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Słowniczek pojęć 

Rewitalizacja - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy 

z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie  

i realizację programów rewitalizacji;1 

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych  

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 

kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej  

z następujących sfer:  

a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź 

stanu środowiska), 

c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 

jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),  

d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska);2  

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszary te 

wyznacza się za pomocą analizy wskaźnikowej, w której wartości wskaźników dla obszaru 

porównuje się z wartościami wskaźników dla całej gminy. 

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację;3  

                                                           
1 Krajowa Polityka Miejska 
2 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
3 j.w. 
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Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni 

program działań w sferze społeczeństwa, gospodarki, przestrzenno-funkcjonalnej  

i technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie 

warunków do dalszego rozwoju obszaru;  

Projekt rewitalizacyjny – zaplanowane działanie w programie rewitalizacji i ukierunkowane na 

osiągnięcie jego celów oraz zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE  

w ramach programu operacyjnego. 
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Wstęp 

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane 

transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej ujawniły szereg 

niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach miejskich. W efekcie, w wielu miastach  

i dzielnicach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego  

i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza  

mieszkaniowej) oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych problemów 

gospodarczych. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego i konsekwentnego przeciwdziałania 

tym negatywnym zjawiskom.4 

W celu przywrócenia do życia obszarów zdegradowanych i stworzenia tam miejsc 

przyjaznych mieszkańcom, konieczne jest przeprowadzenie wieloetapowych  

i długookresowych działań rewitalizacyjnych. 

W celu realizacji ww. założeń konieczne jest stworzenie instrumentu, który pozwoli na 

przeprowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany oraz zgodny 

z celami interesariuszy tego procesu. Takim instrumentem jest Lokalny Program 

Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji 

sieci miast Cittaslow. 

Rewitalizacja Miasta Lidzbark Warmiński obejmuje przemiany obszarów 

zdegradowanych w pięciu sferach: 

 Społecznej – zapobieganie patologiom społecznym, w tym aktywizacja społeczno-

zawodowa osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja 

społeczna dzieci i młodzieży  zamieszkującej obszary zdegradowane;  

 Gospodarczej – działania promujące zatrudnienie oraz ograniczające ryzyko 

przerywania aktywności zawodowej;  

 Przestrzenno-funkcjonalnej – modernizacja przestrzeni publicznej w celu realizacji 

działań na rzecz integracji społecznej; 

 Technicznej – poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych oraz  

dostosowanie ich do realizacji działań obejmujących kwestie społeczne oraz 

gospodarcze; 

 Środowiskowej – realizacja działań w  celu poprawy środowiska naturalnego. 

Inicjatorem powstania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński  

w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow jest Gmina miejska 

Lidzbark Warmiński, który jako jednostka samorządu terytorialnego podejmuje działania 

                                                           
4 Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2014 
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zmierzające do rewitalizacji obszarów zdegradowanych znajdujących się w jego granicach 

administracyjnych. 

Horyzont czasowy Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński 

obejmuje lata 2016-2023. Dokument opracowano przy założeniu, że cele i zadania będą 

realizowane na przestrzeni kolejnych 7 lat. Należy zaznaczyć, iż horyzont czasowy 

wskazany w poniższym dokumencie obejmuje w całości nową perspektywę finansową Unii 

Europejskiej oraz pokrywa się z horyzontem strategicznych dokumentów regionalnych i 

krajowych. 

Ponadto poniższy dokument może zostać zaktualizowany o dodatkowe projekty i ich 

zewnętrzne źródła finansowania oraz włączenie w proces rewitalizacji nowych partnerów 

społecznych.  

Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2010 z dnia 3 lipca 

2015 r.  
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1. Opis powiązań programu z dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi gminy 

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński w ramach Ponadlokalnego 

programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow jest dokumentem strategicznym z elementami 

operacyjnymi, mającym swoje podstawy w diagnozie istniejących problemów w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

W ramach programu rewitalizacji będą realizowane cele strategiczne i operacyjne 

wpisujące się w strategiczne dokumenty o zasięgu europejskim, krajowym, regionalnym oraz 

lokalnym. Wykaz najważniejszych dokumentów strategicznych wraz z ich celami, do których 

nawiązuje poniższy dokument, zamieszczono w poniższej tabeli.  

Tabela 1. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński z dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi 

Nazwa dokumentu 
strategicznego lub 

planistycznego 

Cel/Priorytet/Obszar strategiczny dokumentów 
strategicznych lub planistycznych 

Zasięg europejski 

Europa 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu 

społecznemu 

Priorytet 3. Rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 
społeczną i terytorialną. 

Zasięg krajowy 

Umowa Partnerstwa 

Priorytet I. Otoczenie sprzyjające 
przedsiębiorczości i innowacjom  
Priorytet II. Spójność społeczna i aktywność 
zawodowa Priorytet III - Infrastruktura sieciowa na 
rzecz wzrostu zatrudnienia  
Priorytet IV. Środowisko i efektywne zarządzanie 
zasobami 

Narodowy Plan Rewitalizacji 

Głównym celem jest poprawa warunków rozwoju 
obszarów zdegradowanych w wymiarze 
przestrzennym, społecznym, kulturowym i 
gospodarczym 

Krajowa Polityka Miejska 

Cel 2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju 
ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej 
suburbanizacji (miasto zwarte i zrównoważone) 

Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju - Polska 2030. 
Trzecia fala nowoczesności 

Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na 
wszystkich etapach oraz podniesienie 
konkurencyjności nauki 
Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 
zatrudnienia i stworzenie „workfare state” 
Cel 8. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
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wykorzystania potencjałów regionalnych 
Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 
Cel III.1. Integracja społeczna 
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych 
standardów usług publicznych 
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów 
terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: 
Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności 
regionów („konkurencyjność”), 
Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i 
przeciwdziałanie procesom marginalizacji na 
obszarach problemowych („spójność”), 
Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, 
efektywnej i partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie 
(„sprawność”). 

Strategia Rozwoju Kapitału 
Społecznego 2020 

Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji 
społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 
Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału 
kulturowego i kreatywnego 

Strategia Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 

Cel 1. Wzrost zatrudnienia 
Cel 2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i 
zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób 
starszych 
Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
Cel 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz 
efektywności systemu opieki zdrowotnej 
Cel 5. Podniesienie poziomu kompetencji i 
kwalifikacji obywateli 

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne 
równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz 
wykorzystanie potencjału wewnętrznego 
wszystkich terytoriów 
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
jakości środowiska przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych Polski 
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu 
przestrzennego 

Strategia Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Polski 

Wschodniej do roku 2020 

Priorytet I. Oddziaływanie na poprawę jakości 
kapitału ludzkiego 
Priorytet III. Wspieranie gospodarki, wspieranie 
funkcjonowania MSP 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cele tematyczne 
Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem 
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Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie 
się przez całe życie 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020 

Cel główny: Wsparcie gospodarki efektywnie 
korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku 
oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej  

Zasięg regionalny 

Strategia Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego do 

roku 2025 

Cel szczegółowy 1. Konkurencyjna gospodarka 
Cel szczegółowy 2. Wzrost aktywności społecznej 
Cel szczegółowy 4. Nowoczesna infrastruktura 
rozwoju 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 2014-2020 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach 
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona 
środowiska przyrodniczego oraz promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami 
Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników 
Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia 
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 
Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, 
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 
życie 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa 

warmińsko-mazurskiego 

Cel 1. Dążenie w gospodarowaniu przestrzenią do 
uporządkowania i harmonii pomiędzy różnymi 
elementami i funkcjami tej przestrzeni dla ochrony 
ładu przestrzennego, jako niezbędnego 
wyznacznika równoważenia rozwoju.  
Cel 2. Podwyższenie konkurencyjności regionu, w 
szczególności poprzez podnoszenie 
innowacyjności i atrakcyjności jego głównych 
ośrodków miejskich 

Zasięg lokalny 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 
Miejskiej Lidzbark Warmiński 

Cel Strategiczny I. Poprawa jakości życia 
mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński 
Cel Strategiczny II. Wykorzystanie warunków 
środowiska naturalnego zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju miasta Lidzbark 
Warmiński 
Cel Strategiczny III. Rozwój infrastruktury 
technicznej i turystyczno-rekreacyjnej miasta 
Lidzbark Warmiński 
Cel Strategiczny IV. Tworzenie warunków dla 
wzrostu aktywizacji gospodarczej miasta Lidzbark 
Warmiński 
Cel Strategiczny V. Dążenie do uzyskania i 
zachowanie ładu przestrzennego miasta Lidzbark 
Warmiński 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 
oraz w przeznaczeniu terenów 
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przestrzennego miasta Lidzbark 
Warmiński 

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk 
4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

 Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych Miasta 

Lidzbark Warmiński na lata 
2016-2023 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia osób 
starszych, niepełnosprawnych i przewlekle 
chorujących 
Cel strategiczny 3. Kreowanie warunków rozwoju 
świadomej i zaangażowanej społeczności lokalnej 
Cel strategiczny 4. Zmniejszenie skali zagrożenia 
mieszkańców wykluczeniem społecznym 
związanym z ubóstwem, biernością zawodową, 
niepewnością mieszkaniową lub bezdomnością 

Źródło: opracowanie własne 
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2. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych  

2.1. Ogólna charakterystyka obszaru 

Lidzbark Warmiński położony jest w północnej części województwa warmińsko-

mazurskiego, w powiecie lidzbarskim. Miasto stanowi siedzibę władz powiatu lidzbarskiego 

oraz gminy miejskiej Lidzbark Warmiński i gminy wiejskiej.  

Miasto leży na pograniczu Niziny Sępopolskiej i Pojezierza Olsztyńskiego, w 

dorzeczu Łyny oraz jej prawobrzeżnego dopływu Symsarny. Miasto zajmuje powierzchnię 

14,35 km2, co stanowi 1,6% ogólnej powierzchni powiatu oraz 0,06% ogólnej powierzchni 

województwa warmińsko-mazurskiego. 

Lidzbark Warmiński usytuowany jest przy drodze krajowej nr 51 (Olsztynek – 

Bezledy). Ponadto przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 513 (Pasłęk – Wozławki). 

Znaczącym atutem miasta jest usytuowanie przy drodze krajowej nr 51, które umożliwia 

bezpośrednie połączenia z drogowym przejściem granicznym w Bezledach. 

Położenie miasta Lidzbark Warmiński na tle powiatu lidzbarskiego. 

Rysunek 1. Mapa powiatu lidzbarskiego 

 

Źródło: Zasoby internetowe www.zpp.gov.pl 

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Banku Danych Lokalnych, powierzchnia 

ogólna Lidzbarka Warmińskiego wynosi 1 435 ha, w tym 52% to użytki rolne, 32% to grunty 
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zabudowane i zurbanizowane razem, natomiast 7% to grunty leśne oraz zadrzewione  

i zakrzewione. 

Wykres 1. Powierzchnia geodezyjna Gminy miejskiej Lidzbark Warmiński wg kierunków wykorzystania w 

mieście 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (19.03.2016 r.) 

Wśród gruntów zabudowanych i zurbanizowanych przeważają tereny mieszkaniowe 

147 ha (31,82%), tereny komunikacyjne – drogi 92 ha (19,91%), tereny inne zabudowane  67 

ha (14,50%), tereny rekreacji i wypoczynku 45 ha (9,74%) i tereny przemysłowe 42 ha 

(9,09%). 

Lidzbark Warmiński należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 

Celem Stowarzyszenia jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia poprzez 

badania, eksperymentowanie i stosowanie rozwiązań organizacji miasta.   

W miastach sieci Cittaslow: 

- realizowana jest polityka środowiskowa dążąca do utrzymania i rozwoju 

charakterystycznych cech obszaru i zabudowy miejskiej, 

- realizowana jest polityka mająca na względzie ustanowienie funkcjonalnej infrastruktury  

i podejmowane są działania nad poprawą jakości życia ich społeczności, 

- promuje się technologie skierowane na poprawę wartości środowiska naturalnego  

i zabudowy miejskiej,  

- stymuluje się produkcję i wykorzystanie produktów żywnościowych otrzymanych drogą 

naturalnych technik nieszkodliwych dla środowiska, z wyłączeniem produktów 

modyfikowanych genetycznie,  

- chroni się lokalne produkcje mające korzenie w kulturze i tradycjach, które przyczyniają 

się do utrzymania specyficznego charakteru terytorium, zachowując miejsce i style, 

http://www.stat.gov.pl/
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promując okazje i miejsca uprzywilejowane z uwagi na bezpośredni kontakt między 

konsumentami a producentami towarów wysokiej jakości, 

- promuje się gościnność jako moment pierwszego kontaktu ze społecznością i jej 

specyfiką, usuwając przeszkody natury fizycznej i kulturowej, które mogą przeszkodzić  

w pełnym i powszechnym wykorzystaniu zasobów miasta, 

- wśród mieszkańców wspierana jest świadomość życia w jednym z miast Slow City, ze 

szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży i szkoły, poprzez systematyczne 

informowanie o korzyściach członkostwa w sieci miast.5 

Historia Lidzbarka Warmińskiego 

Lidzbark Warmiński położony jest w północnej części historycznej Warmii. Miasto 

powstało w miejscu pruskiej osady zwanej Lecbarg. Pruski gród w 1240 r. został zdobyty 

przez Krzyżaków, dwa lata później doszczętnie zniszczony wrócił ponownie pod panowanie 

Prusów. W kolejnych latach osada wraz z drewnianym zamkiem zbudowanym przez 

Krzyżaków przechodziła na przemian z rąk pruskich do krzyżackich, by ostatecznie w 1274 r. 

powrócić  

z rąk Krzyżaków pod panowanie biskupów warmińskich. W 1308 r. miasto uzyskało prawa 

miejskie, a do miasta napłynęli osadnicy niemieccy i Polacy ze Śląska. Wkrótce też w zakolu 

Łyny przy ujściu Symsarny rozpoczęto budowę zamku. Jeszcze w XIV wieku wybudowano 

ratusz, kościół i szpital oraz rozpoczęto otaczać miasto murami z basztami i bramami. W 

1350 r. miasto zostało siedzibą biskupów warmińskich, tutaj skupiły się administracja 

biskupstwa, życie kulturalne, oświatowe i dyplomatyczne. W 1440 r. Lidzbark Warmiński 

przystąpił do Związku Pruskiego a mieszkańcy uznali władzę polskiego króla Kazimierza 

Jagiellończyka, który wypowiedział Krzyżakom wojnę trzynastoletnią. Na mocy traktatu 

toruńskiego w 1466 r. Prusy Królewskie i Warmia zostały włączone do Korony. Warmia 

zachowała swój dotychczasowy bardzo korzystny status publiczno-prawny. Okres ten 

związany jest  

z rozkwitem kultury w mieście. 

Kolejnym momentem ważnym w historii miasta było wcielenie Warmii w 1772 r. do 

państwa pruskiego, co wiązało się ze zmianą dotychczasowego statusu. Biskupowi i kapitule 

odebrano całkowicie władzę terytorialną; kraj podzielono na powiaty. W większych miastach 

stanęły garnizony.  

Rozwój przestrzenny Lidzbarka Warmińskiego przebiegał stosunkowo wolno. Obszar 

lokacyjny miasta, ograniczony murami obronnymi, okazał się wystarczający niemal do końca 

XVIII w., a wolno rozwijające się przedmieścia pełniły funkcje bezpośredniego zaplecza 

gospodarczego. Stopniowo rozbiórce ulegały średniowieczne fortyfikacje miasta: najpierw 

                                                           
5 Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow 
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utrudniające komunikację bramy: Kościelna i Młyńska, potem mury od wschodu i zachodu.  

W latach 1821-1823 wybudowano pierwszy na Ziemi Warmińskiej kościół ewangelicki.  

Znaczące zmiany w zabudowie staromiejskiej nastąpiły po pożarze w 1865 r., w 

czasie którego spłonął ratusz miejski i dziesięć spośród dwunastu domów w zachodniej 

pierzei rynku. W 1868 r. zburzono obwarowania wysokiej bramy i część murów, zachowały 

się jedynie przedbramie oraz mury na północy, przy których w 1903 r. wybudowano nowy 

ratusz.  

W 1945 r. w wyniku działań wojennych aż 80% zabudowań Lidzbarka Warmińskiego 

zostało spalonych i zrujnowanych. Najgorzej przedstawiały się kwartały przyrynkowe oraz ul. 

Długa i ul. Kościelna - skupiające wartościową architekturę barokową.6 

2.2.  Sfera społeczna   

Ludność 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, na 

dzień 31 grudnia 2015 r. liczba osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w gminie 

miejskiej Lidzbark Warmiński wyniosła 15 953 oraz zameldowania czasowe 415 osób. 

Większość mieszkańców to kobiety, które w liczbie 8 560 stanowiły 52,3% ogółu 

społeczeństwa Miasta. 

Tabela 2. Liczba ludności gminy miejskiej Lidzbark Warmiński 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ludność razem 16 692 16 612 16 539 16 352 16 332 16 368 

Kobiety 8 687 8 646 8 615 8 521 8 513 8 560 

Mężczyźni 8 005 7 966 7 924 7 831 7 819 7 808 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Gęstość zaludnienia w gminie miejskiej Lidzbark Warmiński wynosi 1 140 osób/km2. 

Wskaźnik feminizacji7 jest stosunkowo stały i wynosi 109-110.  

Procesy demograficzne związane z ruchem naturalnym, do których można zaliczyć: 

migracje, zawieranie małżeństw, urodzenia i zgony wpływają na zmiany liczebności oraz 

struktury ludności według wieku związane są z przemianami, jakie zachodzą w sferze 

społeczno-ekonomicznej. 

Tabela 3. Przyrost naturalny w Lidzbarku Warmińskim 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Urodzenia żywe 168 130 130 110 148 b.d. 

Zgony 170 160 183 180 167 b.d. 

                                                           
6 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020 
7 Współczynnik określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. liczba kobiet 
przypadająca na 100 mężczyzn – Bank Danych Lokalnych 
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Przyrost naturalny -2 -30 -53 -70 -19 b.d. 

Przyrost naturalny na 
1000 ludności 

-0,1 -1,8 -3,2 -4,3 -1,2 b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Analizując tendencję spadkową liczby ludności należy zwrócić uwagę na dwa 

podstawowe czynniki związane z tym procesem: przyrost naturalny (Tabela 3) oraz saldo 

migracji (Tabela 4). Oba te zjawiska przyjmują wartości ujemne. 

Tabela 4. Migracja w Lidzbarku Warmińskim  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zameldowania 
ogółem 

178 190 151 193 164 b.d. 

Wymeldowania 
ogółem 

264 240 230 273 221 b.d. 

Saldo migracji -86 -50 -79 -80 -57 b.d. 

W tym migracje 
wewnętrzne 

-88 -58 -85 -44 -50 b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Ludność gminy miejskiej Lidzbark Warmiński migruje przede wszystkim z powodów 

ekonomicznych, w poszukiwaniu pracy. Z powyższej tabeli wynika, że zdecydowana 

większość osób decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania, wybierając inną miejscowość 

na terenie kraju.  

Na skutek zmian, jakie zachodzą w strukturze urodzeń oraz wydłużonej długości 

życia nastąpiły również zmiany w strukturze ludności według wieku 

Tabela 5. Struktura wiekowa ludności w Lidzbarku Warmińskim 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

3 014 2 926 2 869 2 805 2 826 2 555 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

10 848 10 797 10 672 10 458 10 302 10 555 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

2 830 2 889 2 998 3 089 3 204 3 258 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

W badanym okresie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmalała o 459 (z 3014 

osób w 2010 r. do 2 555 osób w 2015 r.). Związane jest to zmniejszającą się liczbą 

zawierania małżeństw w roku – z 90 w 2010 r. do 78 w 2014 r. Wynika to przede wszystkim  

z niesprzyjających warunków życia. Konsekwencją tego procesu jest tzw. „depresja 

urodzeniowa”. W Lidzbarku Warmińskim nastąpił spadek urodzeń – ze 168 w 2010 r. do 148 

w 2014 r. 

Kolejnym procesem zachodzącym na terenie Lidzbarka Warmińskiego jest 

wydłużenie się przeciętnej długości życia. Przy malejącej liczbie urodzeń powoduje to wzrost 

ludności  
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i udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle populacji – 2 830 osób w 2010 r. do 3 258  

w 2015 r. Konsekwencje procesu starzenia się mieszkańców będą występować w obszarze 

polityki społecznej i edukacji. Ponadto spowoduje to wzrost świadczeń zdrowotnych oraz 

pomocy społecznej. 

Bezrobocie 

Bezrobocie w Lidzbarku Warmińskim wynosiło w 2014 roku8 19,5% (22,1% wśród 

kobiet i 17,1% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia dla 

województwa warmińsko-mazurskiego (18,7%) oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia dla 

całej Polski (11,4%). 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim na koniec 

2015r. w Lidzbarku Warmińskim zarejestrowanych było 920 bezrobotnych, w tym 473 kobiety 

(51,41%).  

W 2015 r. udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wyniósł 8,81%. 

Wykres 2. Bezrobotni wg wieku  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do Sprawozdania dla  Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej sporządzanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim 

W 2015 r. najliczniejszą grupą bezrobotnych w Lidzbarku Warmińskim stanowiły 

osoby młode w wieku 25-34 lat (218 osoby – 24% ogółu bezrobotnych), które przeważnie 

były bez pracy do 3 miesięcy (86 osób), a najmniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby 

powyżej 60 roku życia, które przeważnie pozostawały bez pracy powyżej 24 miesięcy.  

                                                           
8 Brak danych za 2015 r. 
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Wykres 3. Bezrobotni według wykształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do Sprawozdania dla  Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej sporządzanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim 

Jednym z czynników determinujących konkurencyjność zasobów ludzkich na rynku 

pracy są kwalifikacje. Analizując strukturę bezrobocia według wykształcenia w Lidzbarku 

Warmińskim można zauważyć, że największą grupą osób bezrobotnych to osoby  

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30% ogółu bezrobotnych – 273 osoby)  

i przeważnie były to osoby pozostające bez pracy 1-3 miesiące. Natomiast najmniejsze 

bezrobocie występowało w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 

(12%). 

Wykres 4. Bezrobotni wg stażu pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do Sprawozdania dla  Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej sporządzanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim 
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W 2015 r. największą grupę bezrobotnych w Lidzbarku Warmińskim stanowiły osoby 

ze stażem 1-5 lat (210 osoby – 23% ogółu bezrobotnych), a najmniejszą grupę bezrobotnych 

stanowiły osoby ze stażem powyżej 30 lat (46 osoby - 5%). 

Wykres 5. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do Sprawozdania dla  Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej sporządzanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim 

Najliczniejszą grupą bezrobotnych w gminie miejskiej Lidzbark Warmiński pod 

względem pozostawania bez pracy były osoby bez pracy powyżej 1-3 miesięcy - 20% 

bezrobotnych (182 osób). Najmniejsza grupa bezrobotnych wg czasu pozostawania bez 

pracy, to osoby bez pracy do 1 miesiąca (14% - 126 osób). 

W 2015 r. 797 osób bezrobotnych było w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym 

520 osób długotrwale bezrobotnych, 290 powyżej 50 roku życia, 246 osób do 30 roku życia, 

58 osób niepełnosprawnych. 

Skutkiem bezrobocia w wieku produkcyjnym są negatywne zjawiska zachodzące  

w sferze demografii m.in. migracje, ujemny przyrost naturalny jak również zjawisko 

wykluczenia społecznego.  

Instytucją rynku pracy, która obsługuje i pomaga bezrobotnym w powiecie lidzbarskim 

jest Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim, który posiada następujące formy 

aktywizacji: 

- giełdy pracy,  

- targi pracy, 

- staże, 

- przygotowania zawodowe dorosłych,  

- prace interwencyjne, 

- prace społecznie użyteczne,  
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- wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, 

- środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

- porady grupowe, 

- zajęcia aktywizacyjne, 

- grupowe informacje zawodowe, 

- spotkania informacyjne, 

- szkolenia, 

- dofinasowania do zatrudnienia rodziców lub opiekunów, 

- dofinasowanie do wynagrodzenia osób 50 plus,  

- aktywizacja osób do 30 roku życia,  

- usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy.  

Ubóstwo 

  Do zadań własnych gminy należy realizacja działań zgodnych z Ustawa z dnia 12 

marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593), która określa zadania  

w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb 

ich udzielania, organizację pomocy społecznej osobom zgodnie z art. 2.1 na 

„przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.” Pomocy społecznej udziela się 

osobom i rodzinom  

w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności,  długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 

ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, 

którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 

ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 

zdarzenia losowego  

i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Gmina miejska Lidzbark Warmiński opracowała Strategię rozwiązywania 

problemów społecznych Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2016-2023, której misją jest: 

„Miasto Lidzbark Warmiński wspiera mieszkańców w dążeniach do lepszego wypełniania ról 

rodzinnych i społecznych, poprawy sytuacji materialno-bytowej, a także rozwoju osobistego, 
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poprzez kreowanie korzystnych warunków dla aktywności społecznej, edukacyjnej, 

zdrowotnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Szczególnie istotna jest aktywna integracja 

osób doświadczających trudności życiowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.” 

Wyznaczona wizja, misja, cele strategiczne i szczegółowe oraz kierunki działań przyczynią 

się do wprowadzenia oczekiwanych zmian w sferze społecznej. Poniżej przedstawiono cele 

strategiczne i szczegółowe Programu: 

Cel strategiczny 1. Wsparcie rodzin w wypełnianiu podstawowych funkcji, z uwzględnieniem 

warunków rozwoju dzieci i młodzieży. 

1.1. Wzrost kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie opieki i wychowania dzieci.  

1.2. Kreowanie warunków rozwoju dzieci i młodzieży.  

1.3. Zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla osób i rodzin doświadczających 

trudności. 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle 

chorujących. 

2.1. Wzmocnienie integracji osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących z lokalnym 

środowiskiem.  

2.2. Kreowanie warunków aktywności osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących.  

2.3 Zwiększenie dostępności różnych form opieki i wsparcia dla osób o ograniczonej 

samodzielności. 

Cel strategiczny 3. Kreowanie warunków rozwoju świadomej i zaangażowanej społeczności 

lokalnej. 

3.1. Wzrost poziomu świadomości społecznej w różnych dziedzinach życia.  

3.2. Wzmocnienie oddziaływań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie dysfunkcji 

społecznych.  

3.3. Wsparcie oddolnej aktywności na rzecz przeciwdziałania dysfunkcjom i 

rozwiązywania problemów społecznych. 

Ponadto Gmina miejska Lidzbark Warmiński podejmuje różne działania w zakresie 

pomocy społecznej, ale również zwiększa bezpieczeństwo swoich mieszkańców m.in. 

przyjmując uchwałę Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-

2018, który jest lokalną strategią w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 

wynikających z zażywania narkotyków, jak również innych środków psychoaktywnych. 

Celem głównym Programu jest Zmniejszenie liczby użytkowników substancji 

psychoaktywnych oraz poszerzenie działań edukacyjnych. 

Kolejnym uchwalonym dokumentem, który stanowi część gminnej strategii polityki 

społecznej jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych dla Miasta Lidzbark Warmiński, określa zakres i formę realizacji działań 

profilaktycznych  

i naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Celem 

głównym ww. Programu jest „Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.” 

Kolejnym ważnym dokumentem dotyczącym polityki społecznej w Lidzbarku 

Warmińskim jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Lidzbark Warmiński na rok 2016. Celem głównym 

Programu jest „Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.” 

Na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński funkcjonuje kilka instytucji i organizacji 

społecznych zajmujących się działaniami z zakresu pomocy społecznej. Główną instytucją, 

która w swoim zakresie działalności udziela kilka form świadczeń mieszkańcom gminy jest 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim. Zgodnie z Regulaminem 

organizacyjnym, celem działalności Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom  

w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

W 2015 r. z różnych form pomocy korzystało 859 rodzin, w których żyje 1 741 osób.  

Z wyłącznej pracy socjalnej skorzystało 98 rodzin i 202 członków z tych rodzin. Wynika z 

tego, że z różnych form wsparcia skorzystało 10,79% mieszkańców w stosunku do ogólnej 

liczby mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Zauważyć należy, że zmniejszył się też 

odsetek korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, który wynosił w 2014 roku 11,87 %. 

Natomiast zwiększył się zakres i ilość form wsparcia w jednych rodzinie.9 W 2014 roku z 

różnych form pomocy korzystało 924 rodzin (w tym 108 wyłącznie z pracy socjalnej), w 

których żyje 1934 osób (w tym 289 członków rodzin - praca socjalna)10. 

                                                           
9 Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 
2015r. 
10 Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 
2014r 



Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński  
w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

22 

Wykres 6. Przyczyny udzielania pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Lidzbarku Warmińskim  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 2015r. 
 

W 2015 r. dominującym powodem przyznawania świadczeń pomocy społecznej, 

podobnie jak w latach poprzednich, było ubóstwo. 530 rodzin (24%) zostało objętych 

wsparciem z tej właśnie przyczyny. Kolejnymi najczęściej występującymi w 2015 r. 

powodami udzielania świadczeń były: bezrobocie 443 rodziny (20%), długotrwała lub ciężka 

choroba 414 rodzin (19%), niepełnosprawność 305 rodziny (14%).11   

W strukturze MOPS działają: 

1. Klub Integracji Społecznej istniejący przy MOPS jest ośrodkiem wsparcia, którego 

podstawowym celem jest minimalizowanie skutków bezrobocia, promowanie aktywności  

i przedsiębiorczości społecznej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach 

prac społecznie użytecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc  

w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia. KIS oferuje: indywidualną pomoc 

psychologiczną, poradnictwo z zakresu informacji zawodowej, nieodpłatny dostęp do 

Internetu w celu poszukiwania pracy, pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji 

zawodowych oraz możliwość napisania ich na komputerze, pomoc i udziela informacji na 

temat spółdzielni socjalnych, udział w pracach społecznie użytecznych oraz realizował 

Program Aktywna Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku 

Warmińskim, „Wyjść naprzeciw” w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem 

                                                           
11 W jednej rodzinie może być kilka przesłanek udzielania wsparcia 
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Organizatorów Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Ministerstwem Pracy i 

Polityki Społecznej. 

Efekty działań KIS w 2015 r.: 

1) 41 osób zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych, 

2) 31 osób zostało skierowanych do projektu MPiPS „Wyjść naprzeciw” realizowanego 

we współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Organizatorów Pomocy Społecznej, 

3) 2 osoby podjęły zatrudnienie (w trakcie prac społecznie użytecznych), 

4) 10 osób uczestniczyło w Programie Aktywizacja i Integracja realizowanego we 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim. 

Ponadto uczestnicy działań realizowanych w KIS m.in, podnieśli umiejętności 

społeczne i interpersonalne, nauczyli się technik asertywnych, odkryli i rozwinęli 

kompetencje osobiste, społeczne, a także zwiększyli poczucie własnej wartości, nabyli 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, podnieśli umiejętności poruszania się po rynku 

pracy.12 

2. Dom pomocy społecznej udziela codziennego wsparcia osobom starszym, emerytom, 

rencistom. W zależności od sytuacji życiowej, kondycji fizycznej, zainteresowań placówka 

proponuje wsparcia w różnych formach: m.in. przygotowanie posiłków, ćwiczenia 

usprawniające, spotkania okolicznościowe, wycieczki. 

Efekty działań DDS w 2015 r.: 

1) Działalność w zakresie potrzeb bytowych: 

- przygotowywanie obiadów – łącznie wydano 15 412 obiadów dla 48 osób. 

- posiłków jednodaniowych wydano 11 087 - z wsparcia skorzystało 75 osób.  

2) Ćwiczenia usprawniające: 

- realizowane są ćwiczenia ogólnie poprawiające sprawność i kondycję fizyczną. W 

2015r. korzystało z tej formy 12 osób, trzy razy w tygodniu.  

3) Inne zadania DDP na rzecz pomocy społecznej: 

- zaopatrzenie osób chętnych w sprzęt i ubrania używane. Prowadzone są zbiórki takich 

rzeczy jak: odzież używana, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, pościel itp. 

Zebrane rzeczy są przekazywane potrzebującym. Sprzęt oraz meble przekazane 

zostały 25 rodzinom, w tym 2 rodziny zostały wyposażone od podstaw. Odzież 

otrzymało 52 rodzin. 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego skierowaną dla 

osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, które  

z uwagi na chorobę mają poważne trudności w życiu codziennym. Celem działań ŚDS 

                                                           
12 Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 

2015r. 



Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński  
w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

24 

jest przede wszystkim podtrzymywanie w dobrej kondycji psycho – fizycznej i rozwijanie 

umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego życia. Podstawą działania ŚDS 

jest organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej a także treningów zdrowotnych  

i umiejętności społecznych. 

Efekty działań SDS w 2015 r.: 

1) Na dzień 31 grudnia 2015 roku do Środowiskowego Domu Samopomocy 

uczęszczało 30 osób.  

