
Nie zmarnujcie okazji, by
ocenić samorządowców,
którzy Was reprezentu-

ją! Już teraz wystawcie im oce-
nę za ostatnie lata rządów.

Oceńmy nasze lokalne władze,
podsumujmy ich dotychczasowe
działania i rozliczmy z obietnic
wyborczych. Czy wybrani przez
nas radni zapomnieli o swoich

wyborcach, czy może jednak
pamiętają o mieszkańcach, któ-
rych mają reprezentować?

Postaw burmistrzowi, wój-
tom i radnym plusa lub minu-
sa. Zwycięzcą plebiscytu zo-
stanie ten samorządowiec z da-
nego powiatu, który będzie
miał najkorzystniejszą różnicę
głosów pomiędzy głosami TAK
i NIE. Głosowanie trwa do 
3 grudnia do godziny 23.59.
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Powiat lidzbarski – realizacja inwestycji 2013 i 2014 r.
1. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1547 N  dr.

kraj. nr 51 – Kiwity na odcinku  dr. kraj. nr 51
– Stoczek Klasztorny”

Wydatki na realizację zadania i ich finansowanie:
1. Łączne nakłady na realizację zadania: 

1 545 754,46 PLN     

2. Dotacja z budżetu państwa: 770 477,00 PLN
3. Wkład własny Beneficjenta: 775 277,46 PLN, w tym

Gmina Kiwity: 282 081,00 PLN
Realizacja projektu luty-sierpień 2013 rok.

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej powiatu lidzbarskiego”

Działania termomodernizacyjne w  obiektach Powiatu
Lidzbarskiego:
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku War-

mińskim,

- Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,

Zakres robót: wymiana okien, wymiana drzwi wejścio-
wych, docieplenie  ścian, ocieplenie stropodachu, wy-
miana instalacji w.o. i c.w.u., ocieplenie ścian
zewnętrznych.
Razem koszt całkowity projektu: 5 668 732,70 PLN
Razem dotacja  z NFOŚiGW: 1 449 336,00 PLN
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: III kwartał
2013 r.

3.  „Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy
ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim”

W ramach projektu zostanie wykonana budowa chodni-
ków i ścieżek rowerowych, budowa kanalizacji deszczo-
wej, budowa oświetlenia, przebudowa ewentualnych
kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym pasem
drogowym (sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć tele-
komunikacyjna i energetyczna na podstawie warunków
wydanych przez dysponentów sieci), zagospodarowanie
zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.
Rozpoczęcie realizacji projektu – 27-02-2012 r.
Zakończenie rzeczowe projektu – 30-04-2014 r.
Całkowita wartość projektu: 1 201 097,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego: 840 767,90 PLN

Powiat Lidzbarski: 180 164,55 PLN
Gmina Miejska: 180 164,55 PLN

4. „Rewitalizacja centrum starego miasta 
w Lidzbarku Warmińskim”

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulic centrum sta-
rego miasta w Lidzbarku Warmińskim, ciągów komuni-
kacji pieszej, parkingów. Drogi objęte projektem
zlokalizowane są w całości na terenie objętym ochroną
konserwatorską. Planowany do realizacji projekt realizuje
założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lidz-
bark Warmiński.
Rozpoczęcie realizacji projektu – 23-07-2012 r.
Zakończenie rzeczowe projektu – 30-06-2014 r
Całkowita wartość projektu: 2 291 252,40 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego: 1 603 876,68 PLN
Powiat Lidzbarski:  343 687,86 PLN
Gmina Miejska: 343 687,86 PLN

5. „Termy Warmińskie”  

Budynki Term Warmińskich zostały zaprojektowane z wy-
korzystaniem naturalnego ukształtowania terenu działki,
jej spadków i walorów widokowych.
Koszty projektu:
Całkowity koszt projektu: 93 592 234,40 PLN, w tym:
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Warmia i Mazury na lata
2007-2013: 64 420 715,24  PLN

- wkład własny (Powiat Lidzbarski i Gmina Miejska): 
29 171 519,16  PLN

Harmonogram realizacji projektu:
- data rozpoczęcia realizacji projektu: 30.08.2010 r.
- data rzeczowego zakończenia realizacji projektu:

31.08.2014 r.

