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Za wcześnie, by mówić, jak wysokie środki trafią
na Warmię i Mazury w nowym okresie budżeto-
wym, bo to zależy od ustaleń międzyrządowych.
Wszyscy mamy nadzieje, że szczyt UE, który ma
się odbyć pod koniec lutego, rozstrzygnie wysokość
funduszy dla poszczególnych krajów i zasady
udzielania wsparcia. Na pewno będzie ich większa
decentralizacja, czyli więcej środków wpłynie do
regionów, sądzę, że będzie to pula nie mniejsza niż

ta, za którą odpowiada samorząd województwa 
w latach 2007-2013. 

Ruszają rozmowy
Jak będzie wyglądał rozdział tych środków, zależy
między innymi od strategii rozwoju społeczno-gos-
podarczego województwa, którą właśnie aktuali-
zujemy. Rozpoczynamy także cykl konsultacji

społecznych, które odbędą się w Olsztynie, Elblągu
i Ełku, ale może w nich wziąć udział każdy miesz-
kaniec Warmii i Mazur, także drogą elektroniczną.
Projekt dokumentu wraz z formularzem 
konsultacyjnym jest dostępny na stronie www.stra-
tegia2025.warmia.mazury.pl w zakładce konsulta-
cje społeczne. Mieszkańcy regionu swoje opinie
mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres stra-
tegia2025@warmia.mazury.pl.

Najważniejszy dokument
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego woje-
wództwa to najważniejszy dokument, wokół któ-
rego wszyscy powinniśmy budować swoje plany i
opierać działania w najbliższych latach. Mówię
wszyscy, bo mam na myśli nie tylko samorząd wo-
jewództwa, ale wszystkie samorządy lokalne, in-
stytucje, organizacje pozarządowe czy
przedsiębiorstwa. 

Aktualne cele
Diagnoza pokazuje, że zarówno cele, które zostały
postawione już w 2000 roku, jak i sposoby ich rea-
lizacji były prawidłowe. „Warmia i Mazury – re-
gionem, w którym warto żyć” – ta wizja pozostaje
aktualna i spodziewam się, że radni przyjmą ją
także na kolejny okres. Zaś główny cel to spójność
ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i
Mazur z regionami Europy. Cywilizacyjnie chcemy
dołączyć do tych najbogatszych, lepiej rozwinię-
tych obszarów i wszystko podporządkujemy ta-
kiemu działaniu. 

Innowacyjne priorytety 
Konkurencyjna gospodarka, otwarte społeczeństwo,
nowoczesne sieci – te priorytety pozostają aktualne,
choć zmienia się ich znaczenie. Musimy być konku-
rencyjni w nowoczesny, innowacyjny sposób, zarówno
jeśli chodzi o wykształcenie i przygotowanie miesz-
kańców regionu, przedsiębiorstwa, promowanie na-
szego regionu, przygotowanie ofert, w tym oferty
turystycznej.

Nowoczesne łącza
Naszą główną bolączką od dziesięcioleci było peryfe-
ryjne położenie i wynikające z tego wykluczenie ko-
munikacyjne, słaba jakość dróg czy linii kolejowych,
ale także wykluczenie cyfrowe. Dlatego tak duży na-
cisk kładziemy na projekty szerokopasmowego In-
ternetu, w tym nasz główny projekt, warty 300 mln zł. 

Regionalne specjalizacje
Warto w tym miejscu wspomnieć o tak zwanych inte-
ligentnych specjalizacjach, które są wymogiem Ko-
misji Europejskiej przy konstruowaniu budżetów na
lata 2014-2020. Musimy wskazać te specjalizacje, cha-
rakterystyczne dla naszego województwa i udowod-
nić, że dzięki nim będziemy generować rozwój
regionu. Te silne strony to przemysł meblarski, gos-
podarka związana z wodą i dobra żywność. Środki
więc będą skoncentrowane na wsparcie tych szeroko
rozumianych specjalizacji. Zapisy strategii znajdą
swoje odzwierciedlenie w Regionalnym Programie
Operacyjnym i Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 

Jakie główne zadania stoją przed sejmikiem woje-
wództwa w roku 2013?

W końcu grudnia sejmik przyjął budżet na rozpo-
czynający się rok, ma on charakter proinwesty-
cyjny. Główne wyzwania to modernizacja dróg
wojewódzkich, budowa szerokopasmowego Inter-
netu i modernizacja lotniska w Szymanach. Naj-
ważniejszą decyzją, jaką podejmiemy, będzie
przyjęcie zaktualizowanej strategii rozwoju woje-
wództwa do 2025 roku, przy założeniu, że będzie
to ostatni tak intensywny okres pozyskiwania środ-
ków unijnych. Chcemy również ruszyć z inicjatywą
lekcji samorządowych skierowanych do młodzieży
szkolnej. Ich celem będzie wsparcie szkół w zakre-
sie podnoszenia poziomu świadomości związanej
z wiedzą dotyczącą zasad funkcjonowania samo-
rządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz
walorów, tradycji i historii regionu.

