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Kiedy kilkanaście dni temu czekałem na pod-
pisanie umowy z marszałkiem województwa o dofi-
nansowanie modernizacji oczyszczalni i rozbudowę
sieci kanalizacyjnej na prawie 1 mln zł, miałem
okazję porozmawiać z przedstawicielami innych
gmin wiejskich, którzy finalizowali projekty
związane ze stacjami uzdatniania wody. O do-
prowadzeniu wody do gospodarstw nawet bardzo
oddalonych od skupisk ludzkich dawno już zapom-
nieliśmy. A więc statystyki nie kłamią – gmina
Iłowo-Osada należy do najbardziej rozwiniętych
gmin wiejskich w województwie warmińsko-
mazurskim. Przez kilka kadencji udało się nam zbu-

dować pełną infrastrukturę, nie licząc drobnych
zadań, które w niedługim czasie zostaną zreali-
zowane.  Nasze parametry dotyczące dostępu do
wygód cywilizacyjnych przewyższają sąsiednie 
miasta. Wystarczy powiedzieć, że gospodarstwa do-
mowe na terenie w 84% mają dostęp do kanalizacji,
są zgazyfikowane, objęte systemem selektywnej
zbiórki odpadów.

Inwestycje infrastrukturalne nigdy nie
przesłoniły nam celu wszystkich wysiłków
samorządu, jakim jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb społeczeństwa. Jeżeli zmodernizowaliśmy
system dróg, to nie dla brylowania w statystykach,
ale po to, by mieszkańcy mogli szybko i bezpiecznie
się przemieszczać oraz żeby firmy miały swobodny
dostęp do krajowej sieci dróg. Jeżeli zbudowaliśmy
dwa orliki, współfinansowaliśmy budowę hali
sportowej w Iłowie-Osadzie, to również nie dla za-
szczytnego miejsca w rankingach, ale dla us-
portowienia naszej młodzieży.

Wysokie miejsca w statystykach i nagrody nie
zwolniły mnie od pytania, jaki jest wynik tych wielo-
letnich wysiłków w rozumieniu skutków społecznych.
Spojrzałem na najważniejszy wskaźnik – przyrostu
naturalnego. Nasz Urząd Stanu Cywilnego zareje-
strował w ubiegłym roku 82 zgony i 100 narodzin. A
więc nasza polityka społeczna osiągnęła skutek. W
sytuacji, gdy zamyka się placówki oświatowe w całej
Polsce, te liczby krzepią, pozwalają wierzyć w
przyszłość. Bez dzieci cały wysiłek samorządu traci
sens, bo komu mają służyć te wyremontowane i
ocieplone szkoły, boiska, świetlice, placówki kultury.

Nigdy nie traktowałem pieniędzy wydanych na
cele polityki społecznej jako uciążliwy koszt. Dla
mnie jest to inwestycja, która zwraca się pod
postacią bezpieczeństwa socjalnego, a co za tym
idzie, zwiększonej dzietności. 

Od lat zapewniamy wszystkim dzieciom
miejsca w przedszkolach, ostatnio ofertę dla
maluchów poszerzyło przedszkole sióstr zakon-
nych. Dla wielu wiejskich gmin jest to nieosiągalny
luksus, bowiem dofinansowanie tych placówek
wynosi prawie 1 mln zł rocznie. Każda wydana
złotówka zwraca się jednak wielokrotnie.

Staramy się patrzeć na zadania gminy oczami
rodziców, dlatego postawiliśmy na edukację i sport.
Utrzymujemy z kasy gminy dwa kluby piłkarskie, z
których jeden gra w IV lidze, czego nam zaz-
droszczą niektóre powiatowe miasta. W wojewódz-
kich rankingach sukcesów sportowych zajmujemy
nieodmiennie miejsca w czołówce (ostatnio 4).
Udało się nam włączyć do systematycznego 
uprawiania sportu setki młodych ludzi. 

Staramy się także integrować społeczności
poszczególnych miejscowości przez uruchomienie
11 świetlic. Chodzi o miejsca, gdzie ludzie mogą się
spotkać i coś wspólnie przedsięwziąć. Nie jesteśmy
w pełni zadowoleni z aktywności społecznej, choć
powoli powstające stowarzyszenia zaczynają brać
odpowiedzialność za sprawy dziejące się w ich 
najbliższym otoczeniu. Obywatele chętni do pracy
społecznej mają zawsze gminę za sojusznika.
Wspieramy każdą pożyteczną inicjatywę
mieszkańców. Tak się dzieje od lat.

Nasza gmina jest wyjątkowo bezpieczna. Prak-
tycznie nie ma ciężkich przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu, dużych kradzieży itd. Dla poprawy
porządku w 2008 r. powołaliśmy wraz z gminą 
Działdowo Straż Gminną, która nie jest organem
represyjnym, a raczej napominającym, aby poprawić
stan środowiska oraz interweniować dla rozwiązy-
wania drobnych konfliktów oraz incydentów. 

Od 2008 roku w naszej gminie zostały zbu-
dowane 72 domy jednorodzinne, wiele jest jeszcze
w budowie. Sprzyjamy temu trendowi przez
sprzedaż tanich działek. Ostatnio wystąpiliśmy z
kolejną ofertą parceli po wyjątkowo okazyjnej
cenie. Zależy nam, żeby pomóc młodym rodzinom
w budowie domu. Coraz więcej osób spoza gminy
przeprowadza się do nas, dostrzegając zalety
mieszkania w spokojnej okolicy, która jest
doskonale skomunikowana z sąsiednimi miastami.
Położenie Iłowa-Osady pomiędzy Mławą i Dział-
dowem jest także mocnym atutem, po wybudowa-
niu wiaduktu w Mławce (czerwiec 2013) dojazd do
LG Electronics zajmie 5 minut. Firmy mają przy-
gotowane uzbrojone tereny pod inwestycje z
doskonałym dojazdem do drogi krajowej E – 7. Za-
praszamy wszystkich chętnych do osiedlania się w
naszej gminie, znajdziecie tu spokój, porządek i
dobrą opiekę dla waszych dzieci. Jesteśmy otwartą
społecznością pracowitych ludzi, tu każdy przybysz
czuje się jak wśród swoich.

