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POWRÓT DO KORZENI
UZDROWI DEMOKRACJĘ?
NA PRZESTRZENI TYSIĘCY LAT SWOJEGO ISTNIENIA GATUNEK LUDZKI WYPRACOWAŁ LUB WYNALAZŁ
PRZERÓŻNE SYSTEMY RZĄDÓW / USTROJE PAŃSTWA. HISTORIA PRZERABIAŁA TYRANIE, MONARCHIE, REPUBLIKI ITD.
ORAZ PRZERÓŻNE KONFIGURACJE OWYCH.
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Gdyby polityczną mapę świata
pokolorować w zależności od tego,
jaki system rządów obowiązuje w
poszczególnych krajach i demokracji
„przypisać” kolor niebieski, mielibyśmy problem z odróżnieniem kontynentów od oceanów. Współcześnie
zdecydowana większość państw
uznaje się za demokratyczne (oczywiście nie wszystkie takimi de facto
są). Oficjalnymi państwami „niedemokratycznymi” są niektóre kraje
arabskie (Arabia Saudyjska, Brunei,
Oman, ZEA), nasz europejski Lichtenstein oraz… Watykan.
Ktoś zapyta, no dobrze, ale po co
ten przydługi wstęp? Już odpowiadam. Otóż przyczynek do przyjrzenia się demokracji znalazłem na
jednym z popularnych ( jeżeli nie
najpopularniejszym) portalu internetowym, na którym wiedza jest
podawana na zasadzie krótkich i
merytorycznych – w założeniu, bo w
praniu jak zaraz się państwo przekonacie wychodzi zgoła inaczej – ściąg.
Otóż pod hasłem „zalety i wady
demokracji” (tę ściągę poleca 80
proc. użytkowników portalu jako
przydatną) czytamy mnóstwo bzdur
i alogicznych sprzeczności. Ten kto
zaczerpnie z tej krynicy zatrutej
wiedzy dowie się, że zaletą demokracji jest „dobrobyt”, a wadami np.
„nadużywanie wolności” czy „bezrobocie”. Do „wad” inteligentny
inaczej autor owej ściągi zaliczył
m.in. „niesprawiedliwość społeczną”
oraz „wolny rynek i prywatyzację”.
I nie widzi sprzeczności w tym, że
w „zaletach” ten sam autor wymienia „gospodarkę WOLNOrynkową
(celowo uwypuklone – przyp. red.)
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ożna oczywiście wymieniać jeszcze mnóstwo innych, raczej słabo obecnych w naszej
świadomości jak np.
plutokracje, komuny, tyranie (de
facto dyktatury), ale tak naprawdę
kwestia formy rządów sprowadza
się do prostego podziału: rządy jedno/kilkuosobowe i rządy mające u
podstawy odwoływanie się do zorganizowanych instytucji/urzędów.
Tutaj moglibyśmy wymienić choćby
republiki, czy demokracje – system
rządów, który niektórzy nazywają z
przekąsem najmniej wadliwym ze
wszystkich systemów politycznych.

oraz „równość” (skąd w takim razie
wśród wad wspomniana „niesprawiedliwość społeczna”?). Wisienką
na torcie owej ściągi jest „wada” w
postaci „biedy”.
Biedny to zaprawdę jest – na umyśle - autor owego prymitywnego internetowego bryka. Ręce opadają,
gdy uświadamiamy sobie, że z takich
materiałów uczą się dzieci. Zresztą
efekty postępującego zidiocenia Sebixów i Dżesik doskonale widać po
sondach ulicznych i popularności
takich programów/kanałów na YT
jak np. Matura to bzdura.
Czy się komuś podoba czy nie, tacy
ludzie będą (w zasadzie już to robią)
w przyszłości zajmować się np. polityką, ekonomią, zostaną urzędnikami itd. Strach się bać.
Być może dlatego na Zachodzie
coraz częściej są podnoszone głosy
mówiące o swoistym update lub
upgrade demokracji. Tam procesy
„degeneracyjne” zachodzą szybciej
i w tym też gonimy coraz bardziej
dekadencki Świat Zachodni, w
którego państwach coraz więcej
politologów zwraca uwagę, że być
może ten system rządów w obecnie
przyjętej, dojrzałej formie, właśnie
przekracza swój termin przydatności
do spożycia.
Wielu twierdzi, że demokracja już
się zużyła i epatuje mnóstwem wad:
korupcją, kapitalizmem komprador-
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skim (rabunkowym – nie mylić w
„kapitalizmem” – przyp. red.), że jest
zdegenerowana lub degeneruje się w
tempie geometrycznym. I nie mówimy tutaj o środowiskach skrajnie
prawicowych czy lewicowych. Nie
mówimy o skrajnych nacjonalistach
ani o komunistach czy lewicowych
anarchistach. Wady demokracji
podnoszą sami demokraci. A update tego systemu widzą w przywróceniu (początkowo na małą skalę
lokalną) demokracji bezpośredniej
nawiązującej do idei antycznej demokracji greckiej.
Pojęcie/termin „demokracja” to
wynalazek myśli polityczno-filozoficznej antycznej Grecji, a dokładnie
Aten. Za ojca demokracji powszechnie uznaje się najczęściej Klejstenesa, ateńskiego męża stanu, polityka,
który doprowadził do upadku tyranii w Atenach i – mówiąc w wielkim
skrócie – wprowadził do nich demokrację „na serio”.
Tyle, że demokracja Klejstenesa była demokracją bezpośrednią
– zgoła czymś innym, niż z czym
spotykamy się obecnie. Obywatele
byli wybierani drogą losowania na
wiele urzędów, uprawnienia prawodawcze przysługiwały tzw. Eklezjom
(zgromadzeniom ludowym), w skład
których wchodzili wszyscy obywatele danego miasta-państwa. Taki
system przyjął się dość szybko w
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antycznym świecie i po wielokrotnie przeobrażającej się formie oraz
modyfikacjach był następnie praktykowany w Republice Rzymskiej.
Jednak grecka demokracja bezpośrednia nie była systemem idealnym i miała swoje wrodzone wady.
W życiu politycznym polis nie mogli
uczestniczyć niewolnicy, prawo to
przysługiwało tylko obywatelom, a
i sam status takowego był uzależniany od różnych rzeczy. Niektóre polis
uznawały za nich wolnych mieszkańców miasta, w innych przysługiwał on tylko mieszkańcom, którzy
czymś się musieli zasłużyć, np. brali
udział w kampaniach wojennych.
Ponadto stosowano wówczas zasadę
ostracyzmu, która pozwalała zawiesić/odwołać danego urzędnika/notabla. Takie decyzje podejmowano
większością głosów i w przypadku
uznania za winnego, żądano kary,
zazwyczaj w postaci wniesienia opłaty przez skazanego. Dlaczego zasada
ostracyzmu była zła? A jak się państwu kojarzy słowo ostracyzm? Proszę sprawdzić te pojęcie w słowniku.
No właśnie. Taka „opinia” nie wzięła
się znikąd. Antyczny ostracyzm był
po prostu sposobem „większości” na
zlikwidowanie „mniejszości”, czyli
swoich przeciwników politycznych.
To że pamięć o demokracji antycznej (greckiej) jest nadal żywa w
umysłach politologów oraz historyków świadczy o tym, że mamy
chyba do czynienia z wyjątkowym
systemem rządów.
Wraz z biegiem historii po demokracji greckiej pozostały właściwie
już tylko ideały, ale są tacy, którzy
chcieliby jej swoistego renesansu twierdząc, że czas powrócić do
pierwotnej, czystej wersji demokracji. Co ważne, takie próby są obecnie podejmowane.
Taki eksperyment prowadzony jest
obecnie w Belgii. Istnieje tam nieliczna mniejszość niemiecka (Eupen
i Malmedy) z własnym parlamentem. Na obszarze tych terytoriów
mieszka niespełna 80 tys. osób (9
gmin). To dobre warunki na eksperyment z demokracją bezpośrednią.
Tamtejsza belgijska mniejszość
niemiecka oprócz parlamentu ma
rząd i czterech ministrów. Do tego
własne radio oraz TV. Język urzędowy? niemiecki (mówi nim tylko
1 proc. mieszkańców tych gmin).

REDAKTOR NACZELNY
Igor
Hrywna

Ponadto belgijskie niemieckie kantony (Oostkantons) mają autonomię
w zakresie oświaty, samorządów,
kultury i budownictwa. Funkcjonują
tam tzw. Rady Obywatelskie. To tak
jakby kolejny organ władzy, niezależny de facto od centralnych, ale z
którym owe muszą się nawet nie tyle
liczyć, co uznawać jego wybory. Zasiadają w nim mieszkańcy wybrani
w ramach losowania, z tych, którzy
ukończyli 16 rok życia. Bardzo rozwinięte są tam panele obywatelskie,
znane również w naszym kraju, ale
tam umocowane na stałe i wpisane
w porządek władzy. Czy taki przepis na demokrację jest przepisem
działającym? Pokaże czas. Eksperyment trwa.
Czy można spodziewać się analogicznych prób udoskonalania demokracji w naszym kraju? Swego czasu eksperci Klubu Jagiellońskiego
przekonywali, że można spróbować
podjąć reformę senatu i tym samym
zastopować spiralę polaryzacji na
krajowej scenie politycznej. Padł
pomysł powołania w izbie wyższej
tzw. izby wirylistów (byli prezydenci, premierzy i inni ważni notable).
Klub Jagielloński widzi także demokratyczne „bolączki” naszych samorządów – kolesiostwo, budowanie
układów, korupcję, nepotyzm itd.
Autorzy szkiców opublikowanych
przez Klub Jagielloński (M. Rzecki
i A. Radwan) są zdania, że polityka
w samorządach jest nawet bardziej
„uszkodzona”, niż polityka państwowa. Panowie wspominają także o koncepcji powrotu do korzeni
parlamentaryzmu i idei „wylosowania” składu izby parlamentarnej, co
odpartyjni senat, w którym według
nich zasiadają „w większości bezwolni nominaci plemiennych wodzów
skrępowani dyscypliną partyjną”,
co sprawia, że funkcja debat prowadzonych w naszym parlamencie
jest obecnie po prostu jedną wielką fikcją.
Diagnoza ekspertów Klubu Jagiellońskiego jest właściwa, recepta na uzdrowienie ciekawa, ale czy
my jako społeczeństwo jesteśmy
gotowi – a może czy jesteśmy na
tyle odpowiedzialni cywilnie – aby
przeszczepiać na nasz grunt rozwiązania „demokracji bezpośredniej” i
je stosować?
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BGK NA WARMII I MAZURACH:
WIĘCEJ ŚRODKÓW
NA INWESTYCJE DLA ŚREDNICH
MIAST I NOWE INICJATYWY
W SKALI MAKRO
ROZMOWA Z ANNĄ BUŁŁO, DYREKTOR
REGIONU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BGK.

— Samorządy chcą inwestować
Wiedzą, że to pomoże w walce ze
skutkami pandemii, dlatego szukają
środków na inwestycje.
— Bank Gospodarstwa Krajowego
poza całym wachlarzem instrumentów finansowych, które precyzyjnie oferuje samorządom i spółkom
komunalnym, wspiera samorządy
także w programie inwestycji strategicznych. To nowa forma wsparcia
inwestycji samorządów. Program ma
za zadanie pobudzić inwestycje we
wszystkich regionach Polski, wesprze
rozwój przedsiębiorstw, a tym samym
poprawi warunki życia Polaków. Samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego złożyły 387 wniosków
na łączną kwotę 4,3 mld zł. Wnioski dotyczyły głównie inwestycji w
pierwszym priorytecie programu:
czyli inwestycji w infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę
drogową, a także odnawialne źródła
energii i gospodarowanie odpadami.
Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym uruchomił
nową linię pożyczkową dla miast
średniej wielkości – w pierwszej
kolejności chcemy zaadresować ten
produkt do miast o liczbie mieszkańców w przedziale 50-100 tys. 27
maja br. oba banki podpisały umowę,
która uruchomiła te środki. W skali
kraju będą to pożyczki w łącznej wysokości 700 mln zł. Mam nadzieję,
że miasta naszego regionu również
skorzystają z tych rozwiązań.
— Na co można przeznaczyć te
środki?
— Na inwestycje, między innymi
w zrównoważony transport, lokalną
infrastrukturę drogową, adaptację do
zmian klimatycznych czy też sport i
rekreację (choć nie jest to zamknięty
katalog).
EBI i BGK wyrównują szanse
średnich miast w dostępie do finansowania. Średnie miasta nie mogą
korzystać bezpośrednio z pożyczek
udzielanych przez EBI, a nowa linia
z programu MUNICIPAL FACILITY
& COVID-19 RESPONSE wypełnia
tę lukę. Pożyczka jest już dostępna
w BGK od lipca br.
— Czy ma to pomóc w odbudowie po
pandemii?
— Zdecydowanie tak, celem jest
także pobudzanie rozwoju średnich miast w dłuższej perspektywie.
Środki te wesprą finansowo przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletnich
planach inwestycyjnych do 2024
roku, z których wiele odpowiada za-

łożeniom zrównoważonego rozwoju.
Dla przypomnienia — Polska przyjęła
„Agendę na rzecz zrównoważonego
rozwoju 2030”.
— A czy któreś z miast skorzystało
już ze środków EBI i BGK?
— Pilotażowo — Ostrów Wielkopolski we wrześniu 2020 roku. Kwota 110 mln zł wsparła niemal połowę
wydatków na inwestycje zaplanowane przez tamtejszy samorząd. Od
lipca tego roku kolejne miasta mogą
starać się o sfinansowanie nawet
70 proc. kosztów inwestycyjnych, a
okres finansowania umowy pożyczkowej wyniesie nawet do 25 lat.
— Na co konkretnie samorządy będą
mogły przeznaczyć te pieniądze?
— Środki będzie można przeznaczyć na realizację różnych projektów rozwoju obszarów miejskich,
np. budowę, rozbudowę lokalnej
infrastruktury drogowej oraz inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, na
zrównoważony transport, w tym np.
autobusy niskoemisyjne, tramwaje,
nowoczesne zajezdnie, działania
mające na celu integrację społeczną
i przeciwdziałanie wykluczeniom, ale
także przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: zazielenianie obszarów
miejskich czy retencję wód opadowych.
Na Warmii i Mazurach tego rodzaju działania są szczególnie istotne i
oczekiwane przez mieszkańców.
— Czy to odpowiedź na potrzeby
samorządów?
— Tak. Współpracujemy od lat bardzo blisko z jednostkami samorządu
terytorialnego, znamy ich potrzeby
i dlatego proponujemy rozwiązania
korzystne dla gmin, poprawiające
jakość życia lokalnych społeczności.
Także i ten nowy instrument finansowy, przeznaczony dla średnich miast,
łączy korzystne warunki i elastyczny
charakter pożyczek udzielanych przez
EBI z dogłębną wiedzą BGK wynikającą z wieloletniej tradycji wspierania
polskich miast i gmin.
— A co z mniejszymi samorządami,
które są u nas znacznie liczniejsze?
— Od lat wspieramy wszystkie samorządy, ich rozwój i inwestycje. Co
piąta pożyczana złotówka pochodzi
ze środków BGK. Uczestniczymy
w przetargach czy emisjach obligacji. Rozmawiamy o potrzebach
i planach inwestycyjnych, staramy
się zrozumieć rynek, by precyzyjniej odpowiadać na jego potrzeby. Z
sukcesami współpracujemy także ze
spółkami komunalnymi – mającymi
niezwykle ważne zadania zaspokajania potrzeb lokalnych wspólnot w obszarach, których często nie dostrzegamy, ale które zgodnie z polityką
zrównoważonego rozwoju wymagają
sporych nakładów. Nasza współpraca
dotyczy zarówno spółek zaopatrujących mieszkańców w wodę, ciepło

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Skorzystanie z konkretnego produktu, instrumentu wsparcia uzależnione jest od spełnienia warunków w nim określonych.

czy prąd, ale także tych, które dbają
o transport publiczny czy wywóz
śmieci. Analizujemy każdy model
biznesowy, wspólnie zastanawiając
się, jak zapewnić komfort życia lokalnym społecznościom.
— Na ostatnim kongresie Forum
Wizja Rozwoju sporo mówiło się o
nowej inicjatywie BGK, czyli 3W:
woda – wodór – węgiel.
— Jako bank, którego misją jest
wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
chcemy wspierać naukę i biznes w
rozwoju nowoczesnych technologii,
które stosuje się zarówno w przemyśle, jak i energetyce oraz medycynie.
Stąd nowa inicjatywa BGK — 3W.
Te trzy zasoby: woda, wodór i węgiel zmienią polską gospodarkę w
bardziej innowacyjną. 3W to długofalowy program, w którym BGK
chce pełnić rolę integratora łączącego
biznes, świat nauki i administrację
państwową. Celem jest również aktywizacja społeczeństwa do większej
świadomości codziennych decyzji
każdego z nas, które mają wpływ
na środowisko.
Z analiz Banku Gospodarstwa
Krajowego wynika, że trzy zasoby:
woda, wodór i węgiel w istotny sposób wpłyną na rozwój innowacyjnych
technologii. Woda jako źródło życia i
niezbędny zasób wykorzystywany w
przemyśle i energetyce ma ogromne
znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Musimy te zasoby
chronić i działać na rzecz nowoczesnej gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym.
Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości. Doliny czy klastry
wodorowe już powstają - pierwsza
w Polsce powstaje w województwie
podkarpackim. Docelowo takich dolin ma być 5.
No i wreszcie węgiel — ale ten nieenergetyczny, stosowany w nowoczesnych technologiach, czyli grafen
lub nanorurki węglowe. Możliwości
jego zastosowań już są ogromne: od
medycyny po przemysł, budownictwo, farmację.
Jednym z istotnych działań inicjatywy BGK ma być utworzenie
centrum 3W. Jego zadaniem będzie
rozbudowa know-how, a w dłuższej
perspektywie wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych.
— Jak kontaktować się z Państwem?
— Zapraszamy do bezpośredniego
kontaktu z Regionem BGK w Olsztynie na ul. Dąbrowszczaków 21. Czeka
na państwa zespół ekspertów, którzy
– tak jak wspomniałam – chętnie
przeanalizują każdy projekt i udzielą
niezbędnych informacji i wsparcia.
Można też do nas dzwonić i pisać.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.bgk.pl.
— Zachęcam do kontaktu.

JAK SKUTECZNIE
POZYSKAĆ
FINANSOWANIE NA
PROJEKT KOMUNALNY?
NAWET NAJBARDZIEJ PRIORYTETOWE
PROJEKTY KOMUNALNE NIE MOGĄ
BYĆ REALIZOWANE BEZ ZAPEWNIENIA
ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW NA ICH
REALIZACJĘ.
Inwestor, czy to samorząd, czy
spółka komunalna, przystępując do
pozyskania finansowania dłużnego,
musi podjąć szereg decyzji co do
oczekiwanych warunków finansowania i odpowiednio przygotować
sam proces.
W przypadku samorządów pozyskanie finansowania dłużnego jest
czynnością niemal rutynową.
Z reguły samorządy rokrocznie
ogłaszają jedno lub więcej postępowań na pozyskanie kredytu lub
emisję obligacji. Tak pozyskane
środki mają pokryć szacowany deficyt budżetowy — czyli w praktyce pokryć brakujące źródła finansowania do prowadzonych przez
podmiot inwestycji.
Na etapie przygotowania procedury pozyskania finansowania
przez JST kluczową decyzją jest
wybór instrumentu. Wybór ten w
zasadzie ogranicza się do kredytu i
obligacji. Każdy z tych instrumentów ma swoje wady i zalety, stąd
JST bardzo często stosują te dwa
instrumenty wymiennie.
Kredyt bankowy jest najbardziej
oczywistym sposobem pozyskania
finansowania. Jednak w przypadku
samorządów pozyskania finansowania w tej formie wymaga, co do
zasady, przeprowadzenia postępowanie w reżimie prawa zamówień
publicznych (PZP) Warunkuje to
konieczność przygotowania specyfikacji warunków zamówienia
(SWZ) i prowadzenia formalnego
dialogu z potencjalnymi oferentami
w trybie PZP. Możliwości zmiany
warunków tak zaciągniętego kredytu są również bardzo ograniczone.
Rynek kredytów dla JST jest konkurencyjny i samorządy w takich
postępowaniach mogą spodziewać
się ofert nawet kilku banków.
O czym należy pamiętać, aby
uzyskać konkurencyjne oferty na
udzielanie kredytu? Przede wszystkim unikać stawiania warunków,
które są nietypowe lub trudne do
spełnienia przez banki, takich jak
nietypowy sposób liczenia odsetek
lub spłaty rat kapitałowych i oprocentowania.
Niektóre samorządy już w SWZ
narzucają wzór umowy kredytowej. W naszym przekonaniu jest
to niepotrzebne. Kredyty dla JST
są stosunkowo mało złożonym instrumentem finansowym i oparcie
się na typowej dokumentacji stosowanej przez poszczególne banki nie
rodzi po stronie samorządów istotnego ryzyka. Natomiast konieczność analizy i uzyskania osobnej
zgody na narzucony wzór umowy
kredytowej może wydłużyć sam
proces pozyskania finansowania
lub w ogóle uniemożliwić złożenie

oferty przez poszczególne banki.
Bardzo popularnym instrumentem wśród samorządów są też obligacje. Wybór organizatora emisji
i podmiotu obejmującego obligacje
nie wymaga stosowania prawa zamówień publicznych. Jednak jest
to instrument dłużny, który podlega wymogom oferowania papierów
wartościowych i procedur MIFID.
Szerzej o tym instrumencie piszemy
w osobnym materiale.
Konstrukcja finansów samorządowych powoduje, że banki, podejmując decyzje kredytowe, bazują na
publicznie dostępnych sprawozdaniach i prognozach danej jednostki.
Stąd zasób informacji, który musi
przedstawić samorząd, jest ograniczony, a procedura po stronie banków — stosunkowo krótka. Jednak
samorządy powinny zabezpieczyć
niezbędny czas na pozyskanie ofert
— nie krótszy niż 4 tygodnie.
W przypadku spółek komunalnych proces pozyskania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych jest z reguły bardziej
skomplikowany i dłuższy niż w
przypadku samorządów.
Obecnie dominującą formą finansowania spółek są kredyty. Od czasu
zmiany prawa zamówień publicznych w 2016 r. nie ma wątpliwości, że pozyskanie finansowania w
jakiejkolwiek formie przez spółki
nie wymaga stosowania PZP. Co
nie oznacza, że spółki nie mogą
emitować obligacji. Natomiast jest
to instrument, który jest stosowany w szczególnych i uzasadnionych
przypadkach.
Przystępując do pozyskania środków, spółka komunalna powinna
wiedzieć, że bank, podejmując
decyzję o udzieleniu takiego finansowania, musi dokonać oceny
zdolności kredytowej samego podmiotu, ale również ocenić przedmiot inwestycji i realność źródeł
spłaty. Oznacza to, że inaczej niż
w przypadku samorządów, spółki komunalne muszą przedstawić
szereg dokumentów i informacji.
Taki podstawowy zakres informacji
obejmuje w szczególności:
1 sprawozdania historyczne podmiotu,
1 biznesplan lub prognozy
finansowe na okres finansowania wraz z założeniami,
1 informacje na temat realizowanego projektu inwestycyjnego, w tym przedmiot,
harmonogram, budżet, kompletne źródła finansowania,
formułę realizacji,
1 informacje na temat zabezpieczeń prawnych przedmiotowego finansowania.
Warto rozważyć w takiej sytua64821OTBR-b
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cji przeprowadzenie postępowania
dwuetapowo. W pierwszym etapie
spółka przedstawia bankom swoje
dane historyczne oraz podstawowe
dane o projekcie i zaprasza je do
złożenia ofert wstępnych. Pozwala
to na ustalenie pomiędzy spółką a
bankami ostatecznych, satysfakcjonujących warunków finansowania
oraz zakresu informacji wymaganego do podjęcia przez bank decyzji
kredytowej. Często też po etapie
negocjacji ofert wstępnych spółki wybierają bank, z którym chcą
prowadzić dalszy proces pozyskania finansowania. W drugim etapie bank lub banki przedstawiają
oferty wiążące, czyli potwierdzone
decyzjami kredytowymi odpowiednich organów banku. Choć może się
wydawać, iż taka procedura dwuetapowa jest bardziej czasochłonna,
to w praktyce, na bazie wieloletnich
doświadczeń, można stwierdzić,
że zdecydowanie przyczynia się
do efektywnego pozyskania przez
spółkę komunalną finansowania na
oczekiwanych warunkach i możliwych do spełnienia warunkach (np.
w zakresie zabezpieczeń czy zaangażowania w projekt samorządu).
Struktura finansowania projektów
realizowanych przez spółki komunalne często jest bardziej złożona
niż jedynie podstawowe finansowanie nakładów inwestycyjnych.
Kompleksowe finansowanie obejmuje, poza kredytem inwestycyjnym, który pokrywa nakłady inwestycyjne netto, również kredyty
pomostowe. Kredyt pomostowy
może pokrywać podatek VAT od
nakładów inwestycyjnych, o ile
taki podatek podlega zwrotowi i
może stanowić źródło spłaty takiego
kredytu. Finansowanie pomostowe
może również zapewniać nieprzerwane finansowanie projektu w
przypadku, gdy w strukturze finansowania znajdują się środki pomocowe, których wypłata nie jest ściśle
skorelowana z przebiegiem robót
inwestycyjnych (np. dotacje wypłacane po zakończeniu projektu).
Szczególnie w przypadku większych projektów inwestycyjnych i
bardziej złożonych warto zarezerwować sobie odpowiedni czas na
pozyskania finansowania.
Podsumowując, można stwierdzić, że kluczowymi warunkami,
niezbędnymi do pozyskania finansowania z sukcesem, są podjęcie
działań z odpowiednim wyprzedzeniem oraz właściwe przygotowanie
projektu. Więcej na https://www.
bgk.pl/samorzady/.
Mariusz Denkiewicz
Dyrektor Biura Analiz i Strukturyzacji Transakcji
Departament Sektora Samorządowego
Bank Gospodarstwa Krajowego

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Skorzystanie z konkretnego produktu, instrumentu wsparcia uzależnione jest od spełnienia warunków w nim określonych.

OBLIGACJE ZWYKŁE I PRZYCHODOWE
W FINANSOWANIU INWESTYCJI KOMUNALNYCH
ALTERNATYWNĄ DO KREDYTU BANKOWEGO FORMĄ POZYSKANIA ŚRODKÓW
PRZEZ SAMORZĄDY SĄ OBLIGACJE.
Z obserwacji Banku Gospodarstwa
Krajowego – jako instytucji, dla której finansowanie projektów komunalnych jest kluczowym obszarem
działalności — wynika, że obligacje
cieszą się niesłabnącą popularnością
wśród samorządów.
Pomimo że wprowadzone w 2019
r. regulacje dotyczące bezpieczeństwa
rynku finansowego wymusiły większe sformalizowanie procesu emisji
obligacji (np. konieczność rejestracji emisji w KDPW) oraz podniosły
koszt organizacji emisji, jest to nadal
instrument bardzo atrakcyjny w finansowaniu deficytu budżetowego samorządów.
Jednostka, która planuje emisję
obligacji, musi podjąć dwie kluczowe decyzje, warunkujące osiągnięcie sukcesu przy emisji, tj. określić
główne warunki emisji i wybrać organizatora emisji, którym najczęściej
jest bank.
Oczekiwane warunki emisji w przypadku samorządów sprowadzają się
w szczególności do określenia kwoty
finansowania oraz okresu wykupu
obligacji. Sama natura obligacji powoduje, że ich spłata najczęściej jest
odroczona – inaczej niż w kredycie
bankowym. Natomiast trzeba przestrzec przed zbyt wygórowanymi
oczekiwaniami samorządów w tym
zakresie. Emisje o bardzo długim
okresie spłaty i dodatkowo przewidujące wieloletnią karencję w spłacie
kapitału mogą nie znaleźć nabywców
lub koszt takiego finansowania będzie znacznie wyższy niż w przypadku emisji, w których spłata jest
rozłożona równomiernie przez cały
okres finansowania.
Drugim kluczowym elementem jest
wybór organizatora emisji odpowiedzialnego za kompleksowe przeprowadzenie procesu emisyjnego. Takim
organizatorem jest najczęściej bank,
który poza samymi czynnościami
emisyjnymi jest też w stanie zaproponować nabycie obligacji na rynku
pierwotnym. Tym samym samorząd
ma pewność, że we wskazanym terminie otrzyma oczekiwane środki na
wcześniej uzgodnionych warunkach.
W odróżnieniu od kredytu cała
procedura pozyskania środków z
emisji obligacji jest wyłączona ze stosowania przepisów zamówień publicznych. Oznacza to, że samorządy
mają pełną swobodę w wyborze organizatora emisji (banku). Najczęściej
w celu zachowania transparentnego
charakteru tego procesu samorządy
zwracają się z zapytaniem o oferty do
wybranych banków.