Corocznie sejmik przyjmuje swój plan pracy. Jakie
będą jego główne założenia?

W bieżącym roku przewidujemy 10 sesji sejmiku.
Wśród głównych tematów na szczególną uwagę za-
sługuje omówienie dynamicznej diagnozy kultury
Warmii i Mazur, na sesji lutowej. Prezentacja opra-
cowana pod kierunkiem prof. Barbary Fatygi już
wywołała poruszenie w środowisku kultury re-

gionu. Będziemy także omawiać możliwości i
szanse potencjału turystycznego naszego regionu
we współpracy z obwodem kaliningradzkim. Jest to
temat o tyle ważny, że już pierwsze wnioski z wpro-
wadzenia małego ruchu granicznego wskazują, że
obwód kaliningradzki w dziedzinie turystyki staje
się oknem na całą Federację Rosyjską. Jednym z
ważnych tematów będzie również szeroko rozu-
miana ochrona środowiska, w tym wdrożenie wo-
jewódzkiego planu gospodarki odpadami przez
poszczególne gminy. Jego celem jest gromadzenie
i zagospodarowanie wszystkich odpadów wytwa-
rzanych przez mieszkańców Warmii i Mazur, co ma
także zakończyć nielegalny proceder wywożenia
śmieci do lasu czy spalania w domach substancji
szkodliwych. 

A co z projektami budowy dużych farm wiatro-
wych, które wzbudzają tak wiele kontrowersji? 

Pamiętajmy, że nasze województwo cierpi na
olbrzymi niedostatek energii elektrycznej. Szansą
na poprawę sytuacji jest energia produkowana ze
źródeł odnawialnych. W ostatnim czasie powstało
kilka elektrowni wodnych, w tym rozpoczęto bu-
dowę elektrowni na Łynie w Sępopolu. W Bole-
szynie otwarto pierwszą instalację produkującą
energię z biomasy. Powiększa się również ilość
farm wiatrowych. Pojawiło się zagrożenie, że nie-
które lokalizacje znajdują się zbyt blisko siedzib

ludzkich lub szpecą krajobraz naszej krainy. W
przyjętym przez sejmik stanowisku i w działaniach
zarządu województwa staramy się wyznaczyć te ob-
szary regionu, w których nie należy budować farm
wiatrowych - będziemy preferować budowę małych
przydomowych instalacji wiatrowych.

Sejmik województwa ustanowił bieżący rok rokiem
Kopernika, jakich inicjatyw możemy oczekiwać?

Propagowania idei i osiągnięć wybitnych miesz-
kańców naszego regionu nigdy nie jest za dużo. Mi-

kołaj Kopernik to marka sama w sobie. 540. rocz-
nica urodzin, 470. rocznica śmierci oraz 470. rocz-
nica pierwszego wydania przełomowego dzieła De
revolutionibus orbium coelestium to dobra okazja,
aby podkreślić dorobek urodzonego w Toruniu, a
mieszkającego przez kilkadziesiąt lat na Warmii
człowieka renesansu. Obchody roku Kopernika po
raz pierwszy organizowane są wspólnie z woje-
wództwem kujawsko-pomorskim. Będziemy chcieli
popularyzować jego dorobek nie tylko w dziedzi-
nie astronomii, ale także medycyny, ekonomii
i administracji.

Rozmowy o przyszłości Warmii i Mazur

U nas warto żyć

Sejmik województwa w 2013 roku

Z Kopernikiem w tle

Przygotowujemy się do nowego okresu budżetowego, pracujemy nad dokumentami, o które
oprzemy rozwój społeczno-gospodarczy w kolejnych latach, ale także intensywnie kończymy
realizację obecnych programów. Wykonujemy zadania najważniejsze dla regionu, przede
wszystkim połączenia komunikacyjne i sieciowe, czego dowodem jest rekordowy budżet
przeznaczony na inwestycje – plany na przyszłość nakreśla marszałek Jacek Protas. 

Czeka nas bardzo intensywny rok. Nasze działania skupią się na modernizacji dróg woje-
wódzkich, rozwoju turystyki oraz na źródłach odnawialnych. Będziemy również obchodzili
ważne rocznice związane z postacią Mikołaja Kopernika – mówi Julian Osiecki, przewodni-
czący sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. 

Marszałek Jacek Protas

Przewodniczący sejmiku Julian Osiecki