Jan Przyborski
wójt gminy Iłowo - Osada 
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Iłowo-Osada - gmina z przyszłością

Jan Przyborski, wójt gminy Iłowo-Osada 
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Gmina Kisielice należy do liderów województwa pod
względem ilości i zakresu inwestycji w odnawialne źródła
energii. Największe osiągnięcia w tej dziedzinie to: 
- Program budowy farm wiatrowych, w ramach którego

wybudowano dotychczas elektrownie wiatrowe o łącz-
nej mocy 64,5 MW, kolejne w trakcie procesu inwesty-
cyjnego. 

- Program zagospodarowania biomasy do produkcji
ciepła. Wybudowano od podstaw nowoczesną cie-
płownię miejską zasilaną biomasą o mocy 6 MW. Sieć
ciepłownicza doprowadzona została do ponad 80% bu-
dynków na terenie miasta Kisielice. 

- Program budowy elektrociepłowni biogazowej w Kisie-
licach. Projekt na etapie montażu finansowego. Rozpo-
częcie budowy zaplanowano w roku 2013. Obiekt
będzie generował 1 MW energii cieplnej oraz 1 MW

energii elektrycznej. 

Za osiągnięcia w zakresie
OZE gmina była wielo-
krotnie wyróżniona, naj-
ważniejsze z nich to: 
- Wyróżnienie w konkursie
Instytutu na rzecz Ekoroz-
woju „Nasza Gmina
Chroni Klimat” (2002 r.)
- Tytuł „Produkt roku 2008
w powiecie iławskim” za
inwestycję pn. „Rozbu-
dowa sieci ciepłowniczej
na terenie miasta Kisielice,
służącej do przesyłu ener-

gii cieplnej z
istniejącej kot-
łowni opalanej
biomasą”

- zajęcie II miejsca w ogólnokrajowym ple-

biscycie: Polska Liga Mistrzów Energii Odnawialnej
2010 za dotychczasowe inwestycje z zakresu OZE,

- statuetki Anioł Ekologii  w kategorii „Odnawialne źródła
energii - ochrona atmosfery” XI Forum Ekologicznego,
Ryn 2010. 

- w latach  2006-2012  Gmina Kisielice siedmiokrotnie
została wyróżniona tytułem „Gmina Fair Play - Certyfi-
kowana Lokalizacja Inwestycji”. Ponadto w roku 2012
Gmina Kisielice otrzymała specjalne wyróżnienie ekolo-
giczne za dotychczasowe działania i inwestycje na rzecz
ochrony klimatu w tym  poprawy jakości powietrza po-
przez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie gminy. 

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE 
Gmina Kisielice aktywnie aplikuje o dotację na zadania,
których realizacja bez wsparcie ze środków zewnętrznych
byłaby utrudniona, czasem nawet niemożliwa. W ostat-
nich latach pozyskano fundusze m.in. na: 
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową

oczyszczalni ścieków w Kisielicach, 
- Budowę promenady spacerowej wokół jeziora miej-

skiego w Kisielicach, 

- Rozbudowę ciepłowni wraz z siecią  etap I i II, 
- Zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego, 
- Remonty i wyposażenia dziesięciu  świetlic  wiejskich, 
- Utworzenie strefy przedsiębiorczości, 
- Budowę amfiteatru, boisk sportowych, placów zabaw,

chodników, 
- Przebudowano system grzewczy w SP w Łęgowie, 
- Modernizację kąpieliska nad Jeziorem Rakowym. 

OFERTA DLA INWESTORÓW 
Z myślą o inwestorach Gmina Kisielice posiada:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

dla całego obszaru gminy i miasta Kisielice,
- Atrakcyjne tereny inwestycyjne w ramach nowo po-

wstałej strefy przedsiębiorczości: 
• w pełni uzbrojone, łącznie z drogami dojazdowymi,
• w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 16

oraz istniejącej ciepłowni i budowanej biogazowni, 
• z możliwością odbioru dużych ilości ciepła i energii

elektrycznej z ciepłowni oraz elektrociepłowni bioga-
zowej.  

PONADTO OFERUJEMY: 
- tereny pod budowę elektrowni fotowoltaicznych, 
- tereny pod budowę biogazowni z wykorzystaniem 

odpadów z przemysłu rolno-spożywczego 
- zwolnienia podatkowe dla podmiotów, które utworzą

nowe miejsca pracy. 
Stawiamy na rozwój 
- sektora odnawialnych źródła energii w zakresie 

wykorzystania: energii słonecznej do produkcji energii
elektrycznej,  biogazu do produkcji ciepła oraz energii
elektrycznej, biomasy do produkcji ciepła. 

- sektora przetwórstwa rolno-spożywczego 
oraz drzewnego. 

GMINA KISIELICE

Zapraszamy inwestorów do nowej strefy przedsiębiorczości

GMINA KISIELICE
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice

www.kisielice.pl, e-mail: sekretariat@kisielice.pl
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02

Burmistrz Kisielic-Tomasz Koprowiak 

podczas gali wręczeniu certyfikatu 

Gmina Fair Play 2012 oraz Specjalnego

Wyróżnienia Ekologicznego 

(Warszawa, 7 grudnia 2012 r.).