Takie zapytanie powinno precyzować kluczowe warunki emisji:
1 wielkość emisji,
1 okres w którym jednostka
zamierza emitować obligacje,
1 planowany harmonogram wykupu.
Na podstawie przygotowanych ofert
emitent wybiera organizatora emisji,
który przedstawi najlepsze warunki.
Sama procedura emisji jest wystandaryzowana, a terminy faktycznego
pozyskania środków nie odbiegają
istotnie od finansowania kredytem.
Jednym ze szczególnych rodzajów
tego instrumentu są obligacje przychodowe. Co prawda jest to instrument mniej popularny od obligacji
zwykłych, jednak jest on stosowany
od lat i powstało wiele dobrych wzorców w tym zakresie. Obecne otoczenie wymaga nowych rozwiązań przy
poszukiwaniu źródeł finansowania
inwestycji dla JST, stąd może być to
dobry czas, by analizować tę formę
finansowania. Katalog podmiotów,
które mogą być emitentami obligacji
przychodowych określa ustawa o obligacjach. Są to podmioty wykonujące
głównie zadania z zakresu użyteczności publicznej, przede wszystkim
gminy, powiaty, województwa, a także związki jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne.
Instrument ten był wzorowany na
amerykańskich rozwiązaniach, tzw.
revenue bonds. W zasadniczych założeniach środki z emisji obligacji
przychodowych mają służyć realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a
środki na spłatę powinny być wygenerowane przez tę inwestycję. Posiadacze obligacji mają pierwszeństwo
w przypadku takich przychodów i z
mocy prawa emitent ma ograniczone
prawo do dysponowania przychodami i majątkiem powstałym w wyniku
inwestycji. Regulacje pozwalają też
na liczne modyfikacje tego prostego
modelu, np. źródłem spłaty mogą być
inne przychody niż te uzyskiwane z
inwestycji lub z innego majątku. Na
przykład: samorząd emituje obligacje przychodowe w celu budowy sieci
wodociągowej, a wypływy od odbiorców wody stanowią zabezpieczenie
spłaty finansowania. Można sobie
wyobrazić również projekt, w którym
ze środków z emisji budowana jest
szkoła, a wskazanymi przychodami,
które mają służyć obsłudze takiego
zadłużenia, są przychody ze strefy
płatnego parkowania lub dzierżawy
innego majątku. Zatem istnieje możliwość dostosowania tego instrumentu do lokalnych uwarunkowań.

Szczególną cechą obligacji przychodowych jest konieczność posiadania
specjalnego rachunku, na który będą
wpływały przychody, mające służyć
obsłudze obligacji. Emitent ma ograniczone prawo do dysponowania
tymi środkami poza zapłatą należnego podatku VAT
Obligacje przychodowe to przede
wszystkim bardzo dobry instrument do finansowania istotnych dla
danego podmiotu projektów inwestycyjnych. Wbudowane mechanizmy
mają za zadanie ograniczyć ryzyko
dla potencjalnego podmiotu finansującego (obligatariusza), a zatem
zastosowanie tego instrumentu powinno wpłynąć na możliwość pozyskania finansowania lub pozyskania
środków na korzystniejszych warunkach i o dłuższym horyzoncie spłaty.
Istotnym atutem dla samorządów
jest fakt, że przepływów z obligacji
przychodowych nie uwzględnia się
we wskaźniku zadłużenia z art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Daje to potencjalnie szansę na realizację znaczącej inwestycji, która z
wykorzystaniem klasycznych instrumentów dłużnych w ogóle nie miałaby szans na realizację z uwagi na
ograniczone możliwości zadłużania
JST.
Powyższe regulacje w naturalny
sposób wpływają na strukturę obligacji przychodowych. Są to najczęściej obligacje amortyzowane – z
wykupem w ratach w poszczególnych
latach. Rata wykupu w danym roku
jest z reguły zbliżona do przychodu z
przedsięwzięcia w danym roku. Kilku- lub kilkunastoletni okres spłaty
powoduje, iż początkowa wartość pozyskanego kapitału emisji może być
znacząca. W dużym przybliżeniu to
suma przychodów z przedsięwzięcia
(z ww. kilku — kilkunastu lat) pomniejszona o koszty oczekiwanych
odsetek z całego okresu spłaty.
Jest to również instrument ciekawy
dla związków międzygminnych, ponieważ w normalnej sytuacji zadłużenie zaciągane przez związek obciąża
proporcjonalnie budżety samorządów tworzących taki związek. Obligacje przychodowe są znakomitym
rozwiązaniem tego problemu. BGK
z powodzeniem zrealizował emisje
związków międzygminnych w sektorze zagospodarowania odpadów.
Dla spółek komunalnych sięgających po obligacje przychodowe
korzyścią jest brak konieczności
ustanawiania prawnych zabezpieczeń finansowania. Z mocy ustawy
emitent ma ograniczone prawo do

dysponowania wskazanymi przychodami i majątkiem przedsięwzięcia, jednak pod względem formalnym
nie są ustanawiane hipoteki, zastawy
czy cesje. Przykładem wykorzystania
obligacji przychodowych są spółki
wodno-kanalizacyjne, które korzystają z tego instrumentu i nie muszą
ustanawiać zabezpieczenia, np. w
postaci cesji z licznych umów z odbiorcami indywidualnymi.
Warto zwrócić uwagę na różnicę
pomiędzy procesem przygotowywania emisji obligacji przychodowych a
emisji zwykłych obligacji komunalnych. W przypadku obligacji przychodowych instytucja udzielająca
finansowania musi ocenić ryzyko
kredytowe przedsięwzięcia i struktury transakcji, co często wpływa na
treść uchwały rady gminy. Aby uniknąć rozbieżności pomiędzy treścią
uchwały a oczekiwaniami instytucji
finansującej, z reguły w pierwszej
kolejności prowadzone są rozmowy
z potencjalnymi finansującymi (np.
na podstawie uchwały kierunkowej
rady gminy) i dopiero na podstawie
złożonych ofert określana jest ostateczna treść samej uchwały o emisji
obligacji przychodowych i kluczowe
warunki emisji.
BGK ma bardzo dobre doświadczenia z tego typu emisjami, zrealizowaliśmy w ostatnich latach kilkanaście
emisji dla każdego rodzaju emitenta:
samorządów, związków międzygminnych i spółek komunalnych. Jesteśmy
przekonani, że są szanse na dalszy
rozwój rynku obligacji przychodowych.
Z jednej strony inwestorzy i instytucje finansowe poszukują do finansowania projektów inwestycyjnych o
wysokiej pewności spłaty zadłużenia,
a ten instrument z założenia jest taki.
Z drugiej strony samorządy są zmuszone coraz ostrożniej gospodarować
limitami swojego zadłużenia, sięgając
po nowe rozwiązania, które pozwolą
realizować znaczące i potrzebne społecznie inwestycje.
Ograniczenia i obowiązki związane z emisją mogą wydawać się zniechęcające, jednak w praktyce nie są
nadmiernie uciążliwe. Warto zatem
skorzystać z doświadczeń rynkowych
podmiotu organizującego taką emisję.
BGK jest w stanie pomóc samorządom i spółkom komunalnych w
analizie ich sytuacji i planowanych
zamierzeń inwestycyjnych pod kątem
możliwości organizacji emisji obligacji przychodowych. Zapraszamy
do kontaku.

Niniejsza publikacja stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Publikacja jest upowszechniana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu reklamy i promocji świadczonej przez Bank usługi nabywania/zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny
oraz usługi agenta emisji. Publikacja nie stanowi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Infolinia: 801 598 888,
+48 22 599 8888 Faks: +48 22 627 03 78 e-mail: bgk@bgk.pl Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do
mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz
Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest
obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając zagraniczne przedstawicielstwa, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie,
Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski.
Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość,
innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
64821OTBR-c
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PODMIOTY GOSPODARCZE
INWESTOWANIE
W REJESTRZE REGON
W ZRÓWNOWAŻONY
NA 10w000
MIESZKAŃCÓW
W WOJEWÓDZTWIE
gospodarcze w rejest
Podmioty gospodarcze
rejestrze
REGONPodmioty
ROZWÓJ SPÓŁEK
na 10000 ludności w województwie wa
na 10000 ludności w województwie warmińsko-mazurskim
WARMIŃSKO-MAZURSKIM
WODNO-KANALIZACYJNYCH
I GOSPODAROWANIA
Podmioty
nowo
zarejestrowane
Podmioty
nowo zarejestrowane
Podmioty
wyrejestrowane
ODPADAMI

Zrównoważony rozwój
nizacji swojej infrastruktury w celu
120
120
Postępujące zmiany klimatu oraz sprostania wymaganiom. Oprócz
rozwój gospodarczy towarzyszący podobnego podejścia do źródła
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Działania w obszarze zagospodarowania odpadów
Komunalne przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów również będą
zobligowane do realizacji moderNiniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Skorzystanie z konkretnego produktu, instrumentu wsparcia uzależnione jest od spełnienia warunków w nim określonych
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PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

DOCHODY BUDŻETÓW POWIATÓW* W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Dochody budżetów powiatów* w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w województwie warmińsko-mazurskim

2 500

zł
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* bez miast na prawach powiatów

2 000

1 384,40

2020
1 626,31
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nidzicki
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DOCHODY BUDŻETÓW POWIATÓW NA 1 MIESZKAŃCA
W ZŁ W LATACH 2019 I 2020
Marcin Paliński, starosta nidzicki
Samorząd Powiatu Nidzickiego opracowywał budżet w taki sposób, aby realizowane inwestycje były
dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu, tj. Zarządu Powiatu,
radnych Rady Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy i jednostek organizacyjnych
Powiat Nidzicki stale modernizuje i rozbudowuje infrastrukturę, wzmacnia oraz rozwija potencjał społeczny
i gospodarczy, a przede wszystkim stara się zrealizować najważniejsze potrzeby mieszkańców. Zrealizowane do tej pory
inwestycje stały się możliwe dzięki wsparciu środków rządowych, unijnych oraz bardzo dobrej współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządami gminnymi. Najbardziej istotnym celem polityki finansowej naszego powiatu jest poszukiwanie takich rozwiązań,
które zapewnią utrzymanie zadłużenia powiatu na bezpiecznym poziomie przy jednoczesnej realizacji poszczególnych zadań,
które mają istotny wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Marian Świerszcz, starosta olecki
Wysoka pozycja powiatu oleckiego w rankingu samorządów Gazety Olsztyńskiej w znacznym stopniu
wynika z wysokiego poziomu absorpcji środków zewnętrznych w roku ubiegłym, związanych przede
wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
Powiat Olecki pozyskał m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 oraz pozyskał różne dotacje ze środków krajowych.Ubiegły rok był rokiem szczególnym ze względu na trwającą
pandemię COVID-19. W związku z tym pozyskaliśmy dodatkowe środki z rezerwy celowej na przygotowanie i zabezpieczenie
przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 głównie w szpitalu w Olecku, Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”
w Kowalach Oleckich i w pozostałych powiatowych jednostkach organizacyjnych.

POWIATY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
nidzicki
węgorzewski
olecki
elbląski
ełcki
kętrzyński
giżycki
braniewski
bartoszycki
lidzbarski
gołdapski
szczycieński
piski
ostródzki
działdowski
olsztyński
mrągowski
iławski
nowomiejski

2019

2020

1 384
1 693
2 060
1 710
1 268
1 473
1 345
1 592
1 589
1 495
1 492
1 630
1 195
1 304
1 508
1 145
1 214
1 215
1 295
1 052

1 626
2 357
2 344
1 982
1 797
1 760
1 733
1 732
1 730
1 695
1 686
1 667
1 639
1 594
1 554
1 549
1 396
1 373
1 369
1 190
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Dobry samorząD wspiera
Najlepszych z Najlepszych
Rozwijać się, iść napRzód, być najlepszym – niełatwa to sztuka w biznesowej bRanży, szczególnie w ostatnim
czasie. ci, któRzy skutecznie działają w tRudnym czasie, Realizują cele i osiągają sukces – w sposób szczególny
zasługują na wyRóżnienie. – każdy dobRy samoRząd jest mecenasem Rozwoju i wspieRa jego ambasadoRów –
mówi maRszałek gustaw maRek bRzezin, któRy co Roku pRzyznaje lauRy „najlepszym z najlepszych”.
W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie swoje święto miały osoby, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa
z regionu, które w 2020 oraz 2021 roku
osiągnęły sukces, rozsławiając naszą
krainę w Polsce i na świecie.
– Warmia, Mazury, Powiśle są takim
miejscem na Ziemi, w którym mieszkają utalentowani ludzie, oddani
swoim pasjom i pracujący na sukces
– mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Początkowo
bardzo łatwo było grupować naszych
laureatów w poszczególnych kategoriach. Tymczasem świat mknie naprzód, wszystko się zmienia, rozwija,
rośnie ilość specjalizacji i aktywności
ludzkiej i we wszystkich tych dziedzinach obecni są nasi mieszkańcy, nasze
firmy i instytucje. Zatem wyznaczanie
i nazywanie poszczególnych dyscyplin
działalności naszych laureatów i od nas

wymaga obecnie nie lada kreatywności.
Laur „Najlepszym z Najlepszych” nie
jest konkursem ani zwyczajnym wyróżnieniem. W regionie istnieje wiele
nagród przyznawanych przy różnych
okazjach i przez wiele gremiów. Jednak Laury różnią się od wielu innych
wydarzeń tym, że są swego rodzaju festiwalem osób, instytucji, firm, organizacji, które w minionym roku odniosły
spektakularny sukces, a ich osiągnięcia
przyczyniły się do sławienia dobrego
imienia naszego regionu w Polsce,
w Europie, na świecie.
Kandydatów do poszczególnych
nagród wskazali dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jednak nie brakowało
również zgłoszeń od przedstawicieli
instytucji, stowarzyszeń czy osób fizycznych. Na Warmii i Mazurach

mieszkają nieprzeciętni ludzie, a bogactwo dziedzictwa kulturowego
i unikatowość tutejszego środowiska
naturalnego dodatkowo skłaniają do
zamieszkania wśród nas twórców,
wynalazców, naukowców, osobowości
ceniące życie poza tłocznymi aglomeracjami.
W edycji 2020 wybrano aktywności
związane z gospodarką, innowacjami
i rozwojem, osobowością, społeczeństwem, nauką, kulturą, sportem,
kulturą, zdrowiem, sztuką kulinarną.
W edycji 2021 nie było laureatów w kategorii sztuka kulinarna, za to doszła
aktywność, którą nazwano „bliżej natury”.
Diamentowy Laur „NAJLEPSZYM
Z NAJLEPSZYCH” otrzymał Jan Szynaka, prezes firmy Szynaka Meble Sp.
z o.o. z Lubawy. Takie wyróżnienie
przyznawane jest na wniosek marszałka za wybitne, ponadprzeciętne

osiągnięcia, szczególne działania
oraz cenne inicjatywy podejmowane
na rzecz innych ludzi oraz środowiska lokalnego.
Od 2003 roku Laurami nagrodzono
już ponad 400 osób, zespołów, instytucji, organizacji czy przedsiębiorstw.
Na liście znajdują się także laureaci,
którzy na tę statuetkę zapracowali już
po raz piąty, szósty a nawet siódmy.
LAUR NAJLEPSZYM
Z NAJLEPSZYCH 2021:
1. Kategoria bliżej natury:
• Camping Wagabunda
w Mikołajkach,
• Camping KamA w Tałtach,
• Camping Tumiany.
2. Kategoria gospodarka: Jarosław
Goszczycki – właściciel piekarni
Tyrolska Sp. z o.o. w Barczewie.
3. Kategoria innowacje i rozwój: CamFly z Olsztyna – Rafał Wolak.

4. Kategoria osobowość: Tomasz
Andrukiewicz – prezydent miasta
Ełku.
5. Kategoria społeczeństwo, nauka,
kultura: Agnieszka Napieralska –
pielęgniarka, autorka filmu instruktażowego „Karmienie osoby po udarze z niedowładem i z zaburzeniami
połykania”.
6. Kategoria sport:
• Maciej Kowalewicz (strzelectwo,
Gwardia Olsztyn),
• Agata Barwińska (żeglarstwo,
MOS Iława).
7. Kategoria turystyka:
• Gołdap Mazurski Zdrój.
8. Kategoria zdrowie:
• Oddział Udarowy Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie (lek. Zakiia
Alisherova, lek. Łukasz Dębowski,
dr Aleksandra Wińska, lek. Tomasz
Matyskieła, lek. Ewelina Zarucka).

29921otbs-A
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LAUR NAJLEPSZYM
Z NAJLEPSZYCH 2020:

1. Kategoria gospodarka:
• Libro – Marek Liberacki, właściciel firmy LIBRO z Lubawy (meble
tapicerowane),
• Michelin Sp. z o.o. z Olsztyna (producent opon),
• Serwistal Sp. z o.o. z Ełku (wyroby
stalowe i aluminiowe).
2. Kategoria innowacje i rozwój:
• Erko sp. z o.o. sp. k. w Jonkowie
(producent końcówek i złączek
kablowych),

• Browar Kormoran w Olsztynie,
• AdamS Sp. z o.o. w Mrągowie
(producent stolarki budowlanej
z PVC).
3. Kategoria osobowość:
• dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie,
• Andrzej Matracki – mistrz fryzjerstwa,
• Oliwia Smyk – absolwentka Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach (obój).

4. Kategoria społeczeństwo,
nauka, kultura:
• mgr inż. Beata Milanowska – laureatka Kosmicznego Oscara w kategorii University Challenge 2019,
• Klaudia Gołaszewska – laureatka
międzynarodowego architektonicznego konkursu eVelo na wieżowce przyszłości,
• Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN w Olsztynie.
5. Kategoria sport:
• Konrad Bukowiecki – lekkoatletyka, pchnięcie kulą,

• Jakub Zwaliński – kulturystyka
i fitness,
• Natalia Klimowska – kulturystyka i fitness.
6. Kategoria sztuka kulinarna:
• Zakład Wędliniarski Flis-Pol
z Miłomłyna,
• Krystyna Ziejewska z Szwarcenowa,
• Restauracja Romantyczna w Hotelu SPA dr Irena Eris,
7. Kategoria turystyka:
Gołdap – Mazurski Zdrój.

8. Kategoria zdrowie:
• Samodzielny Publiczny Zespół
Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
• studenci IV roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UWM
w Olsztynie: Patrycja Michalik,
Szymon Maciejewski, Paweł Lipiński, Maciej Szewczyk.

29921otbs-B
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REGIONALNY RYNEK PRACY
ROK PO WYBUCHU PANDEMII

W

edług stanu na koniec sierpnia 2021 r.
w urzędach pracy
województwa warmińsko-mazurskiego
zarejestrowanych było 43 703
bezrobotnych, o blisko 7 tys. osób
mniej niż rok wcześniej i o 499 osób
mniej niż w sierpniu 2019 r. Cechą
charakterystyczną regionalnego
bezrobocia jest jego zróżnicowanie terytorialne, które związane
jest z położeniem geograficznym,
nierównomiernym rozwojem społeczno-gospodarczym oraz liczbą
mieszkańców w danym powiecie.
Różnica w poziomie bezrobocia
w sierpniu br. pomiędzy powiatami
wyniosła blisko 3 tys. osób. Powiatem o najniższej liczbie bezrobotnych okazał się powiat gołdapski
— 641 osób wpisanych do ewidencji tamtejszego urzędu pracy. Najwięcej osób, w skali województwa,
korzystało w tym okresie z usług
Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego (3 589 osób). Znaczne różnice pomiędzy powiatami notujemy
również w wartości stopy bezrobocia. W lipcu br. najniższy poziom
stopy bezrobocia obserwowaliśmy
w Olsztynie (3,1%) oraz w powie-

Fot. Adobe Stock

ROK PO WYBUCHU PANDEMII RYNEK PRACY WCIĄŻ JESZCZE ODCZUWA JEJ SKUTKI, CHOCIAŻ DANE
INFORMUJĄ O STABILIZACJI SYTUACJI I POPRAWIE NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW.

cie iławskim (4,0%). W trzech
powiatach województwa wskaźnik przekroczył natomiast poziom
16% — były to powiaty: braniewski,
kętrzyński i bartoszycki. Stopa bezrobocia dla województwa wynosiła
w tym okresie 8,9%.
Zmniejszenie poziomu bezrobocia
w okresie ostatniego roku widoczne
jest prawie we wszystkich powiatach — z wyjątkiem powiatu nowomiejskiego, gdzie zaobserwowano
niewielki wzrost o 6,9 pp. W pozostałych powiatach skala spadku
liczby bezrobotnych była zróżnicowana — od 22,9% w powiecie
iławskim do 3,3% w piskim.
Wśród bezrobotnych w regionie przeważają kobiety, których
w końcu sierpnia 2021 r. było
24 995 i stanowiły one ponad 57%
zarejestrowanych w urzędach pracy.
W ciągu roku ich odsetek zwiększył
się o 1,6 pp., był jednak niższy niż
przed pandemią, gdy kształtował
się na poziomie 59,6%. Także w tym
aspekcie bezrobocia widoczne jest
zróżnicowanie. W dwóch powiatach obserwujemy większą liczbę
bezrobotnych mężczyzn — w powiecie mrągowskim, gdzie ich
udział procentowy wynosi 51,8%,

oraz w węgorzewskim — 54,5%.
Największy odsetek kobiet odnotowano natomiast w PUP w Iławie
— 63,1%.
Wyzwaniem dla instytucji działających w obszarze rynku pracy
pozostają osoby długotrwale bezrobotne. Przed pandemią obserwowaliśmy systematyczny spadek
zarówno liczby, jak i odsetka tej
grupy w strukturze bezrobotnych.
Od kwietnia ubiegłego roku wraz
z rosnącą liczbą osób zarejestrowanych w urzędach pracy rosła także
liczba osób długookresowo pozostających bez pracy. Według stanu
na koniec sierpnia 2021 r. w województwie było ponad 23,1 tys. długotrwale bezrobotnych (o 2,8% więcej niż przed rokiem), a ich udział
procentowy wyniósł 52,9% (wzrost
o 6,0 pp.). Głównym problemem tej
grupy są niskie kwalifikacje – ponad 62% osób posiada wykształcenie co najwyżej zawodowe, blisko
12% nie posiada doświadczenia
zawodowego, a kolejne 21% posiada doświadczenie krótsze niż 1 rok.
Także w przypadku tej grupy widać
wyraźne różnice pomiędzy powiatami. W województwie znajdują się
powiaty, gdzie odsetek długotrwale

bezrobotnych wynosi 34,3% (powiat iławski), oraz powiaty, gdzie
przekracza on 65% (kętrzyński).
W 2021 r. obserwujemy również
powrót do kształtującego się przed
pandemią trendu, charakteryzującego się przewagą liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji urzędów
pracy nad osobami rejestrującymi
się jako bezrobotni. W pierwszych
ośmiu miesiącach 2021 r. odpływ
z bezrobocia był o blisko 7,8 tys.
osób wyższy niż napływ. Od początku roku do końca sierpnia br.
do powiatowych urzędów pracy
w regionie zgłosiło się 41 285 nowych bezrobotnych, wyrejestrowało się zaś 49 057 osób. Na liście
powiatów o największej liczbie rejestrujących się bezrobotnych figurują powiaty: olsztyński, ostródzki
oraz m. Olsztyn i Elbląg. W każdym
z wymienionych powiatów zarejestrowało się ponad 3 tys. osób. Na
drugim końcu listy znajdują się
powiaty: gołdapski, nidzicki i węgorzewski, w których liczba nowych
bezrobotnych nie przekroczyła 900
osób.
Pewna stabilizacja na rynku pracy widoczna jest w rosnącej liczbie
ofert zatrudnienia. Od początku

roku do końca sierpnia pracodawcy zgłosili do powiatowych
urzędów pracy 35 516 wolnych
wakatów, o 25% więcej niż przed
rokiem i o 8,3% mniej niż w tym samym okresie 2019 r. Zdecydowana
większość ofert w 2021 r. (72,3% —
25 676 ofert) dotyczyła zatrudnienia niesubsydiowanego środkami
publicznymi. Odsetek tych ofert
w powiatach wahał się od 91,4%
(m. Olsztyn) do 23,6% (powiat
bartoszycki). Najwięcej ofert pracy
skierowanych było do dwóch grup
zawodów: robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy oraz pracownicy do
prostych prac.
O poprawiającej się sytuacji
przedsiębiorców świadczy również
wzrost przeciętnego zatrudnienia
w sektorze przedsiębiorstw, które w lipcu 2021 r. ukształtowało
się na poziomie 136,7 tys. osób,
o 0,8% wyższym niż przed rokiem.
W tym samym okresie do poziomu
139,2 tys. wzrosła liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze
REGON (wzrost o 3,4%). Stopniowo zmniejsza się także skala
zwolnień grupowych. Do końca
sierpnia 2021 r. dokonane przez
pracodawców zwolnienia grupowe objęły 90 osób, o 81,4% mniej
w porównaniu do 2020 r. Zmniejszyła się również (o blisko 30%)
liczba osób zaplanowanych przez
pracodawców do zwolnień grupowych (z 1 346 osób w 2020 r. do 948
w 2021 r.). Największe zwolnienia
grupowe przeprowadzone w tym
roku dotyczyły zakładów związanych z rolnictwem, leśnictwem,
łowiectwem i rybactwem (25 osób)
i przetwórstwem przemysłowym
(23 osoby). Niepełna realizacja
zapowiedzianej wcześniej redukcji
zatrudnienia jest efektem zmiany
sytuacji w firmie i wycofania się
z planowanych zwolnień (dotyczy
to 258 pracowników). Wynika jednak również z długiej procedury
zwolnień, zgodnie z którą termin
niektórych planowanych zwolnień
przypada na koniec grudnia 2022 r.
W 2021 r. sytuacja na rynku pracy
w wielu aspektach uległa poprawie.
Spowodowane to było odmrażaniem gospodarki po okresie obowiązywania restrykcji ograniczających aktywność gospodarczą,
realizacją tarcz antykryzysowych,
a także sezonowością bezrobocia
i związanym z tym wzrostem zapotrzebowania na pracowników
w sezonie letnim. W kontekście
niektórych wskaźników widać jednak, że regionalny rynek pracy nie
odbudował w pełni swojego potencjału, którym dysponował w latach
poprzedzających wystąpienie pandemii COVID-19. Całkowity powrót
do sytuacji sprzed dwóch lat może
okazać się dłuższy, niż przewidywano, a długofalowe skutki zmian
są nadal trudne do przewidzenia,
77521OTBR-A-K
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tym bardziej że musimy mieć ciągle na uwadze zachodzące zmiany demograficzne — starzenie się
ludności oraz systematyczny spadek
jej liczebności. Jest to szczególnie
niepokojące, gdyż dotyczy głównie
osób w wieku produkcyjnym, grupy
najważniejszej z punktu widzenia
rynku pracy.
CZY WIESZ, ŻE:

1 Do 13 sierpnia br. w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie udzielił przedsiębiorcom finansowego wsparcia
na kwotę 331,2 mln zł, a wypłacone świadczenia przyczyniły się
do ochrony 97,7 tys. miejsc pracy.
Powiatowe urzędy pracy w ramach
tarczy antykryzysowej rozpatrzyły
ponad 91 tys. wniosków o udzielenie
wsparcia finansowego, wypłacono
blisko 500 mln zł na ochronę ponad 118 tys. miejsc pracy.
1 Sytuację na rynku pracy w coraz większym stopniu kształtuje
zmniejszająca się liczba mieszkańców naszego regionu. Od 2011 r.
do 2020 r. jej spadek wyniósł
36,1 tys. osób. Tempo ubytku ludności województwa jest coraz większe. W ubiegłym roku wyniosło
44 osoby na 10 tys. mieszkańców,
w latach wcześniejszych współczynnik ten kształtował się na niższym
poziomie — od 8 osób w 2011 r.
do 35 osób w 2018 r. Liczba ludności zmniejszyła się w blisko 70%
gmin regionu. Spadek mieszkańców
zaobserwowano w powiatach położonych przy granicy z Obwodem
Kaliningradzkim, dotyczył również
wszystkich gmin powiatu lidzbarskiego i nidzickiego. Ubyło także
mieszkańców największych miast
województwa – Olsztyna i Elbląga.
Warmińsko-Mazurskie w końcu
2020 r. zamieszkiwało 1 416,5 tys.
osób.
1 Grupę ludności o szczególnym
znaczeniu dla rynku pracy stanowią osoby w wieku produkcyjnym.