2) 3313 osoby brały udział w zajęciach:   

- 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

- 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3) Stopień niepełnosprawności tych osób: 

- 13 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

- 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

- 3 osoby z I grupą inwalidztwa, 

- 7 osób z II grupą inwalidztwa.  
 

4. Noclegownia dla osób bezrobotnych funkcjonuje od 2001 r. W placówce jest 12 miejsc 

dla osób bezrobotnych oraz jeden pokój przeznaczono na tzw. interwencje kryzysowe 

dla ofiar pomocy w rodzinie lub innych sytuacji kryzysowych. W 2015 r. z noclegowni 

skorzystało ok. 25 osób potrzebujących chwilowego lub dłuższego schronienia. Całą 

zimę przebywało w placówce 20 osób bezdomnych dorosłych i 2 dzieci. 

W zakresie profilaktyki problemu uzależnień na terenie Miasta działa Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast w zakresie przemocy w 

rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny. Przy Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim 

funkcjonuje również Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 

świadczący poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób uzależnionych od alkoholu i 

narkotyków oraz ich rodzin, a także dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz 

sprawców przemocy.  

Wśród innych podmiotów zapewniających pomoc i wsparcie na terenie Miasta należy 

wskazać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą  

w Ornecie; Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy; Rodzinny Dom Dziecka  

w Lidzbarku Warmińskim; Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny 

„Promyk” w Lidzbarku Warmińskim powołany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 

Lidzbarskiej oraz Dom Opieki „Nasz Dom” im. Reginy Protmann w Lidzbarku 

Warmińskim.14 

                                                           
13 W trakcie roku 4 nowe osoby zapisały się na zajęcia do placówki, 3 osoby zrezygnowały z zajęć 
14 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2016-2023 
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Ponadto w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje: 

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku 

Warmińskim i zajmuje teren i budynki dawnego sierocińca powstałego w latach 1928-

1931 z inicjatywy Fundacji św. Józefa. Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży 

społecznie niedostosowanej. 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który zajmuje się wychowaniem  

i kształceniem dzieci i młodzież z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Przestępczość 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina ma 

obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym: ładu przestrzennego, ochrony 

zdrowia, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawą bezpieczeństwa na terenie miasta zajmuje się Komenda Powiatowa Policji  

w Lidzbarku Warmińskim. Do najważniejszych zadań policji wynikających z art. 1 ust. 2 

ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji jest inicjowanie i organizowanie działań mających na 

celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. 

Wykres 7. Statystyka przestępstw w Lidzbarku Warmińskim (stan na 31.12.2014 r.) 

 
Źródło: www.polskawliczbach.pl, 19.03.2016 r. 

Zgodnie z powyższym wykresem liczba przestępstw stwierdzonych w Lidzbarku 

Warmińskim zmalała o 86 w ciągu dwóch lat (z 385 w 2012 r. do 299 w 2014 r.). W okresie 

2012-2014 najwięcej przestępstw było przestępstw kryminalnych (260 w 2012 r., 220  

w  2013r., oraz 229 w 2014 r.). Największą tendencje spadkową zaobserwowano  

w przestępstwach przeciwko mieniu z 166 w 2012 r. do 40 w 2014 r. Najmniejsza liczba 

przestępstw była zanotowana przeciwko życiu i zdrowiu oraz w grupie gospodarczej – po 18. 
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Porównując przestępstwa zarejestrowane w województwie warmińsko-mazurskim 

oraz w Polsce, to należy podkreślić korzystną sytuacje w zakresie bezpieczeństwa w 

Lidzbarku Warmińskim. Dowodem jest wskaźnik przestępstwa ogółem na 1000 

mieszkańców: Lidzbark Warmiński 18,30, województwo warmińsko-mazurskie 21,63 oraz 

Polska 22,72. 

Ponadto na terenie Lidzbarka Warmińskiego funkcjonuje straż miejska. Do jej zadań 

należy w szczególności ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; czuwanie nad 

porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu 

drogowym; współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli; zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia; ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.15 

Edukacja 

Współczynnik skolaryzacji brutto16 szkół podstawowych wynosił w 2014 r. 103,6%.  

Wykres 8. Szkolnictwo podstawowe – współczynnik skolaryzacji brutto 

 
Źródło: www.polskawliczbach.pl, 19.03.2016 r. 

Do sprawdzianu na koniec VI klasy podstawowej przystąpiło 149 uczniów z gminy 

miejskiej Lidzbark Warmiński. Średni uzyskany wynik z języka polskiego i matematyki to 

69%. Dwie szkoły uzyskały wynik średni, jedna wysoki. I jest to wynik lepszy od wyniku dla 

województwa warmińsko-mazurskiego (65%). 

Współczynnik skolaryzacji brutto szkół gimnazjalnych wyniósł 131,0%. 

                                                           
15 Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 
16 Relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia 
(niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako 
odpowiadająca temu poziomowi nauczania- wg: www.stat.gov.pl  GUS 2014 

http://www.stat.gov.pl/
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Wykres 9. Szkolnictwo gimnazjalne – współczynnik skolaryzacji brutto 

 
Źródło: www.polskawliczbach.pl, 19.03.2016 r. 

Do egzaminu gimnazjalnego w Lidzbarku Warmińskim przystąpiło 172 uczniów  

z języka polskiego i 173 z matematyki. Średni wynik uzyskany z języka polskiego wyniósł 

58% (2 szkoły uzyskały wynik średni i 1 niski wynik), a matematyki 51% (po 1 szkole z 

wynikiem niskim, średnim i wysokim). W porównaniu wyniki z egzaminu dla województwa 

warmińsko-mazurskiego – 60% z języka polskiego i 46% z matematyki. 

Uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym 

Frekwencja 

Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywatela w życiu publicznym, dostępną 

dla każdego uprawnionego, jest głosowanie w wyborach. Poniżej przedstawiono frekwencję  

w  wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 

Polski 2015.  
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Wykres 10. Frekwencja w wyborach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowej Komisji Wyborczej (20.03.2016 r.) 

Frekwencja wyborcza w Lidzbarku Warmińskim była wyższa od frekwencji wyborczej 

dla województwa warmińsko-mazurskiego, ale niższa niż w Polsce. 

Organizacje pozarządowe 

Rozwój gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest najważniejszym celem 

samorządu gminnego. Dlatego też Gmina podejmuje współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, które są ważnym ogniwem aktywności społeczno-gospodarczej 

mieszkańców na jej terenie. W związku z powyższym Gmina opracowała Roczny Program 

Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. 

 Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego 

i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym poprzez budowanie 

partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. 

Celami szczegółowymi Programu są: 

1. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności 

społeczności lokalnych. 

2. Umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną. 

3. Poprawa jakości usług publicznych. 

4. Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez budżet Miasta na wykonywanie usług 

publicznych przy utrzymaniu standardów świadczonych usług. 
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5. Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Miasta, wynikających 

z przepisów prawa, przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych.17 

Na terenie miasta zarejestrowanych jest 54 stowarzyszeń, związków i organizacji 

pozarządowych: 

Tabela 6. Wykaz organizacji pozarządowych w Lidzbarku Warmińskim 

L.p. Nazwa organizacji Adres Zakres działania 

1 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 

Lidzbarskiej 

ul. Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Promocja ziemi lidzbarskiej, działania na rzecz 
rozwoju gospodarczego i 

społecznokulturalnego Lidzbarka i okolic 

2 
Stowarzyszenie 

Aktywnych Kobiet 
Warmińskich "SAKWA" 

ul. Orła Białego 7  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Doskonalenie świadomości członków, 
udzielanie pomocy kobietom, ochrona kobiet 

oczekujących pomocy 

3 
Stowarzyszenie 

Mniejszości Niemieckiej 
"WARMIA" 

ul. Polna 36  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Utrzymanie jedności kulturowej, integracja 
środowiska mniejszości niemieckiej 

województwa 

4 
Stowarzyszenie 

„Arrachion Team Orneta” 

ul. Ornecka 6a/26  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Rozwój i propagowanie sportów i sztuki walki, 
opieka i pomoc utalentowanym zawodnikom 

MMA oraz pomoc byłym zawodnikom, 
wychowanie poprzez sport i rekreację, 

wspieranie domów dziecka i rodzin 
zastępczych 

5 
Lidzbarskie 

Stowarzyszenie 
Bezrobotnych "WARMIA" 

ul. Dębowa 8  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Reprezentowanie interesów ludzi 
bezrobotnych, współpraca z urzędem pracy i 

innymi instytucjami w celu aktywnego 
zwalczania bezrobocia 

6 

Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Lidzbarku 
Warmińskim 

ul. Olsztyńska 8  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Zapobieganie pożarom, przygotowanie 
ludności do udziału w ochronie 

przeciwpożarowej, udział w akcjach 
ratowniczych. 

7 

Stowarzyszenie "Ruch 
na Rzecz Odrodzenia 

Lidzbarka 
Warmińskiego" 

ul. Astronomów 15/35  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Krzewienie podstawowych wartości kultury, 
pobudzenie mieszkańców do aktywności 

8 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
"PROMYK" 

ul. Mazurska 2  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej 
swych członków, integracja wspólnot 

rodzinnych osób niepełnosprawnych z osobami 
sprawnymi 

9 

Stowarzyszenie Ochrony 
Środowiska Pomników 

Przyrody "Zielona 
Warmia" 

ul. Spółdzielców 8/1 
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Ochrona Zielona Zasobów Warmii, 
wyeksponowanie pomników przyrody, edukacje 

ekologiczne, popularyzacje rękodzieła 
obyczajów i tradycji regionalnej 

10 
Polski Związek 

Niewidomych Koło L-W 

 
ul. Krasickiego 1  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Integracja środowiska niewidomych i 
niepełnowidzących i pomoc socjalna i prawna 

członkom Związku. 

                                                           
17 Roczny Program Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok 
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11 
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Zarząd 
Rejonowy 

ul. Góreckiego 7  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Pomoc osobom i rodzinom, które z różnych 
przyczyn nie zdolne są do rozwiązywania 

swych życiowych problemów. Pomoc starszym, 
niepełnosprawnym, chorym i pomoc dla 

pozbawionych środków do życia i ubogich. 

12 
Związek Inwalidów 

Wojennych RP 

ul. Bartoszycka 2/1  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Zabezpieczenie materialne członków, 
rehabilitacja zdrowotna i reprezentacja 
interesów wobec władz państwowych i 

samorządowych oraz instytucji i organizacji 
społecznych. 

13 
Związek Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów 

Politycznych 

Koło Miejsko-Gminne 
ul. Góreckiego 7  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Opieka socjalna i zdrowotna nad kombatantami 
i pozostałych po nich wdów i wdowców. 
Reprezentacja interesów wobec władz 

państwowych i samorządowych oraz instytucji i 
społecznych. 

14 Liga Obrony Kraju 

Zarząd Rejonowy Ul. 
Warmińska 6/1  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Umocnienie obronności RP, kształtowanie, 
umacnianie zwłaszcza wśród młodzieży 

postawy obywatelskiej wobec spraw 
obronności kraju. Krzewienie kultury fizycznej i 

rozwoju dyscyplin sportu. 

15 
Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów 

ul. Ratuszowa 4  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Integracja osób starszych -emerytów i 
rencistów, udzielanie pomocy członkom 

Związku. 

16 
Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków 

ul. Powst. W-wy 17/4 
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Opieka i pomoc chorym na cukrzycę. Integracja 
środowiska w celu organizacji samopomocy. 

17 
Światowy Związek 

Żołnierzy AK 

Koło L-W   
ul. Krasickiego 1  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Opieka socjalna i zdrowotna nad kombatantami 
i pozostałych po nich wdów i wdowców. 
Reprezentacja interesów wobec władz 

państwowych i samorządowych oraz instytucji i 
organizacji społecznych 

18 
Stowarzyszenie Budowy 

Hali Sportowej 

ul. Polna 36 
gimnazjum  

11-100 Lidzbark 
Warmiński 

Wybudowanie hali, współgospodarowanie 
obiektem sportowym. 

19 

Warmińsko-Mazurskie 
Stowarzyszenie Polskich 
Dzieci Wojny Oddział w 
Lidzbarku Warmińskim 

ul. Krasickiego 1  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Integracja środowiska małoletnich dzieci wojny, 
którzy nie mieli w 1945r. ukończonych 18 lat, 

organizowanie pomocy socjalnej. 

20 
Towarzystwo Kultury 

Teatralnej 

Miejski Dom Kultury, 
ul. Słowackiego 4 

Lidzbark Warmiński 
Krzewienie kultury teatralnej. 

21 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Muzyki 

Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia z 
siedzibą w Lidzbarku 

Warmińskim 

ul. Orla Białego 10 
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Wszechstronny rozwój szkoły, 
upowszechnianie wiedzy o szkole i jej 

osiągnięciach 

22 

Stowarzyszenie 
Właścicieli Domków 

Letniskowych "Symsar" 
z/s w Lidzbarku 

Warmińskim 

ul. Leśna 28/3  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Organizowanie bezpiecznego i zdrowego 
wypoczynku wczasowego 
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23 

Stowarzyszenie 
Przewoźników 

Krajowego Transportu 
drogowego z/s w 

Lidzbarku Warmińskim 

ul. XXX -lecia 14  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Przeciwdziałanie i zwalczanie nieuczciwej 
konkurencji, wykonywanie usług na 

najwyższym poziomie 

24 

Stowarzyszenie 
Porozumienie Ponad 
Podziałami "Państwo 
Obywatelskie" z/s w 

Lidzbarku Warmińskim 

ul. Szkolna 5  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Propagowanie samorządności i idei państwa 
obywatelskiego, pomoc młodemu człowiekowi 

w zdobywaniu wiedzy i przyszłej jego 
aktywności społecznej, politycznej i 

gospodarczej. 

25 

Lidzbarskie 
Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców z/s w 
Lidzbarku Warmińskim 

ul. Grunwaldzka 19/6 
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Wspieranie inicjatyw mających na celu 
tworzenie nowych miejsc pracy, podnoszenie 

etyki zawodowej i jakości świadczonych usług. 

26 

Stowarzyszenie 
Prowadzenia i 

Organizacji Zajęć 
Pozalekcyjnych "Po 

lekcjach" z/s w Lidzbarku 
Warmińskim 

ul. ks. J. 
Poniatowskiego 3 
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Wspieranie rozwoju wszechstronnych 
zainteresowań dzieci i młodzieży, organizacja 

zajęć pozalekcyjnych 

27 

Stowarzyszenie zwykłe. 
Stowarzyszenie 

Miłośników Historii Prus 
Wschodnich Wilcze 
Stado w Lidzbarku 

Warmińskim 

ul. XXX -lecia 39  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Popularyzacja historii Prus wschodnich. 
Organizowanie, ekspozycji wystaw 

historycznoedukacyjnych 

28 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Ziemi 

Lidzbarskiej "Przyszłość" 
w Lidzbarku Warmińskim 

ul. Olsztyńska 10  
11-110Lidzbark 

Warmiński 

Wspieranie wszechstronnego i 
zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturowego i gospodarczego miasta Lidzbark 
Warmiński 

29 

Stowarzyszenie zwykłe. 
Stowarzyszenie "Klub 

Pojazdów zabytkowych 
PRO-MOTOR" 

Lidzbark Warmiński 
Dbanie o zachowanie dóbr kultury 
motoryzacyjnej, propagowanie idei 

kolekcjonerskich 

30 
Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom „Berek” 

ul. Piękna 9/1  
11-110 Lidzbark 

Warmiński 

Pomoc społeczna rodzicom z dziećmi w trudnej 
sytuacji materialnej. Działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, 
bezrobotnych. Działalność w zakresie nauki, 

edukacji i wychowania. Działalność 
proekologiczna. 

31 
Związek Byłych 

Żołnierzy Zawodowych i 
Oficerów Rezerwy WP 

Koło Nr.3 ul. Ornecka 
1 11-100 Lidzbark 

Warmiński 
 

32 
Lidzbarskie 

Stowarzyszenie 
Rowerowe 

ul. Kasprowicza 9/5 
11-110 Lidzbark 

Warmiński 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w 
szczególności sportu rowerowego, 

krajoznawstwo, poznawanie dziedzictwa 
narodowego i innych narodów 

33 

Warmińsko -Mazurskie 
Stowarzyszenie 
Historyczno – 

kolekcjonerskie 

ul. Słowackiego 16A 
11-110 Lidzbark 

Warmiński 

popularyzacja historii i dziejów Warmii i Mazur, 
zrzeszenie osób zainteresowanych historia 

militarną, rekonstrukcja wyposażenia 
militarnego i tradycji wojskowych, opieka nad 

cmentarzami i pomnikami 

34 
Stowarzyszenie kobiet 

"Miej Marzenia" 
ul. Gdańska 21  
11-110 Lidzbark 

Aktywizacja i integrowanie społeczności 
lokalnej w szczególności kobiet, młodzieży i 
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Warmiński dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży, popularyzacja różnych 

dziedzin sztuki. 

35 
Stowarzyszenie 

"Rozwinąć Skrzydła" 

ul. Polna 36 
11-110 Lidzbark 

Warmiński 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, wspieranie 
rodzin w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, promocja zdrowia i zdrowego 
stylu życia. 

36 
Stowarzyszenie "Nowa 
Lidzbarska Inicjatywa" 

ul. Poniatowskiego 
11/8 

 11-110 Lidzbark 
Warmiński 

Podejmowanie inicjatyw, społecznym , 
kulturalnym i oświatowym na rzecz rozwoju 
miasta, pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej, działania na rzecz 
niepełnosprawnych. 

37 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Tańca "Flesz" 

ul. Astronomów 15/47 
11-110 Lidzbark 

Warmiński 

Propagowanie tańca, organizacja szkoleń-
kursów, warsztatów i imprez. Mauka Tańca dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworzenie 
warunków do uprawiania tańca sportowego. 

38 Związek Sybiraków Koło 
ul. Cicha 8 

11-110 Lidzbark 
Warmiński 

Propagowanie i utrwalanie polskiej tradycji, 
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych. 

39 

Stowarzyszenie w 
Muzeum - Zamek 

Lidzbarski "Biały Kruk 
Gotyku" 

Plac Zamkowy 1 
11-110  

Organizacja imprez kulturalnych w tym 
upowszechniających kulturę i wiedzę 

historyczną. Konserwacje i renowacje obiektów 
sztuki. Działalność edukacyjna w zakresie 

kultury i historii dziedzictwa. 

40 
Związek Ukraińców w 

Polsce 

ul. Wyszyńskiego 8 
11-100  

Lidzbark Warmiński 

Krzewienie kultury Ukraińskiej. Integracja ze 
środowiskiem 

41 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Młodzieżowego 

Ośrodka 
Wychowawczego w 

Lidzbarku Warmińskim 
„Szelest Nadziei” 

ul. Leśna 15 11-100 
Lidzbark warmiński 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych: warsztatów 
plastycznych, muzycznych i teatralnych, 

wycieczek i obozów. Wspieranie finansowe i 
rzeczowe wychowanków oraz poprawa 
warunków bytowych MOW. Organizacja 

szkoleń i warsztatów podnoszących 
kwalifikacje pracowników MOW 

42 

Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych i 

Zastępczych 
„GROMADKA” 

ul. Kopernika 19/1 
11-100 Lidzbark 

warmiński 

Działania na rzecz rodzin wielodzietnych i 
zastępczych; zapobieganie bezradności i 

biedzie. Promocja i popieranie rodzicielstwa 
zastępczego, prowadzenie grup wsparcia 

43 
Związek Piłsudczyków 

RP, Koło Lidzbark 
Warmiński 

ul. Warmińska 2/2 
11-100 Lidzbark 

warmiński 

Kultywowanie tradycji piłsudczykowskiej i 
niepodległościowej, wychowanie patriotyczne i 

pro-obronne młodzieży. 

44 
Stowarzyszenie Klub 

Morsów 

ul. Piłsudskiego 7  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Propagowanie zdrowego trybu życia, kąpieli w 
zimnej wodzie i wszelkich form aktywności 

fizycznej. 

45 „MOTO-KLUB” 
ul. XXX-lecia PRL 18 

11-100 Lidzbark 
Warmiński  

Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach 
motocyklowych –motocross, enduro; 

popularyzacja techniki motoryzacyjnej wśród 
młodzieży; rozwijanie działalności 
propagandowej w zakresie sportu 

wyczynowego i turystyki motorowej, 
organizowanie imprez związanych z 

motoryzacją oraz z życiem klubowym; 
rozwijanie czystej rywalizacji w sporcie i 

szkoleniu sportowym. 
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46 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Misia 

ul. Kromera 13  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Wspieranie działalności Przedszkola 
Niepublicznego "Miś" w Lidzbarku Warmińskim 

w zakresie poprawy warunków lokalowych, 
dydaktycznych. Wspieranie nauczycieli w 

rozwoju zawodowym. Pomoc dzieciom z rodzin 
najuboższych. 

47 
Lidzbarski Klub 

Airsoftowy 
stowarzyszenie zwykłe 

ul. Zamkowa 4/7  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Popularyzacja sportów obronnych: airsoft, 
paintball, milsim oraz sztuki przetrwania 

48 

Stowarzyszenie Osób 
Działających Na Rzecz 

Zespołu Szkół 
Zawodowych im. 

Stanisława Staszica w 
Lidzbarku Warmińskim 

ul. Orła Białego 5  
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Tworzenie warunków do wszechstronnego 
rozwoju uczniów w tym organizacja szkoleń, 

wycieczek, tworzenie kół zainteresowań, 
pomoc najuboższym uczniom. Działania na 
rzecz poprawy bazy lokalowej i rzeczowej 

szkoły. Wspieranie nauczycieli w ich pracy i 
rozwoju zawodowym 

49 
Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 
Warmińskiej 

Plac Kościelny 2 11-
100 Lidzbark 
Warmiński 

Działania na rzecz rozwoju gospodarczego 
oraz społecznokulturalnego, w tym: organizacja 

szkoleń, konferencji, organizowanie imprez 
kulturalnych, wydawanie książek, kultywowanie 

tradycji i obyczaju regionu; pozafinansowe 
wspieranie rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej; 
organizacja dla dzieci i młodzieży warsztatów 

twórczych oraz czynnego wypoczynku; 
fundowanie stypendiów; kultywowanie tradycji i 

obyczaju regionu. 

50 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół 9. Pułku 
Rozpoznawczego 

ul. Ornecka 1 11-100 
Lidzbark Warmiński 

Integracja żołnierzy, byłych żołnierzy oraz 
pracowników wojska i ich rodzin; promocja i 
wsparcie procesu tworzenia narodowych sił 

rezerwowych; propagowanie postaw 
patriotycznych, utrwalanie pamięci narodowej i 
bohaterstwa żołnierzy; działalność społeczno-

wychowawcza, edukacyjna i kulturalna 
skierowana do żołnierzy i ich rodzin oraz 

środowisk szkolnych i akademickich; 
współpraca z MON oraz z szkołami harcerzami 

kultywującymi tradycje oręża polskiego i 
patriotyzmu. 

51 
Stowarzyszenie „Aktywni 
w Niepełnosprawności” 

ul. Wierzbickiego 3A 
11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z 
zaburzeniami psychicznymi w tym: integracja 

społeczna ze społeczeństwem lokalnym, 
aktywizacja społeczna i zawodowa, pomoc 

niepełnosprawnym i ich rodzinom w 
przystosowaniu do życia w społeczeństwie i 

życia codziennego, propagowanie form 
spędzenia wolnego czasu - sportu, turystyki, 
kultury, działania edukacyjno-szkoleniowe. 

Wspieranie działalności Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Lidzbarku Warmińskim. 

52 
Stowarzyszenie Joannici 

Dzieło Pomocy 

ul. Ratuszowa 5 11-
100 Lidzbark 
Warmiński 

Udzielanie pomocy osobom potrzebującym, 
chorym niepełnosprawnym i cierpiącym. 

Prowadzenie ratownictwa medycznego oraz 
stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki paliatywnej 

i osób w podeszłym wieku. Wspieranie ofiar 
wypadków, pomoc socjalna uzależnionym. 



Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński  
w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

34 

53 
Stowarzyszenie zwykłe 

„T-akeshi Team” 

ul. Poniatowskiego 
39/1 11-100 Lidzbark 

Warmiński 

Organizacja treningów, pokazów, zawodów 
sportowych w tym kalisteniki, capoeira, street 
workout oraz propagowanie zdrowego trybu 

życia 

54 
Związek Ukraińców w 

Polsce 

ul. Wyszyńskiego 8 
11-100 

Lidzbark Warmiński 

Krzewienie kultury Ukraińskiej. Integracja ze 
środowiskiem 

Źródło: www.powiatlidzbarski.pl, 19.03.2016 r. 

2.3. Sfera gospodarcza  

Na koniec 2014 r.18 w Lidzbarku Warmińskim było 1 619 zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych. Tyle samo podmiotów było zarejestrowanych w 2006 r.  

W mieście działa około 1,31% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  

w województwie. Najwięcej firm jest zarejestrowanych w sektorze prywatnym 1 481. 

Natomiast w sektorze publicznym, który reprezentuje takie działy jak administracja, 

bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia i edukacja, działa 138 podmiotów 

gospodarczych. 

Na terenie miasta w 2014 r. funkcjonowało 1 przedsiębiorstwo państwowe,  

7 spółdzielni, 76 spółek handlowych w tym 57 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w 

tym 13 z udziałem kapitału zagranicznego), 105 spółek cywilnych. Najwięcej przedsiębiorstw  

w mieście było prowadzonych przez osoby fizyczne. 

Tabela 7. Struktura podmiotów gospodarki narodowej w Lidzbarku Warmińskim według sekcji PKD 
2007  

Sekcja Sekcje PKD wg 2007 
Lidzbark 

Warmiński 

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 15 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 1 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 138 

Sekcja D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

6 

Sekcja E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

3 

Sekcja F Budownictwo 149 

Sekcja G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

376 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 85 

Sekcja I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

42 

Sekcja J Informacja i komunikacja 27 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 47 

                                                           
18 Brak danych za 2015 r. 
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Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 232 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 94 

Sekcja N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

46 

Sekcja O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

13 

Sekcja P Edukacja 74 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 108 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 26 

Sekcja S i T 
Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników: gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

137 

Sekcja U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 

OGÓŁEM  1 619 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (20.03.2016 r.) 

Posługując się Polską Klasyfikacją Działalności można zauważyć, że trzema sekcjami, 

w których działa najwięcej podmiotów gospodarczych Lidzbarku Warmińskim są: 

- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 

376  podmiotów, 

- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 232 podmiotów,  

- Budownictwo – 149 podmiotów. 

Analizując podmioty gospodarcze według klas wielkości, to 2014 r. w Lidzbarku 

Warmińskim przeważały firmy zatrudniające do 9 osób (1539 podmiotów gospodarczych), 64 

przedsiębiorstwa zatrudniały 10-49 osób, 15 firm – 50-249 osób i 1 podmiot gospodarczy 

zatrudniał 250-999. 

Rynek pracy 

W Lidzbarku Warmińskim na 1000 mieszkańców pracuje 249 osób. Jest to znacznie 

więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla 

Polski. 49,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.(…) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lidzbarku Warmińskim wynosi 3 

105,88 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto  

w Polsce. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego 364 osób 

wyjeżdża do pracy do innych miast, a 353 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - 

tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11. 

32,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego pracuje  

w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,4% w przemyśle  

i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, 

http://www.stat.gov.pl/
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zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze 

finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).19 

Najwięksi pracodawcy w mieście 

 Polmlek Sp. z o.o. Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim – Topolowa 1 – 

produkcja wyrobów mlecznych; 

 Warmińska Spółka z o. o., ul. Wysokiej Bramy 31 – produkcja odzieży szpitalnej;  

 Wenglorz, ul. Polna 3 – produkcja maszyn i urządzeń do produkcji pasz 

i koncentratów paszowych oraz przemysłu młynarskiego;  

 Szkło Spółka z o. o., ul. Olsztyńska 2 – obróbka szkła;  

 Fabryka Opakowań Foliowych „Rossoplast” D. i R. Rossochaccy Sp. J., ul. Dantyszka 

1 – produkcja folii koekstrudowanych LDPE, LLDPE i MDPE;  

 Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe: ZAMEK” – Hotel Krasicki ul. Zamkowa 1 - 

usługi hotelarskie;  

 Termy Warmiński – nowoczesny ośrodek termalny z usługami hotelowymi  

i rekreacyjnymi; 

 P. P.- U. MIECZKOWSKI – produkcja mebli; 

 Tahami Fish  ul. Bartoszycka 7 -  przetwórstwo rybne; 

 BUDOKOP ul. Olsztyńska 15 - sektor budowlany – kruszywa, roboty ziemne;  

 Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „Pyzak” ul. Dąbrowskiego 

11 -  sektor budowlany; 

 Firma Budowlana A. Mackiewicz J. Sokołowski  Sp. J. ul. Olsztyńska 2 – sektor 

budowlany; 

 Drewland Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Olsztyńska 1A – produkcja i budowa 

obiektów budowlanych z drewna;  

 HML Nosewicz ul. Wiejska 71 – konstrukcje stalowe; 

 PPHU Deptuła, u. Wiejska 87A – wyroby żeliwne; 

 Veolia Sp. z o. o. Ciepłownia Lidzbark Warmiński, ul. Astronomów 47 – produkcja 

energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania; 

 PKS ul. Wiejska 93 – transport; 

 Urząd Miejski, ul. Świętochowskiego 14; 

 Urząd Gminy, ul. Krasickiego 1; 

 Starostwo Powiatowe, ul. Wyszyńskiego 37; 

 Urząd Pracy, ul. Dębowa 8; 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37; 

                                                           
19 Internet, www.polskawliczbach.pl, 20.03.2016 r. 

http://www.polskawliczbach.pl/
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 Jednostki Wojskowe Nr 2039 i 3414. 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

W Lidzbarku Warmińskim zlokalizowana jest podstrefa Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie W-M SSE,  

w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-

Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej  

w postaci zwolnienia dochodu z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch 

tytułów - z tytułu nowej inwestycji i z tytułu tworzenia  nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca 

ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.20 

2.4.  Sfera środowiskowa  

Na południe i na wschód od Lidzbarka Warmińskiego w krajobrazie dominują 

wzgórza moren czołowych i pagórków kemowych. Natomiast obszar w północnej części 

miasta jest typowy dla Niziny Sępopolskiej - płaski, miejscami falisty leżący na wysoczyźnie 

morenowej. Te dwie zasadnicze jednostki morfologiczne rozdzielone są pasem terenu o 

szerokości 0,5 – 1 km, przez który przebiega dolina rzeki Łyny.  

 Przez miasto przepływają dwie rzeki – Łyna i Symsarna. Na terenie położonym na 

południe od miasta płyną one w głęboko wciętych dolinach, urozmaicając tym samym 

krajobraz poprzez tworzenie malowniczych odcinków przełomowych przez pas moren 

czołowych. Powierzchnia wód w mieście wynosi 1,8%.Tereny dolin rzek, w obrębie miasta, 

położone są w obszarach chronionego krajobrazu: Na terenie miasta występują dwa obszary 

chronione: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny. 

ustanowione Rozporządzeniem Nr 161 i 162 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 

grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny oraz w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny (Dziennik Urzędowy 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 201, poz. 3152 i 

3153). Obszary te obejmują brzegi koryt rzek Łyny i Symsarny. 

 Na terenie miasta zlokalizowany jest jeden pomnik przyrody - Głazy przy ulicy 

Pięknej, pomnik przyrody nr 1157. 

Zanieczyszczenie środowiska 

W Programie ochrony środowiska dla miasta Lidzbark Warmiński na lata 2011-

2020 z perspektywą lata 2011-2020 uwzględniono wszystkie aspekty ochrony środowiska i 

                                                           
20 Internet, www.wmsse.com.pl, 26.03.2016 r. 

http://www.wmsse.com.pl/
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zrównoważonego użytkowania jego zasobów – od edukacji ekologicznej, poprzez ochronę 

powietrza aż po problematykę ochrony przyrody.  

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Lidzbark Warmiński 

są zanieczyszczenia komunalno-bytowe, tj. kotłownie lokalne, indywidualne paleniska 

domowe. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, gdyż są 

głównym powodem tzw. niskiej emisji. Indywidualni właściciele budynków mieszkalnych 

wykorzystują do ogrzewania duże ilości opału w postaci węgla, drewna. W związku z tym do 

atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, związków siarki 

i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. Może to powodować wyraźne 

okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach budownictwa 

jednorodzinnego i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

W mniejszej skali do ogrzewania budynków wykorzystywana jest energia elektryczna. 

Niemal zupełnie nie występują odnawialne źródła energii, takie jak na przykład energia 

słoneczna.  

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na opisywanym terenie są środki 

komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze 

spalania paliw w silnikach pojazdów zdiagnozowano przy trasach komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu, biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Na obszarach miasta, 

gdzie występuje natężony ruch samochodowy na poziomie lokalnym również występują 

problemy związane z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.21 

Stan czystości rzek występujących na terenie Lidzbarka Warmińskiego kontroluje 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. W ramach monitoringu krajowego 

nie badano żadnego z ujęć wody na terenie miasta Lidzbark Warmiński. 

