Ta najważniejsza inwestycja dała początek innym już typowo turystycznym, które spowodowały znaczny wzrost
odwiedzających nas turystów. Mam tu na myśli modernizację plaży z pięknymi pomostami, 70 metrową zjeżdżalnią, hangarem w kształcie odwróconej łodzi, jest też
parking na ok. 200 samochodów. Droga do plaży zaczyna
się pięknie zagospodarowanym małym jeziorkiem, od
którego prowadzi jednokilometrowa promenada wzdłuż
jeziora do plaży miejskiej.
Ale Gmina to również wsie, które również doskonale wpisują się w naszą ofertę turystyczną. Powstaje szereg gospodarstw agroturystycznych, a rzeka Wel płynąca przez
naszą Gminę pobudza do działania właśnie środowiska
wiejskie. Rzeka Wel stała się doskonałą ofertą dla kajakarzy, jest znana w całej Polsce. W ciągu ostatnich lat nastąpiło wielkie ożywienie w organizowaniu spływów
kajakowych. Będziemy rozwijać to niezwykle ważną ofertę
turystyczną.
Odzyskany i zmodernizowany Ośrodek po wojskowy dzięki
poczynaniom inwestycyjnym przyciąga kluby na obozy sportowe. Wynajmujemy boiska a ośrodki wczasowe zapewniają
zakwaterowanie i wyżywienie.
W bieżącym roku dokonamy modernizacji widowni na stadionie oraz budujemy nową płytę. Dzięki temu nasza oferta
stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna.
Ważny element turystyki stanowi baza noclegowa. W ostatnich latach właściciele ośrodków wypoczynkowych zmodernizowali swoje obiekty, powstał nowy piękny hotel w Ciborzu,
a w niedługim czasie powstanie kolejny w Kurojadach.
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