Od 2011 r. systematycznie zmniejsza się zarówno liczba, jak i udział
procentowy tej grupy. W 2020 r.
wyniósł on odpowiednio 860,2 tys.
osób i 60,7% (dla porównania
w 2010 r. 950,7 tys. i 65,4%). Systematycznie zmniejsza się liczba
osób w wieku przedprodukcyjnym
— z 301,3 tys. osób w 2000 r. do
257,5 tys. osób w 2020 r. Udział tej
grupy ludności w populacji ogółem w tym samym czasie obniżył
się z 27,0% do 18,2%. Rośnie natomiast liczba osób w wieku emerytalnym — w stosunku do 2000 r.
wzrost o 64,0% do poziomu 298,7 tys.
osób. Odsetek osób w tej grupie
wieku zwiększył się z 12,8% w 2000 r.
do 21,1% w 2020 r.

Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim
- stan na koniec sierpnia 2021 r.

1 Potencjalne zasoby pracy to w dużej części także osoby bierne zawodowo. W regionie w I kwartale 2021 r.
grupa ta liczyła 492 tys. osób. Nie
wszystkie osoby z tej grupy uda się
jednak zaktywizować, dużą jej część
stanowią bowiem emeryci.
1 Szukając rozwiązań pojawiających się problemów kadrowych,
regionalni pracodawcy coraz chętniej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców. Od stycznia
do końca sierpnia 2021 r. w powiatowych urzędach pracy województwa
zarejestrowano 46,5 tys. oświadczeń
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
(w ciągu całego ubiegłego roku było
ich 47,7 tys.), wydano 751 zezwoleń
na pracę sezonową (o 7,7% mniej niż
w tym samym okresie przed rokiem),
zaś Wojewoda Warmińsko-Mazurski
wystawił 4,2 tys. zezwoleń na pracę
w dłuższym okresie (roczny spadek
o 4,6%). Nie wszyscy cudzoziemcy,
którzy otrzymali decyzje, będą jednak pracować w naszym regionie.
Prawie 40% oświadczeń i 9% zezwoleń realizowanych będzie w innych
województwach. Pracę na Warmii
i Mazurach podejmują natomiast
cudzoziemcy, których oświadczenia
wpisane zostały w innych częściach
kraju. Ogółem regionalny rynek pracy wzbogacił się w 2021 r. o ponad
39,6 tys.pracowników z zagranicy.

Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy

Kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w województwie warmińsko-mazurskim – sierpień 2019/2021
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Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
w gminach w 2020 r.

Źródło: Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 r., Urząd Statystyczny w Olsztynie
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MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W 2020 R.
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–
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Dane Urzędu
Statystycznego
w Olsztynie
Jacek Kosmala,
Nidzicy
116 Budry
W ostatnim czasie w Nidzicy powstało sporo mieszkań, ale tak naprawdę jesteśmy dopiero przed
apogeum rozwoju mieszkalnictwa w naszej gminie. Od wielu lat w Piątkach lokalny deweloper buduje
GMINY MIEJSKIE
budynki wielorodzinne. Z początkiem 2022 roku rozpoczyna się budowa ok. 700 lokali, która potrwa przez
1
Olsztyn
najbliższe kilka lat, w zależności od zapotrzebowania. Gmina Nidzica otrzymała także grant w wysokości 3 mln
2 Elbląg
zł na budowę mieszkań niskoczynszowych przy ul. Wyborskiej. To szansa dla wielu osób, które nie mogą otrzymać kredytu
3 Ełk
na zakup mieszkania. Budownictwo to ma być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie
4 Ostróda
chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym. Cieszymy się, że mieszkalnictwo w naszej gminie stoi na tak
5 Iława
wysokim poziomie. A będzie tylko lepiej.
6 Giżycko
7 Działdowo
8 Lubawa
9 Szczytno
10 Braniewo
11 Nowe Miasto Lubawskie
Krzysztof Mańkowski, burmistrz Szczytna
12 Mrągowo
13 Bartoszyce
Cieszę się, że jesteśmy na wysokiej pozycji w tej kategorii. Faktycznie w ostatnich latach widać bardzo
14 Lidzbark Warmiński
duże zainteresowanie naszym miastem wśród deweloperów. Wszystkie mieszkania sprzedają się na
15 Kętrzyn
bieżąco. Są kupowane często przez młodych mieszkańców oraz osoby, które wracają z zagranicy i wiążą
16 Górowo Iławeckie
swoją przyszłość z naszym miastem. To potwierdza, że Szczytno jest doskonałym miejscem do życia. Dynamika
z jaką następuje rozwój miasta powoduje, że coraz więcej osób chce tu osiąść na stałe. Nie buduje się mieszkań po to, żeby
GMINY WIEJSKIE
stały, tylko po to, żeby służyły mieszkańcom. Dodatkowym plusem, jest to że zapewniamy miejsca dla dzieci w żłobkach i
przedszkolach. Mamy też bogatą ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną. To z pewnością ogromny plus w wyborze miesz1 Stawiguda
2 Dywity
kania. Jako burmistrz jestem dumny z tego, że mieszkańcy chcą mieszkać w naszym mieście.
3 Szczytno
4 Ełk
5 Iława
6 Nowe Miasto Lubawskie
7 Ostróda
Mirosław Stegienko, burmistrz Olsztynka
8 Kurzętnik
9 Giżycko
Rzeczywiście, coraz więcej mieszkańców naszej gminy, jak i innych osób, jest zainteresowanych związa10 Purda
11 Lubawa
niem swojego życia z Olsztynkiem. Wpływ na to ma, moim zdaniem, większa dostępność komunikacyjna
12 Gietrzwałd
okolicznych miejscowości, dzięki m.in. prowadzonym inwestycjom drogowym. Mamy też przedsiębiorców,
…
którzy dają zatrudnienie, więc wiele osób wybiera Olsztynek ze względu na warunki sprzyjające rozwojowi
14 Świątki
kariery zawodowej. W związku z rosnącym zainteresowaniem należało podjąć odpowiednie kroki. W Olsztynku tworzymy
15 Banie Mazurskie
więc plany zagospodarowania, które dają również warunki dla mieszkalnictwa wielorodzinnego. Plany powstały również
16 Budry
na prywatnych gruntach, by umożliwić na nich z kolei budownictwo jednorodzinne. Dotyczy to m.in. terenu pomiędzy ulicą
Jagiełły a Zajęczą, gdzie w przyszłości może powstać taka zabudowa. Inwestowaniem w budownictwo wielorodzinne są
GMINY MIEJSK0-WIEJSKIE
zainteresowani deweloperzy. Pojawiają się kolejni, którzy również chcą budować w Olsztynku. Budownictwo w Olsztynku zarówno wielorodzinne, jak i jednorodzinne bardzo dynamicznie rozwija się. Panuje duży boom na zakup mieszkań, jak i gruntów.
1 Nidzica
2 Olsztynek
3 Pisz
4 Morąg
5 Węgorzewo
6 Olecko
7 Barczewo
Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza
8 Biskupiec
9 Dobre Miasto
– Ranking potwierdza, że coraz więcej osób chce związać swoją przyszłość z gminą Pisz. Bardzo się z
10 Wielbark
tego cieszę. Świadczy to bowiem o tym, że Pisz jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Staramy się
11 Pasym
sukcesywnie rozbudowywać tereny pod budownictwo mieszkaniowe, zarówno wielorodzinne, jak również
12 Gołdap
jednorodzinne i oferować te tereny inwestorom. Aktualnie realizujemy uzbrojenie terenu o powierzchni około
…
25 ha, pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego, w infrastrukturę techniczną – wodę oraz kanalizację
14 Frombork
sanitarną i deszczową. Wartość tej inwestycji to ponad 3,6 mln zł. Gmina Pisz zmienia się i rozwija dzięki zaangażowaniu jej
15 Pieniężno
mieszkańców oraz władz samorządowych. Warto związać się z tym przepięknym miejscem na dłużej.
16 Bisztynek
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GMINY O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE MIESZKAŃ ODDANYCH
DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
Gminy o największej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania
w województwie warmińsko-mazurskim
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Witold Wróblewski, prezydent Elbląga
W ostatnich latach widzimy bardzo duże zainteresowanie naszym miastem wśród
deweloperów. Budowanych jest wiele osiedli mieszkaniowych, zarówno jedno, jak
i wielorodzinnych. Co roku przybywa kilkaset nowych mieszkań. Tylko w 2020 roku
wydaliśmy pozwolenia na budowę 629 mieszkań o powierzchni użytkowej 41 936 m kw.
To potwierdza, że Elbląg jest doskonałym miejscem do życia. Miasto oprócz bardzo dobrej lokalizacji,
ciągłego rozwoju gospodarczego posiada bardzo dobrze rozwinięte usługi komunalne, czy społeczne.
Jest też bogata oferta kulturalna, czy rekreacyjno – sportowa. To z pewnością bardzo duży plus przy
wyborze mieszkania. Drugą bardzo istotną kwestią są z pewnością finanse. Polityka przyjęta przez
samorząd zmierza w kierunku minimalizowania kosztów życia elblążan. Dotyczy to między innymi opłat
za usługi komunalne, cen biletów, czy podatki lokalne. Nasze stawki są niższe niż w wielu miastach
Polski. Szczególnie myślimy o ludziach młodych, czego przykładem jest między innymi obniżenie od
stycznia br. opłaty żłobkowej o 75%, co w skali roku daje rodzinie ponad 2500 złotych oszczędności.
Fakt jest też taki, że mieszkania w Elblągu są tańsze niż w Trójmieście, czy innych większych ośrodkach,
a jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani i to jest nasz kolejny atut.

Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Ełk jest miastem, w którym każdego roku przybywa mieszkańców. Dodatnie
wskaźniki demograficzne i migracji świadczą o tym, że Ełk jest dobrym miejscem
do życia, zakładania rodziny i prowadzenia biznesu. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców zwiększa się również zapotrzebowanie na mieszkania. Na szczęście jako miasto
mamy jeszcze tereny, na których możemy takie inwestycje realizować. Aktualnie ełccy deweloperzy
budują nowe mieszkania w różnych częściach miasta, w tym także w centrum. Tylko w zeszłym roku w
Ełku do użytku oddano ponad 470 mieszkań i wciąż jest popyt na kolejne. Cieszy mnie każdy nowy mieszkaniec miasta, który decyduje się kupić w Ełku mieszkanie oraz fakt, że wielu młodych ludzi znajduje
tutaj swoją własną przestrzeń do życia. Jako miasto w ostatnich latach oddaliśmy do użytku również
60 nowo wybudowanych mieszkań komunalnych, z których teraz korzystają ełczanie.

Daniel Zadworny, wójt gminy Dywity
Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda
Wiąże się to z atrakcyjnością gminy, postrzeganej jako dobre miejsce do mieszkania, z czego się bardzo cieszymy. Posiadamy tereny inwestycyjne mieszkaniowe,
zarówno pod zabudowę jednorodzinną, jak i wielorodzinną, ale też tereny inwestycyjne pod zabudowę przemysłową. To przyciąga mieszkańców do naszych miejscowości.
Połączenie terenów mieszkalnych, z obszarami wypoczynkowo-rekreacyjnymi daje w efekcie bardzo
przyjazny klimat do zamieszkania. U nas w gminie po prostu dobrze się mieszka, stąd taka duża ilość
mieszkań oddanych do użytku.

Od kilku lat w gminie Dywity, w której dominowała do tej pory zabudowa jednorodzinna, rozwijają się prężnie inwestycje związane z zabudowę wielorodzinną.
Osiedle Sterowców i osiedle Kormoran w Dywitach szybko pną się w górę i jak widać
po sprzedaży mieszkań i powstawaniu kolejnych budynków, są atrakcyjną alternatywą dla
młodych mieszkańców Olsztyna, ale nie tylko. Gdy do tego dodamy bliskość Olsztyna, rozwiniętą sieć
komunikacji publicznej, sporo inwestycji w infrastrukturę społeczną, nowe ścieżki pieszo-rowerowe,
atrakcyjne wydarzenia i imprezy oraz szeroki wachlarz usług, które oferujemy naszym młodym, ale i
dorosłym mieszkańcom, to okazuje się, że gmina Dywity jest dobrym miejscem do zamieszkania i do
prowadzenia biznesu. Udaje nam się skutecznie wdrażać strategię rozwoju, co pokazuje coroczny i
stały wzrost liczby mieszkańców.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto* według powiatów
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
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Andrzej Abako, starosta olsztyński
Dobrą wiadomością jest stale rosnące przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie olsztyńskim.
Dziś o pracownika trzeba zabiegać, a to wiąże się też ze wzrostem płac. Zwłaszcza profesjonalistów, bo
o tych rynek walczy. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też inwestujemy w oświatę. Dobrze wyszkolona młodzież to w przyszłości kompetentni fachowcy na rynku pracy. Powiat olsztyński jest też atrakcyjny dla
inwestorów. Mamy dobre grunty, potencjał gospodarczy. Atrakcyjność lokalizacyjna to nasz atut. Stwarzamy dobry klimat
dla przedsiębiorców. Kolejna kwestia to zmniejszenie stopy bezrobocia w naszym powiecie. Ten niewielki, ale jak znaczący
trend spadkowy w tak trudnych okolicznościach to dobry wynik. To cieszy.

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga
Wysoka pozycja naszego miasta w tej kategorii, na tle innych miejscowości regionu nie dziwi. Jesteśmy
drugim pod względem wielkości ośrodkiem gospodarczym w województwie. Daleki jednak jestem od
radości i wielkiego entuzjazmu w tej kwestii. Od lat bowiem nasz region jest jednym z obszarów naszego
kraju, gdzie te wynagrodzenia są niestety najniższe.
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DROGI ROZWOJU
POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ TO JEDEN Z PRIORYTETÓW W DZIAŁANIACH
WŁADZ SAMORZĄDOWYCH POWIATU OLSZTYŃSKIEGO, KTÓRY ADMINISTRUJE SIECIĄ PONAD
800 KILOMETRÓW DRÓG RÓŻNEJ KATEGORII.

Na początku września podpisano 19 umów na dofinansowanie inwestycji z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

B

ez dobrych dróg nie będzie inwestycji i rozwoju
naszego powiatu – mówi
Andrzej Abako, starosta
olsztyński. – Widać to
najlepiej na przykładzie rozwoju
miejscowości położonych wzdłuż
obwodnicy Olsztyna. W mniejszej
skali w gminie Purda, gdzie pod
koniec ubiegłego roku zakończyliśmy duży, wart ponad 12 mln złotych, projekt dotyczący tzw. małej
obwodnicy Klebarka i poprawy
ekomobilności w gminie.

Obecnie powiat remontuje między innymi tzw. wielką pętla. To
projekt związany z przebudową
27 kilometrów dróg powiatowych
łączących drogę krajową nr 51 w
Spręcowie (gm. Dywity) z drogą
krajową nr 16 w Barczewie. Jej
koszt oszacowano na prawie 48
mln zł. Inwestycja finansowana
jest z pieniędzy unijnych, budżetu
państwa, Powiatu Olsztyńskiego,
wkładów własnych gmin Dywity
i Barczewo. Do budowy wielkiej
pętli milion złotych dołożył też lokalny przedsiębiorca. Inwestycja

Zarząd Powiatu podczas majowej wizji lokalnej na wielkiej pętli

ma być gotowa na koniec sierpnia
2022 roku.
– Lepsza komunikacja to zwiększenie atrakcyjności terenów zarówno dla inwestorów, jak i obecnych i przyszłych mieszkańców
gmin, a tym samym i powiatu –
dodaje starosta.
Tak jest i w gminie Stawiguda,
gdzie trwa przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej
i Stawigudzkiej w miejscowości
Jaroty, w ciągu drogi powiatowej
nr 1372N. Kosztem ponad 3,6
mln złotych pochodzących z rzą-

dowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz budżetów powiatu i gminy
powstaje tam rondo o wymiarach
i parametrach dostosowanych do
natężenia i struktury ruchu na tym
skrzyżowaniu. Będzie też pełna infrastruktura towarzysząca: chodniki, zatoki autobusowe i przejścia
dla pieszych.
Tych ostatnich jest w powiecie
coraz więcej, gdyż kwestia bezpieczeństwa użytkowników dróg: kierowców, rowerzystów czy pieszych
jest równie ważna co remonty i
modernizacje.

Wkrótce rozpocznie się kolejnych
dziewiętnaście tego typu inwestycji
w gminach Biskupiec, Gietrzwałd,
Olsztynek, Purda i Stawiguda. Projekty zakładają m.in. wykonanie
dojść do przejść z zastosowaniem
rozwiązań dla osób niewidomych,
ich oświetlenie, właściwe oznakowanie poziome i pionowe oraz
montaż urządzeń/elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (mat
antypoślizgowych lub wyniesionych
przejść dla pieszych). Obejmują
również remont nawierzchni dróg
w okolicach pasów.
Wartość prac budowlanych to
ponad 5 milionów złotych, z czego
dofinansowanie wynosi prawie 3,5
miliona złotych. Pokrycie wkładu
własnego zadeklarowały też gminy, na których terenie inwestycje
będą realizowane.
– Cały czas składamy kolejne
wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z modernizacją
naszych dróg, czy to ze środków
unijnych, czy też programów rządowych. Potrzeby mamy ogromne, a pieniędzy na ten cel niewiele – mówi Andrzej Abako. – Ale
ważna jest tu dobra współpraca
pomiędzy samorządami gminnymi i samorządem powiatowym,
która pozwala nam na montaż finansowy zapewniający tzw. wkład
własny, niezbędny do ubiegania się
o środki zewnętrzne, dzięki czemu
możemy podejmować trudne i kosztowne wyzwania.
Szczegółowa lista inwestycji na
stronie powiat-olsztynski.pl.

powiatolsztynski
POlsztynski

Rok temu oficjalnie otwarto klebarską obwodnicę
84821OTBR-A
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DOCHODY BUDŻETÓW GMIN
W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 R.

DOCHODY BUDŻETÓW GMIN NA 1 MIESZKAŃCA w 2020 r
(łącznie z miastami na prawach powiatu)
GMINY WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

dżetów gminDochody
w przeliczeniu
na 1wmieszkańca
budżetów gmin
przeliczeniu na 1 mieszkańca
ództwie warmińsko-mazurskim
w 2020 r.
w województwie warmińsko-mazurskim
w 2020 r.

hody budżetów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

GMINY WIEJSKIE
GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

2020

5 537

6 024

2019
7 597
5 848
6 204
5 918
8 369
5 999
6 463
5 560
5 253

2020
7 899
6 447
6 277
8 754
8 560
7 593
7 401
6 874
6 795

GMINY WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Gietrzwałd
Stawiguda
Olsztyn
Jonkowo
Mikołajki
Purda
Wielbark
Rychliki
Ryn
Lubomino
Płoskinia
Grodziczno
…
114 Banie Mazurskie
115 Dobre Miasto
7 601
8 754
116–Ruciane-Nida

2020
8 754
8 560
7 899
7 593
7 401
7 046
6 874
6 800
6 795
6 784
6 742
6 726

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

W zł

W zł
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
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Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd
Głównym źródłem naszego sukcesu są dobre wnioski o dofinansowanie na inwestycje publiczne oraz
wsparcie rządu. Ale również nasze wnioski, które uzyskały rekomendację i dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej. Oprócz tego gmina się rozwija, wprowadzają się nowi mieszkańcy.
Ten sukces jest ogromny. Zdajemy sobie sprawę, że trudno będzie go utrzymać w przyszłych latach. Pandemia,
która nas dotknęła, była dla wielu ludzi nieszczęściem, tragedią rodzinną. Bo zdarzały się przypadki nie tylko hospitalizacji,
ale i zgonów. Jednak dla samorządu gminy Gietrzwałd 2020 rok był bez wątpienia najlepszym rokiem w historii. Dalej utrzymujemy tę tendencję, również w tym roku mamy ogromne sukcesy. Jest to zasługa nie tylko samego wójta, lecz także Rady
Gminy i wszystkich współpracowników. Na ten sukces pracowaliśmy wspólnie. Jest to też zasługa mieszkańców, którzy są
bardzo wymagający, którzy nas inspirują, zachęcają, kontrolują. Wpływa to na coraz wyższą jakość pracy, ale też na jakość
życia w naszej gminie.

Jarosław Filipek, burmistrz miasta i gminy Ryn
Należy mocno podkreślić, iż dochody gminy dotyczą roku 2020, a więc okresu, kiedy zmagaliśmy się
z globalną pandemią COVID-19. Wydawało się, że rok 2020 będzie zupełnie nieprzewidywalny ze względu
na problemy gospodarcze i społeczne. Tym bardziej jestem dumny, że osiągnęliśmy tak wysokie miejsce
w kategorii dochody budżetowe gminy na 1 mieszkańca. Dochody kształtowały się na poziomie 38 358 774,42
zł co daje dochód na jednego mieszkańca 6 829,05 zł. Dobra kondycja gminy zależy od wielu czynników, między innymi od
pozyskanych dofinansowań ze środków zewnętrznych. Na co dzień staramy się sprawnie i efektywnie zarządzać gospodarką
finansową, wykorzystując swoje atuty, w tym stale wzmacniając własny potencjał dochodowy, który pozwala nam kreować
stabilny rozwój lokalny i doskonalić jakość życia mieszkańców.

5 008
4 981
4 961
2019
7 597
5 848
6 204
5 029
5 864
5 035
5 255
4 989
4 906
4 473
4 531
4 737
4 630
4 398
4 302
5 366

2020
7 899
6 447
6 277
6 139
6 113
5 685
5 482
5 481
5 420
5 406
5 348
5 292
5 211
5 207
5 053
5 051

GMINY WIEJSKIE
Gietrzwałd
Stawiguda
Jonkowo
Purda
Rychliki
Lubomino
Płoskinia
Grodziczno
Dywity
Kurzętnik
Rybno
Giżycko
…
64 Srokowo
65 Braniewo
66 Banie Mazurskie

2019
5 918
8 369
5 999
5 905
5 282
5 887
6 333
5 874
6 153
5 979
6 089
5 650

2020
8 754
8 560
7 593
7 046
6 800
6 784
6 742
6 726
6 706
6 696
6 671
6 625

4 944
4 773
4 601

5 231
5 016
5 008

GMINY MIEJSK0-WIEJSKIE
Mikołajki
Wielbark
Ryn
Pasym
Sępopol
Młynary
Susz
Gołdap
Jeziorany
Kisielice
Biskupiec
Bisztynek
…
32 Węgorzewo
33 Dobre Miasto
34 Ruciane-Nida

2019
6 463
5 560
5 253
6 404
5 265
5 859
5 423
5 427
5 202
5 008
5 274
5 144

2020
7 401
6 874
6 795
6 720
6 664
6 399
6 116
5 979
5 971
5 874
5 785
5 766

4 662
4 767
4 995

5 076
4 981
4 961

7
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10
11
12
13
14
15
16

Nowe Miasto Lubawskie
Giżycko
Mrągowo
Braniewo
Szczytno
Ełk
Bartoszyce
Kętrzyn
Działdowo
Ostróda

1
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PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

GMINY O NAJWIĘKSZYCH DOCHODACH
BUDŻETU W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
Gminy o największych dochodach budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
10 000

Każdego roku staramy się żeby nasze dochody były coraz
większe, bo i wydatków ciągle przybywa. Dzięki nadwyżce
finansowej możemy na przykład zapewnić opiekę przedszkolną
każdemu dziecku z Górowa Iławeckiego. Możemy realizować kolejne
inwestycje, bo stać nas na wkład własny przy pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Euw województwie warmińsko-mazurskim
ropejskiej.
Jednocześnie trzeba zauważyć, że najwyższe nawet dochody są zbyt małe, jeśli
rosną skokowo wydatki. W ostatnich latach na przykład bardzo wzrosły koszty
2019
2020
utrzymania pracowników. Szczególnie podrożały koszty utrzymania miasta, koszty
inwestycji budowlanych. Obecnie remontujemy szkołę podstawową i jesteśmy po
podpisaniu umowy z wykonawcą na kapitalny remont ośrodka kultury – do każdej
inwestycji musieliśmy dołożyć, bo ceny usług rosną z dnia na dzień.
Dziś, jeśli
porównać ceny do tych sprzed kilku lat, to za 1 złotówkę można zbudować
POWIAT ELBLĄSKI - laureatem Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów
może połowę, albo i mniej niż kiedyś. Zresztą myślę, że widzi to każdy, patrząc na
zawartość koszyka i rachunek w sklepie. A samorząd nie może po prostu podnieść
Związek Powiatów Polskich ogłosił zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu
tak do
jak60przedsiębiorca,
Gmin i Powiatów. W kategoriicen,
powiatów
tysięcy mieszkańców któremu rosną koszty produkcji. Generalnie, łatwo nie
Powiat Elbląski zajął V miejscejest,
za 2020ale
rok ciągle
i tym samym
otrzymał radę.
tytuł
dajemy

zł
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Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
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laureata.
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Eksperci ZPP oceniając Samorządy, wydają opinię na podstawie
63 kryteriów określonych w 10 grupach tematycznych takich jak: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
rozwój
społeczeństwa
informacyjnego;
rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na
rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca
krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

3 000
2 000
1 000
0

Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda

Pozycja w Rankingu uzależniona jest od faktycznie podjętych, zrealizowanych i kontynuowanych
Jest to wynik tak naprawdę ciężkiej pracy zarówno mieszkańprzedsięwzięć, które są aktualizowane na bieżąco przez ekspertów w trybie online przez cały rok.
Górowo Gietrzwałd Stawiguda Jonkowo Mikołajki
Wielbark
Ryn
ców, jak i gminy. Działania gminy, w tym poszukiwanie środków
Powiat Elbląski w tym konkursie bierze udział już od 2003 roku. W pierwszej dziesiątce najlepszych
Iławeckie
zewnętrznych oraz dochody z podatków od osób fizycznych, które
powiatów w kraju utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 roku.
dzięki naszym mieszkańcom, dają nam tak dobrą pozycję
Starosta Elbląski Maciej Romanowski składa obecnym i były radnym Radywpływają
Powiatu w Elblągu,
członkomMIEJSKO-WIEJSKIE
Zarządu Powiatu w Elblągu oraz pracownikom Starostwa
Powiatowego w Elblągu i jednostek
GMINY MIEJSKIE
GMINY WIEJSKIE
GMINY
w województwie.

Olsztyn

Lubawa

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
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organizacyjnych powiatu elbląskiego serdeczne podziękowania i życzenia dalszej owocnej współpracy.

Wejście do pierwszej dziesiątki rankingu ZPP to już wielkie osiągnięcie, ale utrzymywanie się w niej
nieprzerwanie przez 9 lat zasługuje na szczególne podkreślenie i stosowne podziękowania.

POWIAT ELBLĄSKI

Gmina milejewo

G

Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławieckiego

mina Milejewo została
utwożona 1 stycznia 1973
roku. Jest gminą wiejską,
położoną w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie elbląskim, przy
drodze krajowej nr S22 oraz wojewódzkiej nr 504 i 509. W skład
gminy wchodzi 13 sołectw: Huta
Żuławska, Jagodnik, Kamiennik
Wielki, Majewo, Milejewo, Ogrodniki, Piastowo, Pomorska Wieś,
Rychnowy, Stoboje, Wilkowo, Zajączkowo, Zalesie. Atrakcyjne położenie gminy w zróżnicowanym
krajobrazie Wysoczyzny Elbląskiej,
bezpośrednie sąsiedztwo Elbląga
stwarza znaczny potencjał rozwoju turystyki. Powierzchnia gminy
wynosi 95,5 km2, zamieszkuje ją
3385 mieszkańców (wg stanu na
31.12.2019). Znaczną część gminy obejmuje Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej, porośnięty
przeważnie lasami bukowymi. W
granicach gminy znajdują się najwyższe wzniesienia Wysoczyzny
Elbląskiej – Srebrna Góra (198,5
m n.p.m.), Milejewska (Maślana)
Góra(196,9 m n.p.m.) oraz Czubatka (Owsiana Góra 196,1 m n.p.m.).
Na uwagę zasługuje między innymi rezerwat „Pióropusznikowy
Jar” położony w dolinie potoku
na terenie wsi Rychnowy. Przez
gminę przebiega oznakowany
„Szlak Kopernikowski” oraz szlak
komunikacyjny do Królewca.
Do najciekawszych zabytków
należą: kościół gotycki z XIV w.
w Milejewie i Pomorskiej Wsi,
oraz domy podcieniowe z XIX
w Pomorskiej Wsi, Kamienniku
Wielkim, Hucie Żuławskiej.

- LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO
RANKINGU GMIN I POWIATÓW
POWIAT ELBLĄSKI - laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gm

Zrealizowane inwestycje

Gmina od kilku lat prężnie się
rozwija, korzystając z funduszy
unijnych i krajowych oraz przeznaczając w każdym roku na zadania
inwestycyjne własne środki.
Kilometry przebudowanych dróg
(wspólnie z Powiatem Elbląskim),
budowa OZE wraz z termomodernizacją budynków użyteczności
publicznej, projekty podnoszące
kluczowe kompetencje uczniów i
nauczycieli w placówkach edukacyjnych oraz kompetencje cyfrowe
społeczeństwa, zagospodarowanie
przestrzeni publicznej (place zabaw wraz z elementami siłowni
plenerowych, wiaty, place rekreacyjne, miejsca spotkań lokalnych
społeczności, w tym Centrum
Aktywności Lokalnej z Klubem
Malucha, Klubem Senior+ i Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, budowa i modernizacja świetlic wiejskich) zmieniają gminny
krajobraz i podnoszą poziom życia mieszkańców.

Plany inwestycyjne

W planach inwestycyjnych
na najbliższe lata mamy dalszą
kanalizację gminy, przebudowy
dróg, budowę centrum kulturalno-rekreacyjno-sportowego i nowych
obiektów rekreacyjno – turystycznych.

Mieszkańcy

Aktywność mieszkańców i ich
wpływ na rozwój gminy odbywa
się poprzez działalność licznych
organizacji pozarządowych, rad
sołeckich, sołtysów i nieformalnych grup mieszkańców. Co roku z
budżetu gminy wydatkujemy środki na zadania realizowane przez

Wejście do pierwszej dziesiątnego, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, umacnianie ki rankingu ZPP to już wielkie
systemów zarządzania bezpie- osiągnięcie, ale utrzymywanie się
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na jest od faktycznie podjętych,
zrealizowanych
mieszkańcai kontynuowaoraz funkcjonowania jednostki samorządu
nych przedsięwzięć, które są
rozwój naspołeczeństwa
informacyjnego;
rozwój
aktualizowane
bieżąco przez
ekspertów
w
trybie
online
przez
obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania be
Związek Powiatów Polskich cały rok.
informacji;
promocja
rozwiązań
zakresu
ochrony
ogłosił zwycięzców OgólnopolPowiat zElbląski
w tym
kon- zdrowia i pomocy społecznej; wspier
skiego
Rankingu
Gmin
i
Pokursie
bierze
udział
już
od ekoenergetycznych i proekologicznyc
rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań
wiatów. W kategorii powiatów 2003 roku. W pierwszej dziekrajowa
i międzynarodowa
oraznajlepszych
działaniapowiatów
promocyjne.
do 60 tysięcy
mieszkańców Po- siątce
w
wiat Elbląski zajął V miejsce za kraju utrzymuje się nieprzerwaPozycja
w samym
Rankingu
jest od faktycznie podjętych, zrealizowanych i ko
2020 rok i tym
otrzymałuzależniona
nie od 2012 roku.
tytuł laureata.
Starosta Elbląski Maciej Roprzedsięwzięć,
które
są
aktualizowane
na bieżąco przez ekspertów w trybie online przez c
Eksperci ZPP, oceniając samo- manowski składa obecnym i
rządy, wydają opinię na podsta- byłym radnym Rady Powiatu w
Powiat
Elbląski w tym konkursie bierze udział już od 2003 roku. W pierwszej dziesiąt
wie 63 kryteriów określonych w Elblągu, członkom Zarządu Po10 grupach tematycznych:
dzia- wiatu
Elblągu oraz pracowpowiatów
w kraju utrzymuje
sięw nieprzerwanie
od 2012 roku.
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Powiat Elbląski

stowarzyszenia. To, jak pięknie wyglądają poszczególne miejscowości gminy, to niewątpliwie zasługa
tych aktywnych mieszkańców.
Oddzielną grupą mieszkańców,
która wspiera rozwój gminy, a
jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo, są Ochotnicze Straże
Pożarne, które systematycznie są
wyposażane w nowy sprzęt i środki
ochrony osobistej (w ostatnim czasie dokonaliśmy zakupu nowego
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Milejewo).
Doceniając wysiłki podejmowane na rzecz rozwoju Gminy
Milejewo oraz poprawę poziomu
życia naszych mieszkańców, Rada
Programowa Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości, przyznała Gminie Milejewo zaszczytny
tytuł Gminy Roku 2020. Wraz z
tytułami otrzymaliśmy statuetki
Orła Polskiego Samorządu 2020.
Wszystko zaczęło się od nominacji,
którą otrzymaliśmy od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i
Pracodawców. W uzasadnieniu
podano, że nominacja Gminy Milejewo jest wynikiem nienagannej
polityki w zakresie uczciwości i
rzetelności oraz działań zmierzających do wzrostu jakości życia
mieszkańców i wzrostu pozycji
Gminy w regionie.
38121see1-A-K

Wejście do pierwszej dziesiątki rankingu ZPP to już wielkie osiągnięcie,
ale utrzymyw
38021SEE1-A-K
nieprzerwanie przez 9 lat zasługuje na szczególne podkreślenie i stosowne podziękowania
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JESTEŚMY CZĘŚCIĄ
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Grupa Meblowa Szynaka jeSt dziś firMą Międzynarodową, jednak naSze korzenie Są bardzo lokalne.
działania Społeczne traktujeMy jako inweStycję w lepSzą jakość życia wSpólnot lokalnych, z któryMi
od lat czujeMy Się związani.
Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka obecnie spoczywa
na biznesie, wierzymy, że łącząc siły
z lokalnymi samorządami, możemy
wiele zmienić dla siebie i lokalnych
społeczności. Rzetelne i konsekwentne budowanie wzajemnego zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa
sprawiło, że staliśmy się nieodłączną
częścią codziennego życia wielu lokalnych społeczności. Współtworzymy
pejzaż – gospodarczy, społeczny, kulturalny, sportowy – miast, w których
zlokalizowane są nasze zakłady produkcyjne. Aktywnie uczestniczymy
w życiu lubawskiej, iławskiej, lidzbarskiej, nowomiejskiej, mortęskiej
i wolsztyńskiej społeczności lokalnej
i budujemy partnerskie relacje zarówno z mieszkańcami, jak też władzami
lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w regionach, w których działamy. Miejscowe społeczności stanowią
dla nas naturalne źródło utalentowanych, zaangażowanych pracowników,
z którymi każdego dnia tworzymy

zgrany zespół. Wielu z nich mieszka, wychowuje dzieci, rozwija pasje
i odpoczywa w bliskim sąsiedztwie
naszych zakładów. W niejednej rodzinie praca w Grupie Meblowej Szynaka jest wielopokoleniową tradycją.
Mamy swój udział w tworzeniu lokalnego środowiska, w którym dobrze się
żyje i które stymuluje społeczności do
ciągłego rozwoju. Lokalizacja naszych
zakładów w niedalekiej odległości
od domów mieszkalnych nakłada na
nas również szczególne obowiązki
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa środowiska naturalnego
i komfortu mieszkających wokół nas
ludzi. Grupa Meblowa Szynaka jest
firmą rodzinną, więc ideę społecznie
odpowiedzialnego biznesu mamy
wpisaną w nasze DNA. Dążymy do
rozwoju naszego przedsiębiorstwa
w sposób odpowiedzialny na wielu
płaszczyznach. Od lat budujemy wizerunek firmy, która dzieli się swoją
wiedzą, doświadczeniem, wspiera
potrzebujących i świętuje wspólne

sukcesy. Na nasze działania patrzymy długoterminowo – jesteśmy firmą
wielopokoleniową, rzetelnie i odpowiedzialnie płacimy podatki, zasilając
tym samym budżety lokalnych miast
i gmin. Terminowo płacimy wynagrodzenia naszym pracownikom, zapewniając bezpieczny i stabilny rozwój
gospodarstw domowych. Zatrudniamy obecnie ponad 3500 osób i tym
samym jako największy pracodawca
przyczyniamy się do rozwoju lokalnej
i krajowej gospodarki. Będąc ważną
częścią społeczności lokalnych czujemy wielką odpowiedzialność, aby
wspólnie z przedstawicielami władz
samorządowych przyczyniać się do
ich rozwoju. Przez ostatnie dziesięciolecia zarówno skala naszej produkcji, jak i liczba zatrudnionych
pracowników znacznie się zwiększyła. Jesteśmy stabilnym partnerem,
dbającym o najwyższe standardy w
relacjach z naszymi kooperantami.
Mamy pełną świadomość znaczącego wpływu naszej działalności na

lokalną gospodarkę i życie zwykłych
ludzi. Dlatego prowadzimy stałą
analizę regionalnego rynku, której
efektem są na bieżąco aktualizowane listy kwalifikowanych dostawców
i wytwórców spełniających nasze
wymagania. Tym samym wspieramy
rozwój i dajemy pracę tysiącom osób
z naszego regionu, zatrudnionych w
lokalnych firmach kooperacyjnych,
współpracujących z nami. Jesteśmy
przekonani, że odpowiedzialny biznes oparty na dialogu i współpracy
ze społecznością lokalną, z której się
wywodzimy, odgrywa znaczącą rolę
w rozwiązywaniu problemów, przed
którymi stają samorządy.
Czujemy się odpowiedzialni za region, z którego wyrasta nasz biznes,
dlatego staramy się chronić lokalne dziedzictwo kulturowe. Decyzja
o zakupie i odrestaurowaniu Pałacu w Mortęgach podyktowana była
chęcią ocalenia zabytku kultury,
który jest niezwykle cenny dla tutejszej społeczności i regionu. Tego

typu obiekty są częścią naszej tożsamości, dlatego chcemy, żeby pamięć
o historii Pałacu Mortęgi trwała przez
pokolenia. Troska o życie i zdrowie
pracowników i ich rodzin wykracza
znacznie poza granice biznesowe naszej firmy. Dbając o dostęp do regularnych badań, zakupiliśmy za sprawą Fundacji Mortęskiej, powołanej
w duchu wielkiej patronki tego miejsca, siostry Magdaleny Mortęskiej,
nowoczesny sprzęt endoskopowy
(gastroskop, kolonoskop i duodenoskop), wart prawie ćwierć miliona złotych do szpitala powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim. Pracownia rocznie wykonuje około tysiąca badań, z których licznie korzystają
mieszkańcy okolicznych powiatów i
miejscowości, w tym pracownicy Grupy Meblowej Szynaka i ich rodziny.
Każdego roku dla dobra naszych
pracowników, ich rodzin i społeczności lokalnych angażujemy się
w działania prospołeczne, chcąc
w ten sposób podziękować im za
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wieloletnie zaufanie, które okazują
naszej firmie. Do najważniejszych
działań, które w ostatnim czasie
wsparliśmy, można zaliczyć:
• Zakup nowoczesnego sprzętu endoskopowego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
• Wsparcie różnych dyscyplin sportu
z naszego regionu (piłka nożna –
klub sportowy: Jeziorak Iława, Stomil Olsztyn), piłka siatkowa (AZS
Olsztyn), lekkoatletyka, kolarstwo,
żużel, boks, taniec towarzyski).
• Wsparcie placówek szkolno-wychowawczych, w tym domów dziecka
w Pacółtowie, Supraślu i Szymonowie.
• Wsparcie lokalnych wydarzeń
sportowych: Triathlon Kurzętnik
sponsorowany przez zakłady: MM
Szynaka Interline i Fabrykę Mebli
w Nowym Mieście Lubawskim,
a także Lidzbarski Weltrack przez
firmę Classic Sofa w Lidzbarku.
• Współorganizowanie największej imprezy plenerowej w województwie Szynaka Day, w której
uczestniczą fani dobrej muzyki z
całej Polski.
• Organizację wewnętrznej akcji
charytatywnej Szynaka Paczka,
podczas którejwspieramy rodziny
z regionu będące w potrzebie oraz
organizację akcji Szynaka Paka dla
bezdomnego zwierzaka wspierającej lokalne schroniska dla zwierząt.
• Wsparcie przez Iławskie zakłady
Logistic Szynaka i MM Szynaka Living znanej w całej Polsce imprezy
plenerowej Festiwal nad Jeziorakiem w Siemianach, w której licznie uczestniczą pracownicy Grupy
Meblowej Szynaka, ich rodziny.
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SAMORZĄD A SZKOLNICTWO
EDUKACJA JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH I RÓWNOCZEŚNIE NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAŃ DLA SAMORZĄDÓW.
CHCEMY DOBRYCH SZKÓŁ, EDUKACJI, KTÓRA WYPOSAŻY UCZNIÓW W WIEDZĘ, DA UMIEJĘTNOŚĆ ODNALEZIENIA SIĘ
W REALIACH, Z JAKIMI MŁODY CZŁOWIEK PO UKOŃCZENIU SZKOŁY BĘDZIE SIĘ MIERZYŁ.

N

Zadania samorządu terytorialnego wobec szkół i placówek oświatowych są ściśle określone. Art. 5 i
art. 5a Ustawy o systemie oświaty
mówi, że do najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego publiczną szkołę lub placówkę
należą: zapewnienie warunków
działania szkoły lub placówki, w
tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i
opieki; zapewnienie warunków
umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
wykonywanie remontów obiektów
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, w
tym prawnej, obsługi finansowej i
obsługi organizacyjnej szkoły lub
placówki; wyposażenie szkoły lub
placówki w pomoce dydaktyczne i
sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
oraz wykonywania innych zadań
statutowych. Nauczyciele mają zagwarantowane środki na doskonalenie zawodowe w budżetach organów prowadzących. Tak jak przed
szkołami stawia się wiele zadań, tak
lista oczekiwań względem samorządu jako organu prowadzącego, jest
także bardzo długa.
Do podstawowych zadań organu
prowadzącego należy zagwarantowanie zasobów do realizacji w
szkołach planu nauczania. Samorząd zapewnia bezpłatne nauczanie w ramach realizacji podstawy
programowej, umożliwia zatrudnianie nauczycieli z odpowiednimi
kwalifikacjami, wspomaga szkoły
w realizacji celów narzuconych
przez państwo. Form wsparcia jest
o wiele więcej, a wszystko w celu
uzyskania jak najlepszych warunków dla ucznia. W ogromnej ilości spraw samorząd jest podstawą
funkcjonowania szkoły, tym samym
ma narzędzia do kontrolowania, in-

Fot. Adobe Stock

ie bez znaczenia jest także poziom kompetencji
nauczycieli, zaplecze
lokalowe, poziom wyposażenia szkół. Przed dobrą szkołą stawia się wiele zadań,
na wielu płaszczyznach - cel jest
jeden, młodzi ludzie, którzy będą
mogli odnosić sukcesy na niezwykle
dynamicznym rynku pracy. W jaki
sposób samorząd wspiera szkołę w
realizacji szeregu zdań?

spirowania, wpływania na działalność placówki. Organ prowadzący
zabiega o o prawidłowy przebieg
rekrutacji uczniów, kierując się
zasadą powszechnej dostępności,
monitoruje o stanie realizacji zadań
oświatowych, kontroluje wydatkowanie przez szkoły powierzonych
środków finansowych, motywuje i
nadzoruje realizację celów polityki
oświatowej, inicjuje działania zmierzające do osiągania przez szkoły i
placówki wysokich efektów kształcenia.
Zarządzanie szkołą lub placówką
koncentruje się na wychowaniu,
nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań. To w
wielkim skrócie, ponieważ miejsce
szkoły na mapie lokalnego samorządu, to niezwykle ważne zadanie, które do osiągnięcia sukcesu
potrzebuje wsparcia wielu innych
podmiotów. Spójna działalność
wszystkich podmiotów środowiska

lokalnego (szkół, placówek oświatowych, instytucji kulturalnych,
ośrodków sportowych, stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych)
sprzyja wszechstronnemu rozwojowi zarówno dzieci i młodzieży, jak
i dorosłych mieszkańców regionu.
To wielopłaszczyznowa współpraca,
która bez wątpienia jest zadaniem
samorządu, ale także naturalnym
zjawiskiem wynikającym z potrzeb
ludzkich. W tworzeniu warunków
dla jak najlepszego rozwoju młodego człowieka, warto a nawet
trzeba korzystać z zasobów środowiska lokalnego. Samorząd tworzy
takie warunki, które, poza murami
szkoły, stanowią ważny element
edukacji. Zarządzanie szkołą lub
placówką służy przede wszystkim
jej rozwojowi. Nie będzie sukcesu
edukacyjnego bez ścisłej współpracy nauczycieli, dyrektorów, rodziców i samorządu właśnie. Oczekiwania z każdej strony są ogromne.
Zainteresowanie społeczne zadaniami oświatowymi, realizowany-

mi obowiązkowo przez gminę, powiat i samorządy województw jest
bardzo duże. Nad tym wszystkim
stoją finanse, nakłady na realizację
wszystkich oczekiwań nigdy nie są
wystarczające, edukacja najczęściej
jest na szczycie wydatków samorządów. Tak jak w skali kraju wciąż słyszymy, że służba zdrowia jest niedofinansowana, także szkolnictwo
boryka się z brakami finansowymi.
Szkolnictwo jest ogromnym obciążeniem finansowym dla samorządów, widać to szczególnie w małych miejscowościach, gdy kolejne
szkoły są zamykane. Równocześnie
jest niezwykle ważnym elementem
w rozwoju lokalnych społeczności.
Często to właśnie wokół szkół koncentruje się życie kulturalne, to w
szkołach mieszkańcy się spotykają,
wspólnie spełniają czas. Gdy szkoły
brakuje, o wiele trudniej jest zadbać
o wspólnotę, o lokalny patriotyzm ,
o wspólne dobro. Dlatego tak ważna jest rola samorządu w szkolni-

ctwie, w tym ogniwie, który istnieje
na każdym kroku, od najmniejszych
wsi do wielkich miast. To tu uczą
się i dojrzewają kolejne pokolenia,
dlatego dobra szkoła powinna być
w interesie wszystkich. Przecież demografia korzystna niestety nie jest.
Alina Laskowska

W trosce o budowanie
wysokiej jakości edukacji,
państwo sformułowało jednolite wymagania dla wszystkich
szkół i placówek. Wyznaczają one
pożądany stan w systemie oświaty,
a jednocześnie pozwalają na kreowanie polityki oświatowej zarówno
na poziomie centralnym, jak i regionalnym czy lokalnym. Informacje dotyczące poziomu spełniania
wymagań szkoły i placówki są pozyskiwane w wyniku zewnętrznego
nadzoru pedagogicznego, opartego
na jednolitych w całym kraju narzędziach i procedurach.
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WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW* NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE
budżetów WARMIŃSKO-MAZURSKIM
powiatów* na oświatę i wychowanie
WWydatki
WOJEWÓDZTWIE
W 2020 R.
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
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WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW NA OŚWIATĘ
I WYCHOWANIE w zł

Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się na zaszczytnym miejscu w tej kategorii. W 2020 roku
aż 3 wnioski z tej dziedziny zakwalifikowały się do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych: modernizacja budynków oświatowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, budowa
boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi, a
także rozbudowa infrastruktury oświatowej – tj. budowa sali dydaktyczno-szkoleniowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi i dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Ponadto Powiat Gołdapski w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskał grant na zakup sprzętu
dla uczniów i nauczycieli. To ogromny zastrzyk finansowy i realizacja inwestycji, na które z racji skromnego budżetu nie
mogliśmy sobie do tej pory pozwolić. Tym bardziej, że rosną koszty związane z zapewnieniem edukacji, subwencja oświatowa
w obecnej sytuacji nie wystarcza na pokrycie wzrostu podwyżek płac nauczycieli. Samorządy muszą dokładać z własnego
budżetu i rośnie dysproporcja pomiędzy wysokością subwencji a ich wydatkami na oświatę.

(bez miast na prawach powiatów)
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2020
2019
2020
440 456 891 435 497 564 211
679 19 923 613 23 096 738
606
11 172 627 16 060 066
605 48 014 076 55 285 439
570 15 985 390 18 607 355
547 30 095 810 30 775 434
523 56 779 494 54 163 959
521 44 407 656 48 282 316
480
9 193 475 10 767 378
439
24 210 384 24 810 434
437 16 320 858 17 842 458
433
21 684 586
24 171 226
429
15 203 292
17 477 125
428 23 025 952 21 160 649
417
22 116 764 27 026 090
404
25 712 098 27 928 255
399
23 151 079 24 638 106
347 12 540 045
15 177 777
241
14 722 570 13 732 822
208
22 631 668 26 560 583

Marian Świerszcz, starosta olecki
Powiat Olecki, jak i inne powiaty, najwyższe wydatki ponosi w obszarze oświata i wychowanie – w 2020
r. była to kwota 27 334 013 zł (40,2% całego budżetu powiatu). Wydatki oświatowe to nie tylko wynagrodzenia nauczycieli, ale także między innymi: płace administracji i obsługi, koszty utrzymania i remontów
budynków, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu. W 2020 r. rozpoczęto prace renowacyjne oleckiego Zamku
(Zespołu Szkół Technicznych), termomodernizację Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz przygotowania
do budowy dwóch boisk szkolnych.

Marek Chojnowski, starosta ełcki
Wydatki Powiatu Ełckiego na oświatę i wychowanie to blisko połowa naszych wszystkich wydatków.
Prowadzimy zarówno licea, technika, jak i szkoły zawodowe. To właśnie w technikach uczy się najwięcej
uczniów. Kształcenie techniczne i zawodowe są niestety najdroższe. Realizujemy duży projekt, o wartości
około 5 milionów złotych, związany z modernizacją Centrum Kształcenia Zawodowego. Teraz przygotowujemy
się do termomodernizacji Zespołu Szkół nr 6. Wcześniej w tej placówce prowadziliśmy remont internatu. Teraz uczniowie
mają tam do dyspozycji pokoje dwuosobowe z łazienkami. Jest to standard XXI wieku. Ale nasze wydatki na oświatę to nie
tylko szkoły, ale również prowadzenie innych placówek. Możemy pochwalić się bardzo dobrze funkcjonującym i docenianym
Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mogą liczyć
tam na fachową diagnozę i pomoc w rozwiązywaniu przeróżnych problemów, z jakimi na co dzień muszą się mierzyć. Nasz
Powiat prowadzi również Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a także placówkę sportową, kuźnię wielu talentów
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
W REJESTRZE REGON NA 1000 MIESZKAŃCÓW
WEDŁUG GMIN W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 R.
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Krzysztof Harmaciński, wójt gminy wiejskiej Iława
— Sprowadzanie na nasz teren podmiotów gospodarczych, w tym także narodowych, jest możliwe dzięki
naszej nieustannej pracy związanej z polepszaniem warunków życiowych, ale także całej infrastruktury.
Podstawowym dokumentem, którym posługujemy się w tej dziedzinie naszej działalności, jest Studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy wiejskiej Iława. Wciąż inwestujemy w rozwój sieci drogowej itd., nie
zapominając jednak o zachowaniu naszych wspaniałych walorów przyrodniczych. Na tak pięknym terenie, zalesionym w
42%, na którym znajdują się cztery rezerwaty przyrody, nie tylko chce się mieszkać, ale także inwestować.

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga
Cieszymy się, że w tej kategorii utrzymujemy się w czołówce. Ten rok był bardzo trudny dla przedsiębiorców. Pandemia koronawirusa zatrzymała rozwój wielu firm. Szczególnie dotyczyło to branż
usługowych, gastronomicznych, czy hotelarskich. Staraliśmy się wspierać lokalnych przedsiębiorców, aby
zachowali płynność finansową. Pozyskujemy również nowych inwestorów z różnych branż. Mamy atrakcyjne
tereny inwestycyjne, tak jak wspominałem, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani. Jednym z impulsów rozwojowych jest
z pewnością budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Widzimy dzięki temu jeszcze większe zainteresowanie
Elblągiem.

Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Ełk jest miastem, które cały czas się rozwija. Nowe inwestycje miejskie, budownictwo mieszkaniowe,
zagospodarowanie terenu. Każdego roku widać zmiany, jakie zachodzą w naszej przestrzeni miejskiej.
Ale jedocześnie rozwijają się też mieszkańcy Ełku. Co roku pojawiają się nowe organizacje społeczne
takie jak fundacje czy stowarzyszenia, ale też różnego rodzaju spółki handlowe. Coraz więcej osób, decyduje
się na założenie własnej działalności gospodarczej. Za każdą z tych decyzji stoi pomysł na rozwój zawodowy i odwaga, by
sięgać po więcej i realizować wyznaczone cele. Tak się dzieje m.in. w przypadku start-upów, które rozwijają się w ełckim
Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie mają zapewnione profesjonalne wsparcie biznesowe. To z kolei dowodzi temu, że
chcieć to móc, a miasto Ełk posiada narzędzia, dzięki którym może wspierać innowacyjne pomysły.
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7
8
9
10
11
12

Pisz
Morąg
Pasłęk
Olecko
Barczewo
Nidzica
Biskupiec
Gołdap
Dobre Miasto
Mikołajki
Susz
Węgorzewo
…
32 Zalewo
33 Frombork
34 Miłomłyn

Olsztyn
Elbląg
Ełk
Stawiguda
Ostróda
Iława
Pisz
Morąg
Pasłęk

2019
1 898
1 145
525
182
158
106
197
173
138

2020
1 736
991
451
163
134
126
183
150
147

PODMIOTY NA
1000 LUDNOŚCI
96
156
143
142
129
125
121
120
120
114
113
113
113
48
48
41
PODMIOTY 2020
1 736
991
451
266
228
205
172
151
151
150
129
117
109
96
69
22
PODMIOTY 2020
163
134
126
110
107
97
86
77
76
75
69
66
10
10
9
PODMIOTY 2020
183
150
147
144
141
139
130
117
111
100
95
83
28
26
24
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olsztyn 2030+ – Planujemy miasto

Fot. Radek Polak

Naszym priorytetem jest zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju Olsztyna oraz najwyższej
jakości życia jego mieszkańców. Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym m.in.
zmiany demograficzne, wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy, system ochrony zdrowia oraz inne
aspekty funkcjonowania miasta i życia jego mieszkańców, wyzwania, przed jakimi stoimy, oraz możliwości,
jakie niesie rozpoczynająca się wkrótce nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, wymagają
przeglądu wyznaczonych celów i kierunków rozwoju Olsztyna – mówi Piotr Grzymowicz – prezydent
Olsztyna. Dlatego przystąpiliśmy do opracowania najważniejszego dokumentu strategicznego, jakim jest
Strategia rozwoju miasta – Olsztyn 2030+.

Fot. Jarosław Skórski

O tym, że planowość i ciągłość
działań oraz umiejętność spojrzenia na miasto z pewnego dystansu,
jako na funkcjonalną całość, jeden
organizm, przekonują sukcesy zrealizowanych przedsięwzięć. Sztandarowa inwestycja stolicy Warmii
i Mazur – Centrum Rekreacyjno-Sportowe UKIEL - znalazła się
wśród laureatów konkursu „Top
Inwestycje Komunalne - 10 Lat”.
Jubileuszowa edycja konkursu to
plebiscyt, w którym wzięli udział
najlepsi ze wszystkich dotychczasowych edycji. Ocenie ekspertów
poddanych zostało ponad 90 inwestycji, zrealizowanych w ciągu
minionej dekady. Olsztyński projekt był tym najlepszym w 2015
roku. Teraz centrum wypoczynku
i aktywności nad największym
olsztyńskim akwenem, które rocznie odwiedza około miliona osób,
potwierdziło swą jakość. Niezwykle cieszę się, że nasza eksportowa
inwestycja znalazła się w złotej
dziesiątce najlepszych inwestycji
dziesięciolecia – dodaje prezydent
miasta.

CRS Ukiel

Trwają także inne procesy konsultacyjne, do udziału w których serdecznie zapraszamy:

Wszystkie debaty odbywają się w
formule on-line, informacje o ich
przebiegu i terminach znajdują
się na stronie www.konsultacje.
olsztyn.eu

4. 14 września 2021 r.
– 15 października 2021 r.
Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2022 –
www.konsultacje.olsztyn.eu.