Z uwagi na pochodzenie źródła hałasu można wyróżnić: hałas instalacyjny 

(przemysłowy) i komunikacyjny. Źródłem hałasu instalacyjnego są różnego rodzaju 

urządzenia i maszyny stanowiące wyposażenie zakładów rzemieślniczych, usługowych i 

obiektów handlowych. Kształtowanie właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu 

obiektów prowadzących działalność gospodarczą należy do obowiązków podmiotu 

posiadającego do nich tytuł prawny.22 

Zgodnie z Raportem o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego 

w 2013 r. w jednym zakładzie na terenie Lidzbarka Warmińskiego stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w 2011 w stosunku do obowiązujących 

                                                           
21 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020 
22 J.w. 



Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński  
w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

39 

decyzji  

o dopuszczalnych poziomach hałasu. 

Gmina opracowała Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy 

miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2012-2032. Według danych Bazy Azbestowej, 

narzędziem prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju do gromadzenia i przetwarzania 

informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, na terenie miasta 

Lidzbark Warmiński zinwentaryzowanych wyrobów jest 135,3 tony, unieszkodliwionych 56,5 

ton oraz pozostałe do unieszkodliwienia 78,8 tony. 

 Celem programu jest spowodowanie oczyszczania obszaru gminy z azbestu oraz 

usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest; spowodowanie 

sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie,  

w odpowiednim horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska; 

stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest; pomoc mieszkańcom gminy w realizacji 

kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych zgodnie z przepisami prawa.  

Dodatkowo Gmina opracowała Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy miejskiej Lidzbark Warmiński 

na lata 2013-2028, w której zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1059), do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy; planowanie 

oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; finansowanie 

oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planowanie  

i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 

Ponadto Gmina opracowała Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lidzbark 

Warmiński, którego celem jest: wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza  

w Lidzbarku Warmińskim, ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji 

przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych, umożliwienie maksymalnego wykorzystania 

energii odnawialnej, zwiększenie efektywności energetycznej. 

2.5.  Sfera przestrzenno-funkcjonalna  

W skład miasta wchodzą tereny o różnych formach użytkowania. Ponad połowę 

przestrzeni obszaru Lidzbarka Warmińskiego stanowią tereny biologicznie czynne.  

W strukturze przestrzennej miasta tereny zainwestowania zajmują blisko 30% powierzchni 
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miasta. Największy udział procentowy wśród terenów zainwestowania miejskiego mają 

tereny mieszkalnictwa. W zabudowie miasta zdecydowanie dominuje zabudowa 

wielorodzinna,  

w której znajduje się aż 84% mieszkań, a tylko 16% stanowi zabudowa jednorodzinna. 

Natomiast tereny usług wraz z komunikacją, stanowią około 20% ogólnej powierzchni miasta. 

Udział terenów przemysłu, budownictwa, składów, komunikacji i transportu 

oraz infrastruktury stanowi blisko 9% powierzchni miasta. Natomiast ponad 1% to tereny 

zieleni urządzonej  

w obszarach zainwestowanych.  

 Struktura terenów niezainwestowanych, które razem wzięte zajmują ponad 60% 

powierzchni miasta obejmuje w przeważającej części użytki rolne (ok. 52%) przeszło 6,8% 

tereny leśne i zadrzewione, powierzchnia wód zajmuje niecałe 1,8% ogólnej powierzchni 

miasta. 

 Z analizy wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy terenami zainwestowanymi  

a terenami niezainwestowanymi wynika, że tereny zainwestowane zajmują zwarty obszar od 

północy i północnego - zachodu otoczony kompleksem terenów użytkowanych rolniczo a od 

południa ograniczony lasami. 

 Podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną Lidzbarka 

Warmińskiego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński. 

Ukształtowanie zabudowy wynika zarówno z uwarunkowań przyrodniczych, jak  

i historycznych. Analiza istniejącej struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta pozwala na 

wskazanie funkcji dominujących w poszczególnych częściach miasta: 

- centralna część miasta (od północy ograniczona nieczynną linią kolejową, od południa 

granicą lasu, od zachodu ulicami: Piłsudskiego, Kresową, Kopernika  i od wschodu 

ulicami Wyszyńskiego, Spółdzielców): koncentracja usług podstawowych i 

ponadpodstawowych (nagromadzenie jednostek i instytucji usługowych oraz administracji) 

uzupełnionych  

o mieszkalnictwo (w przewadze wielorodzinne) oraz tereny zieleni urządzonej, 

- obszar w centralnej części miasta powyżej nieczynnej linii kolejowej: koncentracja 

przemysłu, usług i infrastruktury technicznej uzupełniona o rolnictwo (ogrodnictwo) oraz 

południowo – zachodniej w rejonie ulicy Olsztyńskiej, 

- obszary o jednorodnej funkcji - mieszkalnictwo wielorodzinne uzupełnione o usługi 

podstawowe w rejonach ulic:  

1) Astronomów,  

2) Ornecka, 
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3) Kromera, 

4) Legionów, 

5) Warmińska, 

6) Grabowskiego, 

- obszary o jednorodnej funkcji - mieszkalnictwo jednorodzinne uzupełnione o usługi 

podstawowe w rejonach ulic:  

1) Osiedle Bartoszycka,  

2) Osiedle Żytnia, 

3) Osiedle 30 Lecia PRL, 

4) Polna, 

5) Bema, 

6) Wiejska, 

7) Warszawska 

- obszar o dominującej funkcji innej (tereny wojskowe) wzdłuż ulicy Orneckiej uzupełniony  

o mieszkalnictwo jedno i wielorodzinne z usługami podstawowymi oraz ogrodnictwo. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 

społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

Oświata 

W Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć placówek oświatowych. 

Dowodem na to są następujące placówki edukacyjne: 

1. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1, 

- Szkoła Podstawowa Nr 3, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

- Gimnazjum Nr 1, 

- Gimnazjum Nr 2, 

- Przedszkole Nr 5, 

- Przedszkole Nr 6, 

- Przedszkola niepubliczne: Miś, Akademia uśmiechu, Puchatek oraz Przedszkole 

Niepubliczne z oddziałem żłobkowym Kubuś. 

2. Szkoły podgimnazjalne: 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka. Zespół Szkół 

tworzą: 

-Liceum Ogólnokształcące (szkoła ponadgimnazjalna), 
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-Liceum Profilowane o kierunku zarządzanie informacją (szkoła 

ponadgimnazjalna), 

-Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej), 

-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (na podbudowie szkoły zawodowej). 

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Zespół Szkół 

tworzą: 

-Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 

-Technikum Kelnerskie, 

-Technikum Obsługi Turystycznej, 

-Liceum Ogólnokształcące, 

-Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Zespół Szkół tworzą: 

-Technikum Nr 1, 

-Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

-Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, 

-Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W placówce funkcjonują: 

- Publiczne Przedszkole Specjalne, 

- Szkoła Podstawowa, 

- Gimnazjum, 

- Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy, 

- Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze, 

- Grupy wychowawcze dla uczniów mieszkających poza Lidzbarkiem Warmińskim. 

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim. 

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim, która oferuje: konsultacje psychologiczne, 

diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, wczesna interwencja, warsztaty dla szkół i 

uczniów, pomoc logopedyczna i ćwiczenia wymowy, konsultacje dla rodziców, uczniów i 

nauczycieli, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, zajęcia wyrównawcze dla dzieci z 

trudnościami w mowie, doradztwo zawodowe. 

Służba zdrowia 

Na terenie miasta działa Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim 

podporządkowany Starostwu Powiatowemu w Lidzbarku Warmińskim posiadający w swojej 

strukturze: 

1. Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej Curie, przy ul. Bartoszyckiej 3, 
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2. Powiatowy Ośrodek Lecznictwa Pozaszpitalnego obejmującego: 

a) Powiatowy Ośrodek Terapii - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 

b)   Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 

3.    Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna obejmującą: 

a)   Powiatowa Poradnia Specjalistyczna w Lidzbarku Warmińskim, 

b)   Powiatowa Poradnia Specjalistyczna Orneta, 

c)   Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna pomoc medyczna  

d) Ratownictwo Medyczne Lidzbark Warmiński - zespół ratownictwa medycznego  

specjalistyczny, 

e)   Ratownictwo medyczne Orneta - zespół ratownictwa medycznego podstawowy. 

W Lidzbarku Warmińskim działa także 8 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

8 aptek, prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne, prywatne pracownie protetyczne, 

indywidualne praktyki pielęgniarskie oraz gabinety ćwiczeń ruchowych, rehabilitacji i 

odnowy.23 

Według Banku Danych Lokalnych w 2014 r udzielono 71 120 porad medycznych. 

Ludność przypadająca na 1 aptekę wyniosła 1 994 osoby. 

Infrastruktura kulturalna  

Lidzbarski Dom Kultury 

Początki powojennej działalności kulturalnej najprawdopodobniej sięgają 1946 roku. 

Możliwe, że ze względu na pożar Powiatowego Domu Kultury w 1968 roku wszelkie 

dokumenty zaginęły i jedynie są szczątkowe informacje w postaci zdjęć w domowych 

albumach z tego okresu. Został odbudowany w 1974 roku.24 W Lidzbarskim Domu Kultury 

prowadzone są zajęcia: plastyczne, teatralne, muzyczne, zajęcia taneczne, tańce narodowe, 

capoeira, aerobic, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz prowadzona jest kawiarenka 

internetowa. 

Według Banku Danych Lokalnych w 2014 r. zorganizowano 194 imprezy, w których 

uczestniczyło łącznie 33 915 osób. Kół (klubów) było 22, w których było zapisanych 608 

członków. Ponadto działało 13 zespołów artystycznych, w których było zapisanych 407 

członków. 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto 

MDK jest placówką oświatowo-wychowawczą Starostwa Powiatowego w Lidzbarku 

Warmińskim i w strukturze można wyróżnić dwa działy: 

1. Artystyczny, w której znajduje się: 

                                                           
23 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020 
24 Internet, www.ldk.lidzbarkwarminski.pl, 19.03.2016 r. 

http://www.ldk.lidzbarkwarminski.pl/
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- zajęcia logopedyczne, 

- Akademia Malucha, 

- pracownia muzyczna (zajęcia wokalne, instrumenty klawiszowe, zespoły 

instrumentalno-wokalne, nauka gry na gitarze), 

- pracownia teatralna, 

- pracownia plastyczna – galeria,  

- pracownia plastyczno-rękodzielnicza (zespół plastyczny) 

2. Sportowy, w której znajduje się: 

- pracownia taneczna (tańca towarzyskiego i klasycznego, tańca nowoczesnego, tańca 

nowoczesnego i jazz’owego, fitness z elementami Zumby 

- pracownia sportowa (tenisa stołowego, zapasy). 

Biblioteka 

W Lidzbarku Warmińskim działają dwie biblioteki: Miejska Biblioteka Pedagogiczna 

oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera. 

Miejska Biblioteka Pedagogiczna od sierpnia 2013 roku wchodzi w skład miejskich 

jednostek budżetowych. Miejska Biblioteka Pedagogiczna przejęła zbiory Warmińsko – 

Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Lidzbarku Warmińskim. 

W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej funkcjonuje Dom Środowisk Twórczych 

„Ratusz”, którym mieści się m.in. biblioteka dziecięca, pracownia komputerowa, 

multimedialna, sala konferencyjno – widowiskowa. Jest siedzibą Bractwa Rycerskiego, 

Wileńskiego Pułku Muszkieterskiego, Warmińsko –Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno – 

Kolekcjonerskie.25 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Miejskiej Biblioteki Publicznej obecnie zapisanych 

jest łącznie 4 990 osób. Natomiast liczba  aktywnie  wypożyczających  (takich, którzy 

wypożyczyli  zbiory co najmniej 1 raz w roku 2015)  jest 2 858. 

Dom Środowisk Twórczych „Ratusz” to  siedziba większości stowarzyszeń, działających 

na terenie Lidzbarka Warmińskiego, jak również doskonałym miejscem do rozwijania swoich 

talentów w pracowni malarstwa i grafiki, tkacko-hafciarskiej i rękodzielnictwa artystycznego 

oraz multimedialnej. 

Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim  

Muzeum Warmińskie mieści się w budynku Zamku Lidzbarskiego. Działalność 

kulturalną zamku zainicjowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Powołało 

ono w roku 1961 Muzeum Warmińskie, które od 1stycznia 1963 roku jest oddziałem Muzeum 

                                                           
25 j.w. 
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Warmii i Mazur w Olsztynie. Do zadań Muzeum należy prezentacja byłej siedziby Biskupów 

Warmińskich, udostępnianie zbiorów z ekspozycji stałych i okolicznościowych. Obecnie 

Muzeum Warmińskie oprócz podstawowej działalności realizuje projekty edukacyjne m.in. 

poprzez organizację lekcji muzealnych dla przedszkoli gimnazjów oraz dla szkół średnich.26 

Według Banku Danych Lokalnych w 2014 r. muzeum zwiedziło 33 953 osoby. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Zgodnie ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim, 

przedmiotem działania jest m.in. rozwijanie sportu, turystyki i rekreacji w mieście oraz 

organizowanie i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Kluby sportowe 

działające przy OSiR: piłki nożnej, karate kyokushin, kulturystyki, tenisa stołowego, zapasów 

brydża, strzelecka, motocross, sport szkolny. 

Z danych uzyskanych z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim, w 

2015r. zostało zorganizowane 29 imprez sportowych, w których łączna liczba uczestników 

wyniosła 3 622. 

Dziedzictwo kulturowe 

Od 1350 r. do końca XVIII w. Lidzbark Warmiński (znany do 1945 roku pod nazwą 

Heilsberg) był stolicą i największym miastem Warmii. Będąc siedzibą senatorów Prus 

Królewskich stanowił centrum polityczne, kulturalne i religijne, wpływając w znaczny sposób 

na gospodarczy rozwój regionu. 

Gmina miejska Lidzbark Warmiński opracowała Program Opieki nad Zabytkami 

Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2016, którego założeniami są: 

1) włączenie problematyki ochrony zabytków do bieżących zadań Rady Miasta Lidzbark 

Warmiński;  

2) uwzględnianie uwarunkowań prawnych opieki nad zabytkami;  

3) rozpoznawanie potrzeb dotyczących podejmowania działań zmierzających do 

zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania;  

4) eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych;  

6) tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki. 

Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków Miasta Lidzbark Warmiński można 

wyszczególnić 667 obiektów zabytkowych. 

                                                           
26 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020 
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W mieście znajdują się następujące obiekty zabytkowe o pełniące również funkcję 

turystyczną:  

-  Zamek Biskupów Warmińskich, który za dużą wartość artystyczną i historyczną w skali 

światowej dawniej zaliczany był  do zabytków klasy "0" (według nieaktualnej od 1973 r. 

klasyfikacji zabytków), został wzniesiony w latach 1350-1401 na stosunkowo wąskim 

półwyspie przy ujściu rzek Symsarny i Łyny. Jego budowę rozpoczął Jan I z Miśni. 

Z zamkiem związanych jest wiele osobistości, m.in. Jan Dantyszek, Marcin Kromer, Adam 

Grabowski, Ignacy Krasicki, Mikołaj Kopernik. Dawniej był siedzibą biskupów warmińskich. 

Obecnie  

w zamku znajduje się oddział Muzeum Warmii i Mazur, gdzie do zwiedzania udostępnione 

są: kaplica, wielki i mały refektarz, kapitularz, sala audiencyjna, komnaty biskupie. 

Corocznie obiekt ten zwiedza 30-40 tys. ludzi. Zamek wraz z przedzamczem stanowią 

kompleks zamkowy. Na przedzamczu znajduje się pałac biskupa Stanisława Grabowskiego 

z XVIII wieku, oraz baszta i zabudowania stanowiące zaplecze gospodarcze zamku. W 

2011 roku otwarto w przedzamczu czterogwiazdkowy „Hotel Krasicki” z 250 miejscami 

noclegowymi, 7 salami konferencyjnymi obserwatorium astronomicznym, spa oraz 

biblioteką. 

- Dawny kościół ewangelicki (obecnie cerkiew prawosławna p.w. Apostołów Piotra i Pawła)  - 

najwybitniejszy przykład architektury protestanckiej na Warmii, wybudowany w latach 1818-

1823. Projekt budowli wykonano w Wyższej Deputacji Budowlanej (Oberbaudeputation)  

w Berlinie. Uważa się, że był on inspirowany twórczością Karola Fryderyka Schinkla.  

W latach 2010-2012 cerkiew była remontowana. 

- Wysoka Brama (właściwie: przedbramie) – do dzisiaj w Lidzbarku z trzech bram zachowała 

się jedna. Jest to przedbramie zwane Wysoką Bramą, przy której znajdował się niegdyś 

barbakan (usunięty w r. 1868). Jest to najbardziej monumentalny zabytek tego typu na 

Warmii i Mazurach; przypomina Bramę Holsztyńską w Lubece. Ta gotycka budowla 

powstała w latach 1466-1478. W sezonie letnim w bramie mieści się Punkt Informacji 

Turystycznej. 

- Mury obronne i układ urbanistyczny – zaraz po połowie XIV w. zaczęto otaczać miasto 

murami z basztami i bramami. Od północy powstały masywne mury z licznymi basztami  

i sucha fosą. O ich trwałości może świadczyć fakt, że zachowały się do dzisiaj. Budowę 

fortyfikacji zakończono w 1357 r. Układ urbanistyczny podlega ochronie prawnej na 

obszarze 50-200 m od murów miejskich.  

- Oranżeria Krasickiego – tzw. oranżeria, barokowo-klasycystyczny pawilon ogrodowy 

wzniesiony w latach 1711-1724 dla biskupa Teodora Potockiego, rozbudowany ok. 1770 

roku dla biskupa Ignacego Krasickiego.  W 2013 roku rozpoczęły się prace związane z 

renowacją obiektu oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 
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- Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – decyzję budowy kaplicy podjął bp Załuski  

w 1709 roku jako wotum dziękczynne za odwrócenie epidemii dżumy. Nie wiadomo na 

jakim etapie za życia Załuskiego tę kaplicę ukończono. Pewnym natomiast jest, że za 

rządów bpa Ignacego Krasickiego wystawiono obecny kościół według projektu 

budowniczego Ernesta Mazura. 

- Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła - budowę świątyni murowanej zrealizowano w połowie 

XIV w. w formie trójnawowej, pięcioprzęsłowej hali w miejscu spalonej w 1311 świątyni 

drewnianej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół posiada sklepienia gwiaździste 

z końca XIV wieku w nawie głównej i nawach bocznych oraz z XV w. w kaplicach 

przywieżowych. Wieża kościelna, początkowo niska z nadbudową drewnianą, wybudowana 

została w ostatnich latach XIV w. i była podwyższana w dwóch kolejnych wiekach. Po 

pożarze kościoła w 1698 (spłonął dach i wieża) i później wykonanym remoncie na dachu 

kościoła pojawiła się barokowa sygnaturka, a wieżę kościelną ozdobił hełm zakończony 

chorągiewką z herbem biskupa Teodora Potockiego. Kościół został rozbudowany w latach 

1892-1896, kiedy to od strony wschodniej dobudowano trójnawowe bazylikowe 

prezbiterium, nową zakrystię i kruchty boczne. 

  Zachowała się część starej, średniowiecznej zabudowy. Układ urbanistyczny starego 

miasta jest zachowany. Zniszczone kamienice podczas II Wojny Światowej zostały 

zastąpione zabudową z wielkiej płyty. 

Lidzbark Warmiński nazywany bywa Miastem Mężów Znakomitych z racji lokalizacji 

siedziby biskupów warmińskich i ich działalności. Przebywali tu między innymi Mikołaj 

Kopernik, Książę Poetów Polskich Ignacy Krasicki, poeta polsko-łaciński i dyplomata Jan 

Dantyszek, historyk Marcin Kromer, sztandarowa postać kontrreformacji Stanisław Hozjusz, 

mecenas sztuki i fundator wielu kościołów Adam Stanisław Grabowski, który po raz pierwszy 

wydał drukiem znalezioną w lidzbarskiej rezydencji Kronikę Galla Anonima. Na dworze 

biskupim, dzięki ich mecenatowi działali różni artyści, kapele dworskie a nawet teatr dworski. 

W 1807 roku pod miastem rozegrała się jedna z największych na obszarze Polski 

przedrozbiorowej bitew napoleońskich, upamiętniona napisem na Łuku Triumfalnym w 

Paryżu. 

Teren publiczny  

Amfiteatr 

Amfiteatr został wybudowany z okazji obchodu 1000 - lecia państwowości polskiej  

w 1966r. Obiekt umiejscowiony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Biskupów 

Warmińskich na terenie przyległym do ul. Krzywej i rzeki Symsarny. Amfiteatr spełnia istotną  

rolę w rozwoju kultury w Lidzbarku Warmińskim. Mieszkańcy Lidzbarka przyzwyczajeni są do 

tej lokalizacji obiektu i kojarzą amfiteatr jako miejsce najciekawszych występów 
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artystycznych. Organizowane są tu różnorodne imprezy lokalne, regionalne jak również o 

zasięgu krajowym, 

jak np.: „Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry” transmitowane przez telewizję krajową.27 

 

 

Park 

W Lidzbarku Warmińskim jest mało terenów zielonych przeznaczonych do 

wypoczynku. Największym parkiem w mieście jest Park im. Ireny Kwinto, w którym również 

znajduje się plac zabaw dla dzieci. Organizowane są tu m.in. festyny rodzinne. 

Plac zabaw 

Na terenie Lidzbarka Warmińskiego znajduje się kilka placów zabaw: 

- ul. Poniatowskiego (park Ireny Kwinto), 

- ul. Lipowa, 

- ul. Kalinowskiego, 

- ul. Kopernika, 

- ul. Wieniawskiego, 

- ul. Kasprowicz/Prosta, 

- ul. Kasprowicza, 

- ul. Polna, 

- ul. Dantyszka 

- ul. Wieniawskiego. 

Orliki 

- przy Gimnazjum Nr 2 i SP4, 

- przy SP3, 

- przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, 

- przy ZSZ. 

Układ komunikacyjny 

Lidzbark Warmiński położony jest w północnej części województwa warmińsko – 

mazurskiego. Miasto jest węzłem komunikacyjnym, w którym przecinają się drogi: krajowa nr 

51, wojewódzkie nr 513 i 511, powiatowe i gminne. 

Drogi krajowe przebiegające przez miasto: 

                                                           
27 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020 
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- droga nr 51 Olsztynek – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Bartoszyce – Bezledy – przejście 

graniczne (Rosja). Na odcinku Olsztyn – gr. państwa założono dla niej klasę techniczną GP 

(główna ruchu przyspieszonego). Droga przenosi ruch w kierunku międzynarodowego 

przejścia granicznego w Bezledach. Jest ważnym powiązaniem miasta Lidzbarka 

Warmińskiego z Olsztynem. W stanie istniejącym przebiega ulicami: Olsztyńską, Kopernika, 

Mławską, Zamkową, Orła Białego, Bartoszycką. Z uwagi na duży ruch tranzytowy w stronę 

przejścia granicznego niezbędna jest realizacja obwodnicy miasta Lidzbarka Warmińskiego  

w ciągu powyższej drogi, poza strefą zabudowaną. 

Drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto: 

- droga nr 513 Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński – Wozławki. Droga klasy G, na odcinku 

Pasłęk – Orneta przenosi ruch o charakterze gospodarczym, a na odcinku Orneta – 

Wozławki ruch turystyczny. Jest to ważna droga w układzie komunikacyjnym województwa, 

ponieważ wiąże ze sobą drogi krajowe nr S7, nr 51 i nr 57, a poprzez drogę nr 527 umożliwia 

powiązanie z drogą nr 22. Wiąże ze sobą 3 powiaty: elbląski, lidzbarski, bartoszycki oraz 

miasta: Pasłęk, Ornetę i Bisztynek. W stanie istniejącym przebiega ulicami: Ornecką, 

Olsztyńską, Warmińską 

i Wrzosową.  

- droga nr 511 granica państwa (Rosja) – Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński. Droga 

klasy Z, przenosi ruch lokalny turystyczny z terenów przygranicznych, wiąże ze sobą dwa 

ośrodki miejskie: Górowo Iławeckie i Lidzbark Warmiński. W stanie istniejącym na terenie 

miasta przebiega ulicą Olsztyńską. 

Drogi powiatowe i gminne 

Ważnymi ulicami w mieście są następujące ulice leżące w ciągu dróg powiatowych: 

Warmińska, Polna, Żytnia, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Konstytucji 3-go 

Maja, Kościuszki, Krzywa, Lipowa, Świętochowskiego, Wiejska i Poniatowskiego.  

Wymienione ulice powiatowe stanowią podstawowy układ komunikacyjny miasta. 

Przejmują ruch miejski i ruch zewnętrzny z drogi krajowej i dróg wojewódzkich oraz  

z okolicznych miejscowości. 

Pozostałe ulice powiatowe i ulice gminne stanowią układ uzupełniający miasta. 

W północnej części miasta, przy ul. Kolejowej, zlokalizowany jest dworzec 

autobusowy. Przewozami osób zajmują się przedsiębiorstwo PKS i przewoźnicy prywatni.  

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński nie odbywa się obecnie komunikacja kolejowa.  

2.6.  Sfera techniczna  

Gospodarka wodna 
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Miasto Lidzbark Warmiński zaopatrywane jest w wodę z 2 miejskich ujęć wody oraz 

stacje uzdatniania wody (w skrócie SUW) zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego  

i ul. Kalinowskiego a także siecią wodociągową w systemie pierścieniowym i rozdzielczym.  

W każdym z SUW ujmowana jest woda podziemna, która zawiera podwyższone wartości soli 

żelaza i manganu w stosunku do dopuszczalnych norm. Wynika stąd konieczność jej 

uzdatniania odżelazienia zastosowaniem metod odżelaziania i odmanganiania. W tym celu 

użytkuje się dwie stacje uzdatniania wody: SUW „Północ” i „Zachód”. Na terenie miasta 

obecnie nie występują problemy eksploatacyjne związane z poborem i uzdatnianiem wody 

podziemnej.  

Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągów wynosi 38,1 km oraz przyłącza – 

1 246 szt. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w 2014 r. wyniosła 16 130. 

W 2014 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Lidzbarku Warmińskim wyniosła 

44,5 km oraz było 1 112 przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania. Liczba korzystająca z sieci kanalizacyjnej wyniosła 15 175 osób. 

Gospodarka ściekowa 

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński działają dwie oczyszczalnie ścieków: 

1) miejska oczyszczalnia ścieków, 

2) zakładowa oczyszczalnia ścieków w Zakładzie Mleczarskim „POLMLEK” Sp. z o.o. 

Ścieki bytowo-gospodarcze wytworzone na terenie miasta odprowadzane są siecią 

kanalizacji sanitarnej oraz dowożone wozami asenizacyjnymi z terenu Lidzbarka 

Warmińskiego do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów 

zlokalizowanej przy ul. Kanałowej administrowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Oczyszczalnia została zmodernizowana  

w 2013 r., a jej główne parametry wynoszą obecnie: 

- przepływ średni dobowy 4000 m3, 

- przepływ maksymalny 5500 m3, 

- RLM według projektu modernizacji 28 000 RLM. 

Budownictwo 

Gmina miejska Lidzbark Warmiński opracowała Wieloletni Program 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-

2017, który przedstawia strukturę zasobów mieszkaniowych Miasta, podstawowe zasady 

gospodarowania tymi zasobami, jak również podejmowane działania w celu zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Lidzbarka Warmińska.  
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Tabela 8. Zasoby mieszkaniowe w Lidzbarku Warmińskim 

Budynki 
wybudowane 

w latach: 

Liczba 
mieszkań 

% ogółu 
mieszkań 

Powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań 

% ogółu 
powierzchni 

mieszkań 

przed 1918 735 11,75% 37 456 10,17% 

1918-1944 880 14,06% 56 371 15,31% 

1945-1970 992 15,85% 46 610 12,66% 

1971-1978 1073 17,15% 55 149 14,98% 

1978-1988 1221 19,51% 77 706 21,10% 

1989-2002 803 12,83% 52 879 14,36% 

2003-2014 553 8,84% 42 077 11,43% 

RAZEM 6257 100% 368 248 100% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (19.03.2016 r.) 

W latach 2010-2014 systematycznie zwiększała się zarówno liczba budynków 

mieszkalnych, jak i liczba mieszkań w Lidzbarku Warmińskim. W 2014 roku w 1 294 

budynkach znajdowało się 6 257 mieszkań – przy czym liczba tych pierwszych zwiększyła 

się  

w porównaniu do 2010 roku o 26 (o 2,1%), natomiast drugich – o 45 (o 0,7%). Nieznacznie 

wzrosła również przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania – z 58,6 m2 w pierwszym 

roku analizy do 58,9 m2 w ostatnim – oraz przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca 

na 1 osobę – wynosząca 21,8 m2 w 2010 roku i 22,5 m2 w 2014 roku. 

W świetle danych GUS, warunki życia w mieszkaniach w Mieście należy ocenić 

pozytywnie. W 2013 roku 99,8% mieszkań wyposażonych było w instalacje wodociągowe; 

96,2% w łazienkę rozumianą jako urządzenia kąpielowe i prysznice z odpływem wody; 

natomiast 88,6% posiadało centralne ogrzewanie. 

Część zasobów mieszkaniowych pozostaje w posiadaniu Miasta. Liczba mieszkań 

komunalnych w 2014 roku wynosiła 750, w tym 93 mieszkania (lokale) socjalne. Liczba ta 

uległa zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich, o 27 mieszkań w stosunku do 2013 

roku i o 75 w odniesieniu do 2012 roku. W latach 2012-2014 wzrosła natomiast liczba 

wniosków złożonych na mieszkanie komunalne w zasobach Miasta – w 2014 roku było ich 

89, podczas gdy w 2012 roku – 71. Na mieszkanie socjalne oczekiwało 47 osób (w 2013 

roku – 67).28 

Analiza stanu technicznego budynków wielorodzinnych administrowanych przez 

ABK29 pozwala na stwierdzenie, że prawie 72% budynków wymaga przeprowadzenia 

termomodernizacji, a w 2,2% budynkach należy przeprowadzić częściowo prace 

termomodernizacyjne. Jedynie 26% budynków nie wymaga prac termomodernizacyjnych. 

                                                           
28 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2016-2023 
29 Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. – zarządca budynków stanowiących zasób Gminy 

Miejskiej Lidzbark Warmiński 
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Należy podkreślić, że budynki mieszkalne stanowiące w całości własność Miasta 

Lidzbark Warmiński należą do najstarszych w mieście. Wszystkie budynki zostały 

wybudowane przed 1939 rokiem i wymagają przeprowadzenia remontów kapitalnych. Część 

budynków wymaga przeprowadzenia prac remontowych wpływających na poprawę stanu 

technicznego budynku oraz na standard lokali mieszkalnych (m.in.: zmiana sposobu 

ogrzewania lokali, modernizacja instalacji elektrycznych, wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej). Część budynków, które znajdują się w złym stanie technicznym i ich remont jest 

nieopłacalny zostaną przeznaczone na sprzedaż.30 

Zadania w zakresie infrastruktury mieszkaniowej w Lidzbarku Warmińskim realizują 

cztery spółki Miasta tj.: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o., Warmińskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych w 2013 r.31 występują  

w 593 mieszkaniach (w tym 308 ponad 3 miesiące). Wysokość zaległości wynosi 321,0 tys. 

zł (w tym 297,9 tys. zł). 

 

 

 

                                                           
30 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2013-2028 
31 Brak danych za 2015 i 2014 r. 
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3. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji  

Delimitacja obszaru zdegradowanego 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020, rewitalizacja może być prowadzona wyłącznie na obszarze 

zdegradowanym, znajdującym się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz występowania na nim ponadto co 

najmniej jednego  

z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych, technicznych. 

Na podstawie badań fokusowych z udziałem między innymi urzędników 

odpowiedzialnych za infrastrukturę, środowisko, pracowników MOPS i LDK, wybrano 

potencjalne dwa obszary zdegradowane, które ze względu na znaczenie rozwoju lokalnego 

powinny zostać objęte procesem rewitalizacji. 

Tabela 9. Potencjalny obszar zdegradowany 

Obszar Ulice 

Obszar I 

Kopernika, część Słowackiego (niezamieszkała), Zamkowa, Zielona, Orła 

Białego, Wyszyńskiego, Bartoszycka 2,4, Reja, Kasprowicza, Mickiewicza, 

Milewicza, Krzywa, Kajki, Przechodnia, Prosta, Dębowa, Wysokiej Bramy, 

Hoża, Plac Wolności, Ratuszowa, Powstańców Warszawy, Wiślana, 

Konstytucji 3-go Maja, Plac Młyński, Krucza, Plac Sybiraków, Piłsudskiego, 

Świętochowskiego (numery nieparzyste), Kolejowa, Legionów, 

Szwoleżerów (4-4A, 6-8, 10-10A) , Krasickiego 1A, Szkolna (1, 2, 3), 

Wierzbickiego 1A i 1B 

Obszar II Bema, Kalinowskiego, Wiejska 

Źródło: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim 

Dla potwierdzenia wstępnych założeń dokonano szczegółowej analizy obszarów 

wskazanych w Tabeli 9 na podstawie poniższych kryteriów społecznych: 

- poziomu ubóstwa, 

- poziomu bezrobocia, 

- poziomu przestępczości, 

- poziomu edukacji, 
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- poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. 