7. „Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu
ulic Wysokiej Bramy – Lipowej i Piłsudskiego
w Lidzbarku Warmińskim”

W ramach projektu powstało nowe rondo wraz z infras-
trukturą towarzyszącą, tj. nowe chodniki, ścieżki rowe-
rowe, zatoka postojowa, przebudowane zostały sieci
wodociągowe,   kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa oraz
telekomunikacyjna, oświetlenie.

Rozpoczęcie realizacji projektu – 28-01-2011 r.
Zakończenie rzeczowe projektu – 26-06-2013 r.

Całkowita wartość projektu: 2 341 175,90 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego: 1 638 823,12 PLN
Powiat Lidzbarski:  351 176,39 PLN
Gmina Miejska: 351 176,39 PLN

1. Bernard Piotr Mius, burmistrz Pasymia 
SMS o treści NM.OW.7.NIE na numer 71160 
SMS o treści NM.OW.7.TAK na numer 71160 

2. Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego 
SMS o treści NW.OW.1.NIE na numer 71160 
SMS o treści NW.OW.1.TAK na numer 71160

3. Marek Szmigiel, radny miejski z Mrągowa 
SMS o treści KM.OW.24.NIE na numer 71051 
SMS o treści KM.OW.24.TAK na numer 71051

4. Anna Lewicka, radna gminny z Kurzętnika 
SMS o treści NW.OW.46.NIE na numer 71160 
SMS o treści NW.OW.46.TAK na numer 71160

5. Jan Alicki, burmistrz Pisza
SMS o treści GP.OW.1.NIE na numer 71051
SMS o treści GP.OW.1.TAK na numer 71051

6. Zbigniew Ewertowski, radny miejski z Nowego Miasta Lub.
SMS o treści NW.OW.19.NIE na numer 71160 
SMS o treści NW.OW.19.TAK na numer 71160 

7. Ewa Zakrzewska, radna Olsztyna
SMS o treści GO.OWD.25.NIE na numer 7148 
SMS o treści GO.OWD.25.TAK na numer 7148

8. Robert Krzysztof Nowacki, radny powiatowy z Węgorzewa
SMS o treści WT.OW.59.NIE na numer 71160 
SMS o treści WT.OW.59.TAK na numer 71160  

9. Jacek Cimochowski, radny gminny z Miłek
SMS o treści GG.OW.94.NIE na numer 7148 
SMS o treści GG.OW.94.TAK na numer 7148 

10. Rypina Rafał, radny miejski w Kętrzynie
SMS o treści GK.OW.23.NIE na numer 71051 
SMS o treści GK.OW.23.TAK na numer 71051 

11. Zbigniew Nowak, radny powiatowy z Kętrzyna 
SMS o treści GK.OW.103.NIE na numer 71051 
SMS o treści GK.OW.103.TAK na numer 71051 

12. Przemysław Atkielski, radny miejski z Olecka
SMS o treści GO.OW.8.NIE na numer 71160
SMS o treści GO.OW.8.TAK na numer 71160 

13. Lech Andrzej Darski - radny miejski z Bartoszyc 
SMS o treści GB.OW.14.NIE na numer 7148 
SMS o treści GB.OW.14.TAK na numer 7148 

14. Fabian Andrukajtis, radny powiatowy z Lidzbarka Warm.
SMS o treści GL.OW.83.NIE na numer 7148 
SMS o treści GL.OW.83.TAK na numer 7148

15. Justyna Romaniuk, radny gminny z Lelkowa 
SMS o treści IKAT.OW.110.NIE na numer 71601 
SMS o treści IKAT.OW.110.TAK na numer 71601 

TOP 15 Najlepiej  oceniani

Każdy może ocenić pracę samorządowców

REKLAMA

Jak głosować

Żeby ocenić swojego samorzą-
dowca, należy wysyłać sms
o treści, która widnieje przy 
nazwisku każdego kandydata.
Wybieramy kod z „TAK”, jeśli
uważamy, że dobrze spełnia
swoje obowiązki. Jeśli uwa-
żamy, że działa źle, wybieramy
kod z opcją „NIE”. Koszt jed-
nego sms-a to 1 zł plus VAT.

Regulamin i lista samorządowców

plebiscyty.wm.pl

Pracę swojego prezydenta, burmistrza, 
wójta oceniamy każdego dnia. W plebiscycie
„Gazety Olsztyńskiej” możemy im postawić
teraz plus albo minus. 