1. 01 maja 2021 r.
– 31 grudnia 2021 r.
Olsztyński Budżet Obywatelski
OBO 2022 – zagłosuj na najważniejsze projekty:
www.glosujobo.olsztyn.eu
2. 26 sierpnia 2021 r.
– 31 października 2021 r.
Strategia rozwoju miasta
– Olsztyn 2030 + - weź udział
w debatach:
www.konsultacje.olsztyn.eu
3. 16 sierpnia 2021 r.
– 11 maja 2022 r.
Aktualizacja Planu mobilności
MOF Olsztyna 2030+ . Więcej na
www.konsultacje.olsztyn.eu
w zakładce Mobilność w MOF

5. 24 września 2021 r.
– 29 października 2021 r.
Strategia miejskiego obszaru
funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów lokalnych
na wyzwania, jakie niesie za sobą
perspektywa finansowa budżetu
UE na lata 2021-2027 –
www.konsultacje.olsztyn.eu
– zakładka MOF – Nowe wyzwania.

Fot. Robert Robaszewski

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

Prace nad dokumentem strategii przebiegają na kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest płaszczyzna partycypacji, czyli wspólne z
mieszkańcami i ekspertami omawianie różnych dziedzin życia
miasta. Zaplanowano 10 debat
eksperckich, podczas których rozmawiamy o tym, co dla naszego
miasta i mieszkańców jest ważne.
Jesteśmy na półmetku tej swoistej
diagnozy. Szukamy rozwiązań,
obserwujemy doświadczenia innych miast, dokonujemy oceny
własnych działań – mówi Ewa
Kaliszuk, zastępca prezydenta Olsztyna, przewodnicząca zespołu
ds. opracowania strategii. Zapraszamy do kolejnych spotkań, które
odbywają się w każdy czwartek, do
końca października. To pierwszy
etap konsultacji społecznych, kolejne zaplanowane są na nadchodzące miesiące.

Ewa Kaliszuk, z-ca prezydenta Olsztyna

Zapraszamy
do dyskusji i głosowania!

Olsztyn
inspirujący

kultura, tożsamość,
kreatywność,
inspiracje itp.

30 września 2021 r.

Olsztyn
wielopokoleniowy

młodość, empatia,
colving, współpraca
wielopokoleniowa,
sąsiedztwo
wielopokoleniowe itp.

7 października 2021 r.

Olsztyn
mobilny

transport publiczny,
obwodnica,
bezpieczeństwo,
organizacja ruchu,
elektromobilność itp.

14 października 2021 r.

Olsztyn
zdrowy
i aktywny

profilaktyka,
pandemia, ochrona
zdrowia, formy
spędzania wolnego
czasu, jakość usług
medycznych itp.

21 października 2021 r.

Olsztyn
kompetentny

nauka, praktyka,
edukacja, szkoły
wyższe, kluczowe
kompetencje, zawody
przyszłości, sztuczna
inteligencja itp.

28 października 2021 r.

Urząd Miasta Olsztyna
Biuro Prezydenta Miasta
i Dialogu Obywatelskiego
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
strategia2030@olsztyn.eu
obo@olsztyn.eu

FB: strategiaolsztyna
FB: OBOOlsztyn
www.konsultacje.olsztyn.eu
www.obo.olsztyn.eu
www.olsztyn.eu
99321otbr-a-M
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POWIAT NIDZICKI

POWIAT NIDZICKI INWESTUJE
W BEZPIECZEŃSTWO! POWSTANĄ
INNOWACYJNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
7 września Starostwo Powiatowe
w Nidzicy gościło wyjątkowych
gości - Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz
samorządowców z województwa
warmińsko-mazurskiego, Starostę
Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego i Wicestarostę Szczycieńskiego Jerzego Szczepanka, a to wszystko za sprawą dofinansowanych
zadań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu pieszych w

obszarze oddziaływania przejść
dla pieszych w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
W imieniu Powiatu Nidzickiego
oraz dzięki pozyskanym przez Powiat Nidzicki środkom Starosta
Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, przy kontrasygnacie
Skarbnika Powiatu Renaty Mróz
podpisali z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim

umowy na wspomniane wyżej dofinansowane zadania. W spotkaniu
udział wzięli radny Sejmiku Woj.
Warmińsko-Mazurskiego Patryk
Kozłowski i Przewodniczący Rady
Powiatu Andrzej Bróździński.
Już wkrótce na terenie Powiatu
Nidzickiego powstaną bezpieczne i
innowacyjne przejścia dla pieszych,
— w ramach przebudowy zostaną
one wyniesione, doświetlone oraz
wyposażone w urządzenie do pomiaru prędkości.
Dofinansowane zadania:
• Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu powiatowej ulicy
Olsztyńskiej w m. Nidzica;
• Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
w m. Janowiec Kościelny;
• Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
Janowo Ryki Borkowo (gr. woj.)
w m. Janowo;
• Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
w m. Łyna;
• Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
Leszcz — Jankowice — Rączki
— Moczysko w m. Szkotowo.

NOWOCZESNA
INFRASTRUKTURA
DROGOWA W POWIECIE
NIDZICKIM – UROCZYSTE
OTWARCIE ZAKOŃCZONYCH
INWESTYCJI
7 września odbyło się uroczyste
otwarcie zakończonych inwestycji drogowych, tj. remont drogi
powiatowej na odcinku Kozłowo
– Zaborowo oraz remont drogi
powiatowej na odcinku Kozłowo –
Sławka Wielka.
Na tym wyjątkowym wydarzeniu
nie mogło zabraknąć Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, radnego Sejmiku
Woj. W-M Patryka Kozłowskie-

go, Starosty Marcina Palińskiego,
Wicestarosty Pawła Przybyłka,
Przewodniczącego Rady Powiatu
Andrzeja Bróździńskiego, radnych
Rady Powiatu oraz przedstawicieli
samorządu gminy Kozłowo.
– Dynamika poprawy infrastruktury drogowej w naszym powiecie
jest imponująca, a to wszystko
dzięki bardzo dobrej współpracy z
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
Arturem Chojeckim oraz samorzą41721NIWN-A

BIZNES

25

WARMII i MAZUR

S A M O R Z Ą D Y

POWIAT NIDZICKI WSPIERA
PRZEDSIĘBIORCÓW

dami gminnymi. Dzięki naszej determinacji podejmujemy odważne
decyzje i zmieniamy otaczającą nas
rzeczywistość na lepsze! — mówił
Starosta Marcin Paliński.
Remont drogi powiatowej na
odcinku Kozłowo – Zaborowo:
wartość zadania 1 580 459,72 zł, a
dofinansowanie 948 275,83 zł (ze
środków Funduszu Dróg Samorzą-

dowych (obecnie Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg).
Remont drogi powiatowej na
odcinku Kozłowo – Sławka Wielka: wartość robót 1 631 534,98 zł,
w tym 1 142 074,49 zł to środki z
Funduszu Dróg Samorządowych
(obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

7 września miała miejsce wizyta
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Artura Chojeckiego oraz przedstawicieli władz samorządu Powiatu Nidzickiego na czele ze Starostą Marcinem Palińskim w firmie Colet Sp.
z o.o. w Kozłowie, która zajmuje się
produkcją mebli tapicerowanych. Swoją pozycje zawdzięczamy terminowości dostaw, szybkości działania,
jakości sprzedawanych wyrobów, a
przede wszystkim wysiłkom naszym
oraz naszych pracowników, którzy
dbają o sprawność funkcjonowania
przedsiębiorstwa — mówił podczas
spotkania Piotr Rólka, właściciel
firmy. Starosta Marcin Paliński wyraził słowa uznania dla właścicieli
za zaangażowanie i stworzenie od
podstaw tak dobrze rozwijającego
się przedsiębiorstwa, które rozsądnie
gospodaruje oraz inwestuje pieniądze w dalszy rozwój firmy.

z siedzibą w gminie Pelplin (Ropuchy). Od 2015 roku przedsiębiorstwo
zajmuje się skupowaniem surowca
mięsnego, głównie głów wieprzowych w celu ich dalszej sprzedaży.
W asyście Prezesa Zarządu Pana
Pawła Michny oraz Dyrektor Zakładu w Nidzicy Agnieszki Kalisz zaproszeni goście mieli okazję poznać
cały proces powstawania produktów.
Punktem końcowym spotkania była
degustacja wyrobów firmy, która
niewątpliwie cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. – Podstawą nowoczesnego i stabilnego rynku pracy
są dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, ich siłą są wysoka jakość
wyrobów oraz wykwalifikowani
pracownicy, a Michna Food jest tego
dobrym przykładem. Jestem dumny,
że Powiat Nidzicki stał się atrakcyjnym miejscem do inwestowania, co
sprawia, że poprawia się koniunktura gospodarcza przy jednoczesnym
obniżaniu stopy bezrobocia. Dzięki
dynamicznie rozwijającym się firmom nasz powiat stale się rozwija,
co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia jego mieszkańców
– mówił Starosta Marcin Paliński.

14 września Starosta Nidzicki
Marcin Paliński wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Nidzickiego
Andrzejem Bróździńskim, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Nidzicy Aleksandrą Nowogórską
oraz Przewodniczącym Rady Rynku Pracy Piotrem Miecznikowskim
mieli przyjemność odwiedzić firmę
Michna Food, która mieści się przy
ulicy Kolejowej 7 w Nidzicy.
Przedsiębiorstwo Michna Food
Sp. z o.o. Sp. k. to średniej wielkości firma, utworzona w 2009 roku,
41721NIWN-B-K
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PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW* NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ
W WOJEWÓDZTWIE
W 2020 R. publiczną
Wydatki
budżetówWARMIŃSKO-MAZURSKIM
powiatów*
na administrację
Wydatki budżetów
powiatów*
na administrację
publiczną

w województwie
warmińsko-mazurskim
w województwie
warmińsko-mazurskim
w 2020 r.w 2020 r.
braniewski

gołdapski

bartoszycki

braniewski Wydatki budżetów powiatów* na administrację
gołdapskipubliczną
węgorzewski
Ogółem
bartoszycki
węgorzewski
w województwie
w 2020 r.
Ogółem w mln zł
lidzbarski warmińsko-mazurskim
kętrzyński
olecki w mln zł
lidzbarski
kętrzyński
1
elbląski
olecki
14
ląski
giżycki
publiczną
braniewski Wydatki budżetów powiatów* na administrację
gołdapski
bartoszycki
Wydatki budżetów powiatów*
na ochronę zdrowia
w województwie
warmińsko-mazurskim
w 2020 r.
węgorzewski
giżycki
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020
r.
braniewski
gołdapski
olsztyński
bartoszycki
bartoszycki
mrągowski
ostródzki
węgorzewski

elbląski
braniewski

lidzbarski

iławski
ostródzkielbląski

ski

iejski

kętrzyński
lidzbarski

elbląski

ostródzki
nowomiejski
ostródzki

iławski
iławski

szczycieński
nidzicki
ostródzki

iławski
działdowski

olsztyński
piski

szczycieński

nowomiejskinidzicki
nidzicki
działdowski

ełcki

64

nowomiejski

gołdapski

ełcki

piski

kętrzyński

olecki

mrągowski

szczycieński

nowomiejski

węgorzewski

Ogółem
giżycki
w mln zł

olecki

11

giżycki
olsztyński
mrągowski
szczycieński
piski

olsztyński

olecki

giżycki

2019 2020

0

piski

91 – 205
61 – 90
szczycieński
31 – 60
7 – 30

piski

126

nidzicki

ełcki

14

2019 2020

151 – 181
131 – 150
126
151 – 181 w111
Na 1 mieszkańca
zł – 130
131
150 w95
Na
1 mieszkańca
zł – 110
151
––181
126

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
działdowski

działdowski

* bez miast na prawach powiatów
* bez miast na prawach powiatów

2019Ogółem
w 2020
mln zł

0
Na 1 mieszkańca
w

* bez miast na prawach powiatów nidzicki
126
działdowski
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
* bez miast na prawach powiatów

awach powiatów

2020
142019
0

0w zł
Na
ełcki1 mieszkańca
2019 2020

mrągowski

Na 1 mieszkańca w zł

ełcki

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

olsztyński
kętrzyński
mrągowski

lidzbarski

Ogółem
w mln zł

111
–130
181
131151
––150
– 150
111
––130
95131
110
111 – 130
95 – 110

95 – 110

WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW NA ADMINISTRACJĘ
PUBLICZNĄ w zł

Źródło: DaneŹródło:
Urzędu
Statystycznego
w Statystycznego
Olsztynie
miast naw
prawach
powiatów)
Dane
Urzędu
w(bez
Olsztynie
Źródło:Statystycznego
Dane Urzędu
Olsztynie
POWIATY

Marzanna Wardziejewska, starosta gołdapski
Dokładamy wszelkich starań, aby działania naszego samorządu były na wysokim poziomie. Wszystko
co robimy, robimy z myślą o mieszkańcach powiatu, dlatego pozyskujemy fundusze oraz dofinansowania, krok po kroku i z determinacją osiągając wyznaczone cele. W tle toczącej się pandemii zgodnie z
planem realizowaliśmy budżet powiatu. Zrealizowaliśmy długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje
drogowe. Zakończyliśmy termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych
inwestycji, które wpłyną na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 2,8 mln zł. Biorąc
pod uwagę niewielki budżet powiatu, ów zastrzyk finansowy umożliwi chociaż częściowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Pozwoli m.in. na budowę miejsc parkingowych przy szpitalu, boiska wielofunkcyjnego i sali dydaktyczno-szkoleniowej oraz
modernizację budynków oświatowych.

Maciej Romanowski, starosta elbląski
To miła niespodzianka, że Powiat Elbląski jest w pierwszej trójce w kategorii „Wydatki budżetów
powiatów na administrację publiczną”. Stawiamy sobie za cel optymalizację kosztów funkcjonowania
samorządu przy jednoczesnym inwestowaniu w jego rozwój. Zdajemy sobie sprawę, że wiele jest jeszcze
do zrobienia dla dalszego rozwoju powiatu elbląskiego, tak by powiat nasz stawał się coraz bardziej przyjazny
i otwarty na potrzeby lokalnej społeczności.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat gołdapski
Powiat elbląski
Powiat węgorzewski
Powiat lidzbarski
Powiat piski
Powiat braniewski
Powiat nidzicki
Powiat olecki
Powiat giżycki
Powiat kętrzyński
Powiat działdowski
Powiat mrągowski
Powiat bartoszycki
Powiat nowomiejski
Powiat ostródzki
Powiat olsztyński
Powiat iławski
Powiat ełcki
Powiat szczycieński

NA 1 MIESZKAŃCA
W ZŁ

2019
127
173
133
165
216
138
133
128
132
137
162
137
124
125
118
112
119
103
94
100

OGÓŁEM W ZŁ

2020
2019
2020
126 144 323 106 142 682 278
181 4 643 837 4 831 567
161
7 626 431
9 165 228
157
3 766 139
3 552 112
156
8 915 028
6 408 877
155
7 765 962 8 644 999
153
5 475 661
6 256 341
146
4 225 523
4 798 049
143
4 523 610
4 876 013
143
7 784 488
8 084 165
135
10 144 588
8 365 173
130
8 924 298
8 457 464
129
6 219 128
6 422 973
119
7 211 986
6 743 289
117
5 159 572
5 109 758
114
11 751 529 11 855 540
109 15 024 952 13 865 144
104
9 592 582
9 628 965
99
8 630 740
9 033 198
95
6 937 051
6 583 423
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PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW* NA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONĘ
PRZECIWPOŻAROWĄ
WOJEWÓDZTWIE publiczne
Wydatki
budżetów
powiatów* naWbezpieczeństwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIM
W 2020
R.
i ochronę przeciwpożarową
w województwie
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a więc w ochronę ich życia, zdrowia oraz mienia to dla naszego samorządu jedno z najważniejszych zadań.
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186
184 5 000 858 4 905 207
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Marzanna Wardziejewska, starosta gołdapski
5 Powiat lidzbarski
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6 Powiat braniewski
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Rok 2020 był szczególny dla wszystkich. Epidemia koronawirusa sprawiła, że był to czas niezwykle
7 Powiat bartoszycki
73
111
4 220 051
6 299 318
trudny. Samorząd powiatowy zmagał się z szeregiem działań w zakresie zapewnienia bezpieczeń8 Powiat piski
80
109
4 500 594
6 115 414
stwa społeczeństwu. W ramach bieżącej realizacji zadań, naprzeciw trudnościom, pomimo obostrzeń
9 Powiat nowomiejski
97
109
4 241 072
4 760 886
staraliśmy się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Dzięki dobrej współpracy ze służbami, inspekcjami i
10 Powiat mrągowski
88
108
4 393 612
5 385 254
strażami, a także sprawnemu podejmowaniu działań przez władze powiatu oraz podległe gminy udało się zrealizować szereg
11 Powiat giżycki
84
104
4 742 641
5 875 833
zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w tej trudnej, kryzysowej sytuacji. W trybie pilnym realizowaliśmy zalece12 Powiat działdowski
71
93
4 627 653 6 066 470
nia i zadania zlecone przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Prowadziliśmy akcje informacyjne, rozpowszechnialiśmy
13 Powiat ostródzki
77
89
8 043 076
9 261 188
materiały edukacyjne dotyczące zapobieganiu koronawirusowi, wprowadziliśmy ograniczenia w zakresie bezpośredniego kon14 Powiat kętrzyński
72
86
4 518 907
5 336 093
taktu podczas obsługi mieszkańców, unikając jednocześnie całkowitego zamknięcia starostwa. Z myślą o mieszkańcach
15 Powiat ełcki
69
78
6 318 697
7 100 469
naszego powiatu pozyskaliśmy środki na długo wyczekiwaną inwestycję, jaką była termomodernizacja budynków użytecz16 Powiat szczycieński
64
76
4 471 540
5 230 772
ności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej oraz oświaty na terenie naszego powiatu. Ponadto poprzez gospodarność w
17 Powiat iławski
49
60
4 516 845
5 526 654
ramach bieżących wydatków możliwe było wykonanie szeregu remontów wewnątrz budynków szpitalnych. To tylko niektóre
18 Powiat olsztyński
9
12
1 162 659
1 530 604
z działań, jakie w 2020 roku zrealizowaliśmy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu gołdapskiego.
19 Powiat elbląski
2
8
142 785
435 323
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EŁK – TU JEST PRZESTRZEŃ
DO ROZWOJU BIZNESU
WZRASTAJĄCA LICZBA
PODMIOTÓW GOSPODARKI
NARODOWEJ W EŁKU
DOWODZI, ŻE EŁCZANIE
MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
I ODWAGĘ DO ROZWIJANIA
WŁASNEGO BIZNESU.
WŚRÓD ATUTÓW, KTÓRYMI
DYSPONUJE MIASTO, JEST
M.IN. PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
OFERUJĄCY INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ORAZ PRZESTRZEŃ DO
ROZWOJU STARTUP’ÓW.
TO TAKŻE PROFESJONALNE
DORADZTWO,
Z KTÓREGO KORZYSTAJĄ
PRZEDSIĘBIORCY ORAZ
ATRAKCYJNE TERENY
INWESTYCYJNE POŁOŻONE
W MIEŚCIE I W STREFIE
EKONOMICZNEJ.

Z

roku na rok obserwuje się
w Ełku wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych. Część z
nowo powstałych firm korzysta ze wsparcia ełckiego Parku
Naukowo-Technologicznego (PNT),
który oferuje m.in. inkubator
przedsiębiorczości wspomagające
rozwój biznesu i umożliwiające samodzielne funkcjonowanie firm na
rynku. Techno-Park pełni również
funkcję centrum szkoleniowego i
informacyjnego oraz stanowi platformę rozwoju innowacyjnych star-

tupów w regionie. W Urzędzie Miasta Ełku funkcjonuje z kolei Biuro
Obsługi Inwestora zapewniające
profesjonalne wsparcie i doradztwo na każdym etapie inwestycji,
od prezentacji oferty, przez pomoc
w przygotowaniu dokumentacji
aż do realizacji prac. Na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz PNT, dostępne są
tereny inwestycyjne przeznaczone
m.in. pod działalność produkcyjną,
usługową, mieszkaniową, przemysłową, budowlaną czy turystyczną.
Usytuowane są w pobliżu obwod-

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
nicy miasta i budującej się drogi
ekspresowej Via Baltica.
W Ełku rozwija się budownictwo
mieszkaniowe. Aktualnie deweloperzy budują nieruchomości w
różnych częściach miasta. Popyt
na mieszkania spowodowany jest
m.in. dodatnimi wskaźnikami demograficznymi oraz saldem migracji. Świadczy to o tym, że Ełk jest
postrzegany jako dobre miejsce do
życia, zakładania rodziny, rejestracji
i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej czy rozwijania firm.
W zeszłym roku miasto sprzedało
inwestorom na cele usługowe pięć
działek (w tym cztery w obrębie
Parku Naukowo-Technologicznego) oraz nieruchomość gruntową
pod mieszkaniową inwestycję deweloperską o łącznej powierzchni
ok. 7,8 ha. Natomiast w tym roku
prywatni przedsiębiorcy nabyli
działki pod inwestycję w obrębie

strefy ekonomicznej o łącznej powierzchni ok. 1,2 ha oraz kolejne
grunty pod zabudowę mieszkaniową. Trwa również procedura
sprzedaży zabytkowej kamienicy
w centrum miasta. Przetarg został
już rozstrzygnięty. W ciągu dwóch
lat do budżetu miasta ze sprzedaży
tych nieruchomości wpłynęła kwota ok. 10,3 mln zł netto. Działki
od miasta kupują również osoby
prywatne. Na koniec II kwartału
br. na terenie Podstrefy Ełk działało 50 firm, łącznie zatrudniając
3116 osób. Nakłady inwestycyjne przekroczyły 1 mld 67 mln zł.
To wszystko sprawia, że Ełk nieustannie się rozwija. Z jednej strony za sprawą nowych inwestorów,
rozwijających się przedsiębiorstw,
nowych miejsc pracy, a z drugiej
strony – mieszkańców, którzy decydują się na prowadzenie własnego biznesu i realizowanie własnych,
innowacyjnych pomysłów.

Więcej informacji na www.investin.elk.pl
53321EKWE-A-K
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W NIDZICKIM SZPITALU
JUŻ SIĘ OPERUJE
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Anna Osłowska wykorzystała czas, w którym zmniejszyła się znacznie liczba covidowych pacjentów w nidzickim szpitalu i przystąpiła do przystosowania pomieszczeń do działalności pocovidowej.
Dzięki staraniom dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Anny
Osłowskiej i personelu w nidzickim szpitalu otwarty już został
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
który powiększonoy o część dawnego oddziału wewnętrznego. Sale
i korytarze są odmalowane. Są już
pierwsi pacjenci, którzy w salach
mają nowe łóżka, szafki, stoliki.
Działa także gabinet zabiegowy,
są zrobione śluzy. Oddział został
zamknięty drzwiami na domofon,
co zapewni bezpieczeństwo pacjentom. Następnie został uruchomiony
blok operacyjny wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.
Chirurdzy już wykonali pierwsze
operacje. Działa również oddział
chirurgiczny. Częściowo uruchomiony został oddział wewnętrzny
i leczeni są pierwsi pacjenci.
— Planujemy otwierać kolejne
oddziały, ale potrzebna jest kadra medyczna i ten nabór trwa.
Chcielibyśmy otworzyć pediatrię,
ginekologię i geriatrię oraz poradnię gastroenterologiczną, dlatego
zapraszamy do współpracy lekarzy
i rezydentów pediatrów, ginekologów, radiologów, geriatrów i internistów — mówi dyrektor Anna
Osłowska.
W szpitalu jest już sprzęt potrzebny do utworzenia oddziału geriatrycznego oraz poradni gastroenterologicznej. Cały zakupiony sprzęt

Pracownia tomograficzna

Sala na oddziale wewnętrznym

medyczny na potrzeby geriatrii
i gastroenterologii oraz wyposażenie niemedyczne geriatrii to nowe
wyroby, spełniające wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do
stosowania w szpitalach.
Ruszyły również badania tomograficzne. Został podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia na tę usługę. Mimo tych
wszystkich prac nad uruchomieniem pocovidowej działalności
szpitala nie wiadomo, jak długo uda
się te prace kontynuować, ponieważ
szpital nadal jest szpitalem tymczasowym. — Jesteśmy w nieustającej
zmianie. W każdej chwili gotowi
jesteśmy na rozwinięcie oddziału
covidowego i zaprzestanie przyjmowania pacjentów na już funkcjonujące oddziały — zaznacza dyrektor
Anna Osłowska. Ma nadzieję, że
ten wysiłek włożony w otwieranie
oddziałów jednak nie pójdzie na
marne, ponieważ po zwalczeniu
COVID-19 na pewno szybciej uda
się zorganizować szpital na nowo.
— Mam nadzieję, że nie będziemy musieli wszystkiego zamykać,
że zostanie ZOL, a potem bardzo
szybko uda się ponownie otworzyć
internę. Ważne, że przećwiczyliśmy procedury bloku operacyjnego. Jak czwarta fala się cofnie, to
my znacznie szybciej uruchomimy
pozostałe oddziały. Poprzez te działania przygotowaliśmy się do pracy
w normalnej procedurze — zapewnia dyrektor Anna Osłowska.

Na bloku operacyjnym odbyły się już pierwsze zabiegi

Sala ZOL
42721niwn-a-M
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GMINY O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE NOWO
ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
Gminy o największej liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów
w województwie warmińsko-mazurskim

2 000
2019

2020

1 500

Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka
Rozwój społeczno-gospodarczy gminy jest ściśle zależny od
liczby powstających nowych podmiotów gospodarczych. To
one dają pracę, dochody budżetowe gminie oraz środki do życia
mieszkańcom, które wydawane rozwijają lokalny rynek sprzedaży
towarów i usług. Realny wzrost dochodów gminy może nastąpić praktycznie tylko
w wyniku powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Dlatego Gmina Pasłęk, w ramach swoich możliwości finansowych i organizacyjnych,
robi wszystko by stworzyć dogodne warunki do powstawania nowych podmiotów
gospodarczych, w tym buduje drogi, wodociągi, kanalizację sanitarną, uzbraja i
sprzedaje tereny pod nowe inwestycje, tworzy preferencje podatkowe.

1 000

Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda

500

0
Olsztyn
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GMINY MIEJSKIE
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Kolejna duża inwestycja
w infrastruKturę sportową
w Braniewie
Projekt Pn „ZagosPodarowanie PrZestrZeni PublicZnej,
terenu PrZy ul. armii krajowej w braniewie – boisko”
budowa boiska PrZy sZkole Podstawowej nr 6 w braniewie
– to kolejny krok w kierunku roZwoju sPortu w braniewie.
Mamy zaszczyt poinformować o
kolejnej inwestycji, o której realizację wiele razy prosili mieszkańcy.
Chodzi o remont boiska przy Szkole
Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana
Pawła II w Braniewie. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 1 586 762,00 zł z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość projektu
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie – boisko. Budowa
boiska przy Szkole Podstawowej nr
6 w Braniewie” to 3 542 200,00 zł.
Co zostanie wykonane w ramach
inwestycji?
Lista jest długa, a znalazły się na
niej: bieżnia okólna o obwodzie 200
metrów z odcinkiem prostym o
długości 120 metrów, bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, boisko

Pasłęk

Ten sukces wynika oczywiście z przedsiębiorczości mieszkańców. To ich aktywność tak naprawdę stanowią element,
który jest tutaj oceniany. Ale wynika to też z działalności gminy
i jej współpracy z mieszkańcami. Celem tej współpracy jest pomoc
przedsiębiorcom, aby jak najlepiej im się pracowało. Ważna jest tutaj kwestia
podatków od przedsiębiorców, które należą do jednych z najniższych w regionie.
Wszystkie te elementy łączą się w całość, tworząc przyjazny klimat do prowadzenia
działalności w naszej gminie.

Pasłęckie zabytki
w dobrych rękach

P

asłęcki samorząd od
wielu lat aktywnie
dba o stan naszego
dziedzictwa kulturowego, angażując
wiele środków finansowych
w przywrócenie zabytkom
świetności i udostępnienie
turystom odwiedzającym
nasze miasto i okolice.