Część analityczna dokonana została na podstawie danych z 2015 r. pochodzących  

z Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, Starostwa Powiatowego w Lidzbarku 

Warmińskim, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, Komendy Powiatowej Policji  

w Lidzbarku Warmińskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
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Tabela 10. Dane wyjściowe do wyznaczenia obszaru zdegradowanego – strefa społeczna 

Wyszczególnienie

Komenda Powiatowa 

Policji w Lidzbarku 

Warmińskim

Miejska Biblioteka 

Publiczna w Lidzbarku 

Warmińskim

Starostwo 

Powiatowe w 

Lidzbarku 

Warmińskim

Obszary
Liczba 

mieszkańców

Liczba osób w 

wieku 0-6

Liczba osób w 

wieku 

przedprodukcyjnym

Liczba osób w 

wieku 

produkcyjnym

Liczba osób w 

wieku 

poprodukcyjnym

Liczba osób 

bezrobotnych

Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób 

bezrobotnych z 

podstawowym 

wykształceniem

Liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy 

społecznej

Liczba osób 

korzystających 

z pomocy 

społecznej

Liczba przestępstw i 

wykroczeń 

stwierdzonych (poza 

zdarzeniami 

drogowymi) w tym 

czyny karalne 

nieletnich

Liczba mieszkańców 

zapisanych do 

Miejskiej Biblioteki 

Publicznej

Liczba aktywnych 

organizacji 

pozarządowych

Obszar I 3882 243 700 2235 947 285 168 59 303 548 223 518 11

Obszar II 919 62 176 583 160 65 39 14 46 126 69 86 0

Razem Gmina 

Miejska Lidzbark 

Warmiński

16 368 1 027 2 555 10 555 3 258 920 520 152 859 1 741 835 4 990 54

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lidzbarku Warmińskim

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z instytucji wskazanych w tabeli 
 
 

Tabela 11. Stan kryzowy w sferze społecznej 

Wyszczególnienie

Kryterium Przestępczość Edukacja

Wskaźniki

Liczba ludności w 

wieku 

poprodukcyjnym na 

1000 mieszkańców 

obszaru

Stosunek ludności w 

wieku 

nieprodukcyjnych 

względem ludności 

w wieku 

produkcyjnym na 

danym obszarze 

Liczba 

korzystających z 

zasiłków pomocy 

społecznej na 1000 

mieszkańców 

obszaru

Udział gospodarstw 

domowych 

korzystających z 

zasiłków pomocy 

społecznej w 

ludności ogółem na 

danym obszarze

Udział bezrobotnych 

w ludności w wieku 

produkcyjnym na 

danym obszarze

Liczba bezrobotnych 

na 1000 mieszkańców 

danego obszaru

Stosunek osób 

bezrobotnych 

pozostających bez pracy 

12 miesięcy i dłuzej 

względem ludności w 

wieku produkcyjnym na 

danym obszarze

Liczba przestępstw i 

wykroczeń 

stwierdzonych (poza 

zdarzeniami 

drogowymi) w tym 

czyny karalne nieletnich 

na 1000 mieszkańców 

obszaru

Procentowy 

udział 

bezrobotnych z 

wykształceniem 

podstawowym w 

ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

obszaru

Liczba organizacji 

społecznych na 

1000 mieszkańców 

obszaru

Liczba mieszkańców 

zapisanych do  

Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w 

Lidzbarku 

Warmińskim  na 

1000 mieszkańców 

obszaru

I Obszar 243,95 73,69% 141,16 7,81% 12,75% 73,42 7,52% 57,44 20,70% 2,83 133,44

II Obszar 174,10 57,63% 137,11 5,01% 11,15% 70,73 6,69% 75,08 21,54% 0 93,58

Gmina Miejska 

Lidzbark Warmiński
199,05 55,07% 106,37 5,25% 8,72% 56,21 4,93% 51,01 16,52% 3,30 304,86

wymagana wartość 

dla obszarów 

zdegradowanych

wyższy od wskaźnika 

dla gminy

wyższy od 

wskaźnika dla gminy

wyższy od 

wskaźnika dla gminy

wyższy od 

wskaźnika dla 

gminy

wyższy od wskaźnika 

dla gminy

wyższy od wskaźnika 

dla gminy

wyższy od wskaźnika 

dla gminy

wyższy od wskaźnika dla 

gminy

wyższy od 

wskaźnika dla 

gminy

niższy od 

wskaźnika dla 

gminy

niższy od wskaźnika 

dla gminy

Strefa społeczna

Obciążenie demograficzne Ubóstwo Bezrobocie Udział w życiu publicznym i kulturalnym

 
Źródło: opracowanie własne  
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Zgodnie z Tabelą 11 na wyznaczonych obszarach występuje koncentracja 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej, w szczególności ubóstwa, bezrobocia, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji i kapitału społecznego, niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Dodatkowo wskaźnik obciążenia 

demograficznego został spełniony dla Obszaru I i II.   

Dodatkowo zgodnie z Wytycznymi diagnozuje się, czy na obszarze koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych występuje co najmniej jedno negatywne zjawisko z sfery: 

1) gospodarczej – niski stopień przedsiębiorczości,   

2) technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz nie funkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności  

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska, 

3) środowiskowej – przekroczenie standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi, ludzi bądź stanu środowiska,  

4) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniającej się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobory 

lub niskiej.  

Do dalszej analizy wybrano sferę gospodarczą, techniczną i przestrzenno- funkcjonalną. 
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Tabela 12.  Dane wyjściowe do wyznaczania obszaru zdegradowanego – sfera gospodarcza, 
techniczna i funkcjonalno- przestrzenna 

Wyszczególnienie

Urząd Miejski w 

Lidzbarku 

Warmińskim

Strony internetowe

Obszary

Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych 

Liczba 

budynków 

Liczba 

budynków 

wybudowanych 

przed rokiem 

1989

Liczba przedszkoli

Obszar I 314 510 408 1

Obszar II 25 324 280 0

Razem Gmina 

Miejska Lidzbark 

Warmiński

912 3 901 2 857 7

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku 

Warmińskim

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z instytucji wskazanych w tabeli 

 

Tabela 13. Stan kryzysowy w sferze gospodarczej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej 

Sfera techniczna
Sfera przestrzenno-

funcjonalna

Zasoby budowlane

Niewystarczające 

wyposażenia w

infrastrukturę techniczną i

społeczną lub jej zły stan

techniczny

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych na 1000 

mieszkańców obszaru

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów osób fizycznych 

na 1000 mieszkańców 

wieku produkcyjnym na 

danym obszarze

Udział budynków 

wybudowanych przed 

1989 rokiem do ogólnej 

liczby budynków

Liczba przedszkoli na 1000 

mieszkańców w wieku 0-6 

lat

80,89 140,49 80,00% 4,12

27,20 42,88 86,42% 0,00

55,72 86,40 74,65% 6,82

niższy od wskaźnika dla 

gminy

niższy od wskaźnika dla 

gminy

wyższy od wskaźnika 

dla gminy

niższy od wskaźnika dla 

gminy

Sfera gospodarcza 

Przedsiębiorczość lokalna

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z instytucji wskazanych w tabeli 

Analizując poziom wskaźników pod kątem wymaganej wartości dla obszarów 

zdegradowanych (Tabela 11 i 13) wyznaczono 2 obszary zdegradowane, na których 

znajdują się stany kryzysowe w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej. 
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Delimitacja obszaru rewitalizacji 

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi 

przesłankami wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020: 

- obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk; 

- obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego; 

- obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie 

może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

Zgodnie z powyższymi zapisami wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący 

całość obszaru zdegradowanego o powierzchni 137 ha, co stanowi 9,55% powierzchni 

gminy i zamieszkały przez 4 801 osób, co stanowi 29,33% mieszkańców gminy 

miejskiej Lidzbark Warmiński. 

Obszar rewitalizacji spełnia pozostałe dwie przesłanki, tj. cechuje się koncentracją 

negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Zaniechanie 

jakichkolwiek działań spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

obniżenie jakości estetyki przestrzeni miasta, jak również pogorszenie jakości życia 

mieszkańców. 

Uzasadnienie wyboru wyznaczonych obszarów 

Obszar I 

Rysunek 2. Mapa Obszaru I 

 
Źródło: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim 
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Obszar I usytuowany jest w centralnej części miasta Lidzbark Warmiński i obejmuje 

swym zasięgiem Stare Miasto z ulicami przyległymi wskazanymi w Tabeli 9. Powierzchnia 

badanego terenu wynosi 69,60 ha, co stanowi 4,85% ogólnej powierzchni gminy miejskiej 

Lidzbark Warmiński. 

Pod względem przestrzenno-funkcjonalnym jest to najważniejszy obszar Lidzbarka 

Warmińskiego, które pełni następujące funkcje: 

1. administracyjną: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Straż Miejska, Punkt 

Obsługi Podatnika, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i Przedszkoli; 

2. społeczną:  

- służba zdrowia: Szpital im. Marii Skłodowskiej Curie, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna; 

- oświata - Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (w tym Gimnazjum 

dla Dorosłych), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Centrum Edukacji ZDZ 

Lidzbark Warmiński, Przedszkole Niepubliczne „Miś”; 

- religia - Kościół parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła, cerkiew parafialna p.w. 

Apostołów Piotra i Pawła, Parafia greko-katolicka, cmentarz; 

- infrastruktura kulturalna - Zamek biskupów warmińskich, Amfiteatr, Wysoka Brama, 

Dom Środowisk Twórczych, Miejska Biblioteka Publiczna, Lidzbarski Dom Kultury, 

Gazeta Lidzbarska; 

- sport i rekreacja - place zabaw; 

- komunikacja - dworzec PKS i przystanki prywatnych przewoźników,  

3. usługową: banki, sklepy, Urząd Pocztowy nr 1 oraz Filia, hotele, księgarnia, kwiaciarnie, 

apteki, punkty gastronomiczne, małe rzemiosło. 

4. mieszkaniową. 

Problemy przestrzenno-funkcjonalne, jakie występują na tym terenie to: 

1. brak wystarczającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej powoduje pogłębianie 

wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży zamieszkałych na tym terenie, 

2. brak wystarczającej podstawowej opieki zdrowotnej – ograniczona dostępność usług 

medycznych, 

3. niezadowalająca dostępność usług opieki nad dziećmi do lat 3, 

4. zły stan techniczny infrastruktury publicznej, np. amfiteatr, 

5. niezadowalający stan techniczny części infrastruktury edukacyjnej, 

6. niska jakość przestrzeni publicznej, 

7. brak przedsiębiorstw społecznych. 
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Ponadto na Obszarze I znajduje się 207 obiektów zabytkowych, co stanowi 31% 

obiektów wpisanych w Gminną Ewidencją Zabytków Miasta Lidzbark Warmiński.  

Ze względu na lokalizację Obszaru I oraz funkcje, jakie pełni, teren ten charakteryzuje 

się zanieczyszczeniem środowiska przede wszystkim dotyczącym:   

1. zanieczyszczeniem powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw  

w silnikach pojazdów, 

2. hałasem towarzyszącym w związku z dużym natężeniem komunikacyjnym, 

3. niską efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

Liczba mieszkańców badanego obszaru wyniosła w 2015 r. 3 882, co stanowiło 

23,71% mieszkańców gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Na powyższym terenie 

zamieszkuje 18,03% osób w wieku przedprodukcyjnym, 57,57% osób w wieku produkcyjnym 

oraz 24,39% w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba 

osób w wieku nieprodukcyjnych / liczby osób w wieku produkcyjnym) wynosi 73,69% i jest 

wyższy niż osiągnięty wskaźnik dla gminy, tj. 55,07%. 

Jednym z negatywnych zjawisk społecznych, jakie występowało na badanym terenie 

jest ubóstwo. Liczba rodzin zamieszkałych na Obszarze I i korzystających z pomocy 

społecznej wyniosła w 2015 r. 303, co stanowiło 35,27% ogólnej liczby rodzin (859) 

korzystających ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku 

Warmińskim. Natomiast  liczba osób korzystających z pomocy społecznej wyniosła 548, co 

stanowiło 31,46% (1 741 osób) łącznej liczby korzystającej z pomocy społecznej. Zgodnie z 

Tabelą 11 wskaźniki określające poziom ubóstwa, tj. Liczba osób korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej na 1000 mieszkańców obszaru oraz Udział gospodarstw domowych 

korzystających z zasiłków pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze, są 

wyższe od średniej dla Gminy i tym samym kryterium zostało spełnione dla obszaru 

zdegradowanego. 

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest bezrobocie. W 2015 r. teren Obszaru I 

zamieszkiwało 285 osób bezrobotnych, co stanowiło 30,98% ogólnej liczby bezrobotnych 

(920 osób) zamieszkających w Lidzbarku Warmińskim. Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych32 wyniosła 168, co stanowiło 32,31% ogólnej liczby długotrwale bezrobotnych 

w Lidzbarku Warmińskim (520 osób). Dodatkowo stosunek osób bezrobotnych 

pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na 

danym obszarze wynosił 7,52%.Wyniki analizowanych wskaźników (Tabela 11) tj. Liczba 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców danego obszaru oraz Stosunek osób bezrobotnych 

                                                           
32 Osoba długotrwale bezrobotna – osoba poszukująca pracy powyżej 12 miesięcy 
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pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na 

danym obszarze wskazują na występowanie stanu kryzysowego. 

Zgodnie z danymi z 2015 r. otrzymanymi z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku 

Warmińskim, liczba przestępstw i wykroczeń na Obszarze I wyniosła 223, co stanowiło 

26,71% ogólnej liczby przestępstw w Lidzbarku Warmińskim (835). Najwięcej przestępstw 

było na ul. Wyszyńskiego, Kopernika i legionów. Zgodnie z Tabelą 11 wskaźnik określający 

poziom przestępstw i wykroczeń jest wyższy od średniej dla gminy i tym samym należy 

uznać, że analizowany obszar jest zdegradowany. 

Zgodnie z danymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży średni wynik z języka 

polskiego i matematyki w 2015 r. w jedynej szkole podstawowej na wyznaczonym obszarze 

wyniósł 78% i był wyższy od średniej dla wszystkich szkół podstawowych w gminie miejskiej 

Lidzbark Warmiński (69%). Natomiast średni wynik egzaminu gimnazjalnego z języka 

polskiego w dwóch gimnazjach na Obszarze I (47%) był niższy od średniej dla gminy (58%). 

Natomiast poziom edukacji liczony jako Procentowy udział bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych obszaru był wyższy od średniej dla Lidzbarka 

Warmińskiego. Wyliczony wskaźnik wskazuje na występowanie stanu kryzysowego w tym 

obszarze. 

Kolejnym negatywnym zjawiskiem, jaki został zdiagnozowany na omawianym 

obszarze jest niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Wskaźniki  

w ramach tego kryterium wskazują na niską aktywność społeczeństwa (11 z 54 organizacji 

pozarządowych zarejestrowanych na badanym terenie) oraz niewielkie zaangażowanie 

kulturalne (mała liczba (518) osób zapisanych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku 

Warmińskim - 10,38% ogólnej liczby czytelników w mieście). Uzyskane wyniki powyższych 

wskaźników (Tabela 11) kwalifikują Obszar I jako zdegradowany. 

Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, badano obszar w co najmniej jednej dodatkowej sferze. Do analizy 

wybrano sferę gospodarczą, techniczną i funkcjonalno-przestrzenną.  

Zgodnie z Tabelą 13 poziom przedsiębiorczości mieszkańców Obszaru I był 

wysoki. Na badanym terenie w 2015 r. zarejestrowanych było 314 z 912 (34,43%) 

podmiotów  gospodarczych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Wyliczone wskaźniki w 

ramach tego kryterium nie spełniły wymogów obszarów zdegradowanych. 

Kolejne badane dodatkowe kryterium to poziom zasobów budowlanych. Na 

Obszarze I znajduje się 510 budynków, co stanowi 13,07% wszystkich budynków w 

Lidzbarku Warmińskim. Natomiast liczba budynków wybudowanych przed 1989 r. wynosi 
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408, czyli 80% wszystkich budynków na badanym terenie i 10,46% łącznej liczby budynków  

w Lidzbarku Warmińskim.  

Problemy w sferze technicznej są następujące: 

1. wysoki stopień zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego infrastruktury,  

2. niski poziom efektywności energetycznej budynków,  

3. postępująca degradacja zabudowy mieszkaniowej wskutek braku środków finansowych. 

Uzyskany wskaźnik Udział budynków wybudowanych przed 1989 rokiem do ogólnej 

liczby budynków jest wyższy od wyliczonego wskaźnika dla gminy i tym samym ukazuje 

niekorzystną sytuację w sferze technicznej na Obszarze I. 

 

Na terenie Obszaru I funkcjonuje tylko 1 przedszkole z 7 w Lidzbarku Warmińskim. 

Analizując wskaźnik poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną tj. 

Liczba przedszkoli na 1000 mieszkańców w wieku 0-6 lat należy zaznaczyć, że obliczony 

wskaźnik jest niższy od wskaźnika dla gminy, co ukazuje niekorzystną sytuację w 

zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. W ramach sfery przestrzenno-

funkcjonalnej został spełniony wymóg obszaru zdegradowanego.   

Obszar I ma istotne znaczenie dla rozwoju całego miasta, ponieważ zlokalizowanych 

jest na tym terenie wiele obiektów użyteczności publicznej, świadczące różnorodne usługi na 

rzecz mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. 

Dodatkowo należy podkreślić potencjał wewnętrzy Obszaru I, na którym znajdują się 

zasoby dziedzictwa kulturowego, przez co teren pełni funkcję kulturową i turystyczną o 

zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Ponadto na analizowanym obszarze 

organizowane są wydarzenia kulturalne, które są transmitowane przez telewizję krajową.  

Analizując powyższe kryteria należy przyjąć Obszar I jako teren, na którym koncertują 

się negatywne zjawiska i powinien zostać objęty procesami rewitalizacyjnymi. 
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Obszar II 

Rysunek 3. Mapa Obszaru II 

 
Źródło: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim 

Obszar II usytuowany jest na południowym - zachodzie Lidzbarka Warmińskiego  

i graniczy z gminą wiejską Lidzbark Warmiński. Powierzchnia badanego obszaru wynosi 

67,10 ha i stanowi 4,68% powierzchni gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. 

Charakterystyka sfery przestrzenno-funkcjonalnej: 

1. społeczna:  

- służba zdrowia: Ambulatorium (Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3414); 

- religia - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego; 

- sport i rekreacja - plac zabaw, boisko; 

2. usługowa: sklepy,  

Problemy przestrzenno-funkcjonalne jakie występują na tym terenie to: 

1. brak infrastruktury kulturowej, społecznej i edukacyjnej; 

2. brak obsługi komunikacyjnej; 

3. brak terenów publicznych; 

4. niska jakość podstawowych usług; 

5. niska jakość infrastruktury sportowej; 

6. niska jakość estetyki przestrzennej. 

Głównym zanieczyszczeniem środowiska na Obszarze II są: 
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- substancje pochodzące ze spalania paliw w silnikach pojazdów – ulica Bema jest w pobliżu 

drogi wojewódzkiej nr 513,  

- hałasem towarzyszącym w związku z dużym natężeniem komunikacyjnym, 

- zanieczyszczenia pochodzące z indywidualnych palenisk domowych. 

Liczba mieszkańców badanego terenu w 2015 r. wyniosła 912, co stanowiło 5,61% 

ogólnej liczby mieszkańców gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Wskaźnik obciążenia 

demograficznego wyniósł 57,63% i był wyższy od wskaźnika obliczonego dla gminy 

(55,07%). 

Na Obszarze II liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wyniosła 46, co 

stanowi 5,35% łącznej liczby rodzin, która dostała wsparcie pomocy społecznej z Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej wyniosła 129 – 7,23% ogólnej liczby osób, której udzielono wsparcia  

w gminie. Zgodnie z Tabelą 11 analizowane wskaźniki: Liczba korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej na 1000 mieszkańców obszaru oraz Udział gospodarstw domowych 

korzystających z zasiłków pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze są  

wyższe niż obliczone wskaźniki dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Tym samym 

kryterium poziomu ubóstwa zostało spełnione.  

Kolejnym negatywnym zjawiskiem, jakie występuje na Obszarze II jest bezrobocie. 

Zgodnie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2015 r. na 

badanym terenie zamieszkiwało 65 bezrobotnych, co stanowiło 7,07% ogólnej liczny osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Dodatkowo wśród osób bezrobotnych były osoby 

długotrwale bezrobotne 39, co stanowiło 7,5% łącznej liczby osób bezrobotnych w Lidzbarku 

Warmińskim. Zgodnie z uzyskanymi wynikami wskaźników: Liczba bezrobotnych na 1000 

mieszkańców danego obszaru oraz Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 

na danym obszarze należy uznać, że na terenie obszaru II występuje stan kryzysowy. 

Zgodnie z danymi z 2015 r. otrzymanymi z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku 

Warmińskim, liczba przestępstw i wykroczeń na Obszarze II wyniosła 69, co stanowiło 8,26% 

ogólnej liczby przestępstw w Lidzbarku Warmińskim (835). Zgodnie z Tabelą  wskaźnik 

określający poziom przestępstw i wykroczeń jest wyższy od średniej dla gminy  

i tym samym należy uznać, że analizowany obszar jest zdegradowany. 

Na terenie Obszaru II zarejestrowanych było 19 bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym, co stanowiło 9,21% ogólnej liczby osób bezrobotnych z podstawowym 

wykształceniem. Zgodnie z Tabelą 11, poziom edukacji wyliczony za pomocą wskaźnika 

Procentowy udział bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie 
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bezrobotnych obszaru jest wyższy od średniej dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński, czyli 

został spełniony wymóg obszaru zdegradowanego. 

Kolejnym analizowanym kryterium w strefie społecznej jest poziom uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Na terenie Obszaru II nie ma 

zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Natomiast uczestnictwo w życiu kulturalnym 

dotyczy mieszkańców zapisanych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku 

Warmińskim. W 2015r. do biblioteki było zapisanych 86 mieszkańców Obszaru II, co stanowi 

1,72% wszystkich czytelników biblioteki. Zgodnie z Tabelą 11, uzyskane wyniki wskaźników 

wskazują na spełnienie wymogów stanu kryzysowego. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 analizowano wyznaczony obszar w dodatkowych sferach: gospodarczej, 

technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej.  

W 2015 r. na Obszarze II było zarejestrowanych 25 podmiotów gospodarczych, co 

stanowiło 2,74% wszystkich podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Zgodnie z Tabelą 

13, obliczone wskaźniki w ramach kryterium poziomu przedsiębiorczości są niższe od 

średniej dla gminy i tym samym spełniony został wymóg stanu kryzysowego. 

Na Obszarze II są 324 budynki, co stanowi 8,31% łącznej liczby budynków na terenie 

Lidzbarka Warmińskiego. Dodatkowo liczba budynków wybudowanych przed 1989 rokiem 

wynosi 280 i stanowi 9,8% łącznej liczby budynków z tego okresu. Analizując poziom 

zasobów budowlanych (Tabela 13) należy zaznaczyć, że wymóg obszaru 

zdegradowanego dla tego kryterium zostało spełnione. 

Analizując poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną na 

Obszarze II należy zaznaczyć, że na badanym terenie nie funkcjonuje żadne przedszkole.  

Podsumowując powyższą diagnozę Obszaru II, należy uwzględnić ten teren  

w procesach rewitalizacyjnych ze względu na występujące stany kryzysowe w każdej 

badanej sferze. 

Potrzeba rewitalizacji: 

- włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem,  

- ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (bezrobocia, ubóstwa, zmniejszenie 

przestępczości), 

- aktywizacja osób niepełnosprawnych, 

- wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

- poprawa integracji mieszkańców oraz ich uczestnictwo w życiu publicznym, 
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- adaptacja i przystosowanie obiektów i przystosowania do pełnienia nowych funkcji, 

- rozwój działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, 

- poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej, 

- poprawa stanu technicznego budynków i ich otoczenia, 

- poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, 

- poprawa dostępności miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, 

- poprawa infrastruktury drogowej. 
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4. Wizja i cele rewitalizacje 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w sferach analizowanych w Rozdziale 2. 

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych zdefiniowano na potrzeby niniejszego programu 

wizję, cel główny, cele szczegółowe oraz kierunki działań procesów rewitalizacyjnych.  

Wizja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński 

 

 

 

 

 

Nadrzędnym celem opisanych działań rewitalizacyjnych jest: wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, lepsza jakość życia społeczności zamieszkującej 

obszary problemowe.  

Ponadto określono cele szczegółowe: 

1. Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

1.2. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem  

z pozostałymi mieszkańcami miasta; 

1.3. Wzrost kompetencji społecznej mieszkańców; 

1.4. Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców; 

1.5. Budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców w oparciu o historię i regionalne 

tradycje; 

1.6. Wzrost zaangażowania społeczeństwa w inicjatywy obywatelskie.   

2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu rewitalizacji; 

2.1. Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej ukierunkowanemu rozwojowi całego 

przedmiotowego obszaru; 

2.2. Stworzenie efektywnego systemu zarządzania w celu realizacji procesu 

rewitalizacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego: 

Lidzbark Warmiński w 2024 roku jest miastem ożywionym społecznie  

i gospodarczo, o zwiększonym potencjalne kulturalnym i turystycznym. 

Wyprowadzone ze stanu kryzysowego obszary rewitalizacji posiadają przestrzeń 

do aktywizacji społecznej, publicznej i gospodarczej, podnosząc jakość życia 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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3.1. Zabezpieczenie i ochrona zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego. 

4. Poprawa jakości środowiska naturalnego: 

4.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków; 

4.2. Poprawa świadomości ekologicznej i proekologicznych postaw mieszkańców; 

4.3. Promowanie ekologicznych środków komunikacji. 

5. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: 

5.1. Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju funkcji handlowo-usługowych; 

5.2. Poprawa warunków dla rozwoju turystyki, lokalnego handlu detalicznego  

i gastronomii poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej; 

5.3. Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów wspierających rozwój 

spółdzielni socjalnych, aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych. 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.1. Przezwyciężenie występującego na obszarze „stanu kryzysowego” poprzez 

ograniczenie oraz niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych; 

6.2. Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu o charakterystyczne 

uwarunkowania wewnętrzne; 

6.3. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców; 

6.4. Zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie ubóstwa; 

6.5. Ograniczanie nierówności społecznych, zwiększenie zatrudnienia i integracji 

społecznej; 

6.6. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców, szczególnie ludności należącej 

do grup marginalizowanych, a przez to zwiększanie kreatywności mieszkańców, 

ich zdolności do innowacji; 

6.7. Rozwój zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych, poprzez 

odpowiedni system opiekuńczy i edukacyjny oraz mobilizację  

i aktywizację ludności obszarów zdegradowanych; 

6.8. Wzmocnienie gospodarki lokalnej i regionalnej oraz tworzenie dzięki temu nowych 

miejsc pracy; 

6.9. Modernizacja infrastruktury socjalnej i technicznej; 

6.10. Zachowanie i rewitalizacja budynków oraz obiektów o walorach historycznych, 

kulturowych, architektonicznych i urbanistycznych; 

6.11. Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie przestępczości; 

6.12. Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób niepełnosprawnych; 

6.13. Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów; 

6.14. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta; 
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6.15. Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych w celu 

poprawy uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, 

gospodarczych  

i społecznych; 

6.16. Rewitalizacja i modernizacja ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych; 

6.17. Rewitalizacja i modernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

7. Renowacja i modernizacja substancji budowlanej oraz wzmocnienie funkcji 

mieszkaniowej: 

7.1. Zachowanie, rewaloryzacja i modernizacja substancji budowlanej, w 

szczególności budynków o wartościach i znaczeniu historycznym; 

7.2. Architektonicznym, artystycznym lub przestrzenno-funkcjonalnym; 

7.3. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego i zgodnego 

współistnienia funkcji użytkowych obszaru jako miejsca zamieszkania i pracy; 

7.4. Poprawa jakości obiektów mieszkalnych oraz otoczenia mieszkaniowego. 

8. Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury: 

8.1. Rewitalizacja obiektów związanych z edukacją, nauką i kulturą; 

8.2. Dostosowanie ich wyposażenia do nowoczesnych standardów; 

8.3. Wspieranie współpracy między podmiotami edukacyjnymi a podmiotami 

gospodarczymi poprzez transfer wiedzy i doświadczeń; 

8.4. Dostosowanie obiektów do standardów umożliwiających realizację zadań 

służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, podnoszeniu kompetencji  

i kwalifikacji, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

8.5. Wspieranie i animowanie inicjatyw służących wzmacnianiu kompetencji 

społecznych i zawodowych, dzięki którym mieszkańcy miast objętych programem 

będą mogli stać się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. 

9. Poprawa infrastruktury socjalnej: 

9.1. Wzmocnienie i poprawa oferty wypoczynkowej dzięki modernizacji obiektów  

i terenów sportowo-rekreacyjnych; 

9.2. Poprawa warunków wypoczynku i spędzania wolnego czasu poprzez wspieranie 

inicjatyw dla dzieci, młodzieży i seniorów; 

9.3. Modernizacja i rozbudowa placówek socjalnych i obiektów użyteczności 

publicznej; 

10. Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 

10.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i wykluczeniu społecznemu; 

10.2. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie sieci społecznych, 

aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 
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10.3. Tworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej 

mieszkańców (tworzenie programów, wspieranie inicjatyw itp.). 

 

Wizja obszaru po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych 

1. Obszar społeczny 

W wyniku realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostaną ograniczone negatywne 

zjawiska społeczne wynikające m.in. z bezrobocia i ubóstwa. Działania będą skierowane na 

integrację mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym. Zostaną osiągnięte 

trwałe efekty związane z prowadzoną na szeroką skalę integracją społeczną „grup 

problemowych“ oraz likwidacją dyskryminacji i wykluczeń społecznych. Efekty działań to: 

- poprawa aktywności społecznej mieszkańców, 

- wzrost inicjatyw społecznych, 

- wzrost aktywizacji zawodowej mieszkańców, 

- spadek bezrobocia, 

- poprawa integracji społeczeństwa, 

- poprawa dostępności do usług społecznych. 

Partycypacja społeczna na każdym etapie procesu rewitalizacji miasta Lidzbark 

Warmiński pozwoli na animowanie dialogu publicznego i kreowanie postaw obywatelskich. 

Współpraca interesariuszy zaangażowanych w rewitalizację oraz społeczne skutki działań 

rewitalizacyjnych będą składową w realizacji priorytetu strategicznego regionu Otwarte 

Społeczeństwo.33 

Pozytywnymi skutkami procesu rewitalizowanego będzie podniesienie jakości życia 

mieszkańców i tym samym spełnienie tzw. obietnicy marketingowej zawartej w promowanej 

marce regionu „zdrowe życie, czysty zysk”. 

2. Obszar gospodarczy 

Efektem przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych będzie rozwój 

przedsiębiorczości lokalnej oraz tworzenie nowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenie 

bezrobocia. Wzrost aktywizacji zawodowej mieszkańców zostanie osiągnięty poprzez 

zwiększenie ich kwalifikacji oraz poprawę jakości kształcenia.  

Dzięki rewitalizacji i modernizacji przestrzeni publicznej miasta, wzrosną jej walory  

i zwiększy się jej atrakcyjność dla turystów i mieszkańców. Ponadto poprawie ulegną warunki 

dla lokalizacji funkcji handlowych, usługowych i kulturalnych. W konsekwencji można liczyć 

się  

z trwałym wzmocnieniem lokalnej gospodarki. 

                                                           
33 Priorytet Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 
2025 
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Ożywienie gospodarcze na terenach rewitalizowanych będzie składową w realizacji 

priorytetu strategicznego regionu Konkurencyjna Gospodarka.34 Natomiast współpraca 

Lidzbarka Warmińskiego z pozostałymi miastami Międzynarodowego Stowarzyszenia  

Cittaslow przyniesie pozytywny efekt dając tym samym impuls do dalszego rozwoju sieci  

i popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju, co będzie składową w realizacji priorytetu 

strategicznego regionu Nowoczesne Sieci. 35 

3. Obszar przestrzenno-funkcjonalny 

W wyniku zrealizowanych działań rewitalizacyjnych nastąpi poprawa dostępności  

i jakości infrastruktury publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego, jak również dla 

pozostałych mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Przeprowadzone interwencje przyczynią 

się również do rozszerzenia oferty kulturalnej i poprawią tożsamość lokalną społeczeństwa. 

