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Gmina Iłowo – Osada
Chcemy podzielić się sukcesem
U nas w gminie Iłowo – Osada sukces nie oznacza
przypadkowego uśmiechu losu, szczęśliwej wygranej,
ale jest efektem przemyślanych i planowych starań. 

Każdego roku konsekwentnie budujemy kolejny element infrastruktury,
starając się uzupełnić uroki życia na wsi komfortem, jaki był do niedawna
dostępny mieszkańcom miast. Mamy także świadomość potrzeb, jakie
mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Przez
ostatnie lata doprowadziliśmy wodociąg do 98% posesji, zgazyfikowaliśmy
najważniejsze miejscowości. Jeszcze w tym roku ukończymy budowę sieci
kanalizacyjnej. Po oddaniu do użytku tej inwestycji 78% gospodarstw
domowych będzie podłączonych do systemu oczyszczania ścieków. Przez
konsekwentną politykę inwestycyjną wylaliśmy asfaltem prawie wszystkie
drogi i ulice. Zmodernizowaliśmy kluczową dla nas trasę Iłowo – Osada –
Napierki, mając na uwadze połączenie naszej sieci dróg z drogą
ekspresową E – 7. Z naszej inicjatywy w Napierkach zostanie zbudowany
węzeł drogowy.
Iłowo – Osada było miejscowością kolejarską. Bardzo cenimy sobie tę tra-
dycję, czego dowodem jest zabytkowa lokomotywa ustawiona w centrum
„stolicy” gminy. Jednakże wraz z restrukturyzacją PKP zmieniał się nieko-
rzystnie lokalny rynek pracy. Aktywnie zabiegaliśmy o nowych inwestorów,
tworzyliśmy także warunki dla powstawania nowych miejsc pracy. Dzięki
naszym zabiegom w Iłowie – Osadzie powstała podstrefa ekonomiczna.
Ulokowała się w niej dynamicznie rozwijająca się firma Telecolor. Urucho-
miliśmy także podstrefę ekonomiczną – obszar do zagospodarowania –
6,32 ha. Jest to wyjątkowo korzystnie usytuowana działka przy zbiegu
dwóch dróg z pełnym dostępem do wszystkich mediów. Nieruchomość ta
została wyróżniona nagrodą Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych – Grunt na Medal. Nasza mała gmina została zauważona
obok wielkich aglomeracji. Jesteśmy dumni, że został zauważony profesjo-
nalizm naszych urzędników. Do inwestorów mówimy: serdecznie witamy,
tu będziecie mogli rozwinąć wasze pomysły i zrealizować biznesowe plany.
Oferujemy doskonałą obsługę i wszelką niezbędną pomoc.
Władze gminy mają świadomość, że problemy lokalnego biznesu są
w gruncie rzeczy problemami całej społeczności, dlatego pozostają w sta-
łym kontakcie z przedsiębiorcami, odpowiadając na ich postulaty. I tak
w ub. roku ze środków gminnych zbudowana została droga do strefy eko-
nomicznej.
Gmina Iłowo – Osada przez ostatnie lata dokonała bez najmniejszej prze-
sady skoku cywilizacyjnego. Wójt Jan Przyborski tak podsumował dorobek
społeczności, której przewodzi juz 6 kadencję: — Kiedy patrzę wstecz,
widzę, ile udało się zrobić, choć wiem, ile kosztowało to wysiłku. Dziś jes-
teśmy nowoczesną, dobrze zorganizowaną gminą, która nie boi się nowych
wyzwań. Odnieśliśmy sukces i chcemy się nim dzielić z innymi. Zapra-
szamy przedsiębiorców oraz osoby, które chcą się u nas osiedlić. Tu jest
znakomite miejsce do pracy i wypoczynku. Przyszłość należy do naszej
gminy — powiedział wójt Jan Przyborski.