W wyniku wieloletnich starań udało się pozyskać środki
UE na rewitalizację murów
obronnych oraz wielu innych
cennych budowli. Warto
wspomnieć tu o utworzeniu
w części zabytkowego Ratusza w Pasłęku Pasłęckiego
Centrum Integracji oraz o
dofinansowywaniu restauracji zabytków zlokalizowanych w kościołach w Pasłęku,
do piłki nożnej o nawierzchni typu
sztuczna trawa z wypełnieniem
granulatem gumowym, boisko wielofunkcyjne przewidziane do gry
w koszykówkę, siatkówkę, tenisa
ziemnego i piłkę ręczną, skocznia
w dal z rozbiegiem o nawierzchni
poliuretanowej o długości 40 metrów i zeskocznią wypełnioną piaskiem, rzutnia kulą z betonowym
kołem do rzutu, tor dla rolkarzy o
nawierzchni z kolorowego betonu asfaltowego o długości 381,5
metra, plac zabaw dla dzieci z
podziałem na grupy wiekowe oraz
siłownia zewnętrzna składająca

się z 9 podwójnych urządzeń do
ćwiczeń i rekreacji.
Poza tym oba boiska — zarówno to
do piłki nożnej, jak i uniwersalne —
zostaną oświetlone tak, by umożliwić grę nawet po zmroku. Pozostały
teren oświetlony będzie lampami
parkowymi.
Umowa z wykonawcą — firmą z Żukowa — już podpisana. Teraz pozostaje
tylko czekać na rozpoczęcie prac
budowlanych, by już wkrótce wszyscy mieszkańcy mogli cieszyć się nowoczesną infrastrukturą sportową,
dzięki której rozwinie się niejeden
braniewski talent.
15421sezr-A-K

Mariance czy też Zielonce Pasłęckiej.
Naturalną konsekwencją
rozpoczętych już prac jest
stały nacisk na poprawę
stanu naszych zabytków.
Tak więc z uwagi na zły stan
dachu Ratusza w Pasłęku
została zlecona jego naprawa, która pozwoli na pełne

wyeksponowanie tego cennego zabytku.
W trakcie prac związanych
z rewitalizacją zabytkowego
muru obronnego w Pasłęku
zwrócono także uwagę na
wzmocnienie balustrady przy
ulicy Zamkowej.

38421see1-A-K
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Beata SokołowSka,
BurmiStrz Białej PiSkiej
Rok 2021 to półmetek obecnej kadencji. to pieRwsze podsumowanie tego, co udało się do tej poRy zRobić.
pomimo tRudnego Roku, gdy doświadczyliśmy pandemii i jej skutków, zRealizowaliśmy wiele inwestycji.
Sukcesywnie pracujemy nad kolejnymi punktami z naszej mapy lokalnych potrzeb, ubiegamy się o kolejne
dofinansowania i czekamy na wyniki tych jeszcze nierozstrzygniętych.
Przedstawiam to, co udało się nam
osiągnąć. To nie wszystkie sukcesy,
które odnotowaliśmy, ale te jedne
z ważniejszych.
Remonty dRóg
• Z Funduszu Dróg Samorządowych
wyremontowaliśmy drogi w Orłowie, Zalesiu, Pawłocinie, ulicę
Pocztową w Bemowie Piskim, ulicę Prusa i odcinek ulicy Batorego
w Białej Piskiej. Kwota dofinansowania, którą łącznie pozyskaliśmy
na ww. remonty dróg, to prawie 3
mln złotych.
• Z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 wyremontowaliśmy ulicę Sikorskiego
w Białej Piskiej. W ramach przebudowy, której celem było podwyższenie standardu drogi, powstała
nawierzchnia bitumiczna, chodnik z kostki betonowej, kanalizacja
deszczowa i oświetlenie. Wartość
inwestycji to ponad 1 mln 150 tys.
złotych.
• Na ostatnim etapie jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Lipowej w Bemowie Piskim, o którą

mieszkańcy ubiegali się od wielu
lat. Wartość inwestycji to ponad
508 tys. złotych, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
• Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Piskim wyremontowano drogi
powiatowe w gminie Biała Piska:
w miejscowości Ruda, na odcinkach Świdry – Łodygowo, Długi
Kąt – Kowalewo, ulicę Konopnicką w Białej Piskiej oraz odcinek
Lipińskie – Skarżyn. Łączna wartość ww. inwestycji to ponad 9 mln
230 tys. złotych.
Inwestycje
• Ponad 30 mln złotych to łączna
kwotą, na którą złożyliśmy trzy
wnioski w ramach rządowego
programu „Polski Ład”. Wnioski
dotyczą modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, przepompowni ścieków w Sulimach
i Drygałach, stacji uzdatniania
wody w Bemowie Piskim, budowy
kotłowni biomasowej i magazynu
zrębów, przebudowy istniejących
i budowy preizolowanych sieci,
przyłączy ciepłowniczym, rewitalizacji parku miejskiego w Białej Piskiej. Czekamy na rozstrzygnięcie.
• Wyremontowaliśmy zabytkową

wieżę ciśnień w Białej Piskiej.
Prace podzielone były na trzy etapy: pierwszy – prace budowlane,
ziemne, betonowe, zbrojeniowe
i ślusarskie, drugi – roboty konserwacyjno-zabytkowe, a trzeci
- prace elektryczne i sanitarne.
Całkowita wartość inwestycji, na
którą dofinansowanie otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wyniosła 1 mln 436
tys. złotych.
• Ponad 1 mln 250 tys. złotych wyniosła wartość projektu „Nowoczesny e-urząd w Białej Piskiej”,
na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzięki projektowi mieszkańcy gminy
mogą załatwiać sprawy urzędowe
przez Internet, bez wychodzenia
z domu. W ramach projektu kupiliśmy także sprzęt informatyczny
i oprogramowanie, wdrożyliśmy
systemy teleinformatyczne i uruchomiliśmy e-usługi.
• Otrzymaliśmy 1 mln 200 tys. zł dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi
Świdry Kościelne z oczyszczalnią
ścieków. To wsparcie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych,
skierowanego do gmin, w których
niegdyś działały PGR-y.
• Realizujemy pierwszy projekt
transgraniczny Interreg Litwa –
Polska. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności
seniorów i osób niepełnosprawnych, w tym zlikwidowanie barier
architektonicznych, by mogli ten
cel zrealizować. Dlatego w ramach
projektu odbywają się wymiany
seniorów z Białej Piskiej i Litwy, podczas których uczestnicy
wdrażają działania edukacyjne,
kulturalne i sportowe. Trwa remont pomieszczenia przy ulicy
Kościuszki w Białej Piskiej, które
będzie do wyłącznej dyspozycji
naszych seniorów. Pomieszczenie
będzie umeblowane, wyposażone
w sprzęt muzyczny i komputerowy. Będą wyremontowane także
schody i wykonany podjazd dla
osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu to prawie
120 tys. euro.
• Ponad 356 tys. złotych otrzymaliśmy na projekt „Rehabilitacja
medyczna schorzeń kręgosłupa
i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska”. W ramach projektu mieszkańcy naszej
gminy bezpłatnie brali udział
w badaniach i diagnozie układu
kostno-stawowego i mięśniowego,
rehabilitacji medycznej, aktywizacji ruchowej i edukacji prozdrowotnej.
• Zbudowaliśmy sieć wodociągową
Pogorzel Wielka – Monety. Inwestycja ma na celu dostarczenie
dobrej jakości wody mieszkańcom oraz wyłączenie z użytkowania
kosztownej i wymagającej kapitalnego remontu hydroforni w Rakowie Małym. Wartość inwestycji

to prawie 326 tys. złotych. Inwestycję zrealizowaliśmy w ramach
dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tego
samego dofinansowania w 2022
roku w Rakowie Małym powstanie lokalna oczyszczalnia ścieków.
Wartość inwestycji szacowana jest
na ok. 700 tys. złotych.
• Otrzymaliśmy dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Aktywna i zdrowa rodzina”. W ramach projektu
odbywały się rodzinne wyjazdy
integracyjno-szkoleniowe, zajęcia
dla dzieci, zajęcia „Zdrowe ciało,
zdrowy duch”, spotkania ze specjalistami (coach rodziny, psycholog,
pedagog) czy wsparcie pracownika
socjalnego. Kwota dofinansowania
to blisko 364 tys. złotych.
• Dzięki dofinansowaniu trzech
projektów, do naszych szkół trafiły komputery. Pierwszy projekt
„Ja w Internecie” sfinansowano ze
środków Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Kolejny sprzęt kupiliśmy dzięki
dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020. Kwota dofinansowania, o którym mowa, to ponad 172 tys. złotych. Celem dwóch
projektów było wsparcie szkół
w kształceniu na odległość w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy
prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Laptopy umożliwiły uczniom pozbawionym dostępu do tego typu
urządzeń realizację podstawy programowej.
• Z Funduszu Sprawiedliwości otrzymaliśmy dofinansowanie (ok. 88
tys. zł) na zakup średniego zestawu do ratownictwa, specjalnych
ubrań, butów, czy rękawic dla
strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skarżynie. Po wielu
miesiącach intensywnych starań,
straż wpisano do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Ponadto z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie
na montaż ogrzewania w ramach
modernizacji Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kruszewie.
• Z innymi samorządami przystąpiliśmy do prac nad projektem
Mazury Velo. To pomysł na szlak
rowerowy, łączący Green Velo i Mazurską Pętlę Rowerową. Na realizację inwestycji będziemy ubiegać
się o środki unijne. W przypadku
naszej gminy ścieżka rowerowa
przebiegającą przy trasie wojewódzkiej mogłaby z pespektywy
dwóch kółek połączyć nas z Ełkiem.
• Ponadto z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowania
na wyremontowanie sali Urzędu
Stanu Cywilnego, modernizację
boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Białej Piskiej itp.

InwestoRzy
Trwają intensywne prace i rozmowy z inwestorami, którzy chcą
rozpocząć działalność gospodarczą
w gminie Biała Piska. Jesteśmy na
etapie sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach pierwszej
inwestycji przewidziano budowę
obiektów o funkcjach m.in. produkcyjnych, przetwórstwa spożywczo-rolnego. Na inwestycji skorzystaliby
rolnicy, mogący kontraktować swoje
uprawy. W ramach drugiej inwestycji ma powstać centrum logistyczne, w którym utworzono by według
inwestora ponad 300 miejsc pracy.
W ramach trzeciej ma powstać stacja benzynowa.
Poza ww. inwestycjami realizowane są także te, które kładą mocny
nacisk na inwestycję w mieszkańców. W przeciągu dwóch lat udało
się zaszczepić w mieszkańcach ideę
Kół Gospodyń Wiejskich. Dzisiaj
mamy ich aż siedem i wciąż zakładane są nowe. Każde koło specjalizuje
się w swojej dziedzinie: od kulinariów po wyroby rękodzieła. Dzisiaj
realizują po kilkanaście projektów,
na które otrzymały dofinansowanie
od marszałka czy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od dwóch lat realizujemy granty
„Działaj Lokalnie” i „Wspólne Podwórko”. W obu grantach, w ramach
których zrealizowano już kilkanaście projektów i wciąż realizowane
są nowe, działania obywatelskie na
rzecz poprawy jakości środowiska
zamieszkania i tworzenia nowych
miejsc wypoczynku przeprowadziło
kilka grup nieformalnych składających się z mieszkańców naszej gminy
i Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki
grantom powstały nowe skwery czy
architektura sportowa.
To, co przed nami, to kolejne
miesiące i lata intensywnych starań
i prac nad kolejnymi priorytetami,
tj.:
• remonty dróg
• rozbudowa oczyszczalni ścieków
• rewitalizacja parku miejskiego
z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną
• budowa lokalnych oczyszczalni
ścieków
• modernizacja sieci ciepłowniczych
• inwestycje w fotowoltaikę
• wykonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
i studium uwarunkowań pod kolejnych inwestorów
• i wiele innych.
Zrealizowane inwestycje, te, które
jeszcze przed nami, przystąpienie do
różnych inicjatyw z innymi samorządami, remonty dróg powiatowych
w naszej gminie czy w pozytywnym
tego słowa znaczeniu poruszenie
mieszkańców do wszelkiego rodzaju
inicjatyw oddolnych i realizowania
projektów to pokłosie obustronnej,
dobrej współpracy. Przed nami kolejne miesiące i lata intensywnych
prac, wdrażania strategii, realizacji
priorytetów służących rozwojowi
naszej gminy.
20521piwp-A-P
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Zielona transformacja energetyczna stolicy Warmii i Mazur

Dobra Energia dla Olsztyna i jego mieszkańców
W Olsztynie powstaje jedna z najnowocześniejszych w Europie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Zagwarantuje ona w pełni ekologiczną produkcję
ciepła i energii elektrycznej w tzw. skojarzeniu z paliwa alternatywnego, jakim jest kaloryczna frakcja odpadów. Jest ona kluczowa nie tylko dla mieszkańców Olsztyna,
ale i dla całego regionu, bo pozwala na realizację dwóch ważnych celów: zapewnienie ekologicznych dostaw ciepła przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu zagospodarowania
odpadów pochodzenia komunalnego na całym obszarze Warmii i Mazur. Podmiotem odpowiedzialnym za jej realizację jest spółka Dobra Energia dla Olsztyna.

N

owa inwestycja pozwoli na zastąpienie obecnych, wyeksploatowanych już instalacji węglowych instalacją wytwarzającą energię zgodnie z
gospodarką o obiegu zamkniętym, która będzie dostarczać mieszkańcom Olsztyna zarówno energię
elektryczną, jak i ciepło. Projekt pozwoli zmniejszyć nawet o połowę ilość węgla zużywanego obecnie do produkcji ciepła i jednocześnie znacząco
ograniczyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do
atmosfery, co jest w pełni zgodne z polityką klimatyczną Polski i całej Unii Europejskiej.

Sposób realizacji projektu
i szerokie finansowanie

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. Wyłonionym w przetargu
publicznym prywatnym partnerem, odpowiedzialnym za realizację inwestycji oraz jej prowadzenie
przez okres 25 lat, jest Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. Jest to spółka celowa, stworzona
specjalnie do przeprowadzenia oraz zarządzania
tą innowacyjną instalacją. Partnerem publicznym
jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Olsztynie.

Od początku budowy, czyli od połowy 2020
roku, projekt jest realizowany przy wykorzystaniu unijnej dotacji zarządzanej przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska. Dofinansowanie
z UE w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu”, działania 2.2 „Gospodarka
odpadami komunalnymi” wynosi około 172 mln zł.
Instalacja została wsparta również finansowaniem
długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju
(PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Dług uprzywilejowany o wartości 490 mln zł
został certyfikowany jako zielony kredyt zgodnie
z LMA Green Loan Principles. Meridiam – mający 95 proc. udziałów w spółce Dobra Energia
dla Olsztyna – oraz hiszpańska firma Urbaser
– podmiot świadczący usługi dla samorządów
w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania – w ramach realizacji inwestycji w Olsztynie zapewnią własny kapitał, który uzupełni
finansowanie.
92621otbr-A-G
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z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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OSOBY BIERNE ZAWODOWO (W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ)
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
(BAEL)
Osoby bierne zawodowo (w wieku 15 lat i więcej)
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI WG BAEL
BIERNI ZAWODOWO (W TYS. OSÓB) W WOJEWÓDZTWIE
(W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ)
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Działania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i promocji zatrudnienia to istotny punkt naszej polityki samorządowej. Staramy się, aby stopa bezrobocia w powiecie nidzickim
stale malała lub utrzymywała się na stabilnym poziomie. Firmy
działające na naszym rynku to siła napędowa gospodarki, a także wiele miejsc
pracy. Ostatni rok w dobie panującej pandemii koronawirusa był niezwykle trudny,
ale dzięki zaangażowaniu zespołu, którym mam przyjemność kierować, znacząco
ograniczyliśmy jej skutki oraz zastosowaliśmy szereg instrumentów wspierających
naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy w ostatnim roku otrzymali z tarczy
Antykryzysowej ponad 10 mln zł. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja i unowocześnianie lokalnego rynku pracy stanowią ważny element naszej strategii,
którą przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy oraz samorządami
gminnymi stale realizujemy.

Marzanna Wardziejewska, starosta gołdapski
Cieszymy się, że mimo pandemii w dalszym ciągu następuje
poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy. Przeciwdziałanie
skutkom bezrobocia jest jednym z naszych priorytetów. Jako
powiat, poprzez długofalowe programy, wspieramy pracodawców w
tworzeniu nowych miejsc pracy oraz aktywizujemy osoby pozostające bez pracy.
W ostatnim roku przełożyło się to na znaczne zmniejszenie liczby bezrobotnych
do poziomu najniższego w historii oraz najniższego w regionie. Obecnie stopa
bezrobocia w powiecie gołdapskim jest znacznie niższa niż średnia na Warmii
i Mazurach, a jeszcze kilkanaście lat temu zajmowaliśmy niechlubne pierwsze
miejsce w województwie i czołowe miejsce w kraju. Na tej podstawie możemy
stwierdzić, że konsekwentnie prowadzone na przestrzeni lat działania społeczno-gospodarcze przynoszą pozytywne efekty.

BEZROBOCIE REJESTROWANE W POWIATACH
— LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA
stan na 31.12.2020
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Marcin Paliński, starosta nidzicki
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LIDZBARK
LIDZBARK JAKO JEDNO Z MIASTECZEK CITTASLOW INWESTUJE W TURYSTYKĘ I REKREACJE. TO BRAMA WJAZDOWA
NA WARMIĘ I MAZURY. JEGO HISTORIA SIĘGA POCZĄTKÓW XIV WIEKU. MALOWNICZE POŁOŻENIE, BLISKOŚĆ JEZIOR
I DUŻEGO OBSZARU LEŚNEGO, KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY, ZABYTKOWY UKŁAD URBANISTYCZNY, ESTETYKA
I KAMERALNOŚĆ LIDZBARKA STWARZAJĄ IDEALNE WARUNKI DO WYPOCZYNKU.

Maciej Sitarek
Burmistrz Lidzbarka

D

zięki udziałowi zewnętrznych środków
pozyskanych z szeregu
programów możliwa jest
realizacja inwestycji, które służą zarówno mieszkańcom jak
i turystom licznie odwiedzającym
nasze miasto. W tym roku, dzięki
dofinansowaniom powstała pierwsza w Polsce kawiarenka Cittaslow
pełniąca jednocześnie funkcję
Informacji Turystycznej pomaga
w wyborze najbardziej atrakcyjnych miejsc z oferty turystycznej
miasta. Jest miejscem, w którym
turysta nabyć może materiały
promocyjne, mapy, przewodniki,
a także oryginalne pamiątki związane z miastem. Ważne, aby taki
punkt był atrakcyjny zarówno pod
względem wizualnym, jak i lokalizacyjnym. Taki jest właśnie Grzybek nad Małym Jeziorkiem. Poza
informacjami turysta napije się w

Kawiarenka cittaslow

Grzybku smacznej kawy, zje lody
i odpocznie z pięknym widokiem
na Małe Jeziorko. Wszystko dzięki
środkom pozyskanym z PROW na
lata 2014-2020.
— Lidzbark to miejsce, w którym
spotykają się jeziora, lasy i rzeki.
Gminę Lidzbark można przemierzyć pieszo, drogą wodną, rowerem,
a nawet konno. To wszystko sprawia,
że amatorzy turystyki aktywnej, ale
i osoby pragnące spędzić czas wolny na plaży będą mogły połączyć to
wszystko, odpoczywając w Lidzbarku. Dzięki pozyskiwanym środkom
zewnętrznym stale możemy zwiększać atrakcyjność naszej Gminy
zarówno dla mieszkańców jak i turystów, którzy tłumnie odwiedzają
Lidzbark. Staramy się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców. Zrealizowana w tym roku budowa skateparku czy Kawiarenki
Cittaslow to inwestycje o których
mieszkańcy mówili już od dawna.
Dzięki dofinansowaniu udało się
je sfinalizować – mówi Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek.
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się także w tym
roku otworzyć rekreacyjną część
lidzbarskiego targowiska, które
powstało dzięki dofinansowaniu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Łączny koszt projektu to 2 293
005 zł, z czego 998 295,25 zł to
pozyskane dofinansowanie. Dzięki
zaangażowaniu Młodzieżowej Rady
Miejskiej w budżet obywatelski w
nowym miejscu rekreacji poza
pumptrackiem, siłownią zewnętrzną czy linarium powstał skatepark,
który jeszcze przed oficjalnym otwarciem cieszył się dużym zainteresowaniem. Skatepark w Lidzbarku
zaprojektowany jest w klasycznej
formie. Zawiera obustronne na-

Wizualizacja amfIteatru
jazdy, kierujące na centralny element, którym jest Funbox. Każda
przeszkoda obiektu zaprojektowana
jest tak, aby współgrała z całością,
była w pełni funkcjonalna oraz zapewniała płynną i bezpieczną jazdę. Skatepark podzielono na dwie
sekcje: dla początkujących oraz dla
zaawansowanych. Pumptrack to w
dużym skrócie specjalny tor, na
którym możemy nabierać prędkości
i jeździć w kółko bez pedałowania.
To świetne atrakcje dla wszystkich
miłośników jazdy na rowerze, deskorolce czy hulajnodze.

Pumptruck

W głosowaniu mieszkańców
w jednej z edycji Lidzbarskiego
Budżetu Obywatelskiego zwyciężył projekt, który zakładał wybudowanie na terenie Lidzbarka
tężni solankowych. Z powodu wielokrotnych zmian lokalizacji oraz
oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu projektu realizacja tego
zadania została odłożona. Obecnie
prace nad tężniami solankowymi w
Lidzbarku są na etapie przeprowadzenia przetargu. Tężnie solankowe
już wkrótce pojawią się na bulwarze
nad Welem.

Amfiteatr, który powstanie przy
ulicy Garbuzy, to najnowsza inwestycja Gminy Lidzbark. Już wkrótce mieszkańcy miasta oraz turyści
odwiedzający Lidzbark będą mogli
korzystać z nowego obiektu widowiskowego, w którym można będzie
podziwiać występy polskich gwiazd
estrady oraz sceny kabaretowej.
Obecnie inwestycja jest na etapie
przetargu. Lidzbarski amfiteatr
będzie otwartym, widowiskowym
obiektem, służącym do organizowania w okresie letnim niewielkich,
lokalnych imprez estradowych.

Skatepark
12521NIZD-A
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WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW* NA OCHRONĘ ZDROWIA
budżetówWARMIŃSKO-MAZURSKIM
powiatów* na ochronę zdrowia
WWydatki
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W 2020 R.
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

gołdapski
Wydatkibraniewski
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elbląski

iławski

Ogółem
w mln zł

ZDROWIA w zł

(bez miast na prawach powiatów)
Marcin Paliński, starosta nidzicki
Znaczące zmiany można zaobserwować w sferze zdrowotnej, gdzie dbamy o wzrost dostępności i
jakości usług medycznych dla mieszkańców Powiatu poprzez powstanie nowych i udoskonalanie funkcjonujących już poradni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Zbudowaliśmy i doposażyliśmy budynek
Zespołu Opieki Zdrowotnej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także utworzyliśmy oddział geriatryczny i pracownię tomografii komputerowej. Inwestycja ta, o wartości prawie 20
milionów złotych, powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz jest dowodem na istotną rolę jaką placówka odgrywa w
wojewódzkim systemie lecznictwa. Zdrowie mieszkańców powiatu nidzickiego jest dla nas priorytetem. Po wybuchu pandemii koronawirusa nowopowstały oddział został przekształcony w szpital tymczasowy na potrzeby pacjentów chorych na
COVID-19 wymagających hospitalizacji. W związku z jego powstaniem do szpitala zaczęły płynąć materiały i sprzęt z Agencji
Rezerw Materiałowych na jego organizację o wartości około 7 milionów złotych! Środki pozwoliły wyposażyć budynek w
nowoczesny sprzęt do diagnostyki, m.in. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, USG, wyposażenie dla personelu oraz
tak bardzo potrzebny i oczekiwany tomograf komputerowy. Dzięki skutecznym i intensywnym działaniom oraz bardzo dobrej
współpracy z panem wojewodą i całym Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie udaje nam się stale doposażać szpital w niezbędny
sprzęt. Szpital tymczasowy to placówka, o której słychać również po za granicami naszego powiatu, a to dzięki świetnie
zorganizowanemu personelowi, który swoją pracę wykonuje profesjonalnie i z najwyższą dbałością o każdego pacjenta.

Karol Motyka, starosta braniewski
Troska o ochronę zdrowia i zdrowie publiczne to zawsze priorytet samorządu powiatu Braniewskiego. Ma to znaczenie, nie tylko z punktu widzenia zmieniających się standardów udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz całego regionu
województwa warmińsko-mazurskiego. Trzeba też brać pod uwagę wyzwania, z jakimi służba zdrowia musi
mierzyć się w obliczu pandemii koronawirusa. Staramy się stale modernizować Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w
Braniewie, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, jak i nowoczesny sprzęt medyczny. Nasze cele inwestycyjne staramy się
realizować z wykorzystaniem własnych środków finansowych, a także szukamy możliwość dofinansowania z budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych. Z myślą o pacjentach chorych na COVID-19 w roku 2020, z pomocą środków w wysokości
670 tys. zł przekazanymi przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, przeprowadziliśmy inwestycje związane z wykonaniem
instalacji tlenowej w salach chorych i podłączeniem jej do nowo postawionego zbiornika. Wykonano także remont i wyposażenie pomieszczeń na cele triażu, zakupiono sprzęt medyczny na potrzeby ratownictwa medycznego. Z budżetu powiatu
braniewskiego przeznaczyliśmy poważne środki finansowe na rozwój szpitala poprzez dopłaty do udziałów w spółce, podwyższenie jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycje, pokrycie wkładu własnego dla inwestycji związanej
z termomodernizacją budynku szpitala. W roku 2021 trwa kontynuacja zadań związanych z termomodernizacją szpitala,
w tym m.in. budowa przyłącza ciepłowniczego w celu zasilenia w energię cieplną obiektu oraz likwidacja starych kotłów
opalanych węglem. W kolejnych latach również przewidujemy wsparcie dla inwestycji i dalszego rozwoju naszego szpitala.