Ponadto poprzez zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zmniejszy 

się przestępczość wśród dzieci i młodzieży. Realizacja działań rewitalizacyjnych poprawi 

stan zagospodarowania i estetyki przestrzennej miasta oraz zwiększy jego atrakcyjność 

turystyczną.   

Rewitalizacja przestrzeni publicznych będzie stanowić pozytywny sygnał dla 

prywatnych właścicieli usytuowanych na obszarach rewitalizacyjnych i da impuls dla 

kolejnych inwestycji. Profesjonalna realizacja projektów wywoła u lokalnej społeczności 

pozytywne nastawienie do kwestii rewitalizacji i stworzy sprzyjającą atmosferę dla jej 

dalszego wdrażania. W efekcie realizacji przedsięwzięć nastąpi wyraźna poprawa wizerunku 

obszaru rewitalizacji, skutkująca pozytywnymi zmiany na obszarach sąsiednich. 

4. Obszar środowiskowy 

W wyniki przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych nastąpi poprawa środowiska 

naturalnego. Efektem realizacji kompleksowej termomodernizacji budynków będzie 

zwiększenie wydajności energetycznej budynków i tym samym poprawi się stan powietrza 

atmosferycznego. Proekologiczne podejście do rewitalizacji będzie bezpośrednio 

oddziaływać pozytywnie na warunki życia lokalnej społeczności i na atrakcyjność obszaru dla 

turystów  

i inwestorów. 

5. Obszar techniczny 

Poprzez kompleksową termomodernizację nastąpi poprawa zasobów 

mieszkaniowych na obszarze rewitalizowanym. Dodatkowo wraz z zagospodarowaniem 

terenów poprawią się warunki życia mieszkańców i zmniejszy się ich odpływ z miasta.  

                                                           
34 j.w. 
35 j.w. 
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5. Wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Zasadniczym celem działań Programu Rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze  

i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie 

obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, 

edukacyjnych i rekreacyjnych) oraz gospodarczych, a także powiązane z nimi  

i przeprowadzane w tym samym czasie: rozwiązywanie problemów społecznych oraz 

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych. Oznacza to, iż projekty 

realizowane w ramach LPR powinny przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

5.1.  Wykaz podstawowych przedsięwzięć 
 

Nazwa zintegrowanego przedsięwzięcia nr 1:  

Ośrodek aktywizacji zawodowej 

Opis tła ZPI 

Jednym ze skutków ubocznych transformacji po 1989 r. były przemiany na rynku 

pracy w Lidzbarku Warmińskim w sektorze państwowym. Zlikwidowano wiele państwowych 

zakładów pracy m.in. Zakład Farmaceutyczny „Polfa”, Zakłady Radiowe „Kasprzak”, 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zakład Remontu Maszyn. Następstwem było narastające 

bezrobocie i związane z tym zubożenie społeczeństwa, które z upływem lat zaczęło 

przybierać charakter długotrwały. Stan taki doprowadził do kumulacji negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych w mieście, gdzie obok wysokiego bezrobocia i ubóstwa, pojawiły 

się postawy patologiczne związane z uzależnieniem od alkoholu czy przestępczość. Wraz z 

degradacją społeczno-gospodarczą tego obszaru rozwijała się degradacja przestrzenna i 

fizyczna zabudowy. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w wieloletnim zaniedbaniu 

wynikającym  

z chaotycznego planowania przestrzennego oraz braku środków finansowych  

w budżecie Gminy przeznaczonych na renowację istniejącej starej zabudowy czy 

zagospodarowanie niezabudowanych terenów. Degradacja  techniczna, społeczna  

i fizyczna obszaru starego miasta przełożyła się na pogorszenie jakości życia mieszkańców, 

zmniejszenie atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców. Następstwem tych procesów jest 

migracja młodych mieszkańców z miasta, starzenie się społeczeństwa i malejąca liczba 

mieszkańców. 
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Tabela 14. Zintegrowane przedsięwzięcie nr 1 

Tytuł projektu 1.1. 
Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Zjawisko długo utrzymującego się wysokiego bezrobocia niesie 

za sobą niekorzystne skutki społeczne. Konsekwencjami 

bezrobocia jest pogorszenie standardu życia, problemy  

z zagospodarowaniem czasu wolnego, izolacja społeczna, 

ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu politycznym  

i kulturalnym. Pośrednim skutkiem długotrwałego braku pracy 

jest również wzrost przestępczości, alkoholizm, narkomania, 

depresja, przemoc domowa oraz marginalizacja społeczna co 

pogłębia izolację i wykluczenie społeczne. „Przywrócenie” osób 

długotrwale bezrobotnych społeczeństwu jest procesem 

złożonym i wymaga kompleksowych działań. Z jednej strony 

niezbędna jest indywidualna ścieżka aktywizacyjna z drugiej 

jednak działania w szerszym gronie, które pozwolą na 

wykorzystywanie nabytych w procesie aktywizacji kompetencji 

społecznych. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we współpracy  

z MOPSem opracuje schemat działań skierowanych do 

zepchniętych na margines społeczeństwa tak aby mogli oni 

zdobyć nowe kompetencje i podjąć pracę. Będą to między 

innymi warsztaty motywacyjne, autoprezentacji, kompetencji 

społecznych oraz działania związane z rozwiązywaniem 

konfliktów, mediacjami. 

Lokalizacja 
ul. Konstytucji 3 Maja 14-16 

11-100 Lidzbark Warmiński 

Wartość projektu 
(PLN) 

1 300 000,00 

Okres realizacji 2017-2022 

Priorytet 
inwestycyjny 

9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 

zatrudnienie 

Rezultaty  
- włączenie społeczne osób wykluczonych, 

- wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców, 



Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński  
w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

75 

- wzrost kapitału społecznego, 

- wzrost przedsiębiorczości, 

- spadek bezrobocia, 

Wskaźniki rezultatu 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 

z pracującymi na własny rachunek)  

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -  

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

4. Liczba uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału 

w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społ.-

zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub 

podjęli dalszą aktywizację do 3 miesięcy od zakończenia 

udziału w projekcie   

Wskaźniki produktu 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie  

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

Źródło danych 

wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, listy obecności, 

ankiety uczestników, wywiady z uczestnikami, zaświadczenia, 

certyfikaty, umowy, opinie 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do celów 
rewitalizacji 

1.Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

1.2. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami miasta; 

1.3. Wzrost kompetencji społecznej mieszkańców; 

 

2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu 

rewitalizacji: 

2.1.Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej 

ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego 

obszaru; 
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4. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: 

4.3. Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów 

wspierających rozwój spółdzielni socjalnych, aktywizację 

zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.4. Zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie 

ubóstwa, ograniczanie nierówności społecznych, 

zwiększenie zatrudnienia i integracji społecznej; 

6.5. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców, 

szczególnie ludności należącej do grup marginalizowanych, 

a przez to zwiększanie kreatywności mieszkańców, ich 

zdolności do innowacji; 

6.7. Rozwój zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych 

i gospodarczych, poprzez odpowiedni system opiekuńczy i 

edukacyjny oraz mobilizację i aktywizację ludności 

obszarów zdegradowanych; 

6.8. Wzmocnienie gospodarki lokalnej i regionalnej oraz 

tworzenie dzięki temu nowych miejsc pracy; 

 

8. Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury: 

8.5. Wspieranie i animowanie inicjatyw służących wzmacnianiu 

kompetencji społecznych i zawodowych, dzięki którym 

mieszkańcy miast objętych programem będą mogli stać 

się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. 

 

10. Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 

10.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i 

wykluczeniu społecznemu; 

10.2. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie sieci 

społecznych, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu; 

10.3. Tworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu 

poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców (tworzenie 

programów, wspieranie inicjatyw itp.). 
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Tytuł projektu 1.2. 
Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej  -  

adaptacja obiektu 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Na potrzeby Ośrodka zostanie przystosowany obiekt 

mieszczący się w centrum miasta, będący w zasobach gminy. Są 

to zrujnowane niewielkie pomieszczenia mieszczące się na 

zapleczu ul. Konstytucji 3 Maja 16/14. Obiekt ma ok. 100m2,  

w ramach których powstaną sale do indywidualnych zajęć 

terapeutycznych, pomieszczenia administracyjne oraz sanitariaty, 

powierzchnia budynku rozłożona jest na dwa poziomy – parter 

i piętro tak więc część metrażu zajmuje klatka schodowa.  

W ramach przedsięwzięcia Ośrodek zostanie wyposażony w 

sprzęt niezbędny do świadczenia usług oraz zostaną 

zagwarantowane środki na jego funkcjonowanie. 

Lokalizacja 
ul. Konstytucji 3 Maja 16/14 

11-100 Lidzbark Warmiński 

Wartość projektu 
(PLN) 

900 000,00 

Okres realizacji 2017-2018 

Priorytet 
inwestycyjny 

9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Rezultaty  

- poprawa jakości i dostępności oferty usług społecznych, 

- poprawa jakości i dostępności oferty usług edukacyjnych, 

- poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej, 

- wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców, 

- włączenie społeczne osób wykluczonych, 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 

Wskaźniki produktu 
1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach (szt.)  

Rezultaty  

- poprawa jakości i dostępności oferty usług społecznych, 

- poprawa jakości i dostępności oferty usług edukacyjnych, 

- poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej, 

- wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców, 

- włączenie społeczne osób wykluczonych, 
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Źródło danych 
wnioski o płatność, faktury, dokumentacja techniczna, dziennik 

budowlany 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do 

celów rewitalizacji 

2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu 

rewitalizacji: 

2.1.Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej 

ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego 

obszaru; 

4. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: 

4.4. Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów 

wspierających rozwój spółdzielni socjalnych, aktywizację 

zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.2. Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu 

o charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne; 

6.9. Modernizacja infrastruktury socjalnej i technicznej; 

6.12. Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób 

niepełnosprawnych; 

6.13. Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców i 

turystów; 

6.14. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta; 

6.15. Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni 

publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-

funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych i 

społecznych; 

8. Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury: 

8.1. Rewitalizacja obiektów związanych z edukacją, nauką i 

kulturą; 

8.2. Dostosowanie ich wyposażenia do nowoczesnych 

standardów; 

8.4. Dostosowanie obiektów do standardów umożliwiających 

realizację zadań służących zapobieganiu wykluczeniu 
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społecznemu, podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji, 

zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

10. Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 

10.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i 

wykluczeniu społecznemu; 

 

Tytuł projektu 1.3. 
Modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka 

Aktywizacji Zawodowej 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ o długości 

ok 120m obejmować będzie budowę ciągu pieszego, małą 

architekturą oraz oświetleniem ulicznym, obudową śmietników, 

miejscami parkingowymi, a także budową przyłącza wodno-

kanalizacyjnego. Powstająca infrastruktura będzie służyć 

prawidłowej komunikacji (dojścia i dojazdu) do 

zmodernizowanego budynku ośrodka aktywizacji zawodowej przy 

ulicy Konstytucji 3 Maja. Jest to jedyna droga dojazdowa do w/w 

budynku  i obecnie jest nieutwardzona. Brak oświetlenia 

ulicznego w w/w obszarze prowokuje występowanie w tej części 

obszaru podlegającemu rewitalizacji patologicznych zachowań 

społecznych. Modernizacja drogi wraz z infrastrukturą 

okołodrogową umożliwi dojazd do budynku, poprawi jego 

dostępność dla osób niepełnosprawnych i przywróci ten obszar 

mieszkańcom. Modernizacja jedynej drogi dojazdowej jest 

niezbędna do prawidłowego funkcjonowania OAZ a powstające 

tereny zielone (trawniki i nasadzenie drzew i krzewów) przyczynią 

się do uporządkowania przestrzeni miejskiej zgodnie z ideologią 

miasta Cittaslow, miasta dobrego życia. 

Lokalizacja 
ul. Konstytucji 3 Maja 16 

11-100 Lidzbark Warmiński 

Wartość projektu 
(PLN) 

300 000,00 

Okres realizacji 2017-2019 

Priorytet 
inwestycyjny 

9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 



Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński  
w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

80 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Rezultaty  

- powstanie nowej oferty spędzenia czasu, 

- zwiększenie terenów sportowych, 

- poprawa jakości i dostępności miejsc rekreacyjnych, 

- poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzennej 

miasta, 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 

Wskaźniki produktu 
1. Całkowita długość nowych, przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg [km] 

Źródło danych 
wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, dokumentacja 

techniczna, 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.12. Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób 

niepełnosprawnych; 

6.13. Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców i 

turystów; 

 

Tytuł projektu 1.4. 
Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny na odcinku od mostu 

ul. Olsztyńska do mostu ul. Kopernika 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Ośrodek będzie także obejmował swoim wsparciem rodziny osób 

wykluczonych a ponadto będzie animował działania służące 

integracji tychże osób i rodzin z resztą społeczeństwa. W tym celu 

zostanie zagospodarowana dolina rzeki. Zagospodarowanie 

doliny Łyny pozwoli na wykorzystanie lokalnego cennego zasobu 

przyrodniczego jakim jest obszar chronionego krajobrazu. 

Obecnie miasto „jest odwrócone tyłem do rzeki”, teren jest 

zdegradowany i nie wykorzystywany przez mieszkańców. 

Zagospodarowanie pozwoli na utworzenie w bezpośredniej 

bliskości od kompleksu zabytków wspaniałego terenu 

rekreacyjno- turystycznego. Wykonane zostaną umocnienia 

brzegów rzeki narzutem faszynowo-kamiennym, ścieżki 

spacerowe, stałe stoiska zadaszone pełniące funkcję kramów, 

miejsca do urządzenia pikników, siłownia zewnętrzna, miejsce do 
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gry w bule, stałe W-C, fontanna, scena plenerowa, itp. Wszystkie 

działania zostały tak zaplanowane aby miejsce mogło swoją 

atrakcyjnością przyciągnąć mieszkańców. Działania Ośrodka 

zlokalizowane w tym miejscu będą wielotorowe. Po pierwsze na 

terenie rekreacyjnym prowadzone będą regularne działania 

służące aktywizacji ruchowej osób objętych wsparciem ośrodka 

oraz ich rodzin. Będzie to stanowiło element indywidualnej ścieżki 

aktywizacyjnej ponieważ aktywność ruchowa jest ważnym 

elementem wielu terapii (także w przypadku depresji czy 

nałogów). Po drugie realizowane będą działania skierowane do 

szerszej grupy, tak aby integrować mieszkańców a wykluczonych 

objętych wsparciem uczyć kompetencji społecznych w praktyce. 

Będą prowadzone szkolenia ukierunkowane na przywrócenie 

ginących zawodów, mieszczące się w trendzie slow fashion. Po 

trzecie dzięki zadaszonym miejscom handlowym osoby 

wykluczone będą mogły zdobywać doświadczenie handlowe. 

Stragany zostaną im udostępnione, aby mogli sprzedawać towary 

mieszkańcom korzystającym z tych terenów rekreacyjnie lub 

uczestniczących w działaniach Ośrodka skierowanych do 

szerszej grupy mieszkańców. Atrakcyjne miejsce wzdłuż rzeki 

wraz z atrakcyjną infrastrukturą  przyciągnie i zapewni klientów 

osobom wykluczonym korzystającym ze straganów jako 

sprzedawcy. 

Zagospodarowanie brzegów rzeki wraz z nowoczesną 

infrastrukturą umożliwi kompleksowe i efektywne działanie 

skierowane do osób wykluczonych ze względu na długotrwałe 

bezrobocie. 

Lokalizacja teren nad Łyną 

Wartość projektu 
(PLN) 

5 780 000,00 

Okres realizacji 2016-2017 

Priorytet 
inwestycyjny 

6c - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego 

Rezultaty  

- przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych doliny rzeki 

Łyny, 

- wzrost jakości życia mieszkańców zgodnie z filozofią dobrego 

życia miast Cittaslow, 
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- podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu poprzez 

zwiększenie jakości życia w mieście, 

- wzrost kapitału społecznego, 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 

Wskaźniki produktu 1. Długość utworzonych szlaków turystycznych (km)  

Źródło danych 
wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, dokumentacja 

techniczna 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do 

celów rewitalizacji 

Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

1.2. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami miasta; 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego: 

3.1. Zabezpieczenie i ochrona zabytków i obiektów dziedzictwa 

kulturowego; 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.2. Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu 

o charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne; 

6.3. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców; 

6.4. Zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie 

ubóstwa;  

6.5. Ograniczanie nierówności społecznych, zwiększenie 

zatrudnienia i integracji społecznej; 

6.10. Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie przestępczości, 

6.12. Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób 

niepełnosprawnych; 

6.13. Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców  

i turystów; 

6.14. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, 

6.15. Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni 

publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-

funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych  
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i społecznych; 

6.16. Rewitalizacja i modernizacja ogólnodostępnych terenów 

rekreacyjnych; 

9. Poprawa infrastruktury socjalnej: 

9.1. Wzmocnienie i poprawa oferty wypoczynkowej dzięki 

modernizacji obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych; 

9.2. Poprawa warunków wypoczynku i spędzania wolnego 

czasu poprzez wspieranie inicjatyw dla dzieci, młodzieży i 

seniorów; 

 

Nazwa zintegrowanego przedsięwzięcia nr 2:  

Jestem stąd – integracja społeczno-kulturalna mieszkańców w oparciu o 

tożsamość miasta 

Opis tła ZPI 

Lidzbark Warmiński jest tyglem kulturalnym w którym w wyniku zmian historycznych 

na przestrzeni zwłaszcza XIX, XX w. osiedlała się ludność różnych narodowości, głównie 

pochodzenia mazurskiego, ukraińskiego czy polska z okolic Wileńszczyzny. Napływowa 

ludność nie czuła łączności z tradycją i historią miejsca, brak było poszanowania dla 

zastanych zasobów, równocześnie charakteryzowała się  różnorodnością folkloru, kultury i 

tradycji co było często przyczyną konfliktów. Dzisiaj tę różnorodność odkrywamy jako zaletę, 

która może być wykorzystana do integracji społecznej, a jednocześnie jako wartość 

wpisującą się w ideologię miasta Cittaslow. Erozja więzi społecznych jest cechą 

charakterystyczną dla wielu społeczności ery komunikacyjnej. Aktywność życiowa części 

społeczeństwa coraz częściej przenosi się do przestrzeni wirtualnej co dodatkowo pogłębia 

wykluczenie innych. Skutkiem tego jest alienacja, poczucie osamotnienia, nasilające się 

zjawisko depresji, trudności w społecznej komunikacji, niskie kompetencje społeczne co z 

kolei przekłada się na niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców miasta. Atrakcyjna 

oferta kulturalna i rekreacyjna może zapobiec temu negatywnemu zjawisku. Społeczeństwo 

w dobie cyfryzacji i szybkiego przepływu informacji ma ułatwiony dostęp do różnorodnej 

oferty kulturalnej w wirtualnym świecie jednak dlatego „bodźce” realne muszą być równie 

atrakcyjne i różnorodne, aby inicjowały integrację społeczną w świecie rzeczywistym. 

Obszar objęty ZP zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta i w większości 

znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A pod ścisłym nadzorem Warmińsko – 

Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed transformacją obszar ten 
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stanowił centrum społeczno – gospodarcze i kulturalne miasta. Degradacja  techniczna, 

społeczna i fizyczna obszaru starego miasta przełożyła się na pogorszenie jakości życia 

mieszkańców. Zaniedbania w zakresie infrastruktury technicznej doprowadziły do zubożenia 

oferty rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej w mieście. Systematyczna eksploatacja 

istniejących obiektów i przestrzeni publicznych prowadzone bez gruntownych remontów i 

modernizacji przyczyniła się degradacji przez co istniejący potencjał społeczno-kulturalny 

dewaluuje się. Istotnym elementem wpływającym negatywnie na jakość życia mieszkańców i 

obniżającym atrakcyjność miasta jest brak nowoczesnego i plenerowego obiektu, w którym 

mogą odbywać się występy  przeznaczone dla znacznej liczby odbiorców. Do tej pory rolę tą 

pełni zmarniały amfiteatr, który od początku swego istnienia nie przechodził gruntownego 

remontu ani modernizacji i nie odpowiada dzisiejszym standardom dla tego typu obiektów. 

Amfiteatr został rozebrany na potrzeby badań archeologicznych zleconych przez Urząd 

Ochrony  Zabytków. Do tej pory tu odbywał się najstarszy w Polsce ogólnopolski przegląd 

kabaretowy „Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry” transmitowany od ponad 30-lat przez 

telewizję publiczną TVP 1  na całą Polskę. Wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku 

obiekt znajdował się  

w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Biskupów Warmińskich. Brak amfiteatru  zaprzepaści 

między innymi wieloletnie nakłady związane z organizowaniem „Wieczorów”, które oprócz 

swego kulturalnego dorobku stanowią także unikalną promocyjną wizytówkę miasta w skali 

całego kraju. Ponadto amfiteatr był miejscem organizacji wielu innych imprez plenerowych, 

koncertów i widowisk estradowych, które dla wielu mieszkańców miasta, zwłaszcza tych o 

niższym statucie materialnym, były jedyną okazja do skorzystania z oferty kulturalnej. Brak 

amfiteatru definitywnie odbiera im tę szansę. Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński nie stać na 

odbudowę tego obiektu ze środków własnych. Z uwagi na duże znaczenie amfiteatru dla 

miejscowego społeczeństwa wskazane jest pilne przeprowadzenie odbudowy obiektu.  

Tabela 15. Zintegrowane przedsięwzięcie nr 2 

Tytuł projektu 2.1. 
Modernizacja Amfiteatru i Promocja Lidzbarskich Wieczorów 

Humoru i Satyry - podniesienie atrakcyjności społecznej 
przestrzeni  

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Zgodnie z kompleksowym podejściem do zagadnień 

rewitalizacyjnych planowana odbudowa amfiteatru związana jest 

także z aspektem gospodarczym. Projekt zakłada także 

odbudowę przyległej kamieniczki na starych fundamentach 

przeznaczonych na zaplecze amfiteatru. Zostaną tam 

umiejscowione garderoby dla występujących artystów, magazyny 

dla rekwizytów i salka konferencyjna. Ponadto powstanie tam 



Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński  
w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

85 

powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą 

udostępniona podmiotom w drodze konkurencyjnej. 

Lokalizacja Ulica Plac Młyński  

Wartość projektu 
(PLN) 

10 895 000,00 zł                                                             

Okres realizacji 2016-2017 

Priorytet 
inwestycyjny 

9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Rezultaty  

- wzrost jakości życia mieszkańców zgodnie z filozofią dobrego 

życia miast Cittaslow, 

- podwyższenie atrakcyjności estetycznej terenu, 

- integracja społeczna mieszkańców, 

- wzrost atrakcyjności turystycznej, 

Wskaźnik rezultatu Nie dotyczy 

Wskaźnik produktu 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach (szt.) 

Źródło danych 
wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, dokumentacja 

techniczna 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

1. Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.2. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami miasta; 

 

2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu 

rewitalizacji; 

2.1. Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej 

ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego 

obszaru;  

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego: 

3.1. Zabezpieczenie i ochrona zabytków i obiektów dziedzictwa 

kulturowego; 

5. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: 

5.2. Poprawa warunków dla rozwoju turystyki, lokalnego handlu 

detalicznego i gastronomii poprzez rewitalizację przestrzeni 

publicznej; 
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6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.2. Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu o 

charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne; 

6.3. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców; 

6.8. Wzmocnienie gospodarki lokalnej i regionalnej oraz 

tworzenie dzięki temu nowych  miejsc pracy; 

6.9. Modernizacja infrastruktury socjalnej i technicznej; 

6.12. Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób 

niepełnosprawnych; 

6.13. Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców  

i turystów; 

6.14. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta; 

6.15. Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni 

publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-

funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych  

i społecznych; 

8. Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury: 

8.1. Rewitalizacja obiektów związanych z edukacją, nauką  

i kulturą; 

8.3. Dostosowanie obiektów do standardów umożliwiających 

realizację zadań służących zapobieganiu wykluczeniu 

społecznemu, podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji, 

zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

10. Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 

10.3. Tworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia 

tożsamości lokalnej mieszkańców (tworzenie programów, 

wspieranie inicjatyw itp.). 

 

Tytuł projektu 2.2. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej   

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 
Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych 

osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem 
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społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych. 

Lokalizacja ul. Płac Młyński  

Wartość projektu 
(PLN) 

200 000,00 

Okres realizacji 2016-2017 

Priorytet 
inwestycyjny 

9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwia dostępu do zatrudnienia 

Rezultaty  

- podniesie atrakcyjności inwestycyjnej i estetycznej przestrzeni 

społecznej, 

- włączenie społeczne osób wykluczonych, 

- wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców, 

- wzrost kapitału społecznego, 

Wskaźnik rezultatu 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek).  

2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych. 

Wskaźnik produktu 

1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie. 

Źródło danych wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, formularze, 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

1. Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 

5. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: 

5.1. Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju funkcji 

handlowo-usługowych; 

5.2. Poprawa warunków dla rozwoju turystyki, lokalnego handlu 

detalicznego i gastronomii poprzez rewitalizację przestrzeni 

publicznej; 

5.3. Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów 

wspierających rozwój spółdzielni socjalnych, aktywizację 

zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
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10.Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 

10.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych  

i wykluczeniu społecznemu; 

10.2. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie sieci 

społecznych, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu; 

 

Tytuł projektu 2.3. Zagospodarowanie suchej fosy 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Integracji społecznej będą służyły także przestrzenie 

publiczne tzw. Sucha fosa położona pomiędzy ulicami Krzywą i 

Wiślaną.  Jest to pozostałość po fosie okalającej miasto w 

średniowieczu. Obecnie teren jest zdegradowany, porośnięty 

roślinnością. Suchą fosę stanowi zagłębienie terenu o przekroju 

poprzecznym w kształcie trapezu o nachyleniu skarp 45 stopni. Od 

strony ulicy Wiślanej porastają liczne drzewa i krzewy, które swoim 

systemem korzeniowym podtrzymują zbocza. Zagospodarowanie 

„suchej fosy” stworzy możliwości rekreacyjne dla mieszkańców. 

Wyznaczone miejsca do wypoczynku, punkty sprzedaży pamiątek 

będą zachęcały ludzi do kierowania się do tych miejsc. Planuje się 

również oznaczyć w nawierzchniach utwardzonych i terenach 

zielonych przebieg murów obronnych jako ciekawostkę. 

Atrakcyjność tej przestrzeni wygeneruje większy ruch  

i zainteresowanie społeczne co z kolei przełoży się na ożywienie 

gospodarcze tej części miasta. W okresie zimy dodatkową atrakcją 

będzie lodowisko zlokalizowane w suchej fosie od strony ul. 

Krzywej. 

Lokalizacja ul. Wiślana/Krzywa  

Wartość projektu 
(PLN) 

500 000,00 

Okres realizacji 2016-2018 

Priorytet 
inwestycyjny 

9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Rezultaty  - powstanie nowej oferty spędzenia czasu, 
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- zwiększenie terenów wypoczynkowych, 

- poprawa jakości i dostępności miejsc rekreacyjnych, 

- poprawa jakości życia mieszkańców,  

- poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni 

publicznej, 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 

Wskaźniki produktu 
1. Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na 

obszarach miejskich (m2) 

Źródło danych 
wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, statystyki, ankiety z 

mieszkańcami 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

1. Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

1.2. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami miasta; 

1.3. Wzrost kompetencji społecznej mieszkańców; 

 

2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu 

rewitalizacji; 

2.1. Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej 

ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego 

obszaru; 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.2. Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu  

o charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne; 

6.3. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców; 

6.13. Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców  

i turystów; 

6.14. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta; 

6.15. Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni 

publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-

funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych  

i społecznych; 
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6.16. Rewitalizacja i modernizacja ogólnodostępnych terenów 

rekreacyjnych; 

9. Poprawa infrastruktury socjalnej: 

9.1. Wzmocnienie i poprawa oferty wypoczynkowej dzięki 

modernizacji obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych; 

9.2. Poprawa warunków wypoczynku i spędzania wolnego czasu 

poprzez wspieranie inicjatyw dla dzieci, młodzieży  

i seniorów; 

10. worzenie i wspieranie sieci społecznych: 

10.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych  

i wykluczeniu społecznemu; 

 

Tytuł projektu 2.4 Zabezpieczenie murów obronnych 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Przy suchej fosie zlokalizowane są mury obronne, których 

fragment został zrewitalizowany. Cały obszar fosy znajduje się  

w strefie „A i W” ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 

Rewitalizacja pozostałych części murów stanowi kolejne zadanie 

niniejszego zintegrowanego przedsięwzięcia, dzięki któremu uda 

się zapobiec dalszej dewastacji dziedzictwa kulturowego miasta. 

Lidzbark Warmiński to miasto o doskonale zachowanym układzie 

urbanistycznym z XIV i XV wieku. Układ urbanistyczny Lidzbarka 

Warmińskiego związany jest z murami miejskimi, których budowę 

rozpoczęto jeszcze w XIV wieku. Ich pozostałości, baszty i bramy 

oglądać można do dziś. Ze względu na fakt, że tereny znajdują 

się w strefie A ochrony konserwatorskiej, wszystkie działania 

muszą być poprzedzone badaniami archeologicznymi, co w 

sposób znaczący podwyższa koszty inwestycji. Rewitalizacja 

fizyczna murów podniesie spójność i atrakcyjność miasta 

Cittaslow, gdzie tempo życia może jest wolniejsze niż w innych 

ośrodkach miejskich ale za to żyje się w zgodzie z tradycją, 

natura i kulturą  

w poszanowaniu dziedzictwa lokalnego. 
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Mury obronne przy ul. Dębowej w Lidzbarku Warmińskim 

wznoszono do II połowy XIV wieku. Od strony zachodniej, gdzie 

naturalną barierę stanowiła rzeka Łyna, mury były słabsze. Po 

utracie znaczenia fortyfikacji miejskich w wyniku rozwoju techniki 

wojennej, a zwłaszcza artylerii mury straciły znaczenie jako 

fortyfikacja i materiał z nich był wykorzystywany do rozwoju 

miasta. Od strony ulicy Dębowej część murów była wykorzystana 

do budowy domów. Teren jest objęty ochroną konserwatorską. 

Mury przy ulicy Dębowej o konstrukcji kamienno – ceglanej to 

obiekt zabytkowy o znacznym stopniu dewastacji. Nośność 

murów nie jest zagrożona, jednak wymaga pilnych czynności 

konserwacyjnych. Tereny okalające zamek oraz część muru 

obronnego przy zamku stanowią zaniedbany, niewykorzystany 

turystycznie element zabytkowej części miasta. Mur obronny 

znajdujący się na brzegu rzeki Łyny podmywany jest przez wody 

płynące, co powoduje jego dewastację. Mur ma zaburzoną 

statykę oraz liczne uszczerbki. Wyżej opisane obiekty w 

szczególny sposób zostaną wyeksponowane w przestrzeni 

publicznej miasta. W miejscach, gdzie jest to możliwe pod kątem 

spełnienia wymogów ochrony konserwatorskiej zabytków, mury 

obronne zostaną odsłonięte. Pozostałe fragmenty uwidocznione 

zostaną na ulicach i chodnikach poprzez oznaczenie 

historycznego przebiegu układu murów. 

Lokalizacja ul. Dębowa i Plac Kościelny  

Wartość projektu 
(PLN) 

3 000 000,00 

Okres realizacji 2017-2019 

Priorytet 
inwestycyjny 

9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Rezultaty  

- poprawa estetyki przestrzeni publicznej, 

- poprawa świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego 

miasta. 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 

Wskaźniki produktu 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach (szt.)  
 

Źródło danych wnioski o płatność, faktury, dokumentacja techniczna 

Sposób mierzenia monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
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rezultatów post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu 

rewitalizacji; 

2.1. Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej 

ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego 

obszaru 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.2. Przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru w oparciu 

o charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne; 

6.3. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców; 

6.13. Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców  

i turystów; 

6.14. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta; 

6.15. Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni 

publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-

funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych  

i społecznych; 

6.16. Rewitalizacja i modernizacja ogólnodostępnych terenów 

rekreacyjnych; 

 

Tytuł projektu 2.5 
Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych  

w obszarze rewitalizowanym 

Podmioty realizujące 
Wspólnoty Mieszkaniowe 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  

Zakres zadań 

Planuje się kompleksową modernizację energetyczną budynków 

wielorodzinnych na terenie obszaru rewitalizacji (ul. Prosta 15, ul. 

Kasprowicza 12, 14, 16, 18 – własność wspólnot 

mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały oraz ul. 

Legionów 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g i ul. Szwoleżerów 8 będące w 

zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej). Renowacja zabytkowej 

tkanki w najbardziej reprezentacyjnej części miasta podniesie  

potencjał gospodarczy tego miejsca. 

