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Inwestycje
w Gminie

Pierwsze umowy na wymianę 
pieców już podpisane

Pierwsze takie miejsce do 
integracji w naszej gminie
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29 sierpnia Ministerstwo Sportu i  Turystyki 
ogłosiło wyniki tegorocznego Programu Infra-
struktury Lekkoatletycznej. Dzięki środkom z  mi-
nisterstwa zmodernizowanych zostanie 55 stadio-
nów z całej Polski, w tym także stadion lidzbarski. 
Kwota dofinansowania, jaką otrzymał lidzbarski 
samorząd to 1,5 mln zł.

– Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ 
pracowaliśmy nad tą inwestycją bardzo inten-
sywnie – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sita-
rek. – Budowa tego obiektu jest potrzebna nie tyl-
ko naszym lekkoatletom, którzy mają coraz lep-
sze wyniki sportowe, ale także naszej młodzieży 
szkolnej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, 
już w przyszłym roku treningi będą odbywały się 
w bardzo dobrych warunkach – dodaje burmistrz.

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku jeszcze we wrześniu tego roku, tuż po pod-
pisaniu umowy z  ministerstwem, zamierza ogłosić przetarg.  Całkowita wartość 
przebudowy stadionu to ponad 4,3 mln zł. Warto zaznaczyć, że na I etap prac uda-
ło się pozyskać w tym roku dofinansowanie w kwocie 258 tys. zł, II etap – to wspo-
mniane 1,5 mln zł. II etap prac zakłada m. in. wykonanie drenażu i odcinków kanali-
zacji deszczowej pod bieżnią, remont budynku sanitarno-szatniowego. W ramach 
modernizacji wykonana zostanie skocznia w dal i do trójskoku, skocznia do skoku 
wzwyż, do skoku o tyczce, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem. Po-
wstaną nowe trybuny, wieża sędziowska, strefa rozgrzewkową z bieżnią okrężną, 
skocznią do skoku w dal i wzwyż, rzutnią do pchnięcia kulą oraz bieżnią prostą o dł. 
60 m. Zakupione zostanie również nowe wyposażenie ruchome.

Warto zaznaczyć, że Lidzbark zakwalifikowany został do udziału w projekcie „Lekkoatletyka dla każdego”, który pro-
wadzony jest przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W ramach 
udziału w programie udało się uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie oraz pokrycie całości wynagrodzenia drugiego 
trenera dla sekcji lekkiej atletyki Luks Lidzbark Welski. Nowy trener swoją prace rozpocznie już od 1 października.

1,5 miliona złotych na modernizację stadionu
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