POWIATY

1
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NA 1 MIESZKAŃCA
W ZŁ

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat nidzicki
Powiat szczycieński
Powiat braniewski
Powiat piski
Powiat olsztyński
Powiat działdowski
Powiat kętrzyński
Powiat ostródzki
Powiat lidzbarski
Powiat giżycki
Powiat nowomiejski
Powiat bartoszycki
Powiat olecki
Powiat mrągowski
Powiat węgorzewski
Powiat ełcki
Powiat gołdapski
Powiat iławski
Powiat elbląski

2019
66
65
217
81
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7 000 278
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2 651 170
1 464 550
177 665
419 380

Jarosław Matłach, starosta szczycieński
Zwracamy szczególną uwagę na rozwój i poprawę jakości
służby zdrowia w regionie. Cieszymy się z zajęcia tak wysokiego miejsca w kategorii wydatków budżetowych na ochronę
zdrowia. Przez 3 lata zabezpieczyliśmy 21 milionów na budowę szpitala. Rada Powiatu zdecydowała, że 3 lata inwestujemy w szpital. Pandemia spowodowała, że otrzymaliśmy dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Zainwestowaliśmy ponad 21 nowe skrzydło szpitala, ponad 10 milionów
szpitalny oddział ratunkowy i 12 milionów od wojewody na zakup sprzętu. Mamy
jeszcze w planach pralnie i pogotowie. Złożyliśmy również wnioski do Polskiego
Ładu na poradnie specjalistyczne.
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GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE
STAWIA NA ROZWÓJ, EDUKACJĘ
I BEZPIECZEŃSTWO
W sierpniu 2019 roku zakończyły się działania związane z zadaniem inwestycyjnym pt. „Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół w Jegłowniku”, rozpoczęte w 2018 roku, które miały na celu
zmniejszenie zużycia energii. Inwestycja była dofinansowana z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko
-Mazurskiego. Poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych”.
Koszty realizacji inwestycji:
Własne środki: 336.667,97 zł
Kwota dofinansowania: 1.434.336,47 zł
Całkowity koszt inwestycji: 1.771.004,44 zł

Adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim
na przedszkole. Celem działania była poprawa warunków oraz
zwiększenie miejsc w tej placówce. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Poddziałania 9.3.5 „Infrastruktura
edukacji przedszkolnej”.
Koszty realizacji inwestycji:
Własne środki: 143.203,69 zł
Kwota dofinansowania: 572.456,93 zł
Koszty niekwalifikowane: 292.312,08 zł
Całkowity koszt inwestycji: 1.007.972,70 zł

Projekt polegał na budowie placu rekreacyjno-turystycznego, zakupie sceny, utwardzeniu nawierzchni (polbruk), budowie alejek,
ustawieniu stoisk drewnianych, ławek, koszy, maxiszachów, minigolfa i ekranu projekcyjnego w miejscowości Gronowo Elbląskie,
który stał się miejscem spotkań, zabawy oraz odpoczynku dla
całych rodzin. Miejscem pełniącym funkcję zarówno rekreacyjną
jak i kulturalną.
Kwota dofinansowania 102.371,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 276.672,12 zł

Celem planowanej operacji był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez
przebudowę ciągu pieszego – deptaka rekreacyjnego w Gronowie
Elbląskim, dodatkowo została zakupiona solarna ławka parkowa – solarna. Model wyposażony w drewniane oparcie, panel
słoneczny o mocy 80 W, dwa gniazda USB.
Kwota dotacji: 76.278,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 186.132,01 zł

W maju 2019 roku została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadania na dotyczącego
przebudowy części drogi gminnej nr 102026N w miejscowości
Jegłownik w ciągu której przebiega ulica Nowa. Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), który
stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na
drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Łączny koszt robót inwestycyjnych: 447.848,28 zł
Udział środków z dofinansowania: 351.947,90 zł
Całkowity koszt inwestycji: 799.796,18 zł

Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej i przeanalizowanie warunków i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pozwoliło na złożenie
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na remoncie nawierzchni jezdnej ulicy Osiedlowej w Gronowie Elbląskim, co
zakończyło się podpisaniem umowy na dofinansowanie oraz wykonaniem pierwszego etapu remontu ul. Osiedlowej w miejscowości
Gronowo Elbląskie. Przeprowadzony zakres prac obejmował wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla odpowiedniej
kategorii ruchu drogowego, poprawę geometrii skrzyżowań drogi,
regulację łuków remont istniejących elementów odwodnienia, dostosowanie pionowego oznakowania do nowego projektu organizacji
ruchu oraz przebudowę istniejących miejsc parkingowych i zjazdów.
Dzięki znakomitej współpracy Gminy i KOWR Olsztyn udaje się realizować wiele innych inwestycji drogowych.
Koszt robót budowlanych: 377.812,31 zł
Udział środków z dofinansowania: 377.812,31 zł
Długość wyremontowanej drogi: 239 m
Całkowity koszt inwestycji: 755.624,62 zł

Kolejną inwestycją była inwestycja polegająca na przebudowie drogi
powiatowej 1103N na odcinku od mostu na rzece Fiszewka (Mojkowo) do skrzyżowania ulic Elbląskiej-Świerkowej-Przemysłowej.
Realizacja inwestycji obejmowała szeroki zakres prac budowlanych
zaczynających się już głęboko w ziemi, czyli przebudowa kolektora
kanalizacji deszczowej przebiegającego wzdłuż ulicy Elbląskiej.
Wartość robót budowanych według dokumentacji przetargowej
wyniosła; 3.979.707,64 zł
Udział środków budżetu gminy według założenia wynosił;
1.048.955,85 zł
Całkowity koszt inwestycji: 5.028.663,49 zł
Remont nawierzchni jezdni na odcinku Gronowo Elbląskie Jasionno.
Założenia remontowe polegały na wykonaniu tak zwanej „nakładki
asfaltowej” na istniejącą nawierzchnię bez ingerencji w korpus drogowy, jednak podczas tego typu prac z uwagi na zmianę niwelety
konieczne jest wykonanie dodatkowych prac w postaci wykonania
poboczy wzdłuż nowo ułożonej masy bitumicznej. Ze względu na
koszty jakie generowała inwestycja Zarządca drogi z porozumieniu
i współinwestorami wykonał remont części jezdnej drogi wraz z
umocnieniem poboczy z kruszywa stabilizowanego.
Koszt robót budowlanych według procedury przetargowej wyniósł
1.188.454,29 zł, natomiast udział środków budżetu gminy wynosił
555.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji: 1.743.454.29 zł
Remont nawierzchni drogi Fiszewo – DK22.
Wykonanie remontu polegało na dokładnym przygotowaniu istniejącej nawierzchni jezdni do wykonania bitumicznej warstwy ścieralnej.
Oprócz wykonanej „nakładki” asfaltowej zostały wykonane pobocza
z kruszywa stabilizowanego. Przeprowadzenie remontu było możliwe dzięki dobrej współpracy władz gminy Gronowo Elbląskie wraz
ze Starostwem Powiatowym w Elblągu.
Koszt robót budowlanych według procedury przetargowej wyniósł
1.188.454,29 zł, natomiast udział środków budżetu gminy wynosił
555.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji: 1.743.454,29 zł

Realizacja inwestycji związanej z remontem nawierzchni jezdnej
drewnianej mostu na rzece Fiszewka w miejscowości Błotnica nie
należała do najprostszych, nie tyle pod względem konstrukcyjnym
i technicznym, co pod względem finansowym. Niewielki obiekt
budowlany generował ogromne koszty, ale w tym roku udało się
sfinalizować tę inwestycję. Oprócz drewnianej jezdni mostu wyremontowana została cała konstrukcja. Dzięki takiemu kompleksowemu remontowi most będzie mógł znacznie dłużej pełnić swoją
funkcję. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków własnych
budżetu gminy Gronowo Elbląskie.
Łączny koszt: 89.728,50 złotych
Całkowity koszt inwestycji: 89.728,50 zł

W dniu 25 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy podpisał umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinasowanie
wieloletniego zadania mającego na celu modernizacje oczyszczalni
ścieków w Gronowie Elbląskim. Głównym celem planowanej inwestycji jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków celem
usprawnienia procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków, co pozytywnie wpłynie na jakość
życia mieszkańców Gminy oraz ochronę środowiska.
Pozyskane dofinasowanie: 1.996.819,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 3.993.640,87 zł

Dnia 05 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin
Ślęzak podpisał umowę Nr ZRGo-ZPTP-2/2021 z firmą WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22, Bielsko-Biała na dostawę
nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM
13.290 z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowniku.
Termin realizacji w/w umowy: do 3 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
Środki własne: 172.970,00 zł
Kwota dofinansowania: 674.500,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 847.470,00 zł

W miejscowości Jasionno powstało pierwsze w całym powiecie elbląskim mieszkanie chronione, w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU
„ZA ŻYCIEM”, który był koordynowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Mieszkanie przeznaczone jest dla trzech osób, zaś
na chwilę obecną zamieszkają w nim dwie osoby niepełnosprawne
intelektualnie.
Środki własne: 53.636,64 zł
Kwota dofinansowania: 155.687,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 209.323,64 zł
38221SEE1-A
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ŚRODKI POWIATÓW Z UE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW
I PROJEKTÓW W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Środki powiatów z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w województwie warmińsko-mazurskim
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Maciej Romanowski, starosta elbląski
Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny uplasowaliśmy się w pierwszej trójce w kategorii „środki
powiatów z UE na finansowanie programów i projektów”. Z roku na rok sięgamy po coraz to większe
środki pochodzące z budżetu UE. W roku 2020 realizowaliśmy 14 projektów i grantów współfinansowanych
ze środków UE. Taka pozycja naszego powiatu to efekt zespołowej i wytężonej pracy wielu ludzi: radnych Rady
Powiatu w Elblągu, członków Zarządu Powiatu w Elblągu i dyrektorów oraz pracowników naszych jednostek organizacyjnych,
bez których zaangażowania nie byłoby to możliwe. Nie spoczniemy na laurach i będziemy nadal ciężko pracowali, by ten
wynik utrzymać, a może nawet poprawić.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski, starosta giżycki
Powiat Giżycki w trakcie dzięki wsparciu finansowemu budżetu europejskiego zrealizował dotychczas
180 projektów o wartości ok. 185 mln zł. Dofinansowanie z UE przyniosło powiatowi ponad 150 mln zł.
W tym czasie zmodernizowano pracownie szkolne, docieplono budynki oświatowe, rozbudowano szpital
giżycki o nowy oddział ratunkowy, zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, wybudowano kilometry dróg i
ścieżek rowerowych, zamontowano urządzenia do produkcji ciepła i energii z alternatywnych źródeł energii odnawialnej.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych corocznie korzystają z wyjazdów szkoleniowych i praktyk w wielu krajach UE. Jednostki
powiatowe realizują projekty transgraniczne, budują relacje i trwałe przyjaźnie mieszkańców całej społeczności europejskiej.
Wszystkie działania nakierowane są na podniesienie jakości i standardów życia mieszkańców naszych lokalnych społeczności.
Podsumowując, myślę, że mieszkańcy powiatu giżyckiego dobrze czują się w Unii Europejskiej.

ŚRODKI POWIATÓW Z UE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW
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Marcin Paliński, starosta nidzicki
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(bez miast na prawach powiatów)
POWIATY

Jan Harhaj, starosta lidzbarski
Poprawę stanu dróg w powiecie lidzbarskim przyjąłem jako priorytet na początku mojej pracy samorządowej. Rozwój każdego samorządu uwarunkowany jest dobrymi drogami. Dla powiatu lidzbarskiego,
który stawia na turystykę i na terenie którego niedługo powstanie uzdrowisko w Lidzbarku Warmińskim,
ma to szczególne znaczenie.
Mamy nie tylko czyste powietrze, piękne lasy, jeziora, rzeki, ale także wspaniałe zabytki, czy obiekty, takie jak Termy Warmińskie, Hotel Krasicki oraz tężnie. Do tych wszystkich miejsc trzeba przecież dojechać, dlatego znaczącą ilość środków
przeznaczamy na budowę, modernizację oraz remonty dróg.

Maciej Romanowski, starosta Elbląski
Po raz pierwszy Powiat Elbląski zajmuje jedną z czołowych pozycji w kategorii „Wydatki budżetów
powiatów na transport i łączność”. Stawiamy na poprawę infrastruktury drogowej oraz reaktywację
nieistniejących a potrzebnych linii autobusowych. Sięgamy po środki zewnętrzne, zarówno unijne jak i
krajowe, by przyjęte cele osiągać. W roku 2020 łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach autobusowych realizowanych przez Powiat Elbląski z udziałem dopłaty Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej wyniosła 117 489,3 wozokilometrów. Życzymy sobie, by mieszkańcy naszego Powiatu bezpośrednio
odczuli w wymiarze pozytywnym efekty naszych działań na drogach publicznych i w transporcie.
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Powiat bartoszycki
Powiat działdowski
Powiat ostródzki
Powiat szczycieński
Powiat iławski
Powiat węgorzewski
Powiat ełcki
Powiat mrągowski
Powiat nowomiejski

NA 1 MIESZKAŃCA
W ZŁ

2019
230
206
338
63
402
67
189
247
297
407
84
251
218
343
85
200
249
125
60
169

OGÓŁEM W ZŁ

2020
2019
2020
321 260 302 844 362 542 874
1111
6 781 014 36 372 483
661 19 395 345 37 717 225
541
2 605 670 22 212 145
392 50 752 449 49 843 984
388
2 291 021
13 198 414
363
10 692 351 20 489 627
341
15 419 216 21 175 884
300 16 726 036 16 778 667
297
16 760 510
12 174 387
295
2 261 620
7 863 154
264 14 477 554 15 014 725
239 14 226 856 15 547 746
232 35 885 185
24 110 414
226
5 930 908 15 624 851
194
18 577 139 18 042 983
194
5 671 340
4 369 615
189
11 413 097 17 348 752
159
3 019 117
7 887 728
155
7 416 417
6 770 091
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NA ZIELONYM WZGÓRZU

RÓWNY ROK TRWAŁY PRACE ADAPTACYJNE BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE W GRZYBINACH. I UDAŁO SIĘ — OD DWÓCH
MIESIĘCY W ŚWIEŻO WYREMONTOWANYM, PIĘKNIE WYPOSAŻONYM BUDYNKU, MIEŚCI SIĘ DOM DLA DZIECI „NA ZIELONYM
WZGÓRZU”. O FUNKCJONOWANIU NOWEJ PLACÓWKI ROZMAWIAMY Z KATARZYNĄ NAPIWOCKĄ
— DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DZIAŁDOWIE.

fot. PCPR Działdowo

— Skąd decyzja o utworzeniu
Domu dla Dzieci w Grzybinach?
— Do jednych z głównych zadań
Powiatu, zapisanych w Ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
821 ze zm.), należy organizacja pieczy zastępczej. Z dniem 1 stycznia
2021 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej może przebywać
14 wychowanków. Do końca 2020
roku mogły funkcjonować placówki
dla 30 wychowanków. Obserwując
wzrost liczby dzieci umieszczanych
w pieczy zastępczej, brak kandydatów do zostania rodziną zastępczą,
jak również brak rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu,
Zarząd Powiatu Działdowskiego
przychylił się do projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Działdowie ws. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego w strukturach naszego centrum.

podziękowania dla Rady Powiatu
Działdowskiego i Zarządu Powiatu Działdowskiego za akceptację
zadania, którym było powstanie
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków własnych
Powiatu. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Działdowie zadbali o to, aby z klas
szkolnych powstała namiastka
domu dla dzieci, które z różnych
przyczyn nie mogą wychowywać
się w domu rodzinnym. Dom, jak
również teren wokół domu, podoba
się wychowankom.
— Jaką funkcję pełni Dom dla
Dzieci w Grzybinach?
— Zgodnie z Ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom dla Dzieci „Na Zielonym
Wzgórzu” w Grzybinach to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla 14 wychowanków powyżej 10. roku życia.
Umieszczenie dziecka poniżej 10.

roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego jest możliwe w przypadku, gdy
w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w
innych wyjątkowych przypadkach,
szczególnie gdy przemawia za tym
stan zdrowia dziecka lub dotyczy to
rodzeństwa. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia opiekę
przez całą dobę.

Pomocy Rodzinie czy osoby specjalnie zatrudnione?
— W chwili obecnej w Domu zatrudnionych jest 6 wychowawców,
w tym jeden wychowawca pełni rolę
koordynatora. Wsparcia dzieciom
udzielają psycholog oraz pedagog.
Są to nowi pracownicy PCPR w
Działdowie, którzy mają odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Ustawą o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

— Utworzenie Domu dla Dzieci „Na
Zielonym Wzgórzu” w Grzybinach
wymagało zmiany organizacji
pracy. Ilu wychowawców pracuje
w Domu? Są to dotychczasowi
pracownicy Powiatowego Centrum

— Jak wygląda opieka nad podopiecznymi Domu dla Dzieci?
— Dzieciom umieszczonym w
Domu dla Dzieci „Na Zielonym
Wzgórzu” w Grzybinach zapewniamy całodobową opiekę wychowaw-

cy, wsparcie psychologa, wsparcie
pedagoga, zajęcia z logopedą.
Dzieci mają zapewniony dostęp do
opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej.
— Skąd wzięła się nazwa „Na Zielonym Wzgórzu”?
— Dom dla Dzieci w Grzybinach
położony jest na wzgórzu otoczony
zielenią. Mieliśmy różne pomysły
na nazwę, warunkiem było, aby
nazwa nie kojarzyła się z domem
dziecka. Pomysłodawczynią nazwy
jest Ewa Strzelec, pracownik Centrum. Nazwa domu została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu
Działdowskiego.

— Ile dzieci objętych jest opieką
Domu dla Dzieci w Grzybinach?
— Dom dla Dzieci „Na Zielonym
Wzgórzu” przygotowany jest dla 14
wychowanków. W chwili obecnej w
domu mieszka 12 dzieci.
— W jakim wieku są wychowankowie?
— W Domu dla Dzieci przebywają
wychowankowie w wieku od 2 do
17 lat.
— Trzeba przyznać, że po pracach adaptacyjnych budynek w
Grzybinach jest naprawdę pięknie
wyremontowany i wyposażony. Czy
miejsce to podoba się wychowankom?
— Bardzo dziękujemy za miłe
słowa. W tym miejscu należą się
11721NIZD-A-K
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PRACE IDĄ
PEŁNĄ PARĄ
Paweł Cieśliński
Starosta Działdowski

Szanowni Państwo,
w latach 2019 – 2020 na terenie
powiatu działdowskiego zostało
przebudowanych i wyremontowanych po 40 kilometrów dróg powiatowych. Jest to ogromny skok w
porównaniu do lat ubiegłych, kiedy
to remontowano tylko po kilka kilometrów dróg. My remontujemy
kilkadziesiąt. Na realizację inwestycji w 2021 roku w budżecie Powiatu Działdowskiego zabezpieczono
38 mln zł. Są to ogromne środki,
które przyczynią się do poprawy i
jakości życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi
o realizację inwestycji drogowych
zaplanowanych w 2021 roku, to
praktycznie dobijamy do końca.
Najwięcej do zrobienia jest jeszcze
w Lidzbarku i Działdowie, gdzie
trwają prace przygotowawcze budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Po ich zakończeniu
pozostanie tylko położenie nawierzchni. Chociaż terminy mamy
dłuższe, to liczę, że uda nam się zakończyć prace do końca października br. lub wcześniej. Najbardziej
zaawansowane prace są na drodze
Tuczki-Szczupliny, gdzie zostało
tylko przygotowanie poboczy i namalowanie linii krawędziowych.
Droga Kurki — Petrykozy będzie
natomiast wykonana inną technologią. Planujemy położenie stalowej
siatki i dwóch warstw asfaltu. Jest
to trasa dojazdowa na czas remontu
drogi krajowej nr 7, a także droga
prowadząca do składowiska odpadów w Zakrzewie, którą porusza
się cięższy sprzęt, dlatego funkcją siatki będzie wzmocnienie tej
drogi. Na ul. Leśnej trwają prace
przygotowawcze do budowy ciągu
pieszo-rowerowego. Wkrótce na
pierwszym odcinku remontowanej
drogi pojawi się nowa nawierzchnia. Efekty ,,dla oka” widoczne są
dopiero po zakończeniu prac ziemnych, ponieważ są one najbardziej
czasochłonne. Położenie betonu i
asfaltu będzie zwieńczeniem prac.
Poniżej zostały przedstawione nazwy zadań i wykonawcy poszczególnych inwestycji, które realizowane
są w bieżącym roku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr
1587N od granicy miasta Działdowo do
ronda Niepodległości od km 23+740
do km 25+137”
Wykonawca: konsorcjum: lider:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, partner:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Wojciech Zieja, ul. 1 Dywizji 2, 14-100 Ostróda (umowa z wykonawcą podpisana 06.05.2021r. termin
realizacji do 06.11.2021r.)

„Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem
pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N”
Wykonawca: Altor Sp. z o.o.. ul.
Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (umowa z wykonawcą
podpisana 14.05.2021 r., termin
realizacji do 14.11.2021 r.)

Wartość zadania: 2 828 195,42 zł.
Zaawansowanie robót około 40%

Opis robót:
p Długość: 1,806 km;
p Ułożenie warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego
– 6 777,600 m2;
p Wykonanie ścieżki rowerowej
z kostki brukowej betonowej –
1 519,500 m2

Opis robót:
p Długość:1,397 km;
p Ułożenie warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego –
8 958,190 m2;
p Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 6 708,990 m2.
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1365N Kurki — Petrykozy — gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407
— I Etap 5,5 km”
Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski,
06-450 Glinojeck , ul. Nadrzeczna
12 (umowa podpisana 24.05.2021
r. termin realizacji do 24.11.2021 r.)

Wartość zadania: 5 100 422,10 zł.
Zaawansowanie robót około 30%
Opis robót:
p Długość: 5,5 km;
p Ułożenie warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego
— 31 294,866 m2;
p Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 1 538,430 m2;

ul. Leśna

Wartość zadania: 1 641 458,48 zł.
Zaawansowanie robót, około 40%

„Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1255N gr. powiatu – Tuczki
(do ronda), od km 4+517 do km
11+556 o dł. 7,039 km (umowa z wykonawcą podpisana 08.06 2021 r.,
termin realizacji do 08.12.2021 r.)”
Wykonawca: ALTOR Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki

„Przebudowa skrzyżowania dróg
powiatowych nr 1255N i 1290N w
miejscowości Płośnica”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski,
06-450 Glinojeck , ul. Nadrzeczna 12 (umowa z wykonawcą
podpisana 9.06.2021r., termin
realizacji do 9.11.2021r)
Wartość zadania: 167 739,90 zł.
Opis robót:
p Ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego – 36
031,58 m2;
p Ułożenie chodników z kostki
brukowej — 74,00 m2
Paweł Cieśliński
Starosta Działdowski

ul. Leśna

Wartość zadania: 2 018 307,81 zł.
Zaawansowanie robót około 90%
Opis robót:
p Długość:7,039 km;
p Ułożenie warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego
– 36 065,70 m2;
p Uzupełnienie poboczy kruszywem – 13 013,00 m2.

Kurki

Tuczki-Szczupliny.

Jeleńska Lidzbark
11721NIZD-B-K
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NaJWażNieJSZe iNWeSTyCJe GmiN
TyCJe
GmiNyiNWeSTyCJe
ReSZeL GmiNy
W 2021
NaJWażNieJSZe
ReSZeLROKu
W 2021 ROKu
Przebudowa cmentarza
w miejscowości Święta Lipka

Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego,
w obszarze ul. Warmińskiej,
Krasickiego,
Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania
Kolejowej,
Chrobrego i Jagiełły
COVID-19 dla gmin i powiatów. Całkowita wartość
Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły
zadania wynosi 439 087,29 zł.

Przebudowa cmentarza
Zadanie zrealizowane zostało ze środków pozyskaw miejscowościnych
Świętaprzez
Lipka Gminę Reszel z Rządowego Funduszu
Zadanie zrealizowane zostało ze środków pozyskanych przez Gminę Reszel z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin i powiatów. Całkowita wartość
zadania wynosi 439 087,29 zł.
Przedmiotem zamówienia jest powiększenie oraz
wykonanie przebudowy cmentarza w Świętej Lipce.
Usunięte zostało ogrodzenie z siatki, a w jego miejscu powstały metalowe przęsła na słupkach z rury
kwadratowej oraz nowe bramy i furtki. Utwardzona
została alejka, na której ułożona została nawierzchnia z kostki kamiennej. Zwiększeniu uległa powierzchnia przeznaczona pod pochówki zmarłych
osób. Cmentarz został powiększony w kierunku
istniejącego obok parkingu. Zostały także posadzone krzewy żywopłotowe. Cieszy fakt, iż pomimo
przeciwności spowodowanych pandemią udaje się
realizować w naszej gminie zaplanowane wcześniej
inwestycje oraz działania bieżące.

23 września 2021 roku Burmistrz Reszla Marek
Janiszewski podpisał umowę z firmą Usługi Koparko–Ładowarką Budowlane Krzysztof Sznip.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji
deszczowej w Reszlu. Zadanie realizowane jest ze
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla
gmin i powiatów. Istniejący kolektor przebiegający
w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej,
Chrobrego i Jagiełły posiada przewężenia oraz zbyt
małe średnice do przyjęcia wód opadowych. Dodatkowo w obszarze ulic Kolejowej i Krasickiego
przebiega pod budynkami. Całkowita wartość umowy
wynosi 1 603 239,85 zł, z czego 1 500 000,00 zł to
dofinansowanie.

Przedmiotem zamówienia jest powiększenie23
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Janiszewski podpisał umowę z firmą Usługi KoUsunięte zostało ogrodzenie z siatki, a w jego parko–Ładowarką
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na to
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dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
dofinansowanie.
Reszel – Święta Lipka, wzdłuż dróg

Termomodernizacja budynku Zespołu
wojewódzkich nr 590 i 594
Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu Opracowanie kompletnej dokumentacji

2014-2020. Gmina Reszel pokrywa 15,10% kosztów
kwalifikowanych (9 419 058, 06 zł) oraz wszystkie
koszty niekwalifikowane. W budżecie Gminy na rok
2021 zaplanowano na ten cel ponad 3 200 000 zł.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy
ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu. Całkowita wartość projektu wynosi 2 974 504,28 zł, z czego 84,90%
kosztów kwalifikowanych (2 356 160,87 zł) stanowi
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W ramach tego zadania wykonane zostaną m.in.:
• termomodernizacja budynku publicznego o łącznej
pow. 2 649,76 m2,
• modernizacja systemu grzewczego,
• modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej
wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
typu LED
• mikroinstalacja PV o mocy 39,9 kW.

W ramach zleconych prac wykonane zostaną:
a) minimum 2 warianty koncepcji oświetlenia wzdłuż
ścieżki pieszo-rowerowej typu Led z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z małą
architekturą oraz przedstawienia rozwiązań
projektowych w zakresie rodzaju konstrukcji nawierzchni wraz z podaniem szacunkowego kosztu
tych rozwiązań,

projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych,
pozwalających na realizację inwestycji
obejmującej odcinek ścieżki
pieszo-rowerowej na trasie
Reszel – Święta Lipka, wzdłuż dróg
wojewódzkich nr 590 i 594
W ramach tego zadania wykonane zostaną m.in.:

jektowana część będzie miała dwie kondygnacje:
parter i poddasze użytkowe. Od strony świetlicy zaprojektowano zadaszony taras z kostki betonowej.
Nawierzchnie podjazdu i dojść zostaną wykonane
2
z tego samego budulca.
W pobliżu bramy wskazano miejsce na pojemniki do
segregacji odpadów. Wody opadowe odprowadzane
będą na teren własny. Ziemia z wykopów pod fundamenty zostanie użyta do zagospodarowania terenu
po zakończeniu budowy, a jej nadmiar wywieziony
na odkład. Nie przewiduje się wycinki drzew. Dofinansowanie inwestycji wynosi 720 tysięcy złotych.

b) dokumentacja projektowa – projekty budowlane,
projekty wykonawcze na aktualnych mapach do
celów projektowych,
c) dokumentacja kosztorysowa – przedmiary robót,
kosztorysy inwestorskie,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych,
e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,
f) inne prace projektowe niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia i robót budowlanych.
Trakt pieszo-rowerowy jest bardzo istotny z wielu powodów. Wymierne korzyści odniosą turyści,
pielgrzymi, a przede wszystkim mieszkańcy gminy. Rozwój infrastruktury pozwoli na zwiększenie
ruchu turystycznego pieszo-rowerowego na trasie
Reszel – Święta Lipka oraz poprawi bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.

• termomodernizacja budynku publicznego o łącznej
W ramach zleconych prac wykonane zostaną:
pow. 2 649,76 m ,
a) minimum 2 warianty koncepcji oświetlenia wzdłuż
• modernizacja systemu grzewczego,
ścieżki pieszo-rowerowej typu Led z wykorzysta• modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej
niem odnawialnych źródeł energii
z małą wynosi 106 149,00 zł.
Całkowity wraz
koszt dokumentacji
wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
Cieszymy się, iż widoczne stają się rezultaty wiearchitekturą oraz przedstawienia
rozwiązań
loletnich działań zmierzających do budowy ścieżki
typu LED
z Reszla
do Świętej Lipki.naprojektowych w zakresie rodzaju
konstrukcji
• mikroinstalacja PV o mocy 39,9 kW.
wierzchni wraz z podaniem szacunkowego kosztu
15721kewk-A -P
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DZIAŁDOWO ZAKOŃCZYŁO
KOLEJNE MIEJSKIE INWESTYCJE

ul. Budowlana

ul. Karłowicza

REMONTY DRÓG
NIE TYLKO W CENTRUM

ul. Sportowa
W planie budżetowym Gminy-Miasto Działdowo na rok 2021
znalazło się wiele inwestycji drogowych, które obejmują remonty
ulic w różnych częściach miasta.
Od końca 2020 roku do września
remontowane były ulice Wolności,
Sportowa i Budowlana. Inwestycja
była sfinansowana w 80% ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg
Samorządowych. Nawierzchnie drogowe oraz chodniki na tych ulicach
wymagały napraw. Miejscami były
w bardzo złym stanie, a coroczne
łatanie dziur po sezonie jesienno-zimowym nie dawało właściwych
rezultatów. Remont obejmował
jednak znacznie szerszy wachlarz
robót. Wymieniono podbudowę
ulic, wykonano kanalizację deszczową, rozprowadzono nową instalację
oświetlenia ulicznego oraz zamontowano nowe lampy. Drogi zostały już
w pełni oddane do użytku.

ul. Krasickiego

Gruntownego remontu doczekała
się ulica Krasickiego. Poprzednia
nawierzchnia tej drogi kładziona była fragmentami, w różnym
czasie, dlatego w niektórych miejscach były to betonowe płyty, gdzie
indziej asfalt. Nie wszędzie były
też chodniki. Mieszkańcy tej ulicy
długo oczekiwali na jej remont, ale
również bardzo zaangażowali się
w jej ostateczny wygląd. W trakcie realizacji inwestycji zgłaszane
były wnioski, np. dotyczące budowy nowych miejsc parkingowych.
Projekt był modyfikowany zgodnie
z otrzymanymi propozycjami. Ulica Krasickiego otrzymała również
nowe oświetlenie oraz kanalizację
deszczową. Inwestycję zakończono w sierpniu br. Jej całkowity
koszt to 1 mln 400 tys. zł, które
pochodziły w całości ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Kolejną zakończoną już inwestycją drogową jest przebudowa ulicy Emilii Sukertowej-Biedrawiny,
na którą Gmina pozyskała 100%
finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest
to droga dojazdowa, z której korzysta liczna grupa mieszkańców bloków, po wschodniej stronie ulicy
Nidzickiej. Remont obejmował
wymianę podbudowy, położenie
nowej kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej oraz chodników z kostki brukowej. Inwestycja
kosztowała niemal 800 tys. zł.

ul. Młyńska
mach tej inwestycji jest również remontowany most na Kanale Młyńskim przy Starym Młynie, którego
wygląd do tej pory pozostawiał wiele do życzenia. Do końca września
ulice zostaną w całości oddane do
użytku. Staną się one kolejną piękną wizytówką Działdowa i uzupełnieniem planowanej w przyszłości
rewitalizacji starego miasta.