Lokalizacja 

ul. Prosta 15,  

ul. Kasprowicza 12, 14, 16, 18  

ul. Legionów 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g  
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ul. Szwoleżerów 8 

Wartość projektu 
(PLN) 

3 000 000,00 

Okres realizacji 2016-2020 

Priorytet 
inwestycyjny 

4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych  

i w sektorze mieszkaniowym 

Rezultaty  

- poprawa stanu środowiska naturalnego, 

- poprawa stanu technicznego budynków, 

- poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, 

- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, 

Wskaźniki rezultatu 

1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok)  

2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) 

Wskaźniki produktu 

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.). 

2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2)  

3. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

(szt.) 

Źródło danych wnioski o płatność, faktury, audyt energetyczny, sprawozdania 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 

post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

4. Poprawa jakości środowiska naturalnego: 

4.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.3.  Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców, 

 

 

Nazwa zintegrowanego przedsięwzięcia nr 3:  

Bema, Wiejska, Kalinowskiego –  

społeczno – gospodarcza rewitalizacja peryferiów miasta 

Opis tła ZPI 

Obszar objęty niniejszym przedsięwzięciem znajduje się bezpośrednio przy 

zachodniej granicy miasta z Gminą Wiejską Lidzbark Warmiński Sołectwo Pilnik. Przed 

reformą samorządową gmin w 1990 roku wspomniane Sołectwo znajdowało się w granicach 
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administracyjnych miasta. Na terenie Sołectwa znajdowało się Państwowe Gospodarstwo 

Rolne, które stanowiło podstawowe źródła pracy i utrzymania dla mieszkańców obszaru 

objętego rewitalizacją. Po 1990 roku terem Sołectwa został włączony w granice Gminy 

Lidzbark Warmiński, a w następnych latach nastąpił upadek Gospodarstwa Rolnego w 

Pilniku. Tym samym wielu mieszkańców ulicy Wiejskiej, Bema i Kalinowskiego straciło pracę 

i zostało bezrobotnymi. Znajdująca się w tym obszarze Jednostka Wojskowa przeszła 

również reorganizację a jej stan osobowy stopniowo zredukowano o ponad 100 etatów,  

co przyczyniło się do nasilenia i utrwalenia zjawiska bezrobocia, a w konsekwencji 

znacznego obniżenia statusu materialnego. Nasileniu zjawisk negatywnych sprzyja również 

fakt, że ten obszar znajduje się w części peryferyjnej miasta i brak tu zagospodarowanej 

przestrzeni publicznej, miejsc integracji społecznej czy terenów rekreacyjnych (istniejące tu 

dawniej tereny służące rekreacji znajdowały się na prywatnych działkach i zostały kilka lat 

temu zlikwidowane przez właściciela co przyczyniło się  również do likwidacji miejsc pracy 

związanych z usługami typu mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu do rekreacji). 

Mieszkańcy tego obszaru od ponad 20 lat żyją w procesie narastającej degradacji 

społecznej, gospodarczej i fizycznej, co ujemnie wpływa na proces motywacji, postrzeganie 

własnych możliwości przy braku wsparcia ze strony jednostek odpowiedzialnych za taki stan 

rzeczy. Bezsilność wobec własnych możliwości ma wpływ na kształtowanie się postawy 

biernej, zbędnej lub niepotrzebnej. 

          Peryferyjne położenie tych terenów i brak obiektów rekreacyjnych, kulturalnych, 

zagospodarowanych przestrzeni publicznych powoduje, że mieszkańcy rzadko korzystają  

z możliwości rekreacyjnych, aktywnego wypoczynku czy obejrzenia wartościowych wydarzeń 

kulturalnych, gdyż zniechęca ich odległość do instytucji kultury. Wielkość  bezrobocia przy 

braku nakładów finansowych sprzyja rozwojowi degradacji fizycznej nieruchomości 

znajdujących się przy ul. Bema, Kalinowskiego i Wiejskiej. Brak środków finansowych 

powoduje, że nie są remontowane części wspólne domów, brak jest termomodernizacji, 

odświeżania elewacji budynków. Brzydkie, szare budynki, zniszczona elewacja i stolarka 

utwierdzają mieszkańców w przekonaniu, że mieszkają w mniej estetycznej części miasta.  

Tabela 16. Zintegrowane przedsięwzięcie nr 3 

Tytuł projektu 3.1. 
Aktywizacja społeczno – gospodarcza mieszkańców (projekt 

realizowany przez OAZ) 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Zjawisko długo utrzymującego się wysokiego bezrobocia niesie 

za sobą niekorzystne skutki społeczne. Konsekwencjami 

bezrobocia jest pogorszenie standardu życia, problemy z 

zagospodarowaniem czasu wolnego, izolacja społeczna, 
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ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu politycznym i 

kulturalnym. Pośrednim skutkiem długotrwałego braku pracy jest 

również wzrost przestępczości, alkoholizm, narkomania, depresja, 

przemoc domowa oraz marginalizacja społeczna co pogłębia 

izolację  

i wykluczenie społeczne. „Przywrócenie” osób długotrwale 

bezrobotnych społeczeństwu jest procesem złożonym i wymaga 

kompleksowych działań. Z jednej strony niezbędna jest 

indywidualna ścieżka aktywizacyjna z drugiej jednak działania  

w szerszym gronie, które pozwolą na wykorzystywanie nabytych  

w procesie aktywizacji kompetencji społecznych. Ośrodek 

Aktywizacji Zawodowej we współpracy z MOPSem opracuje 

schemat działań skierowanych do zepchniętych na margines 

społeczeństwa tak aby mogli oni zdobyć nowe kompetencje  

i podjąć pracę. Będą to między innymi warsztaty motywacyjne, 

autoprezentacji, kompetencji społecznych oraz działania 

związane z rozwiązywaniem konfliktów, mediacjami. 

Lokalizacja 
ul. Konstytucji 3 Maja 14-16 

11-100 Lidzbark Warmiński 

Wartość projektu 
(PLN) 

400 000,00 

Okres realizacji 2017-2022 

Priorytet 
inwestycyjny 

9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 

zatrudnienie 

Rezultaty  

- włączenie społeczne osób wykluczonych, 

- wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców, 

- wzrost kapitału społecznego, 

- wzrost przedsiębiorczości, 

- spadek bezrobocia, 

Wskaźniki rezultatu 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek)  

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -  

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
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programu 

4. Liczba uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w 

projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społ.-

zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub 

podjęli dalszą aktywizację do 3 miesięcy od zakończenia 

udziału w projekcie   

Wskaźniki produktu 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie  

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem  

w programie 

Źródło danych 

wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, listy obecności, ankiety 

uczestników, wywiady z uczestnikami, zaświadczenia, certyfikaty, 

umowy, opinie 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

1. Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

1.2. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami miasta; 

1.3. Wzrost kompetencji społecznej mieszkańców; 

1.4. Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców; 

 

2. Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu 

rewitalizacji: 

2.1.Wdrożenie kompleksowej koncepcji służącej 

ukierunkowanemu rozwojowi całego przedmiotowego 

obszaru; 

4. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: 

8.5. Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów 

wspierających rozwój spółdzielni socjalnych, aktywizację 

zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

 

7. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.6. Zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie 

ubóstwa, ograniczanie nierówności społecznych, 
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zwiększenie zatrudnienia i integracji społecznej; 

6.7. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców, 

szczególnie ludności należącej do grup marginalizowanych, 

a przez to zwiększanie kreatywności mieszkańców, ich 

zdolności do innowacji; 

8.6. Rozwój zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych  

i gospodarczych, poprzez odpowiedni system opiekuńczy 

i edukacyjny oraz mobilizację i aktywizację ludności 

obszarów zdegradowanych; 

8.7. Wzmocnienie gospodarki lokalnej i regionalnej oraz 

tworzenie dzięki temu nowych miejsc pracy; 

 

9. Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury: 

8.5. Wspieranie i animowanie inicjatyw służących wzmacnianiu 

kompetencji społecznych i zawodowych, dzięki którym 

mieszkańcy miast objętych programem będą mogli stać się 

bardziej konkurencyjni na rynku pracy. 

13. Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 

13.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i 

wykluczeniu społecznemu; 

13.2. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie sieci 

społecznych, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu; 

13.3. Tworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia 

tożsamości lokalnej mieszkańców (tworzenie programów, 

wspieranie inicjatyw itp.). 

 

Tytuł projektu 3.2. Infrastruktura rekreacyjna 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

Zagospodarowanie terenu w pobliżu ul. Wiejskiej, Bema, 

Kalinowskiego na cele rekreacyjne: plac zabaw, siłownia 

zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa, boisko do piłki siatkowej i 

koszykowe, wiata do organizowania pikników na świeżym 

powietrzu.  

Planuje się utworzenie wielofunkcyjnego boiska w skład, którego 
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wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, kort 

tenisowy o nawierzchni ze sztucznej trawy, natomiast o w okresie 

zimowym obiekt będzie pełnił rolę sztucznego lodowiska z 

bandami i siatkami za bramkami. Obiekt będzie ogrodzony, 

oświetlony oraz wyposażony w instalację  nagłaśniającą i 

monitoring. Ustawiony zostanie kontener stanowiący zaplecze 

wypożyczalni łyżew, sprzętu sportowego oraz szlifiernia łyżew.  

Głównym celem obiektu jest zapewnienie prawidłowych 

warunków dla aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawa 

sprawności fizycznej i stanu zdrowia społeczności lokalnej oraz 

promocja aktywnego trybu życia.  

Infrastruktura będzie generowała nowe miejsca pracy  

a operatorem będzie ośrodek aktywizacji zawodowej a po okresie 

trwałości projektu podmiot przedsiębiorstwa społecznego; 

Lokalizacja Ulica Kalinowskiego Lidzbark Warmiński  

Wartość projektu 
(PLN) 

800 000,00 

Okres realizacji 2017-2019 

Priorytet 
inwestycyjny 

9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Rezultaty  

- powstanie nowej oferty spędzenia czasu, 

- zwiększenie terenów sportowych, 

- poprawa jakości i dostępności miejsc rekreacyjnych, 

- poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzennej 

miasta, 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 

Wskaźniki produktu 
Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach 

miejskich (m2) - 1500  

Źródło danych wnioski o płatność, faktury, sprawozdania 

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

1. Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.2. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami miasta; 
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4. Poprawa jakości środowiska naturalnego: 

4.1. poprawa efektywności energetycznej budynków; 

 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.12. Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób 

niepełnosprawnych, 

6.13. Poprawa jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców i 

turystów, 

 

7. Renowacja i modernizacja substancji budowlanej oraz 

wzmocnienie funkcji mieszkaniowej: 

7.4. Poprawa jakości obiektów mieszkalnych oraz otoczenia 

mieszkaniowego. 

 

Tytuł projektu 3.3. 
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych 

budynków przy ul. Kalinowskiego i Wiejskiej 

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

W ramach przedsięwzięcia zostaną zmodernizowane pod 

względem energetycznym budynki mieszkalne będące w gestii 

miasta. Termomodernizacja budynków należących do wspólnot 

mieszkaniowych będzie stanowiła działania komplementarne. 

Lokalizacja ul. Kalinowskiego i Wiejska  

Wartość projektu 

(PLN) 
1 000 000,00 

Okres realizacji 2017-2019 

Priorytet 

inwestycyjny 

4c – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych  

i w sektorze mieszkaniowym 

Rezultaty  

- poprawa stanu środowiska naturalnego, 

- poprawa stanu technicznego budynków, 

- poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, 

- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, 

Wskaźniki rezultatu 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok)  
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2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) 

Wskaźniki produktu 

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.). 

2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2)  

3. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

(szt.) 

Źródło danych wnioski o płatność, faktury, sprawozdania 

Sposób mierzenia 

rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 

post 

Odniesienie do 

celów rewitalizacji 

4. Poprawa jakości środowiska naturalnego: 

4.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

6. Rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznej: 

6.3. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców, 

 

 

Tytuł projektu 3.4. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej   

Podmioty realizujące Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Zakres zadań 

 Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych 

osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych. 

Lokalizacja ul. Płac Młyński  

Wartość projektu 
(PLN) 

200 000,00 

Okres realizacji 2016-2017 

Priorytet 
inwestycyjny 

9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwia dostępu do zatrudnienia 

Rezultaty  

- podniesie atrakcyjności inwestycyjnej i estetycznej przestrzeni 

społecznej, 

- włączenie społeczne osób wykluczonych, 

- wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców, 

- wzrost kapitału społecznego, 

Wskaźnik rezultatu 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie  

z pracującymi na własny rachunek).  
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2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych. 

Wskaźnik produktu 

1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie. 

Źródło danych wnioski o płatność, faktury, sprawozdania, listy  

Sposób mierzenia 
rezultatów 

monitoring bieżący, roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex 
post 

Odniesienie do 
celów rewitalizacji 

1. Wzrost kapitału społecznego mieszkańców miasta 

1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 

5. Wzmocnienie lokalnej gospodarki: 

5.1. Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju funkcji 

handlowo-usługowych; 

5.2. Poprawa warunków dla rozwoju turystyki, lokalnego handlu 

detalicznego i gastronomii poprzez rewitalizację przestrzeni 

publicznej; 

5.3. Stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów 

wspierających rozwój spółdzielni socjalnych, aktywizację 

zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

 

10.Tworzenie i wspieranie sieci społecznych: 

10.1. Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych i 

wykluczeniu społecznemu; 

10.2. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie sieci 

społecznych, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu; 

 

5.2.  Wykaz uzupełniających przedsięwzięć 
 

Tabela 17. Projekty uzupełniające 

L.p. 
Podmiot 

realizujący 
Tytuł projekty Uzasadnienie 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 
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1. 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. 

Renowacja obiektów 
dziedzictwa 

kulturowego na 
cmentarzu 

komunalnym w 
Lidzbarku Warmińskim 

1. Utrwalenie substancji historycznej, 
przywrócenie parametrów 
technicznych i usunięcie przyczyn 
zniszczeń oraz konserwacja 
elementów zespołu cmentarza 
komunalnego w Lidzbarku 
Warmińskim: 
- stacje Drogi Krzyżowej, w tym 
Golgota, Pieta i Grób Pański, 
- ogrodzenie zespołu cmentarza 
komunalnego wraz z bramą od ulicy 
Krasickiego, 
- 28 nagrobków i krzyży.  

2. Przebudowa alejek cmentarnych. 
3. Rewaloryzacja kompozycji zieleni 

historycznego założenia cmentarnego. 
4. Stworzenie zaplecza sanitarnego dla 

turystów, osób odwiedzających groby 
swoich bliskich i dla obsługi 
cmentarza w istniejącej kaplicy 
cmentarnej 

2. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Piotra i 
Pawła 

Renowacja murów 
obronnych przy 
Kościele pw. św. 

Piotra i Pawła 

Mur obronny w części znajdującej się 
przy kościele podmywany jest przez 
wody rzeki Łyny statykę i liczne 
uszczerbki Renowacja będzie odbywała 
się wg wytycznych Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

3. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Piotra i 
Pawła 

Renowacja 
Zabytkowych 
Organów w 

średniowiecznym 
Kościele pw. św. 

Piotra i Pawła 

Zakres zadań: 
- dezynfekcja i czyszczenie organów, 
- prace konserwatorskie instrumentów, 
- konserwacja prospektu organowego. 

4. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Piotra i 
Pawła 

Renowacja wieży 
Kościoła pw. św. 

Piotra i Pawła 

Zakres zadań: 
- dezynfekcja i odtruwanie od 
drzewojadów, 
- wymiana elementów stalowych, 
- wyśmiana pokrycia dachowego, 
- naprawa i uzupełnienie konstrukcji, 
 

5. 
Stowarzyszenie 
„Dom Warmiński” 

Szlaki kulturowe 
Lidzbarka 

Warmińskiego 

Projekt z zakresu dziedzictwa 
kulturowego podzielony na dwa zadania 
wykorzystujące potencjał  i 
predyspozycje obszaru Warmii. 
Dotyczący dwóch szlaków tematycznych, 
prezentujących walory kulturowe i 
elementy dziedzictwa kulturowego 
Warmii. 
 
I Zadanie : „Największa  bitwa wojsk 
napoleońskich na terenie RP” - bitwa pod 
Heilsbergiem  
Zadanie zakłada stworzenie szlaku 
spacerowego i rowerowego wiodącego 
przez tereny związane z bitwą 
napoleońską. Planuje się utworzenie 
szańców i obozowiska do celów 
rekonstrukcji bitwy i jako atrakcja 
turystyczna, a także ustawienie tablic 
informacyjnych z historyczną mapą z 
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zaznaczonymi szańcami i pozycją wojsk, 
opisem bitwy i uczestników bitwy. 
Stworzona zostanie także strona 
internetowa bitwy i wydane zostaną 
materiały informacyjne i promocyjne w 
postaci mapy trasy, przewodnika po 
mieście i okolicy. 
Ustawiona zostanie także tablica 
pamiątkowa i ławeczka przy jednym z 
szańców. 
 
II Zadanie – „Trójkąt Lidzbarski – szlak 
po historycznych fortyfikacjach” 
W 2014 r Nadleśnictwo Orneta 
opracowało trasę pozwalającą poznać 
historię fortyfikacji Trójkąta 
Lidzbarskiego. W chwili obecnej ścieżka 
pod Ornetą o długości 3 km wyposażona 
jest w 12 tablic informacyjnych. 
Planowane zadanie jest kontynuacją 
działań podjętych przez Nadleśnictwo 
Orneta. 
W ramach zadania planuje się 
opracowanie scenariusza i wytyczenie 
szczegółowych ścieżek turystycznych 
dotyczących najciekawszych i najlepiej 
zachowanych fortyfikacji Szlaku Trójkąta 
Lidzbarskiego przebiegającego przez 
m.in. Bornity, Henrykowo, Mingajny, 
Bugi, Ignalin, Workiejmy, Nową Wieś 
Wielką, Wielochowo. 
Planuje się oznakowane szlaku, 
ustawienie tablic informacyjnych,  
uprzątnięcie istniejących schronów   i 
wycinkę roślinności, aby ułatwić dojście 
do obiektów oraz rekonstrukcję 
wyposażenia schronów,  a także 
wyznaczenie miejsc postojowych.   
 
Dodatkowo zostanie stworzona aplikacja 
mobilna z opisem szlaku i  informacjami 
na temat fortyfikacji. Opracowana 
zostanie mapa turystyczna  po uprzedniej 
inwentaryzacji wszystkich powstałych 
obiektów fortyfikacyjnych związanych ze 
szlakiem oraz folder promocyjny w formie 
przewodnika po obiektach ujętych w 
Szlaku Trójkąta Lidzbarskiego, z mapą 
tras zwiedzania wzbogacony 
podstawowymi informacjami 
historycznymi i opisem konstrukcji 
wybranych schronów występujących na 
trasie.   

Budowanie tożsamości regionalnej i kultura 

6. Wolni Prusowie 
Osada staropruska 

Lecbarg 

- przygotowanie terenu 
- budowa replik 

wczesnośredniowiecznych (VIII - XIII 
w.) elementów tj. np. chat, będących 
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rekonstrukcją   wczesnośredniowiecznej 
pruskiej osady, znajdującej (ilość 
obiektów – 3 chaty, wiaty rzemieślnicze 
- 5 sztuk, miejsce spotkań, brama z 
wałami i umocnieniami   obronnymi, 
nabrzeże portowe) na terenie 
niezagospodarowanego półwyspu nad 
rzeką Łyną (okolice Lidzbarskiego 
Domu Kultury, wg. załączonej mapki). 

- utworzenie stałego miejsca warsztatów 
nauki ginących zawodów, takich jak: 
ciesielstwo, układanie dachu ze 
strzechy, budowa domów z naturalnych 
surowców, szkutnictwo, kowalstwo, 
mających na celu w przyszłości 
tworzenie nowych miejsc pracy 
(stworzenie stałego składu 
nadzorującego i prowadzącego 
warsztaty), w przyszłości możliwość 
stworzenia np. stowarzyszenia lub 
spółdzielni socjalnej, ew. stworzenia 
jednostki podległej pod inną jednostkę 
samorządową,  

- powstanie stoczni szkutnictwa 
historycznego zajmującej się budową 
replik słowiańskich, pruskich i 
nordyckich łodzi klepkowych i dłubanek 

- utworzenie warsztatów zajmujących się 
w skansenie pokazami produkcji (o 
charakterze   edukacyjnym) oraz 
wytwórczości kopii zabytków 
archeologicznych (o charakterze 
komercyjnym) w   zakresie: jubilerstwa, 
obróbki bursztynu, garncarstwa, 
tkactwa, kowalstwa, mincerstwa,   
snycerstwa, produkcji dziegciu, 
skórnictwa, rogownictwa. 

- utworzenie podłoża do organizacji 
międzynarodowych, historycznych 
imprez wcześnośredniowiecznych i 
średniowiecznych umożliwiających 
dalszy rozwój i promocję Lidzbarka 
Warmińskiego na arenie polskiej i 
międzynarodowej, prezentujących 
historię miasta, regionu oraz Polski, 
która w zakładanym okresie 
rekonstrukcji m.in. przyjmowała 
chrześcijaństwo, odbywały się misje, 
m.in. św. Wojciecha, krzyżackie itd. 

- możliwość dalszego rozwoju osady, 
rozbudowa, stała działalność w okresie 
umiarkowanie ciepłym (marzec/ 
kwiecień-grudzień) (w okresie zimnym 
zabezpieczona przed dewastacją itp.) 

7. 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 
Lidzbarskiej 

XIX-wieczna wioska 
rzemieślnicza z 

czasów Napoleona 

- stworzenie stałego miejsca, 
upamiętniającego wydarzenia z 1807 
roku. Pod Lidzbarkiem Warmińskim 
odbyła się wtedy największa bitwa w 
kampaniach napoleońskich na 
obecnych terenach Polski. 
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- przygotowanie terenu 
- budowa umocnień - reduta, okopy 
- budowa replik XIX-wiecznych i 

wcześniejszych zabudowań 
gospodarczych chat, kuźni, stolarni, 
zakładu tkackiego itp. które docelowo,  
mogłyby tworzyć wizję XIX-wiecznej 
wioski rzemieślniczej. 

- utworzenie stałego miejsca warsztatów - 
nauki ginących zawodów, takich jak: 
ciesielstwo, , budowa domów z 
naturalnych surowców, kowalstwo, 
tkactwo, krawiectwo, mających na celu 
zdobycie umiejętności, pozwalających 
na uzyskanie w przyszłości miejsca 
pracy 

- utworzenie podłoża do organizacji 
międzynarodowych, historycznych 
imprez XIX-wiecznych, napoleońskich - 
Bitwa pod Heilsbergiem, 
umożliwiających dalszy rozwój i 
promocję Lidzbarka Warmińskiego na 
arenie polskiej i międzynarodowej, 
prezentujących historię miasta, regionu 
oraz Polski, 

- możliwość dalszego rozwoju wioski 
rzemieślniczej, rozbudowa, stała 
działalność, nawet przez cały rok. 

- uczestnicy warsztatów mogliby w ramach 
zajęć tworzyć scenografie niezbędne do 
przeprowadzenia corocznej 
rekonstrukcji Bitwy pod Heilsbergiem. 

8.  
Cyfrowe  Archiwum  

Lokalne 

Projekt  będzie  polegał  na  stworzeniu  
cyfrowego  archiwum, gdzie  mieszkańcy  
udostępnią  materiały  z  życia  miasta  z  
dawnych  lat. Wszystkie  dokumenty  
będą  skanowane, grupowane  i  
udostępnianie  w  formie  cyfrowej  dla  
zainteresowanych. Baza  będzie  
tworzona   z  dokumentów, które  będą  
dostarczone  do   biblioteki, a  będą  
stanowiły  o  historii  materialnej  i  
niematerialnej  naszych  mieszkańców. 
Zakładamy, że  materiały  które  znajdują  
w  archiwach  prywatnych  i  zakładowych  
będą  przyniesione  do  biblioteki  w  celu  
ich  zachowania  dla  potomnych. Są  to   
zdjęcia, zaświadczenia, oświadczenia, 
protokoły, spisy  dokumentów  i  inne  
mówiące  o  historii  ziemi  lidzbarskiej. 
Część  będzie  udostępniona  przez  
internet. 

9. 

Dom Środowisk 
Twórczych "Ratusz" 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. 
Marcina Kromera w 
Lidzbarku 
Warmińskim 

XIII Ogólnopolski 
Przegląd Piosenki  
"Kryształowa Nuta" 

Założenia projektu obejmują rozszerzenie 
formuły Ogólnopolskiego Przeglądu 
Piosenki "Kryształowa Nuta" poprzez: 

- przeprowadzenie kilkudniowych 
warsztatów wokalnych z 
profesjonalnymi trenerami, które 
poprzedzać będą koncert finałowy 
zakwalifikowanych uczestników, 
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- realizację koncertu finałowego z udziałem 
zespołu muzycznego akompaniującego 
na żywo zakwalifikowanym 
uczestnikom, 

- patronat i promocję wydarzenia i 
uczestników przez jedną z 
ogólnopolskich rozgłośni radiowych, 

- możliwość podpisania kontraktu 
płytowego z jedną z wytwórni 
fonograficznych, 

- całkowite pokrycie wszystkich kosztów 
związanych z uczestnictwem w 
przeglądzie, 

10. 
Spółdzielnia socjalna 
Rokosz 

Produkty promujące 
Lidzbark Warmiński 

Projekt przebiegać będzie w formie case 
study, którego tematem będzie 
stworzenie produktów z dziedziny 
designu i rzemiosła przez artystów oraz 
projektantów regionu, dostosowanych do 
produkcji w działającej na terenie 
Lidzbarka Warmińskiego Spółdzielni 
Socjalnej Rokosz. Pierwszym etapem 
przedsięwzięcia, będzie seria otwartych 
dla społeczności wykładów o tematyce 
związanej z Lidzbarkiem Warmińskim, 
jego historią, kulturą, fauną i florą. 
Kolejnym etapem, będzie wspólna 
praca projektowa uczestników: 
projektantów wzornictwa, architekta, 
projektanta krajobrazu, rzeźbiarza oraz 
ceramika, pochodzących lub 
zamieszkujących region Lidzbarka 
Warmińskiego i jego okolic. Pozwoli to na 
zaprojektowanie kreatywnych, 
multidyscyplinarnych rozwiązań z 
dziedziny designu, dostosowanych do 
produkcji w warunkach Spółdzielni 
Socjalnej Rokosz, która będzie 
koordynatorem i gospodarzem 
przedsięwzięcia. Dzięki zapleczu 
warsztatowemu spółdzielni, produkty 
zostaną zrealizowane w formie 
prototypów oraz udokumentowane, aby 
służyć promocji regionu jak i samej 
spółdzielni. Dzięki rewitalizacji budynków 
w ramach LPR w zakresie miasta 
Lidzbark Warmiński, spółdzielnia zyska 
przestrzeń do promocji oraz sprzedaży 
owych produktów w I obszarze 
rewitalizowanym, a ich wytwarzanie 
pozwoli na zatrudnienie kolejnych 
pracowników będących osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 
Co więcej miasto jak i region zyskają 
wizytówkę w formie zaprojektowanych 
produktów, które promować będą miasto 
na targach designu w Polsce i na 
świecie. Podobna inicjatywa, nie miała 
jeszcze miejsca w Polsce i z pewnością 
przyniesie wymierne korzyści zarówno 
dla regionu jak i osobom zatrudnionym w 
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Spółdzielni Socjalnej. 

11. 
Stowarzyszenie 
„Dom Warmiński” 

Po nas coś zostanie – 
śpiewnik warmiński 

W 2008 r - w 700 rocznicę nadania praw 
miejskich Lidzbarkowi Warmińskiemu 
odbył się koncert, podczas którego 
wykorzystano utwory napisane  i 
zaśpiewane przez mieszkańców miasta. 
Były to utwory o tematyce ściśle 
związanej z Warmią, Lidzbarkiem 
Warmińskim, z krajobrazem i historią 
Warmii, z konkretnymi miejscami w 
przestrzeni miejskiej Lidzbarka 
Warmińskiego.  
Planuje się wydanie płyty w ilości około 2 
000 sztuk, nagranie utworów i ich 
promocję. Na płycie znajdzie się około 
10-12 piosenek wykonanych przez 
solistów z towarzyszeniem chóru i 
orkiestry. Dla podkreślenia różnorodności 
Warmii na płycie wykorzystane będzie 
połączenie różnych stylów muzycznych. 
Z obserwacji zgłaszającego ale i z 
wniosków płynących z badań 
warmińskich działaczy wynika, iż 
świadomość regionalna jest słabo 
rozwinięta i wymaga kształtowania.  
Obserwuje się także znikomą ilość 
przedsięwzięć na rzecz popularyzacji 
regionu, kształtujących regionalną 
tożsamość i budujących „zakorzenienie” 
mieszkańców w „małej ojczyźnie” 

12. 
Zespół Tańca 
Ludowego Perła 
Warmii 

Ocalić od 
zapomnienia. 

Tradycyjne metody 
wytwórstwa czepca 

warmińskiego. 

W ramach przedmiotowego projektu 
planowana jest organizacja warsztatów 
wytwórstwa: tradycyjnych czepców 
warmińskich. Specjalistka w tej dziedzinie 
rękodzieła przeprowadzi kurs 
szczegółowy wytwórstwa. Celem 
warsztatów jest przekazanie tej dziedziny 
rękodzieła ludowego młodym pokoleniom 
i ocalenie go przed zaginięciem. Zadanie 
zakłada również: przygotowanie wystawy 
prezentacji najpiękniejszych czepców, w 
formie pokazu mody strojów ludowych z 
Warmii. W efekcie zostanie ocalona od 
zapomnienia metoda wytwórstwa czepca 
warmińskiego. Oferta programowa w 
formie warsztatów skierowana będzie do 
różnych grup wiekowych. Odbiorcami 
zadania będą: młodzi ludzie pasjonujący 
się folklorem i rękodziełem, twórcy ludowi 
pragnący poszerzyć i urozmaicić swoją 
ofertę, specjaliści z zakresu krawiectwa, 
artyści zajmujący się współczesnym 
wzornictwem, mieszkańcy Lidzbarka 
Warmińskiego i okolic. Warsztaty 
prowadzone przez mistrza tradycji 
umożliwią rozpalenie w uczestnikach 
nowej pasji a tym samym przekazania 
niezwykle rzadkiej i zapomnianej formy 
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rękodzieła, którym jest wytwórstwo 
czepców warmińskich. Nietypowego i 
wyjątkowego "reprezentanta" kultury 
warmińskiej, która ze względu na swoją 
bujną historię i trudną do określenia 
przynależność kulturową w te chwili jest 
zapomniana. 
Finalizacja projektu, którym będzie pokaz 
mody warmińskiej umożliwi dotarcie do 
jeszcze większej grupy odbiorców, 
mieszkańców i turystów. Odpowiednia 
promocja w mediach i prezentowanie 
efektów warsztatów w formie fotorelacji 
na stronach internetowych dodatkowo 
poszerzy grono odbiorców. 

13. 
Oranżeria Kultury w 
Lidzbarku 
Warmińskim 

Festiwal Muzyki 
Kameralnej 

Projekt zakłada organizację festiwalu 
muzyki kameralnej, na którym możliwość 
prezentacji otrzymają nie tylko 
profesjonalni muzycy, ale także 
uzdolniona młodzież i dzieci z miasta i 
regionu Warmii i Mazur. 

14. 
Oranżeria Kultury w 
Lidzbarku 
Warmińskim 

Letnia Biblioteka u 
Księcia Biskupa 

Projekt zakłada stworzenie plenerowej 
biblioteki z wykorzystaniem zbiorów 
Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej i 
terenu przyległego do zabytkowego 
pawilonu, w którym biblioteka ma swoją 
siedzibę. Biblioteka plenerowa i czytelnia 
funkcjonować będą w sezonie 
turystycznym – od czerwca – do września  
w latach 2016- 2020  Przewidziane są 
zajęcia artystyczne i edukacyjne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych związane z 
książką i literaturą, powiązane z innymi 
dziedzinami, m.in. poezją śpiewaną, 
Teatrem przy Stoliku. Powstała na 
powietrzu czytelnia wyposażona będzie 
także w stół do gry w szachy, gry 
planszowe. W ramach projektu odbywać 
się będą spotkania w Salonie Literackim 
dla młodzieży i dorosłych. 

15. 
Oranżeria Kultury w 
Lidzbarku 
Warmińskim 

Konkurs i Warsztaty 
Plastyczny „Słowem 

Malowane” 

„Słowem malowane” to Konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz  
warsztaty z ilustratorami książek. 
Zadaniem obydwu przedsięwzięć będzie  
zobrazowanie wierszy jednego z  
polskich literatów: poetów i prozaików, 
którzy wybrani będą jako twórcy 
przewodni. Konkurs i warsztaty zakończy 
czasowa wystawa pokonkursowa oraz 
Salon Ilustratorów, czyli prezentacja 
twórców młodego pokolenia polskich 
ilustratorów. Wystawy odbędą się  w 
Galerii Oranżerii Kultury. 

16. 
Oranżeria Kultury w 
Lidzbarku 
Warmińskim 

Ogrody Sztuki w 
Oranżerii 

Projekt  zakłada różnorodne działania  
artystyczno – literackie; w tym wykłady, 
koncerty, warsztaty skupiające się na  z 
różnych dziedzin sztuk i ogrodu,  Do 
projektu zaangażowani będą 
profesjonaliści z zakresu sztuk 
plastycznych, historii sztuki,  historii 
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ogrodów, hortiterapii, a także 
profesjonalni i amatorscy muzycy. 
Koncerty oraz warsztaty będą odbywać 
się we wnętrzach zabytkowego pawilonu 
ogrodowego lub/i w przynależącym do 
budynku terenie ogrodów barokowych. 

17. 
Oranżeria Kultury w 
Lidzbarku 
Warmińskim 

Wykłady Czwartkowe 

Projekt zakłada realizację wykładów o 
tematyce głównie nawiązującej do 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
regionu Warmii i Mazur. Wykładom 
towarzyszyć będą wystawy, warsztaty 
oraz debaty przeznaczone dla różnych 
grup wiekowych. Spotkania będą się 
odbywać cyklicznie – ok. raz za 2 
miesiące / 6/8 spotkań rocznie . Do 
udziału zaprosimy dorosłych, dzieci z 
opiekunami, a w szczególności młodzież, 
dla której forma wykładów i debaty jest 
rzadko dostępna w miejscu 
zamieszkania. Tematyka i forma spotkań 
będą dopasowane do odbiorców. 

Rewitalizacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy 

18. 
Gmina Miejska 
Lidzbark Warmiński 

Odtworzenie 
zabytkowego Ratusza  

Odbudowa budynku zgodnie z 
zaleceniami Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na podstawie 
istniejącego, który został wybudowany na 
przełomie XIX i XX, a rok 1903 podaje się 
jako oficjalna datę rozpoczęcia 
działalności 

19. 
Gmina Miejska 
Lidzbark Warmiński 

Ratusz serce miasta 

Odbudowa nieistniejącego budynku w 
centrum starego miasta,  który przez lata 
pełnił rolę Ratusza miejskiego. 
Należałoby wykonać badania 
archeologiczne w 2/3 działki na której 
usytułowany był Ratusz, (jedna trzecia 
działki już jest przebadana) 
zaprojektować budynek Ratusza na 
podstawie istniejących materiałów 
źródłowych. Wybudowanie i 
przeznaczenie budynku na Galerię Sztuki 
Współczesnej na parterze i na piętrze 
miejsce na warsztaty twórcze i 
pomieszczenia na mechaniczne lalki, 
które wzorowane będę na np. 
„Koziołkach”  w Poznaniu, czy smoczych 
jamach w Luksemburgu. Takie elementy 
jakby teatr lalek wychodzące z okien 
będą ciekawą atrakcją turystyczną jak 
również wpisują się w element 
dziedzictwa regionu. 

20. 
Wileński 
Muszkieterski Pułk 
 

Stary Ratusz 
miejscem edukacji 

historycznej 

Projekt polega na uzupełnieniu istniejącej 
infrastruktury i zwiększenia możliwości 
Grupy Wileński Muszkieterski Pułk  
w kształtowaniu sfery edukacji i kultury w 
Mieście Lidzbark Warmińskim.  Nowe 
środki pozwolą na propagowanie 
rekonstrukcji historycznej, jako działania 
na rzecz promocji miasta i regionu. Jak 
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również spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców naszego miasta. 
W ramach projektu przewiduje się: 
1. Stworzenie wystawy nawiązującej do 
roku 1807 i bitwy pod Heilsbergiem w 
pomieszczeniach Domu środowisk 
Twórczych  
w Lidzbarku Warmińskim. 
2. Zlecenie uszycia kolejnych strojów 
historycznych wraz  
z oporządzeniem  na potrzeby rozwoju 
grupy aby można było rekrutować 
kolejnych chętnych i aktywizować 
historycznie mieszkańców. 
3. Stworzenie mobilnej platformy 
wystawienniczej aby docierać  
z ekspozycją na teren „starego miasta” 
tak by mogło zobaczyć ją jak najwięcej  
mieszkańców i turystów. 
4. Opracowanie i udostępnienie  oferty 
edukacyjnej dla dzieci  
i młodzieży związanej z zabawami XIX 
wiecznej Europy. Tak by przyciągnąć 
również ten segment odbiorców poza 
okresem wakacyjnym 

21. Powiat Lidzbarski 

Adaptacja poddasza 
bursy na pracownię 

oraz warsztaty  
szkolne przy Zespole 

Szkół i Placówek 
Oświatowych w 

Lidzbarku Warmińskim 
ul. Wierzbickiego 3A 

Celem projektu jest poprawa jakości 
kształcenia zawodowego poprzez 
rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz 
dostosowanie szkolnictwa zawodowego 
do oczekiwań i zapotrzebowania rynku 
pracy . W ramach projektu planowana 
jest budowa: 
- pracowni kosmetyki na potrzeby szkoły 

policealnej w zawodzie: technik usług 
kosmetycznych, 

- pracowni masażu na potrzeby szkoły 
policealnej w zawodzie: technik 
masażysta, 

- pracowni biologiczno – chemicznej na 
potrzeby szkoły policealnej w zawodzie: 
technik usług kosmetycznych, technik 
masażysta, 

- pracowni językowo-komputerowo-
turystycznej na potrzeby szkoły 
policealnej w zawodzie: technik usług 
kosmetycznych, technik masażysta i 
technik obsługi turystycznej. 

Projekt obejmuje również dostawę 
profesjonalnego wyposażenia oraz 
budowę zaplecza socjalno-sanitarnego. 

22. PRIMI BIS Sp. z o.o. 
Rewitalizacja gościńca 

Wysoka Brama 

Konserwacja i rewitalizacja obiektu 
zabytkowego „Wysoka Brama”, który 
teraz nie jest wykorzystywany 
turystycznie i gospodarczo.  Poszerzenie 
oferty turystycznej przez przystosowanie 
obiektu do prowadzenia działalności 
turystycznej i kulturalnej.  
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23. Podmiot gospodarczy Co za szycie ! 

Projekt będzie polegał na stworzeniu 
studia krawieckiego będącego zapleczem 
dla młodych polskich projektantów 
współpracujących z tym miejscem. W 
planach jest organizacja cyklicznych 
warsztatów w skład, których wchodziły 
będą: pokaz mody kolekcji Firmy Royal 
Duds, wystawy związane tematycznie z 
modą, warsztaty projektowania mody, 
takie imprezy będą otwarte dla 
wszystkich chętnych mieszkańców i 
turystów. Będzie to promocja dla firmy 
produkującą odzież jak również dla 
krawcowych pracujących tu na miejscu. 
Budynek,  w której będzie się mieściła 
firma musi zostać wyremontowany, 
następnie stworzona przestrzeń do 
pracy, a teren wokół zaadoptowany na 
ogród stanowiący integralne miejsce dla 
pokazów mody w przestrzeni zielonej. 
Bardzo ważną sprawą jest lokalizacja 
samego budynku przeznaczonego do 
remontu, bo znajdującego  się w 
najbliższym sąsiedztwie 
średniowiecznego Zamku – obecnie 
siedziby Muzeum Warmii i Mazur 
oddziału w Lidzbarku Warmińskim. Oferta 
programowa w formie pokazu mody, 
warsztatów projektowania mody, 
skierowana będzie do różnych grup 
wiekowych. Odbiorcami zadania będą: 
młodzi ludzie pasjonujący się 
malarstwem, modą, z różnych środowisk, 
mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i 
okolic. Warsztaty prowadzone przez 
specjalistów i pasjonatów umożliwią 
rozbudzenie w uczestnikach chęci i 
ambicji do pracy,  a tym samym 
przekazania niezwykle ciekawej pracy, 
której jest  projektowanie  ubrań i szycie.   

24. 
Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika 

Uaktywnienie 
nieczynnego 

obserwatorium 
astronomicznego przy 
Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika 

Adaptowany na początku lat 90. XX w. do 
funkcji przyszkolnego obserwatorium 
astronomicznego budynek gospodarczy 
znajdujący się na tzw. zielonym boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Lidzbarku Warmińskim (ul. Szkolna 2) 
nigdy nie zadziałało w planowanej roli z 
racji wadliwego wykonania montażu 
kopuły (nie obraca się). Dodatkowo 
funkcja obserwatorium w tym miejscu 
straciła rację bytu ze względu na 
rozświetlenie południowego horyzontu 
światłami osiedla mieszkaniowego, jakie 
wyrosło przy ul. Leśnej. Obecnie budynek 
wykorzystywany jest tylko jako magazyn 
sprzętu sportowego a kopuła 
obserwatorium pełni rolę punktu 
odniesienia i modelu Słońca w grze 
miejskiej "W pogoni za Kopernikiem". Tę 
ostatnią funkcję można by wzmocnić i 
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uatrakcyjnić udostępniając budynek 
uczniom, mieszkańcom oraz turystom i 
umieszczając w nim specjalny teleskop 
słoneczny pozwalający oglądać 
powierzchnie naszej dziennej gwiazdy i 
zjawiska tam zachodzące. Powstałby w 
ten sposób nowy punkt atrakcji 
turystycznej pełniący zarazem funkcje 
dydaktyczne. Obsługą sprzętu 
zajmowaliby się uczniowie szkolnego 
koła astronomicznego wraz z opiekunem. 
Realizacja tego przedsięwzięcia 
wiązałaby się z wcześniejszym remontem 
budynku, naprawieniem mechanizmu 
obrotowego kopuły, zakupem 
odpowiedniego teleskopu słonecznego i 
jego montażem. 

25. 

 
 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa   
„WARMIA” 

Rewitalizacja 
społeczna i techniczna 

oś. legionów – 
szwoleżerów 8 w 

obszarze rewitalizacji 
miasta Lidzbarka 
Warmińskiego. 

- adaptacja w pawilonie handlowo-
usługowym przy ul. szwoleżerów 8 
przestrzeni bramy ok. 70m2 na świetlicę 
osiedlową z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych i emerytów 
wymagającym pomocy w życiu 
codziennym ( osoby sprawne 
pomagałyby osobom potrzebującym 
pomocy ). wyposażenie tej świetlicy  
kilkoma stanowiskami dostępu do 
internetu oraz stoliki i krzesła z 
możliwością wypicia kawy lub herbaty; 
- zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy, budowa sieci burzowej i 
sanitarnej w celu odprowadzenia wód 
opadowych. uzupełnienie polbruku i 
dojścia do świetlicy; przygotowanie 
powierzchni do ewentualnego 
wystawienia stołów z parasolami. 
- rewitalizacja drogi pożarowej przy 
budynku legionów 1g (ułożenie polbruku). 
zabezpieczenie skarpy murkiem 
dekoracyjnym oraz wymiana ławek; 
- wyposażenie placu zabaw w 
nowoczesne urządzenia zabawowe; 
- budowa siłowni zewnętrznej obok placu 
zabaw oraz utwardzenie powierzchni pod 
siłownią; 
- remont i wyposażenie boiska. 

Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
edukacja 

26. 
Gmina Miejska 
Lidzbark Warmiński 

Klub wsparcia rodziny 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie 
dostępu do usług społecznych 
skierowanych do rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
Działania realizowane w ramach Klubu: 
2.1.1.1. Indywidualne poradnictwo 

psychologiczne 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestnika, mające na celu udzielenie 
porady dotyczącej działań, jakie 
uczestnik może samodzielnie podjąć w 
celu rozwiązania problemu, wzmocnienie 
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motywacji do zmiany 
2.2. Warsztaty psychoedukacji 

rodzinnej 
inspirowanie do świadomego i 
odpowiedzialnego wpływania na życie 
rodzinne, rozwijanie umiejętności 
wychowawczych 
3. „Szkoła dla rodziców” 
podniesienie kompetencji 
wychowawczych, budowanie relacji 
pomiędzy rodzicem a dzieckiem, 
pogłębienie świadomości i wiedzy na 
temat własnego stylu wychowawczego, 
rozwijanie umiejętności rozwiązywania 
problemów, konfliktów 
4. Psychopedagogiczna pomoc rodzinie 
zidentyfikowanie i omówienie problemu z 
rodziną, poszukiwanie rozwiązań i 
nowych metod postępowania, 
planowanie działań w formie treningu 
zadaniowego dla całej rodziny 
5. Warsztaty odkrywania własnego 
potencjału poprzez relacje społeczne 
aktywizacja społeczna oparta na 
praktycznym ćwiczeniu nowych wzorców 
zachowań i umiejętności w innych niż 
dotychczas kontekstach życiowych i 
społecznych, zdolność budowania i 
wykorzystywania kapitału społecznego w 
procesie realizacji celów osobistych i 
zawodowych, wzmocnienie 
proaktywności oraz poczucia 
samoskuteczności w radzeniu sobie z 
problemami życia codziennego 
6. Praca socjalna ukierunkowana na 
pomoc rodzinie w przezwyciężeniu 
trudnej sytuacji życiowej z 
wykorzystaniem elementów TSR i KGR 
 7. Zapewnienie opieki nad osobami 
zależnymi tj. zorganizowanie zajęć dla 
dzieci i młodzieży (zajęcia plastyczne, 
taneczne, sportowe). 
8. Integracja poprzez zoorganizowanie 
pikniku rodzinnego 
 
Klub Wsparcia Rodzin będzie działał 3 
razy w tygodniu po 4 godziny dziennie 

27. 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Lidzbarku 
Warmińskim 

Aktywizacja osób 
młodych 

pozostających bez 
pracy w powiecie 

lidzbarskim 

Realizowane instrumenty i usługi rynku 
pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

28. 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Lidzbarku 
Warmińskim 

Aktywizacja 
zawodowa osób w 

wieku powyżej 29 roku 
życia w powiecie 

lidzbarskim 

Realizowane instrumenty i usługi rynku 
pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 
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29. Powiat Lidzbarski 

Budowa warsztatów  
szkolnych przy 
Zespole Szkół 
Zawodowych w 

Lidzbarku Warmińskim 
ul. Orła Białego 5 

Celem projektu jest poprawa jakości 
kształcenia zawodowego poprzez 
rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz 
dostosowanie szkolnictwa zawodowego 
do oczekiwań i zapotrzebowania rynku 
pracy . W ramach projektu planowana 
jest budowa warsztatów  o kierunku 
szkolenia w branży:                       
1. Warsztat mechaniczny  (ślusarz,  
spawacz, tokarz)                             
2. Warsztat stolarski (stolarz)   
3. Warsztat budowlany (murarz-tynkarz) 
4. Warsztat naprawy samochodowej 
(mechanik samochodowy)             
5. Stanowisko diagnostyczne dla 
(kontroli pojazdów)                          
6. Biuro diagnostyki pracownia 
edukacyjna                         
Projekt obejmuje również dostawę 
profesjonalnego wyposażenia zarówno 
do pracowni praktycznych jak i do 
pracowni teoretycznych. 

30. Gimnazjum nr 2 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów 
gimnazjum z obszaru 

rewitalizacji 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez zajęcia dla uczniów w 
szczególności z obszaru rewitalizacji 
doskonalące kompetencje wykorzystując 
metodę badawczą, projektu oraz gry i 
zabawy ze szczególnych uwzględnieniem 
zastosowania zdobytej wiedzy i 
umiejętności w praktyce w przyszłości.  
Dodatkowo w ramach projektu będą 
prowadzone zajęcia wyrównawcze dla 
uczniów słabszych, jak również z 
orzeczeniem lub opinią PPP, która zaleca 
udział w tego typu zajęciach. 
Ponadto dla dzieci zdolnych będą 
prowadzone specjalne zajęcia. 

31. 

Dom Środowisk 
Twórczych "Ratusz" 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. 
Marcina Kromera w 
Lidzbarku 
Warmińskim 

Rozbudowa pracowni 
multimedialnej o 

profesjonalne studio 
fotograficzne wraz z 

wyposażeniem i 
obsługą 

Założenia projektu obejmują rozbudowę 
istniejącej pracowni multimedialnej o 
profesjonalne studio fotograficzne: 
- stworzenie stanowiska pracy dla osoby, 
pod opieką której znajdowała się będzie 
pracownia oraz sprzęt fotograficzny 
- zakup profesjonalnego sprzętu 
fotograficznego (aparaty, lampy, tła, 
programy do obróbki graficznej itp.) 
- cykliczne przeprowadzanie warsztatów 
fotograficznych 
- stworzenie stałej grupy uczestników, w 
szczególności zaproszenie do projektu 
osób zamieszkałych w obszarach 
objętych rewitalizacją społeczną 
- udział w konkursach fotograficznych 
- pomoc instytucjom społecznym, 
miejskim i in. Przy sporządzaniu 
dokumentacji fotograficznej wybranych 
przedsięwzięć, obiektów itp. 
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32. Grupa Rokosz 
Utworzenie Spółdzielni 

Socjalnej Rokosz 

Spółdzielnia socjalna zorientowana 
będzie na pracę w dziedzinie 
projektowania społecznie 
zaangażowanego, nastawionego na 
tworzenie rozwiązań w zakresie 
problemów społecznych i ekologicznych. 
Grupa założycielska składa się z 
architekta, projektantów, rzeźbiarza oraz 
socjologa. Inicjatywa, zrzeszająca 
specjalistów tych dziedzin jest innowacją 
zarówno w regionie, jak i kraju i pozwoli 
na tworzenie rozwiązań prawdziwie 
wieloaspektowych o dużym wpływie na 
walory kulturalne gminy. 
Spółdzielnia zlokalizowana będzie w 
gminie Lidzbark Warmiński. Działalność 
spółdzielni jako twórców czerpie z 
bogatej historii miasta, z jego potencjału 
społecznego oraz przyrodniczych i 
architektonicznych walorów, co przejawia 
się także w organizacji wydarzeń 
kulturalnych oraz 
prowadzeniu multidyscyplinarnych 
warsztatów twórczych. 
Jako spółdzielnia oferować będziemy 
synergię architektury, wzornictwa, sztuki 
oraz socjologii zarówno przy tworzeniu 
koncepcji jak i wykonywaniu produktów 
czy obiektów o charakterze artystycznym 
oraz użytkowym. Zajmiemy się 
organizacją wydarzeń kulturalnych, 
naukowych oraz warsztatów z zakresu 
naszych profesji dla dzieci i dorosłych. 
We współpracy z lokalnymi władzami 
oraz przedsiębiorcami spółdzielnia 
będzie porządkować oraz kształtować 
przestrzeń publiczną miasta poprzez 
projektowanie i wykonywanie małej 
architektury. 

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 

33. 
Gmina Miejska 
Lidzbark Warmiński 

Góra Krzyżowa bis 

Wykonanie tras do narto- i łyżworolek, 
tras do narciarstwa biegowego i 
zjazdowego. Ponadto planuje się budowę 
infrastruktury o charakterze 
rekreacyjnym: siłownia zewnętrzna, stok 
naturalny, pumptrack, taras widokowy, 
lodowisko, ścianki wspinaczkowe. 

34. 
Gmina Lidzbark 
Warmiński 

Modernizacja placu 
manewrowego przy 

budynku Urzędu 
Gminy w Lidzbarku 

Warmińskim na 
działce Nr 32 

- utwardzenie placu 
- wykonanie parkingu 
- modernizacja i remont garaży 

35. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Bezpieczny 
przedszkolak – 

bezpieczny uczeń 

W ramach projektu zostaną wykonane 
trzy działania: 
1. Wykonanie ogrodzenia placówek 

szkolnych  (ZSP i Gimnazjum nr 2) – 
rezultatem będzie poprawa 
bezpieczeństwa w czasie przerw 
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międzylekcyjnych i zmniejszenie 
liczby przypadków dewastacji mienia 
szkolnego; 

2. Wykonanie i montaż wiaty 
edukacyjnej – wzbogacenie oferty 
edukacyjnej poprzez organizowanie 
zajęć przyrodniczych i ekologicznych 
poza salą lekcyjną; 

3. Wykonanie placu zabaw przed 
budynkiem szkolnym – wzbogacenie 
oferty spędzenia wolnego czasu. 

36. 

Szkoła Podstawowa 
nr. 3 im. Ignacego 
Krasickiego w 
Lidzbarku 
Warmińskim 

Skok po zdrowie – 
projekt budowy bieżni 

tartanowej wraz z 
rozbiegiem i 

piaskownicą do skoku 
w dal oraz placu 

zabaw 

Przedmiotem projektu jest budowa bieżni 
tartanowej wraz z rozbiegiem i 
piaskownicą do skoku w dal oraz placu 
zabaw, pozwalającego na aktywnie 
spędzanie wolnego czasu dzieci 
młodszych. Działania podjęte podczas 
realizacji projektu spowodują 
zagospodarowanie niewykorzystanego 
terenu wokół szkoły. 

37. 
Spółdzielnia Socjalna 
Rokosz 

Nasze podwórko 

Projekt opiera się na idei wspólnej pracy 
mieszkańców celem podniesienia jakości 
estetycznej oraz użytkowej przestrzeni 
publicznej w Lidzbarku Warmińskim. 
Przedsięwzięcie będzie miało charakter 
cykliczny, za każdym razem odbywając 
się na innym osiedlu miasta. Mieszkańcy 
osiedli, zawiadomieni poprzez plakaty 
oraz kanały promocji grupy Rokosz 
(strona internetowa, facebook), a także 
Gazetę Lidzbarską, spotkają się 
określonego dnia na swoim podwórku, 
aby wspólnie pracować nad 
upiększeniem oraz ulepszeniem wspólnej 
przestrzeni. Działania koordynowane 
będą przez multidyscyplinarną grupę 
Rokosz, składającą się z architekta, 
projektantów oraz artystów, którzy wraz z 
pomocą socjologa przeprowadzą proces 
uprzątnięcia przestrzeni i pomogą 
mieszkańcom w organizacji pracy. 
Zależnie od poszczególnych miejsc, 
przed podjęciem działań z mieszkańcami 
grupa Rokosz przygotuje projekty m.in 
stworzenia prostych mebli miejskich, 
przygotowania terenu pod nasadzenia 
roślinne i innych udogodnień najbardziej 
odpowiadających charakterowi 
poszczególnych osiedli. 

38. 
Spółdzielnia Socjalna 
Rokosz 

Estetyka przestrzeni 
publicznej szyldy 

wzdłuż ulicy 
Powstańców 
Warszawy 

Estetyka miasta ma bezpośredni wpływ 
na jakość życia jego mieszkańców. Jeżeli 
jest ona zadbana, harmonijna stanowi 
jego wizytówkę i budzi dumę 
mieszkańców. Historyczna tkanka 
architektoniczna Lidzbarka Warmińskiego 
jest jego niezwykle cennym atutem i 
stanowi o jego wartości, zarówno dla 
mieszkańców jak i turystów 
odwiedzających miasto. Wyjątkowo 
uczęszczana ulica Powstańców 
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Warszawy, usytuowana pomiędzy 
dwoma ważnymi zabytkami: Wysoką 
Bramą oraz Zamkiem Biskupów 
Warmińskich jest szczególnie istotną w 
tym kontekście przestrzenią. 
Niestety jest ona zdominowana przez 
“krzyczące”, mało estetyczne banery, 
szyldy i witryny. Prowadzi to do obniżenia 
atrakcyjności turystycznej miasta oraz ma 
ujemny wpływ na wrażliwość estetyczną 
mieszkańców. Projekt polega na 
zaprojektowaniu, wykonaniu i wymianie 
szyldów wzdłuż ulicy Powstańców 
Warszawy w Lidzbarku Warmińskim 
przez członków Spółdzielni Socjalnej 
Rokosz oraz studentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Towarzyszące 
temu procesowi rozmowy oraz 
współpraca na poziomie koncepcyjnym z 
właścicielami lokali i sklepów, skłoni ich 
także do większej dbałości o jakość 
estetyczną witryn oraz reklam, którymi 
firmują swoje przedsiębiorstwa. Projekty 
Szyldów wzbogacą wizerunek miasta, z 
poszanowaniem historycznego 
charakteru miejsca oraz interesów 
właścicieli szyldów. 

39.  

Zabytki i sztuka 
nowoczesna 

wyznacznikiem 
współczesności! 

W ramach przedmiotowego projektu 
planowana jest organizacja warsztatów 
tworzenia murali miejskich w 
infrastrukturze miasta Lidzbark 
Warmiński. Stworzenie projektu 
powstania murali miejskich, które wpisały 
by się w krajobraz miasta nadając mu 
nowoczesny wygląd jednocześnie nie 
ingerując w klasyczny układ zabudowy 
miejskiej. Powstanie takich murali było by 
okazja do podkreślenia wielorakości 
kulturalnej miasta, nadało by mu 
nowoczesnego charakteru z 
zachowaniem walorów turystycznych 
zabytkowej zabudowy miasta. 
Ulokowanie takich murali na budynkach 
częściowo zniszczonych, zaniedbanych 
zapomnianych mogło by podnieść ich 
atrakcyjność inwestycyjną. Oferta 
programowa w formie warsztatów 
skierowana będzie do różnych grup 
wiekowych. Odbiorcami zadania będą: 
młodzi ludzie pasjonujący się 
malarstwem, grafiką współczesną, 
architekturą z różnych środowisk, 
mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i 
okolic. Warsztaty prowadzone przez 
specjalistów i pasjonatów umożliwią 
rozpalenie w uczestnikach nowej pasji a 
tym samym przekazania niezwykle 
ciekawej  i nowoczesnej formy sztuki, 
którym jest malowanie murali ściennych. 
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Efektywność energetyczna 

40. Powiat Lidzbarski 

Modernizacja 
energetyczna budynku 
przy ul. Wyszyńskiego 

20 w Lidzbarku 
Warmińskim wraz z 

wymianą źródła ciepła 

Celem projektu jest ograniczenie strat 
ciepła, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych CO2 i  
zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej  poprzez wykonanie działań 
zmierzających do  
poprawy efektywności energetycznej. W 
ramach realizacji projektu planowane 
jest: 
- zmiana źródła ciepła poprzez 
podłączenie budynku do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, 
- remont elewacji, 
- ocieplenie fundamentów, 
- częściowa wymiana stolarki okiennej, 
- remont stolarki drzwiowej, 
- kapitalny remont dachu, 
- wymiana instalacji c.o., 
- wymiana instalacji elektrycznej, 
- wymiana oświetlenia na LED. 

41. Powiat Lidzbarski 

Kompleksowa 
modernizacja 

energetyczna budynku 
Specjalnego  Ośrodka 

Szkolno -
Wychowawczego w 

Lidzbarku Warmińskim 
, w tym wymiana 

oświetlenia na  LED. 

Celem głównym projektu jest 
ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne 
wykorzystanie energii cieplnej i 
elektrycznej poprzez modernizację 
energetyczną budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. 
Realizacja przedmiotowego projektu 
spowoduje ograniczenie 
zapotrzebowania na ciepło w budynku 
użyteczności publicznej poprzez 
docieplenie ścian zewnętrznych, ścian 
piwnic, naprawę obróbek blacharskich na 
dachu, wymianę instalacji C.O oraz 
ograniczenie zapotrzebowania na 
energię elektryczną dzięki wymianie 
oświetlenia na ledowe.   

42. Powiat Lidzbarski 

Kompleksowa 
modernizacja 

energetyczna budynku 
Zespołu Szkół i 

Placówek 
Oświatowych w 

Lidzbarku Warmińskim 
wraz z wymianą jego 
oświetlenia na  LED 

Celem głównym projektu jest 
ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne 
wykorzystanie energii cieplnej poprzez 
termomodernizację budynku Zespołu 
Szkół i Placówek Oświatowych. 
W ramach realizacji projektu planowane 
jest: 
- remont elewacji, 
- ocieplenie fundamentów, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- remont stolarki drzwiowej, 
- kapitalny remont dachu, 
- wymiana instalacji c.o., 
- wymiana instalacji elektrycznej, 
- wymiana oświetlenia na ledowe.  
 
Realizacja przedmiotowego projektu 
spowoduje ograniczenie 
zapotrzebowania na ciepło w budynku 
użyteczności publicznej oraz 
ograniczenie zapotrzebowania na 
energię elektryczną 
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43 Podmiot gospodarczy 
Rewitalizacja obiektu 

przy ulicy 
Wyszyńskiego 2b 

Termomodernizacja budynku, remont 
dachu i elewacji , która poprawi 
wizerunek budynku znajdującego się w 
bezpośrednim sąsiedztwie  zamku, 
amfiteatru miejskiego.  
Stworzenie mieszkania i miejsca o 
charakterze usługowym będącego 
zapleczem dla młodych  firm  
współpracujących z tym miejscem.  
Budynek,  w której będzie się mieściła 
firma musi zostać wyremontowany, 
następnie stworzona przestrzeń do pracy 
, a teren wokół zaadoptowany na ogród 
stanowiący integralne miejsce do pracy w 
przestrzeni zielonej. Bardzo ważną 
sprawą jest lokalizacja samego budynku 
przeznaczonego do remontu , bo 
znajdującego  się w najbliższym 
sąsiedztwie średniowiecznego Zamku – 
obecnie siedziby Muzeum Warmii i Mazur 
oddziału w Lidzbarku Warmińskim. Oferta 
programowa w formie pokazów, 
warsztatów, skierowana będzie do 
różnych grup wiekowych. Odbiorcami 
zadania będą: młodzi ludzie pasjonujący 
się malarstwem, modą z różnych 
środowisk, mieszkańcy Lidzbarka 
Warmińskiego i okolic. Warsztaty 
prowadzone przez specjalistów i 
pasjonatów umożliwią rozbudzenie w 
uczestnikach chęci i ambicji do pracy,  a 
tym samym przekazania niezwykle 
ciekawej pracy.   

44. 
Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. 
Kopernika 25 

Na tyłach ogrodów 
Krasickiego 

W ramach  projektu odbędzie się 
termomodernizacja budynku ,  szereg 
działań  takich jak remont budynku , 
wystawa fotograficzna dotycząca 
architektury Lidzbarka Warmińskiego,  
wystawa w ogrodzie , teatralna sztuka 
uliczna , otwarte ogrody dla sąsiadów i 
mieszkańców Lidzbark Warmińskiego ,  a 
wszystko to skupione na terenie 
przyległym do budynku i wewnątrz niego.  
Idea polega na tym, by znosić podziały  i 
stereotypy. By bez „natarczywości” 
doprowadzać do spotkania z architekturą,  
z  kulturą, ze sztuką.  Projekt  , w ramach 
którego miały by się odbyć działania  jest 
akcją interdyscyplinarną. W założeniu 
jest zniesienie podziału między twórcą a 
odbiorcą, odejście od dyskursu: my 
artyści, wy - wykluczeni. 

Ochrona środowiska 

45. 
Spółdzielnia Socjalna 
Rokosz 

Landart sztuka ziemi 
w trosce o zagrożone 

gatunki 

Przedsięwzięcie będzie miało charakter 
cykliczny i odbędzie się w formie 
warsztatów na świeżym powietrzu, 
prowadzonych przez artystów 
zatrudnionych w Spółdzielni Socjalnej 
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Rokosz. Skierowane jest do dzieci we 
wszystkich grupach wiekowych oraz ich 
rodziców. Polegać będzie na 
wspólnej realizacji dzieł z dziedziny 
landartu sztuki ziemi, opartej na 
tworzeniu obrazów z materii organicznej, 
np. patyków, kamieni, ziemi, traw itp. 
Tematem prac, będą zagrożone gatunki 
regionu, wybrane na podstawie 
dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej 
na obszarach Natura 2000. Pięć spotkań, 
z których każde dotyczyć będzie 
kolejnego gatunku, rozpocznie się 
krótkim wykładem traktującym o ekologii, 
przyrodniczej specyfice omawianego 
gatunku i jego miejscu w ekosystemie 
oraz kulturze. Następnie dzieci wraz z 
rodzicami otrzymają instrukcję wspólnych 
działań. Przygotowany wcześniej na 
obszarach zielonych znajdujących się w I 
i II obszarze przeznaczonym 
dorewitalizacji obrys zwierzęcia będzie 
wspólnie wypełniany materią organiczną, 
aby po skończonych warsztatach stał się 
wielkoformatowym obrazem lub rzeźbą. 
Będzie on w pełni biodegradowalny, a 
jego zanikanie stanie się dodatkowym 
symbolicznym aspektem tematu 
przedsięwzięcia. Przebieg 
oraz efekt projektu zostaną 
udokumentowane zarówno z ziemi jak i z 
lotu ptaka. Powstałe fotografie posłużą 
do zorganizowania wystaw w 
Lidzbarskim Domu Kultury oraz galerii 
hotelu Krasicki znajdującym się w Zamku 
Biskupów Warmińskich w Lidzbarku 
Warmińskim, dzięki czemu informacje na 
temat zagrożonych gatunków zostaną 
rozpowszechnione wśród mieszkańców 
miasta oraz turystów odwiedzających 
region. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji społecznych 
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6. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców 

i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy 

w proces rewitalizacji 

Prace nad „Ponadlokalnym programem rewitalizacji sieci miast Cittaslow” rozpoczęły 

się w lipcu 2013 roku. Udział w programie zadeklarowały wszystkie miasta województwa 

warmińsko – mazurskiego, będące członkami sieci Cittaslow. Początkowo były to władze 9 

miast: Biskupca, Bisztynka, Gołdapi, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, Nowego Miasta 

Lubawskiego, Olsztynka, Reszla i Rynu. Po otrzymaniu 9 listopada 2013 r. członkostwa  

w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow przez Barczewo i Dobre Miasto oraz 5 

kwietnia 2014 r. przez Pasym, Górowo Iławeckie i Nidzicę liczba miast biorących udział  

w programie zwiększyła się do 14. 