PRZYJAZNA SZKOŁA
ul. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
Ze względu na zły stan nawierzchni chodników i jezdni już od kilku
lat zabiegano o pozyskanie środków
na przebudowę ulicy Karłowicza.
Pod koniec 2020 roku rozpoczęto realizację inwestycji, w ramach
której przewidziano przebudowę
ulicy Karłowicza wraz z odcinkiem
ulicy Lenartowicza i dojazdem do
budynku wielorodzinnego. Wymieniona została podbudowa i położona nowa nawierzchnia chodników,
jezdni oraz części parkingowej. Wykonano także nowe oznakowania
pionowe i poziome. Przebudowa
ulicy Karłowicza była współfinansowana z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w
Działdowie wykonano szereg prac
remontowych, sfinansowanych ze
środków własnych Gminy-Miasto
Działdowo. Całkowitą rewitalizację
przeszedł plac zabaw. Wyremontowano pion łazienek, najbardziej
wymagające tego sale lekcyjne, korytarze oraz pomieszczenie gospodarcze. Wymieniono również część
okien, oświetlenie sali gimnastycz-

nej oraz jednej z klasopracowni.
Zainstalowano piłkochwyty na sali
gimnastycznej i boisku Orlik. Wakacyjne remonty i zakupy pozwoliły lepiej przygotować placówkę na
powrót uczniów i nauczycieli oraz
sprawiły, że stała się bardziej funkcjonalna i przyjazna.

LEPSZY DOSTĘP
DO PRZYCHODNI

Mniejszą, lecz równie ważną
inwestycją był remont otoczenia
wokół największej miejskiej przychodni lekarskiej, przy ulicy Norwida. Teren został utwardzony,
przygotowano miejsca postojowe
dla samochodów i karetki. Zagospodarowano również teren zielony
z trawnikiem, nasadzeniami drzew
i krzewów. Inwestycja, zakończona
z początkiem września br., sfinansowana została w 100% z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PRZYWRACAMY WYGLĄD
HISTORYCZNYCH ULIC

W zabytkowej części miasta, wpisanej do rejestru zabytków, udało
się wykonać znaczącą inwestycję,
nie tylko poprawiającą bezpieczeństwo i użyteczność, ale także
wygląd działdowskich ulic. Przebudowa ulicy Wolności od strony
rynku do mostu na Kanale Młyńskim oraz ulicy Młyńskiej realizowana jest głównie dzięki środkom
pozyskanym z Funduszu Dróg
Samorządowych (80%). Pozostałe 20% Gmina-Miasto Działdowo
pokrywa ze środków własnych.
Remont obejmował nie tylko prace naziemne, ale także wymianę
całego wodociągu, sieci gazowej
zrealizowanej przez PGKiM oraz
budowę kanalizacji deszczowej. Na
jezdniach i chodnikach odtworzono
powierzchnię brukową z kostki granitowej. Odpowiednio stylizowane
będą również obudowy lamp. W ra-

Parking przy przychodni
12321NIZD-A-K
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PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

WSPÓŁPRACA
SAMORZĄDU ZE SPORTEM
WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z PODMIOTAMI SPORTU JEST BARDZO ISTOTNA DLA JAKOŚCI ŻYCIA I ROZWOJU W DANYCH
REGIONACH. WAŻNE JEST FINANSOWANIE, ALE TAKŻE CHOCIAŻBY ORGANIZACJA ŻYCIA SPORTOWEGO.
WPŁYWA TO NA DOSTARCZANIE ROZRYWKI, POPRAWĘ STANU ZDROWIA OBYWATELI, A TAKŻE INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ.
społecznościowych dotyczących jej
materiałów czy spotów reklamowych. Najlepszym przykładem tego
typu współpracy pomiędzy samorządami a klubami sportowymi są
miasta sponsorujące futbol, wśród
których znajdują się m.in. Gliwice,
Łęczna, Płock czy Zabrze.

Fot. Adobe Stock

Piłka nożna jest w Polsce najbardziej popularnym, ale jednocześnie najbogatszym sportem,
dlatego też dobrze by było, gdyby
samorządowcy pamiętali o innych,
mniej popularnych i nieustannie
niedofinansowanych dyscyplinach
jak lekkoatletyka, szachy czy siatkówka. Tym bardziej, że finansowe angażowanie się samorządów
w dyscyplinę, jaką jest piłka nożna, powoduje czasami patologie z
punktu widzenia litery prawa.

P

ojęcie „sport” jest bardzo
rozległe i przywodzi na
myśl rozmaite skojarzenia
– począwszy od profesjonalnego uprawiania sportu, przez wymiar nieco bardziej lokalny (niższy poziom rozgrywek),
aż do sportu amatorskiego i rodzaju hobby, któremu oddajemy się z
różnych powodów – aby poprawić
lub podtrzymać stan zdrowia, ulepszyć swoją sylwetkę czy też zadbać
o dobre nastawienie mentalne.
Podobnie pojęcie „sport” rozumie
definicja, jaką możemy znaleźć w
ustawie o sporcie. Tam czytamy, że
sport to „wszelkie formy aktywności
fizycznej, które przez uczestnictwo
doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.”

Ustawa zauważa jeszcze jeden
bardzo ważny aspekt uprawiania
sportu, a mianowicie integrację
społeczną. Nie ma przecież znaczenia, czy mamy do czynienia z
profesjonalnym sportowcem, amatorem, dzieckiem rozpoczynającym
swoją przygodę z treningami czy
też tzw. „zwykłym człowiekiem”,
bowiem każda podejmowana aktywność fizyczna prawie zawsze
wiąże się z nawiązywaniem relacji
międzyludzkich – podczas zawodów, w drużynie czy też podczas
wspólnej wycieczki rowerowej ze
znajomymi.
W funkcjonowaniu spraw związanych ze sportem pomagają jednostki samorządu, co jest istotne
zwłaszcza z punktu widzenia społeczności lokalnych. Każdy z nas
chciałby przecież mieć w swoim
miejscu zamieszkania ciekawą
infrastrukturę sportową, dobry

klub czy drużynę oraz możliwość
zapisania dzieci na zajęcia sportowe. A to przecież lokalne władze
są najbliżej ludzi i najlepiej znają
ich potrzeby.
Do podstawowych zadań samorządu, jeśli idzie o regulowanie
spraw związanych ze sportem
należą przede wszystkim: dotacje
dla klubów sportowych, tworzenie
rad sportu oraz ustanawianie i finansowanie stypendiów, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki
sportowe. Nie bez znaczenia pozostaje również upowszechnianie
różnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i
grupach społecznych.
To upowszechnianie powinno
się odbywać zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim (małych miast). W tym celu można na
przykład organizować imprezy i

zawody sportowe o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim. Nie mniej
ważne jest również promowanie
aktywności fizycznych wśród osób
niepełnosprawnych, dla których
również powinno organizować się
zawody.
Warto również odnotować, że
oprócz dotacji, samorządy mogą
zawierać z klubami umowy sponsorskie, ponieważ przepisy nie
zakazują, aby gmina, powiat czy
województwo zawarły z klubem
umowę cywilnoprawną. Wówczas, w zamian za określone wynagrodzenie klub sportowy może
zobowiązać się do ekspozycji znaku
promocyjnego gminy, np. na strojach, stronie internetowej czy bandach reklamowych wokół boiska.
Promocja jednostki samorządu
terytorialnego może odbywać się
również za pomocą emisji przez
klub sportowy w swoich mediach

Jednak obecnie sytuację utrudniła pandemia koronawirusa, która
spowodowała, że władze lokalne
muszą koncentrować się na walce
z jej skutkami. Pieniędzy na cele
sportowe jest po prostu mniej,
ponieważ środki muszą być zabezpieczenie na walkę z Covid-19.
Sytuacji nie poprawia atmosfera
niepewności, zwłaszcza w czasie
rozpoczynającej się czwartej fali
zakażeń. Trudno w takiej sytuacji
podejmować konkretne decyzje
dotyczące finansowania.
Z drugiej strony ożywienie sportu, zwłaszcza na gruncie szkółek i
klubów, gdzie trenować mogą dzieci i młodzież szkolna, jest bardzo
istotna teraz, gdy najmłodsi mają
sobą długie miesiące nauki zdalne i życia w restrykcjach życia
społecznego, które to ograniczyły
ich ruch także w kontekście aktywności fizycznej. Sprawne funkcjonowanie podmiotów sportowych
pozwoliłoby również odbudować
dzieciom i młodzieży relacje z rówieśnikami, które podczas nauki
zdalnej również uległy pogorszeniu.
Podsumowując, współpraca jednostek samorządu terytorialnego
ze sportem jest bardzo istotna dla
rozwoju i funkcjonowania poszczególnych regionów. W związku z
tym należy mieć nadzieję, że czasy
pandemii zbytnio jej nie zaburzą, a
samorządowcy nie będą zapominać
o swoich powinnościach wobec tej
dziedziny życia.
Marta Wiśniewska
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INWESTYCJE, KTÓRE WYJDĄ
NA ZDROWIE

Gmina Gietrzwałd ii na inwestycjach związanych z kulturą fizyczną i zdrowiem w Gminie
Gietrzwałd zyskają zarówno młodsi, jak i starsi. to ważne, bo w czasie pandemii uczniowie zbyt wiele
czasu spędzili przy komputerach, a starsi w domach.
Oby wszystkO grałO
Choć nowa sala gimnastyczna w
sząbruku została oddana do użytku
już 16 sierpnia, kiedy dokonano jej
odbioru technicznego, to oficjalne
przecięcie wstęgi nastąpiło zaraz
przed pierwszym dzwonkiem, 31
sierpnia. Dzięki temu szkoła Podstawowa im. rodzin warmińskich
w sząbruku zyskała niezbędną
przestrzeń do tego, aby mogli rozwijać się zarówno młodsi, jak i starsi. kultura fizyczna ma znaczenie
szczególnie dziś, w dobie pandemii,
kiedy uczniowie więcej czasu spędzają przy komputerze.
Nowo powstały budynek to pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
dostosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, połączona łącznikiem z istniejącą już od lat
szkołą podstawową. Długo oczekiwana inwestycja została zrealizowana dzięki zaangażowaniu wielu
osób. Od lat kibicowali jej rodzice,
wspierali grono pedagogiczne oraz
gminni radni.
– to nasz wspólny sukces, na
który złożyła się praca wielu osób
oraz zaangażowanie pracowników
urzędu różnych komórek - powiedział podczas otwarcia sali Jan kasprowicz, wójt gminy gietrzwałd.
– Mamy nadzieję, że obiekt ten będzie służył nie tylko dzieciom, choć
to one będą głównymi użytkownikiami sali, ale też całym rodzinom
i seniorom. Jesteśmy głęboko przekonani, że jest on doskonałą inwestycją w naszą wspólną przyszłość.
Cieszą nas też słowa goszczonych
przedstawicieli Urzędu wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego
województwa warmińsko-Mazurskiego, świadczące o tym, że dobrze
wydajemy pozyskiwane środki, a
zmiany i inwestycje, które dzieją
się w naszej gminie, są zauważane
i chwalone. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do
dzisiejszego sukcesu – dodał wójt.
Podczas otwarcia tomasz Lewandowski, przedstawiciel rady
rodziców, wręczył piłkę dyrektorowi szkoły bolesławowi korosteńskiemu składając życzenia: – Oby
teraz wszystko dobrze grało. Po
części oficjalnej zaproszeni zostali
ugoszczeni przez panie kucharki w
szkolnej stołówce. Na tę wyjątkową
okazję zostały przygotowane tradycyjne warmińskie potrawy.
budowa sali była możliwa dzięki
pozyskanym i doskonale skoordynowanym środkom zewnętrznym. Część środków pochodziła z
rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych – w kwocie 906 977,38
zł oraz programu ministra sportu
– sportowa Polska – edycja 2020
– w kwocie 946 000,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane z
budżetu gminy. Całkowita wartość
zadania to: 3 060 590,00 zł.

tU byłO PastwIskO
w ubiegłym roku Urząd gminy w
gietrzwałdzie przekazał rugbystom
boisko w biesalu. Niestety, przez
dwie dekady obiekt stał zarośnięty
i zapomniany, a infrastruktura była
regularnie rozkradana. Co więcej,
murawa swym wyglądem przypominała raczej pastwisko porośnięte drzewami i stała się nielegalnym
wysypiskiem śmieci... w latach
dziewięćdziesiątych rozgrywano
tu jeszcze mecze lokalnej, nieistniejącej już drużyny piłkarskiej z
biesala na poziomie a i b. reaktywację tego miejsca rozpoczął klub
sportowy rugby gietrzwałd.
– Chcemy, aby to miejsce wróciło
na sportową mapę Polski, a nasze
drużyny, męska i damska, miały
należyte warunki do treningów.
zachęcamy do wsparcia naszego
projektu. Choć czeka nas jeszcze
ogrom pracy - nas to nie przeraża! wręcz motywuje do większego
tempa. to będzie piękne miejsce,
kipiące sportem dla całej Polski i
rekreacją skierowaną mieszkańcom biesala! - do wspólnej akcji
zachęcał karol Lewkowicz, trener rugby.
Dziś dzięki ciężkiej pracy zawodniczek oraz zawodników klubu,
mieszkańców oraz dzięki wsparciu OsP biesal, sklepu Majster z
gietrzwałdu i tomasza sobierajskiego z Podlejek miejsce to można
nazwać stadionem z prawdziwego
zdarzenia. w betonowych stopach
zostały osadzone również słupy do
gry w rugby. Przy wsparciu Nadleśnictwa stare Jabłonki teren został ogrodzony.
Modernizacja stadionu rugby
w biesalu zrealizowana została w
ramach umowy podpisanej z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu:
„Małe granty na infrastrukturę
sportową w województwie warmińsko-mazurskim na 2021 rok”.
wartość projektu to 80 000 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło
40 000 zł.
I COś DLa seNIOra...
gmina gietrzwałd nie zapomina również o seniorach. w Domu
kultury w sząbruku uruchomiony
został klub seniora. aby klub mógł
ruszyć przygotowano odpowiednie
pomieszczenia, wyremontowano
salę spotkań oraz zaadaptowano
salę na zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe. w budynku wyremontowano również kuchnię, a łazienki
dostosowano dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest
zwiększenie dostępności usług
społecznych dla osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy gietrzwałd. ale to nie wszystko, bo dzięki
skoordynowanym środkom pozy-

skanym z różnych źródeł udało się
wyremontować cały budynek, który
po wielomiesięcznej pracy zyskał
nowy blask. zmieniło się również
otoczenie oraz wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- Dzięki temu społeczność naszej
gminy otrzymała komfortowe, w
pełni wyposażone miejsce, które
na nowo stanie się centrum kulturalnym sząbruka i okolic - mówił
Jan kasprowicz, wójt gminy gietrzwałd.

Na remont Domu kultury w sząbruku pozyskano finansowanie z aż
trzech źródeł:
1. rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 117 159,37 zł
(poniesiono wydatki niekwalifikowane zwiększające zakres umowy
w kwocie 79 754,94 zł i wkład własny wymagany od gminy w kwocie
37 404, 43 zł);
2. środki z rządowego programu senior+ to kwota 149 461 zł
(remont sal i wyposażenie klubu);

3. termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gminie
gietrzwałd - fundusze europejskie
z regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
wartość całego projektu: 3 087
710,80 zł, dofinansowanie 2 498
307,28 zł, w tym: dofinansowanie na roboty budowlane tylko dla
wDk w sząbruku - 633 247,89 zł,
wkład własny 148 636,16 zł, wartość ogólna robót 781 884,05 zł).
92521otbr-a-M

BIZNES

46

WARMII i MAZUR

S A M O R Z Ą D Y

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

GMINY O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE OSÓB
PRZYPADAJĄCYCH NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ
Gminy o największej liczbie osób przypadających na 1 placówkę biblioteczną
W
WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM
w województwie
warmińsko-mazurskim

LUDNOŚĆ NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ W 2020 R.
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE
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Iława
Lidzbark Warmiński
Elbląg
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…
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GMINY MIEJSKIE
Ełk
Mrągowo
Iława
Lidzbark Warmiński
Elbląg
Giżycko
Szczytno
Ostróda
Nowe Miasto Lubawskie
Działdowo
Lubawa
Braniewo
Olsztyn
Kętrzyn
Bartoszyce
Górowo Iławeckie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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10 709
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Mrągowo

Iława

GMINY MIEJSKIE

Kurzętnik

Rybno Dźwierzuty Olecko

GMINY WIEJSKIE

Gołdap

Pasłęk

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
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Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy
Cieszy nas fakt, że tak wysoko znajdujemy się w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego,
jednak nawet ważniejsze od faktu liczby bibliotek jest to, że z tych placówek ludzie korzystają. Po to
właśnie są biblioteki, a akurat czytelnictwo w Iławie jest na bardzo wysokim poziomie. Sprzyja temu
ogromna liczba wolumenów. Poza tym działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej nie ogranicza się tylko do
jej siedziby głównej i fili, dzięki działaniom dyrektorki Kingi Groszkowskiej i pracowników MBP organizowanych jest wiele
akcji czytelniczych na terenie miasta, jak choćby „Czytanie pod wierzbą”.

2019
31 055
21 556
16 664
7 849
14 915
14 654
11 544
10 963
10 850
10 637
10 388
8 496
6 879
6 764
4 657
1 313

2020
30 952
21 302
16 603
15 489
14 823
14 482
11 407
10 905
10 709
10 573
10 374
8 487
7 446
6 697
4 597
1 296

2019
4 556
7 196
6 492
6 251
6 109
5 638
4 654
4 455
8 708
4 001
3 786
3 516

2020
9 135
7 160
6 463
6 218
6 030
5 566
4 660
4 434
4 372
4 091
3 778
3 735

753
670
-

744
668
-

Marianna Szydlik, wójt gminy Dźwierzuty
Cieszy mnie fakt, że poprzez funkcjonowanie naszej placówki bibliotecznej mieszkańcy naszej gminy
mają szeroki dostęp do książek i czasopism. Panie zatrudnione w naszej placówce podejmują liczne
działania, by mieszkańcy korzystali jak najwięcej z tych możliwości. Biblioteka podejmuje też współpracę z
innymi placówkami, organizuje różne wydarzenia cykliczne np. spotkania autorskie, wystawy, zajęcia dla dzieci
i seniorów. Dostosowujemy ofertę biblioteczną do zmieniających się potrzeb czytelników i uczestników życia kulturalnego.
Uważamy, że czytanie jest bardzo ważne, ponieważ rozwija nasze myśli, daje nam nieskończoną a wiedzę, jednocześnie
utrzymuje w aktywności nasze umysły. Nie można lekceważyć znaczenia czytania książek, gdyż to one pomagają nam się
uczyć i rozumieć świat.

Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik
Gminna Biblioteka w Kurzętniku, by zmienić wizerunek nudnej i biernej wypożyczalni, pokazuje swoją
wielozadaniowość współczesnej instytucji działając w pięciu obszarach ważnych dla lokalnej społeczności. Aktywnie działa w sferze zarówno kultury, animacji, wiedzy, edukacji i informacji. We współpracy z
Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku oraz Urzędem Gminy w 2020 roku, mimo pandemii zorganizowanych
zostało ponad 20 imprez, w tym charytatywnych, łącznie liczących 5500 uczestników. Użytkownicy wypożyczyli 14.500
książek, co zostało zauważone przez organy nadzorujące, stawiając nas na wyższym poziomie świadczonych usług. Dzięki
współpracy z Biblioteką Narodową, Wojewódzką Biblioteką w Olsztynie, a także przyjaznemu bibliotece samorządowi gminy
Kurzętnik, wypracowana została wizja rozwoju , dostosowana do zmian zachodzących w społeczeństwie, kulturze i nauce.
Instytucja biblioteki w Kurzętniku staje się przyjazna i dostępna dla pokoleń cyfrowych, czyli potrzeb i oczekiwań coraz
liczniejszej i znaczącej kategorii odbiorców, jakimi są miłośnicy nowych technologii.

Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
W Ełku oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej, mamy filię Warmińsko-Mazurskiej
Biblioteki Pedagogicznej im. prof. T. Kotarbińkiego oraz wyposażone biblioteki na uczelniach wyższych
i wszystkich szkołach. W miejskiej bibliotece oprócz tradycyjnych wypożyczalni i czytelni dla dzieci oraz
dorosłych, funkcjonują także czytelnia wirtualna, wypożyczalnia audiobooków i gier planszowych. Regularnie
organizowane są również spotkania z autorami, wystawy, konkursy, zajęcia dla dzieci oraz specjalne warsztaty dedykowane
seniorom z zakresu obsługi komputera i Internetu. Dzięki bogatym i wciąż uzupełnianym zbiorom m.in. literatury popularno-naukowej, mieszkańcy Ełku mają prosty dostęp do literatury, a za sprawą dodatkowej oferty także możliwość rozwijania
kompetencji cyfrowych oraz kreatywności.

GMINY WIEJSKIE
Kurzętnik
Rybno
Dźwierzuty
Małdyty
Barciany
Grunwald
Biskupiec
Łukta
Purda
Dywity
Piecki
Stawiguda
…
64 Godkowo
65 Braniewo
66 Górowo Iławeckie
1
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4
5
6
7
8
9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Olecko
Gołdap
Pasłęk
Kisielice
Orneta
Miłomłyn
Olsztynek
Młynary
Susz
Węgorzewo
Morąg
Biała Piska
…
32 Sępopol
33 Korsze
34 Jeziorany

2019

2020

11 013
10 066
4 828
1 999
3 970
4 919
4 567
4 406
4 242
4 151
4 033
5 811

10 979
10 009
9 603
5 941
5 908
4 886
4 543
4 411
4 211
4 111
3 996
3 845

1 546
1 206
7 669

1 520
1 363
1 267
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LICZBA LUDNOŚCI PRZYPADAJĄCA
NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ
W GMINIE W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 R.

Joanna Łabanowska, zastępca burmistrza Gołdapi
Biblioteka Publiczna w Gołdapi w tym roku obchodzi ważny i piękny jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Działalność
biblioteki, to nie tylko książki i ich wypożyczanie, ale również
wiele działań kulturalnych i czytelniczych. W bibliotece prowadzone
są kluby zainteresowań czytelników. Są tą m.in. dyskusyjny klub książki, klub miłośników i kolekcjonerów gier planszowych oraz komputerowych. Placówka włącza
się w organizację działań ogólnopolskich takich jak Narodowe czytanie, Cała Polska
czyta dzieciom, Odjazdowy bibliotekarz, Dzień bezpiecznego internetu. Organizuje
spotkania i konferencje dotyczące postaci historycznych oraz wystawy twórców,
szczególnie związanych z regionem. Biblioteka posiada dostęp do zasobów elektronicznych poprzez platformę Legimi, terminal Academica, audiobooki, filmy i dokumenty elektroniczne. Od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na prowadzoną
działalność. Co szczególnie cieszy, z każdym rokiem zwiększa się liczba odbiorców
działań bibliotecznych, które biblioteka stara się urozmaicać i dopasowywać do
odbiorców w każdym wieku. Biblioteka Publiczna w Gołdapi to ważne i przyjazne
miejsce dla naszych mieszkańców, w którym toczy się życie kulturalne gminy.

Liczba ludności przypadająca na 1 placówkę biblioteczną w gminie
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

udności przypadająca na 1 placówkę biblioteczną w gminie
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
Liczba ludności przypadająca na 1 placówkę biblioteczną w gminie
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Karol Sobczak, burmistrz Olecka

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Bardzo mnie cieszy, że dostępność czytelnicza w gminie Olecko
jest na wysokim poziomie. Sami staramy się promować ideę czytelnictwa. Olecko włącza się w ogólnopolskie akcje takie jak „Cała
Polska czyta dzieciom”, „Noc bibliotek”, „Narodowe czytanie” „Jak nie
czytam, jak czytam”. Dbamy również o poziom oferowanych przez bibliotekę publiczną
10 001
30 952
usług,–stały
dopływ nowości czytelniczych, współpracujemy z działającymi na terenie
gminy organizacjami pozarządowymi, pozyskujemy fundusze i podnosimy kwalifikacje
5 001
– 10 000
pracowników.
Jak powiedział George R.R. Martin „Czytelnik może żyć życiem tysiąca
ludzi,
umrze. Człowiek, który nie czyta, ma tylko jedno życie”. Cieszymy się,
3 001 –zanim
5 000
że w Olecku, jak pokazuje Państwa ranking, z łatwością można zostać czytelnikiem.

2 001 – 3 000

10 001
001 ––30
10
30952
952
1 001 – 2 000
3 8285 001 – 10 000
5 001 – 10 000 668 – 1 000
3 001 – 5 000
Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka
32 001
– 5 000
001 – 3 000 brak bibliotek
Sieć biblioteczną w gminie Pasłęk tworzy Biblioteka Pub21 001
000 i punktów
001 –– 23000
liczna w Pasłęku wraz z filią w Zielonce Pasłęckiej. Stan
3 828
bibliotecznych
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czytelnictwa jest dla gminy bardzo ważny, jako że czytanie
668 –– 12000
000
3 828
książek jest jednym z elementów budowy kapitału społecznego i
brak
bibliotek
668
– 1 000 gospodarczego gminy. Regularne czytanie książek buduje zdrowie psychofizyczne
człowieka i poszerza jego kompetencje czy wiedzę, dla młodych zwiększa możlii punktów
wość osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, może też stanowić o sukcesie życiowym,
brak
bibliotek
bibliotecznych
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
co przekłada się w późniejszym czasie, na poziomie społecznym, na zwiększony
i punktów
kapitał społeczny i rozwój gminy. Do tego nowe działania podejmowane przez
bibliotecznych
pasłęcką placówkę, takie jak rozwój działań Izby Historycznej, stanowiącej część
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
biblioteki, czy promocji turystyki przyciągają kolejnych użytkowników instytucji z
terenu gminy, a gościom ukazują bibliotekę jako wartościowe i ciekawe miejsce.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka
Obserwując aktywność i bardzo wysokie oczekiwania giżycczan w sferze kultury, pozycja w rankingu raczej nie powinna
dziwić. Ostatnio przybyła nam w mieście również znakomita
sala koncertowa w Państwowej Szkole Muzycznej, gdzie wraz ze
szkołą organizujemy wydarzenia muzyczne na światowym poziomie. Sądzę, że
brakuje nam jedynie dużego obiektu, ale planujemy taki jako „Centrum Pokoleń”
w byłym budynku kina „Fala”; szkoda jednak, że próbuje się ten proces czasowo
spowolnić. Wierzę jednak, że zgoda buduje i Centrum doczeka się realizacji, bo
jak widać – Giżycko jest miastem kultury.
2020
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Giżycko
Działdowo
Łukta
Olsztyn
Grunwald
Bartoszyce
Kruklanki
Kowale Oleckie
Dubeninki
Górowo Iławeckie
Kętrzyn
Jonkowo
Elbląg
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17
13
8
7
6
5
3
3
3
2
2
2
2

17
158
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1
brak placówek
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LICZBA CENTRÓW,
DOMÓW KULTURY,
KLUBÓW I ŚWIETLIC
W GMINACH W 2020 R.

LICZBA CENTRÓW, DOMÓW KULTURY,
KLUBÓW I ŚWIETLIC W WOJEWÓDZTWIE
Liczba centrów, domów kultury, klubów
świetlic R.
WARMIŃSKO-MAZURSKIM
Wi 2020
w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.
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