Współpraca przedstawicieli miast sieci odbywała się w formie spotkań i konsultacji, 

które miały miejsce w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  

w Olsztynie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

w Olsztynie. 

W celu zapewnienia współpracy pomiędzy władzami poszczególnych gmin  

i społeczeństwem zostały powołane na poziomie poszczególnych gmin grupy robocze do 

spraw rewitalizacji. Z każdej grupy wyłoniono przedstawiciela do grupy roboczej na poziomie 

sieci Cittaslow. Efektem prac grup roboczych było wypracowanie zintegrowanych projektów 

inwestycyjnych. 

Partycypacja społeczna stanowi niezbędny element w tworzeniu programów 

rewitalizacji dla problemowych i często zdegradowanych obszarów miast, ponieważ zmiany, 

jakie na nich zachodzą, dotykają bezpośrednio zamieszkałą na ich terenach społeczność. 

Bezpośrednie włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji stwarza możliwość 

dyskusji na otwartym forum, wymianę poglądów czy zaproponowanie rozwiązań dla 

obszarów kryzysowych każdego programu. Warunkiem dobrej dyskusji jest jednak 

świadomość społeczeństwa o procesie rewitalizacji, o jego znaczeniu i skutkach, jakie za 

sobą niesie. Odnowione obszary powinny być „żywe”, tzn. społeczność lokalna na tych 

obszarach musi akceptować przeprowadzane zmiany, powinna tworzyć pewną wspólnotę i 

to zarówno podczas przeprowadzania operacji rewitalizacyjnej (jako najważniejszy, podmiot  

w prowadzonych procesach), jak i po zakończeniu takich działań. Dlatego tak istotna jest rola 

jednostek samorządów jako realizatorów i częściowo wykonawców programów rewitalizacji, 

które zapewniają mieszkańcom odpowiednią informację o działaniach i krokach, jakie 

zamierzają podjąć w stosunku do obszarów kryzysowych. 
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Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji  

w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo  

w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. 

Zgodnie z Zarządzeniem NR SE.0050.10.2015.MG Burmistrza Lidzbarka 

Warmińskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie składu osobowego Komitetu ds. 

rewitalizacji Miasta Lidzbark Warmiński w perspektywie programowo-finansowej Unii 

Europejskiej 2014-2020 powołano Komitet ds. rewitalizacji Miasta Lidzbark Warmiński 

w perspektywie programowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. W skład Komitetu 

wchodziło 14 osób reprezentujących różne środowiska mieszkańców. Z dniem 30 marca 

2016r. zgodnie z Zarządzeniem NR SE.0050.39.2016.MG zmienił się skład Komitetu. 

Obecny skład Komitetu:  

1. Sebastian Kuźniewski – koordynator – Zastępca Burmistrza 

2. Tadeusz Makiewicz - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 

3. Agnieszka Żejmo-Rekść – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 

4. Elwira Borkowska - Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 

5. Mieczysław Sosna – Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Urząd Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 

6. Andrzej Kędzierski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim 

7. Józef Kurtno - Radny Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim 

8. Marek Grzmiączka - Radny Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim 

9. Iwona Łagocka – Radna Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim 

10. Stefania Skrodzka – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” 

11. Tomasz Frączak - Przedsiębiorca 

12. Jerzy Niedźwiedzki- Przedsiębiorca 

13. Stanisław Rynkiewicz – Dyrektor Cech rzemiosła i przedsiębiorczości w Lidzbarku 

Warmińskim 

14. Jerzy Wiśniewski – Przedstawiciel organizacji pozarządowej  

15. Rafał Pliszka – Przedstawiciel organizacji pozarządowej 

16. Damian Kardymowicz – Przedstawiciel organizacji pozarządowej 

W celu zapewnienia udziału społeczeństwa w procesie rewitalizacji, w 2015 r. 

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Lidzbark 

Warmiński został umieszczony na stronach internetowych gminy i poddany procesowi 

konsultacji społecznych. Dodatkowo w ramach konsultacji zorganizowano spotkania: 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3361&w=Lidzbarku&s=5016
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3361&w=Lidzbarku&s=5016
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3361&w=Lidzbarku&s=5016
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- 14.04.2015 r. spotkanie z mieszkańcami miasta; 

- 15.04.2015 r. spotkanie z przedsiębiorcami; 

- 20.04.2015 r. spotkanie z członkami Komitetu ds. rewitalizacji Miasta Lidzbarka 

Warmińskiego.  

Z powyższych spotkań sporządzono oddzielne protokoły. 

Podczas konsultacji społecznych projektu Ponadlokalnego programu rewitalizacji 

sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Lidzbark Warmiński zgłoszono uwagi, które 

ostatecznie uwzględniono. 

 Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Lidzbark 

Warmiński został uchwalony Uchwałą NR X/76/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku 

Warmińskim z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu „Ponadlokalny program 

rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Lidzbark Warmiński". 

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow został udostępniony 

wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie internetowej 

www.cittaslowpolska.pl oraz na stronach internetowych gminy.  

W marcu 2016 r Gmina miejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do aktualizacji 

Ponadlokalnego program rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Lidzbark 

Warmiński na wniosek o poszerzenie obszarów rewitalizowanych oraz ze względu na  

dostosowanie elementów programu do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020. O rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach 

aktualizacji dokumentu zawiadomiono społeczeństwo poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w 

prasie oraz  ogłoszenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i 

oficjalnej strony internetowej Lidzbarka Warmińskiego www.lidzbarkw.eu. Różne formy 

ogłoszenia skutkują powiadomienia o konsultacjach większej liczby interesariuszy. Wraz z 

informacją o aktualizacji dokumentu, rozpoczętych konsultacjach zamieszczono również 

zaproszenie do składania fiszek projektowych do programu oraz zaproszono interesariuszy 

na spotkanie informacyjne w dniu 30 marca 2016 r. 

Interesariuszami rewitalizacji są: 

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego; 

- pozostali mieszkańcy gminy; 

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

http://www.cittaslowpolska.pl/
http://www.lidzbarkw.eu/
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- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

- organy władzy publicznej; 

- inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

W spotkaniu informacyjnym wzięło udział 21 osób (lista obecności), którzy 

reprezentowali różne instytucje publiczne i stowarzyszenia w Lidzbarku Warmińskim.  

W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz i Zastępca Burmistrza oraz Radni Miasta. 

Spotkanie prowadził ekspert zewnętrzy z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Olsztynie, który wyjaśnił nową definicje rewitalizacji zgodnie  

z Wytycznymi i Ustawą o rewitalizacji, przedstawił obszar rewitalizacji i Zintegrowane 

przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, a następnie odpowiadał na zadawane 

pytania. Do przedstawionych zagadnień nikt nie zgłosił uwag. Owocem spotkania było 

zgłoszenie do 5 kwietnia 2016 r. 45 projektów komplementarnych do projektów wpisanych do 

uchwalonego programu rewitalizacji. Następnie w ramach konsultacji społecznych 

wywieszono na stronie internetowej proponowane projekty oraz wskazano możliwość 

zapoznania się z nimi w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim przez 21 dni od daty 

przystąpienia do konsultacji tych projektów.  

Podczas aktualizacji dokumentu współpracowano z Urzędem Miasta, Starostwem 

Powiatowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Komendą Powiatową Policji, Miejską Biblioteka Publiczną oraz Ośrodkiem Sportu i 

Rekreacji. Dzięki ich udziałowi pozyskano rzetelne i prawdziwe dane dotyczące sfery 

społecznej, gospodarczej, przestrzennej i technicznej Lidzbarka Warmińskiego i wyznaczono 

obszary rewitalizowane. Dodatkowo prowadzono indywidualne rozmowy z mieszkańcami 

miasta dotyczące problemów społecznych i komfortu życia mieszkańców w Lidzbarku 

Warmińskim. 

Konsultacjom społecznym poddany zostanie również Projekt Lokalnego Programu 

Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji 

sieci miast Cittaslow, a ewentualne zgłoszone uwagi będą rozpatrywane i wyszczególnione  

w wywieszonym na stronie internetowej w Raporcie z konsultacji społecznych.  

Proces przygotowania (diagnozowanie i programowanie) programu rewitalizacji 

kończy się uchwałą o przyjęciu poniższego dokumentu. 

Jednakże partycypacja społeczna będzie występować również w fazie wdrożeniowej: 

raz na rok planuje się spotkanie z interesariuszami, na których omawiane będą bieżące 

działania w realizacji, przedstawianie osiągniętych wskaźników oraz informowanie  

o problemach podczas wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ponadto Gmina 

miejska umożliwi społeczeństwu współdziałanie i kontrolę obywatelską. 
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Dodatkowo Komitet ds. Rewitalizacji będzie spotykał się co najmniej raz na kwartał  

i aktualizował katalog fiszek projektowych.
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7. Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji 

Każdy projekt rewitalizacyjny wymaga finansowania, dlatego też należy 

przeanalizować wszystkie możliwości finansowania wykazanych inicjatyw. Podstawowe 

źródła finansowania zadań zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta 

Lidzbark Warmiński, to:  

1. krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym:  

- środki pochodzące z funduszy unijnych w nowym okresie programowania na lata 

2014-2020 (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 

Społeczny),  

- inne zagraniczne środki finansowe,  

- krajowe środki finansowe (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej).  

2. środki własne budżetowe na realizację zadań własnych Gminy, w tym: 

- dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień, 

- subwencja ogólna (część oświatowa), 

- dochody własne. 

3. komercyjne instrumenty finansowe, w tym:  

- pożyczki i kredyty bankowe,  

- poręczenia, 

- gwarancja.  

4. środki innych uczestników (partnerów) procesu wdrażania programu rewitalizacyjnego,  

w tym sektora prywatnego. 

Najważniejszym źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są fundusze 

unijne zapisane w dokumencie: Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - 

Umowa Partnerstwa (dot. polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki 

rybołówstwa). Działania rewitalizacyjne mogą być finansowane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, jak również z krajowych środków 

operacyjnych (KPO): Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Istotnym elementem, który należy także uwzględniać w strukturze finansowania 

rewitalizacji, są środki na działania społeczne, którymi dysponują urzędy pracy, ośrodki 

pomocy społecznej, centra oraz instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej i in. 
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Podobnie należy postrzegać instytucje rządowe i samorządowe oraz ich oddziały, 

dysponujące instrumentami i środkami mogącymi stanowić ważny komponent  

w finansowaniu rewitalizacji (np. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Fundusz Dopłat, 

program Mieszkanie dla Młodych, program społecznego budownictwa mieszkań na wynajem 

o umiarkowanym czynszu, rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego, programy 

typu: LEMUR, KAWKA, BOCIAN, SOWA, środki wspierające przedsiębiorczość, Program 

„Świetlica-Dzieci-Praca”, projekty pilotażowe „Aktywny samorząd” itd.).36 Dodatkowym 

źródłem finansowania inwestycji jest Fundusz Kościelny i środki ministerialne. 

Tabela 18. Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński 

L.p. Nazwa projektu 
Wartość 
projektu  

[PLN] 
Źródła finansowania 

Ośrodek aktywizacji zawodowej 

1.1. 

Utworzenie Ośrodka Aktywizacji 
Zawodowej - Aktywizacja osób 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

1 300 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

1.2. 
Utworzenie Ośrodka Aktywizacji 
Zawodowej  - adaptacja obiektu 

900 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

1.3. 
Modernizacja wewnętrznej drogi 
dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji 
Zawodowej 

300 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

1.4 

Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny 
na odcinku od mostu na ul. Olsztyńskiej 
do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku 
Warmińskim 

5 780 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

Jestem stąd – integracja społeczno-kulturalna mieszkańców  
w oparciu o tożsamość miasta 

 
2.1. 

Modernizacja Amfiteatru i Promocja 
Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry 
– podniesienie atrakcyjności społecznej 
przestrzeni 

10 895 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

2.2. 
Wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej   

200 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

                                                           
36 Krajowa Polityka Miejska 2023 
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2.3 Zagospodarowanie suchej fosy 500 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

2.4. Zabezpieczenie murów obronnych 3 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

2.5. 
Modernizacja energetyczna budynków 
wielorodzinnych w obszarze 
rewitalizowanym 

3 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

Bema, Wiejska, Kalinowskiego –  
społeczno – gospodarcza rewitalizacja peryferiów miasta 

3.1. 
Aktywizacja społeczno – gospodarcza 
mieszkańców (projekt realizowany przez 
OAZ) 

400 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

3.2. Infrastruktura rekreacyjna 800 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

3.3. 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnych budynków 
przy ul. Kalinowskiego i Wiejskiej 

1 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

3.4. 
Wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej   

200 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

Projekty uzupełniające 

1. 
Renowacja obiektów dziedzictwa 
kulturowego na cmentarzu komunalnym 
w Lidzbarku Warmińskim 

1 476 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

2. 
Renowacja murów obronnych przy 
Kościele pw. św. Piotra i Pawła 

3 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

3. 
Renowacja Zabytkowych Organów w 
średniowiecznym Kościele pw. św. Piotra 
i Pawła 

1 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

4. 
Renowacja wieży Kościoła pw. św. Piotra 
i Pawła 

500 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

5. Szlaki kulturowe Lidzbarka Warmińskiego 756 450,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 
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6. Osada staropruska Lecbarg 307 500,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

7. 
XIX-wieczna wioska rzemieślnicza z 
czasów Napoleona 

246 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

8. Cyfrowe  Archiwum  Lokalne 123 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

9. 
XIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki  
"Kryształowa Nuta" 

184 500,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

10. Produkty promujące Lidzbark Warmiński 36 900,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

11. 
Po nas coś zostanie – śpiewnik 
warmiński 

92 300,00 

 
Dofinansowanie EU/ 

dofinansowanie z innych 
źródeł zewnętrznych/ 

środki własne - 

12. 
Ocalić od zapomnienia. Tradycyjne 
metody wytwórstwa czepca 
warmińskiego. 

61 500,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

13. Festiwal Muzyki Kameralnej 492 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

14. Letnia Biblioteka u Księcia Biskupa 98 400,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

15. 
Konkurs i Warsztaty Plastyczny „Słowem 
Malowane” 

73 800,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

16. Ogrody Sztuki w Oranżerii 123 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

17. Wykłady Czwartkowe 123 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

18. Odtworzenie zabytkowego Ratusza 9 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

19. Ratusz serce miasta 24 600 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

20. 
Stary Ratusz miejscem edukacji 
historycznej 

18 450,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 
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21. 

Adaptacja poddasza bursy na pracownię 
oraz warsztaty  szkolne przy Zespole 
Szkół i Placówek Oświatowych w 
Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego 
3A 

2 880 998,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

22. Rewitalizacja gościńca Wysoka Brama 5 535 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

23. Co za szycie ! 282 900,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

24. 

Rewitalizacja społeczna i techniczna oś. 
legionów – szwoleżerów 8 w obszarze 
rewitalizacji miasta Lidzbarka 
Warmińskiego 

800 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

25. 

Uaktywnienie nieczynnego 
obserwatorium astronomicznego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika 

1 476 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

26. Klub wsparcia rodziny  

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

27. 
Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie lidzbarskim 

1 312 400,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

28. 
Aktywizacja zawodowa osób w wieku 
powyżej 29 roku życia w powiecie 
lidzbarskim 

2 580 579,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

29. 
Budowa warsztatów  szkolnych przy 
Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku 
Warmińskim ul. Orła Białego 5 

11 500 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

30. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów gimnazjum z obszaru 
rewitalizacji 

1 476 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

31. 
Rozbudowa pracowni multimedialnej o 
profesjonalne studio fotograficzne wraz z 
wyposażeniem i obsługą 

369 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

32. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej Rokosz 123 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

33. Góra Krzyżowa bis 6 000 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

34. 
Modernizacja placu manewrowego przy 
budynku Urzędu Gminy w Lidzbarku 
Warmińskim na działce Nr 32 

1 845 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 
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35. 
Bezpieczny przedszkolak – bezpieczny 
uczeń 

212 175,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

36. 

Skok po zdrowie – projekt budowy bieżni 
tartanowej wraz z rozbiegiem i 
piaskownicą do skoku w dal oraz placu 
zabaw 

86 100,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

37. Nasze podwórko 73 800,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

38. 
Estetyka przestrzeni publicznej szyldy 
wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy 

92 250,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

39. 
Zabytki i sztuka nowoczesna 
wyznacznikiem współczesności! 

86 100,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

40 

Modernizacja energetyczna budynku przy 
ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku 
Warmińskim wraz z wymianą źródła 
ciepła 

984 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

41 

Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku Specjalnego  
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w 
Lidzbarku Warmińskim, w tym wymiana 
oświetlenia na  LED. 

984 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

42 

Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych w Lidzbarku 
Warmińskim wraz z wymianą jego 
oświetlenia na  LED 

1 476 000,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki publiczne 

43 
Rewitalizacja obiektu przy ulicy 
Wyszyńskiego 2b 

344 400,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

44 Na tyłach ogrodów Krasickiego 553 500,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

45 
Landart sztuka ziemi w trosce o 
zagrożone gatunki 

24 600,00 

Dofinansowanie EU/ 
dofinansowanie z innych 

źródeł zewnętrznych/ 
środki własne 

Źródło: opracowanie własne 
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8. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  

i funduszy na obszarze objętym programem 

rewitalizacji 

Jednym z ważnych aspektów wdrażania programu rewitalizacji jest jego 

komplementarność. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 wymogiem koniecznym dla wspierania projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach: 

przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł 

finansowania. 

Zasada komplementarności pomiędzy różnymi projektami rewitalizacyjnymi jest 

realizowana przy użyciu różnych mechanizmów (narzędzi) - odpowiednio do konkretnego 

wymiaru komplementarności: 

Komplementarność przestrzenna 

Wyszczególnione projekty do realizacji w ramach niniejszego Programu będą 

realizowane przede wszystkim na wyznaczonych obszarach i są odpowiedzią na główne 

problemy występujące na ich terenie. Efekty realizacji będą odczuwalne nie tylko na danym 

obszarze, ale również dla mieszkańców niezamieszkałych na obszarach rewitalizowanych  

i tym samym nie będę pogłębiać się stany kryzysowe w innych częściach Lidzbarka 

Warmińskiego. 

Ponadto niektóre projekty zgłoszone podczas konsultacji społecznych będą 

realizowane poza obszarami rewitalizowanymi, ale będą również oddziaływać na 

mieszkańców zamieszkałych na terenach objętych procesem rewitalizacji. Będą to projekty 

komplementarne do planowanych do realizacji projektów na obszarach rewitalizowanych. 

Zaplanowane projekty wzajemnie się dopełniają przestrzennie oraz zachodzi między 

nimi efekt synergii. Realizacja projektów skutkuje wykonaniem określonej wizji Lidzbarka 

Warmińskiego w 2023 r., tj. ożywanie społeczno-gospodarcze miasta. Dodatkowo projektami 

komplementarnymi do zaplanowanych podstawowych przedsięwzięć to: Lidzbarski Festiwal 

Folkloru w ramach Niedzieli Cittaslow, który będzie odbywał się w amfiteatrze miejskim 

(Obszar I) oraz Piknik kulinarno – rekreacyjny (Obszar II). 

Dodatkowo zagospodarowanie przestrzeni publicznej do pełnienia nowych funkcji 

powinno być poprzedzone analizą decyzji przestrzennych wraz ze skutkami zmiany 

przeznaczenia terenu. 
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Biorąc pod uwagę wskazane projekty został spełniony wymóg zapewnienia 

komplementarności. 

Mechanizmy komplementarności przestrzennej to: schematy ideowe organizacji 

przestrzennej projektów, koncepcje zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

Komplementarność problemowa 

Zaplanowane projekty wzajemnie się dopełniają tematycznie, sprawiając, że  Lokalny 

Programu Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński będzie oddziaływać na obszar 

rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, 

przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). 

 Realizacja dopiero wszystkich projektów w ramach Zintegrowanych przedsięwzięć 

pozwoli w pełni osiągnąć zakładane cele. Pozostałe projekty również są komplementarne 

względem siebie – ich cele zakładają m.in. wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego 

poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego w Lidzbarku Warmińskim, wzrost tożsamości 

lokalnej, aktywizację zawodową i społeczną poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń dla 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowane przedsięwzięcia 

dopełniają się tematycznie i w efekcie końcowym będą skutkowały kompleksowym 

rozwiązaniem problemów występujących na obszarach zdegradowanych bądź znaczącym 

zmniejszeniem ich skali. 

W aspekcie komplementarności problemowej istotne jest określenie efektów 

rewitalizacji. Dlatego też w niniejszym dokumencie wskazano do każdego projektu pożądane 

rezultaty wynikające z jego realizacji, które ułatwiają wybór odpowiednik wskaźników 

osiągnięcia celów. 

Dodatkowo istnieją powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami 

gminy wpisanych w inne dokumenty Lidzbarka Warmińskiego (np. Plan Rozwoju Lokalnego 

Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020, Plan zagospodarowania przestrzennego). 

Mechanizm komplementarności problemowej zastosowany w LPR określa 

powiązania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy oraz 

zwiększa dopasowanie tematyczne projektów realizowanych przez inne podmioty. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalnej 

W ramach Programu zaprojektowano odpowiedni system wdrażania i zarządzania 

programem rewitalizacji, który został osadzony w systemie zarządzania rozwojem gminy 

oraz zostanie wykazana w strukturze organizacyjnej gminy Grupa robacza ds. rewitalizacji. 

System pozwoli na efektywne współdziałanie na rzecz rewitalizacji różnych instytucji oraz 

wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. Ponadto powołano Komitet ds. Rewitalizacji, 
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który pełni forum dialogu i współpracy, który odpowiedzialny jest m.in. za aktualizowanie 

katalogu projektów i monitorowanie przebiegu procesy rewitalizowanego. 

Szczegółowa procedura wdrażania LPR znajduje się w dalszej części niniejszego 

opracowania. 

Komplementarność międzyokresowa 

Analizując działania zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta 

Lidzbark Warmiński 2005-2013, które nie zostały zrealizowane z różnych powodów (np. 

wydłużone procedury), należałoby uwzględnić je w poniższym dokumencie. Projekty te mają 

kluczowe znaczenie dla kompleksowej rewitalizacji miasta np. modernizacja amfiteatru. 

Należy również poszerzyć listę przedsięwzięć (zwłaszcza w sferze społeczno-kulturowej) 

komplementarnych z projektami zrealizowanymi w ramach poprzedniego LPR.  

Ponadto można wykazać komplementarność międzyokresową Zintegrowanego 

przedsięwzięcia nr 2 – projekt 2.3. Zagospodarowanie suchej fosy z murami obronnymi 

(zlokalizowane przy suchej fosie), których fragment został wcześniej zrewitalizowany. 

Dodatkowo projekt „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na cmentarzu 

komunalnym w Lidzbarku Warmińskim” jest niejako dopełnieniem projektu już 

zrealizowanego „Renowacja letniego pałacu „Oranżerii” Biskupa Ignacego Krasickiego, wraz 

z zagospodarowaniem terenów wokół oraz zakup wyposażenia”. Innym projektem, który 

będzie komplementarny do już zrealizowanego projektu pn. „Kajakiem po Warmii” to 1.3. 

„Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny na odcinku od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu 

na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim” 

Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński 

będą finansowane z różnych instrumentów wsparcia (m.in. EFRR, EFS - pod warunkiem 

otrzymania dofinansowania), bez ryzyka podwójnego dofinansowania. Innym źródłem 

finansowania rewitalizacji jest budżet gminy lub środki własne innych podmiotów 

realizujących przedsięwzięcia oraz środki zewnętrzne z innych źródeł. 
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9. System wdrażania programu rewitalizacji 

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński jest częścią 

Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow, który jest dokumentem 

określającym cele  

i programy działań na kilka lat i w związku z tym wymaga systematycznej pracy nad jakością  

i spójnością realizowanych zadań. Realizacja głównego programu obejmującego 14 miast 

wymaga określenia zasad wdrażania wynikających z niego projektów i przedsięwzięć 

inwestycyjnych.  

Proces wdrażania programu jest zadaniem złożonym, wymagającym dobrego 

przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z interesariuszami. Wdrożeniu 

Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow towarzyszyć będzie jego 

ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, 

skutkach i publicznym odbiorze.  

 Rolę Koordynatora programu pełni Stowarzyszenie Polskich Miast Sieci Cittaslow. 

Stowarzyszenie może zlecić wykonywanie określonych obowiązków podmiotom 

zewnętrznym.  

Koordynator odpowiada za wdrożenie całego programu. Do zadań Koordynatora 

należy w szczególności: 

- zatwierdzenie Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow po 

zatwierdzeniu jego części składowych przez gminy; 

- podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą na realizację Ponadlokalnego programu 

rewitalizacji sieci miast Cittaslow; 

- w przypadku konieczności - dokonywanie okresowej aktualizacji programu; 

- co najmniej raz na pół roku zebranie od gmin informacji dotyczących stopnia realizacji 

poszczególnych Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych i sporządzenie raportu  

z realizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow a następnie 

przekazanie go do Instytucji Zarządzającej. 

Za realizację zadań w zakresie poszczególnych miast sieci CITTASLOW 

odpowiedzialne będą gminy. Do zadań poszczególnych gmin będzie należało  

w szczególności: 

- zatwierdzenie Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie 

danego miasta; 

- zapewnienie udziału społeczeństwa na każdym etapie wdrażania zintegrowanych 

przedsięwzięć inwestycyjnych. Właściwy proces wdrażania programu wymaga 
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połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji i osób. Ponadlokalny program 

rewitalizacji sieci miast Cittaslow jest "własnością" społeczności lokalnej, ponieważ dla 

niej przede wszystkim był budowany. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności 

będzie czynnikiem wspierającym procesy implementacyjne; 

- zgłaszanie do koordynatora programu konieczności aktualizacji Ponadlokalnego 

programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow; 

- bieżącej analizie stopnia realizacji zintegrowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; 

- przekazywania raz na pół roku do koordynatora programu informacji dotyczących 

stopnia realizacji poszczególnych projektów wchodzących w skład zintegrowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński to dokument 

strategiczny, który diagnozuje sytuację obecną w mieście oraz określa obszary, w których 

koncentrują się negatywne zjawiska w aspekcie społecznym, środowiskowym, 

gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym. Zadaniem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji jest przeprowadzenie zaplanowanych zadań naprawczych, które 

ożywią zdegradowany obszar pod względem wyżej wymienionych aspektów.  

W celu prawidłowego wdrożenia zadań i realizacji celów zapisanych w dokumencie, 

proponuje się, aby zarządzanie Programem odbywało się zgodnie ze Schematem 1. 

Schemat 1. Struktura zarzadzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński 
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Źródło: opracowanie własne 

Za wdrażanie LPR odpowiedzialny jest Burmistrz, który zatwierdza wybór projektów 

oraz decyduje o zaangażowaniu finansowym i organizacyjnym Gminy w ramach każdego 

celu strategicznego. 

Natomiast za koordynację przedsięwzięć podejmowanych na obszarze rewitalizacji  

zapisanych w Programie odpowiada specjalnie powołany Komitet ds. Rewitalizacji Miasta 

Lidzbark Warmiński. W skład Komitetu wchodzić powinni przedstawiciele wybrani przez 

radę gminy, wskazani przez burmistrza oraz przedstawiciele interesariuszy (mieszkańców, 

inwestorów, właścicieli nieruchomości i in.). Komitet sprasowuje funkcję podstawowego 

forum dialogu i współpracy, wspierający proces rewitalizacji na wszystkich etapach. 

 Zadania Komitetu: 

1. Przyjmowanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu; 

2. Monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu; 

3. Rozpatrywanie wniosków zmian do Programu; 

4. Aktualizacja katalogu projektów; 

5. Hierarchizacja gminnych projektów rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji; 

6. Przedkładanie Burmistrzowi projektów aktualizacji Programu. 

Z ramienia Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim powinno powołać się 

dodatkowo Grupę roboczą ds. rewitalizacji składającej się z pracowników urzędu, którzy 

będą odpowiedzialni za zbieranie informacji od podmiotów (kierowników projektów) 

realizujących projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 

Lidzbark Warmiński. Ponadto Grupa robocza ds. rewitalizacji powinna przygotowywać 

raporty okresowe i raport końcowy z realizacji Programu. Podmioty zgłaszające swoją chęć 

przystąpienia do procesu rewitalizacji wyznaczonych obszarów, powinni swoje projekty 

zgłaszać Grupie roboczej, która następnie wnioskuje o aktualizację Programu do Komitetu 

ds. rewitalizacji.  

Natomiast Kierownicy projektów zarządzają poszczególnymi projektami. Do zadań 

Kierowników projektu należy: 

- opracowywanie i składanie wniosków, 

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i zapisami  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji, 

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów,  

- zlecanie zadań projektowych,  

- kontrolowanie postępu prac w projekcie w celu utrzymania zgodności projektu  

z założonym planem, 
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- sporządzanie raportów dotyczących postępów w projekcie,  

- zarządzanie zmianami, 

- odbieranie poszczególnych zadań,  

- rozliczenie projektu. 

Informowanie i promocja LPR jest jednym z działań procesu rewitalizacji. Celem 

informowania społeczeństwa jest w szczególności próba zaangażowania mieszkańców  

i partnerów w proces rewitalizacji miasta poprzez pozyskiwanie nowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Dodatkowo należy przekazywać interesariuszom postępy w zakładanych 

działaniach.  

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lidzbark Warmiński zależy nie 

tylko od władz Gminy, ale również od jednostek podległych, mieszkańców miasta, 

przedsiębiorców i instytucji pozarządowych. Dlatego tak ważne jest uspołecznienie procesów 

związanych  

z budową i realizacją LPR, do których można zaliczyć m.in.: spotkania/warsztaty mające na 

celu wyszczególnienie problemów społeczno-gospodarczych i wyznaczenie obszarów oraz 

projektów, utworzenie podstrony internetowej umożliwiającej umieszczanie artykułów i opinii 

nt. realizowanych projektów, kwestionariusze, obserwacja oraz wywiady. Materiały uzyskane 

podczas procesu uspołeczniania powinny być na bieżąco analizowane i uwzględniane przez 

Komitet Rewitalizacji w trakcie ewaluacji lub podczas modyfikacji założonych działań. 

W przypadku wymogów wprowadzenia zmian w dokumencie o dodatkowe projekty, 

należy uchwałą Rady Miejskiej zaktualizować zapisy Programu. 
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10. System monitorowania Programu 

System monitorowania dokumentu powinien odbywać się na bieżąco, natomiast 

zaleca się sporządzanie raportów z oceny stopnia realizacji celów i rezultatów zgodnie  

z okresami raportowania przewidzianymi dla RPO WiM 2014-2020, jednak nie rzadziej niż  

w okresach  półrocznych. Dokonywanie okresowych analiz i ocen skutków wdrażania zadań 

pozwoli na szybsze zareagowanie na występujące nieprawidłowości i w miarę możliwości 

natychmiastową modyfikację założonych działań. W takim przypadku należy opracować 

system działań naprawczych. Oprócz korygowania poszczególnych elementów w trakcie 

realizacji projektów, możliwe będzie uwzględnienie nowych zadań, które również będą 

wpisywać się w wyznaczonych celach strategicznych. 

Schemat 2. Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji 
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Poza bieżącym monitoringiem wdrażania LPR zaleca się dokonywanie ewaluacji 

dokumentu i wskazanie w niej rezultatów oraz należy ocenić, jaki wpływ na poprawę jakości 

życia mieszkańców miały zrealizowane projekty. Ocena ewaluacji powinna opierać się na 

poniższych kryteriach: 

- trafność – pozwala ocenić, w jakim stopniu wyznaczone podczas konsultacji społecznych 

cele odpowiadają zidentyfikowanym problemom lub potrzebom interesariuszy, 

- skuteczność – określa stopień realizacji celów, 

- efektywność – pozwala określić stosunek poniesionych nakładów (finansowe, ludzkie, czas) 

do osiągniętych rezultatów, 

- oddziaływanie – określa wpływ osiągniętych rezultatów na grupę interesariuszy, 

- trwałość efektów – pozwala określić, czy pozytywne efekty mogą trwać po zakończeniu 

finansowania zewnętrznego. 

Ocena realizacji programu rewitalizacji oparta będzie na systemie wskaźników, przy 

czym zakłada się pomiar: produktów, rezultatów i oddziaływania programu. 

Do efektywnego monitorowania procesów wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji należy posłużyć się wskaźnikami ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 

(WLWK) dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR)  

i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
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