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Jesteśmy jedynym polskim
bankiem rozwoju, a naszą
misją jest wspieranie
zrównoważonego
rozwoju społecznogospodarczego kraju,
a jednym z najistotniejszych
elementów tego rozwoju jest
inwestycyjna działalność
polskich samorządów.
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(R)EWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA
NA WARMII
I MAZURACH

ojewództwo warmińsko-mazurskie ma
olbrzymi potencjał
rozwojowy w zakresie przedsiębiorczości
ci i zielonego przemysłu. Jedn
Jednak
inwestycje
westycje potrzebują
potrzebuj narzędzi
ansowania w różnych obszaﬁnansowania
h gospodarki oraz działań
rach
proekologicznych, które pozwolą
zachować ten piękny region. Jedną z opcji stymulowania rozwoju
jest powstawanie i rozwijanie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS). Jednak nasz region
ma ich zaledwie kilka - Ekonomia
Wody, Przetwórstwo Drewna,
a ostatnio dołączyło Zdrowe Życie. Pierwszą oddolną inicjatywą
przedsiębiorców było dążenie do
powstania nowej specjalizacji
związanej z przemysłem. Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja
jest nadzieją na nowe dotacje na
rozwój gospodarczy, szczególnie
dla branż które nie wpisywały się
w poprzednie specjalizacje.

W

Nie bez znaczenia są tu działania Marszałka województwa
Gustawa Marka Brzezina. Jego
bezpośrednie poparcie nowej RIS
oraz wszelkich działań na rzecz
rozwoju regionu spowodowały
przyspieszenie prac nad Zieloną
Automatyzacją i Cyfryzacją. Marszałek podczas IV Konferencji
WYDAWCA:
Grupa WM Sp. z o.o.,
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
PREZES: Maciej Matera

AiR niejednokrotnie wspominał
rozwój zielonego przemysłu jako
drogę przyszłości.
przyszłości Nasz piękny
region sprzyja
ﬁrmom IT oraz
spr
gospodarce małoemisyjnej, wszak
go
niewiele u nas przemysłu „brudnego” jak kopalnie, zbrojeniówka,
czy huty.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
(WMARR) włączyła się w opracowanie potrzebnych dokumentów
takich jak Diagnoza oraz Program
Rozwoju Sektora. Wnikliwa analiza województwa pozwoliła na
określenie możliwości ﬁrm w zakresie nowych technologii.
Wsparciem przedsiębiorstw
jest także Warmińsko-Mazurska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
(WMSSE). Do jej kompetencji
jest udzielanie ulg inwestycyjnych. Jeszcze kilka lat temu takich
ulg udzielano tylko podmiotom
działającym w konkretnym miejscu wyznaczonym jako strefa, dziś
nie ma już ograniczeń geograﬁcznych ponieważ cała Polska jest
strefą rozwoju.
Konferencja AiR to ważne wydarzenie dla całego regionu – skupia bowiem nie tylko biznes, ale
i administrację, fundacje, agencje
oraz ludzi nauki. W tym roku wyjątkowym partnerem Konferencji
będzie Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Jest to organizacja rzą-
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dowa, której głównym zadaniem
jest udzielaniem środków ﬁnansowych na rozwój ﬁrmy, nowe
inwestycje lub restrukturyzację.
Nowy portal ARP czyli Platforma
Transferu Technologii jest miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy. W ramach platformy działa
nie tylko baza technologii, ale
i baza ekspertów, którzy wdrażają
innowacje i tym samym przyczyniają się do rozwoju ﬁrm. Portal
to miejsce, gdzie dostawcy – czyli
ﬁrmy, które chcą komercjalizować
swoje rozwiązania mogą udostępniać patenty przedsiębiorstwom,
które tych rozwiązań poszukują.
Warmińsko-Mazurski Region
Banku Gospodarstwa Krajowego
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ul. Tracka 5, tel. 89 539 77 77
reklama@gazetaolsztynska.pl
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redakcja@gazetaolsztynska.pl
internet@gazetaolsztynska.pl

pod kierownictwem Anny Bułło
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Oferuje
nie tylko produkty finansowe,
ale też wsparcie w ramach analizy modelu biznesowego i źródeł
finansowania oraz mentoringu. Wyjątkowym wydarzeniem
w kalendarzu regionu jest Konkurs Sternik. Nawiązaniem do
Krainy Tysiąca Jezior i tradycji
żeglarskich, jest nagroda dla ﬁrm
i instytucji, które pomimo przeciwności losu dążą bezpiecznie
do bezpiecznych portów. Sternik
w 2021 był nagrodą specjalną dla
szpitali, które stały na pierwszej
linii frontu walki z pandemią.

REDAKTOR NACZELNY
Maciej
Matera

REKLAMA
Agnieszka
Weder-Grygielewicz

V Konferencja
Automatyzacja
i Robotyzacja
Przemysłu
5 października
Dzień otwarty
„Przywitaj się z robotem”.
6 października
Konferencja biletowana –
Jeżeli chcesz dowiedzieć
się więcej o instrumentach
wsparcia dla ﬁrmy, zgłoś
swoje uczestnictwo
konferencje@alnea.pl
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Dochody budżetów powiatów* województwa warmińsko-mazurskiego
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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Mariusz Fatyga
wicestarosta węgorzewski

Powiat węgorzewski jest jednym z najmniejszych powiatów w Polsce zarówno pod
względem obszaru, jak również pod względem niewielkiej
liczby mieszkańców. Nie mamy jednak z tego tytułu żadnych kompleksów, a wręcz przeciwnie. Dowodem na to jest
chociażby fakt, że jako niewielki powiat prowadzimy Dom
Pomocy Społecznej, który jest jednym z największych tego
typu ośrodków w regionie. Wśród wydatków ujętych w naszym budżecie wyróżnia się również pokaźna kwota, która
zabezpiecza funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej gwarantującej naszym mieszkańcom
bezpieczeństwo i to nie tylko przeciwpożarowe.
Na uwagę zasługuje również fakt, że w okresie ostatnich 4
lat budżet powiatu węgorzewskiego pozwala na realizację
znacznie większej liczby inwestycji niż miało to miejsce w latach poprzednich. Nieocenioną zasługą wzrostu liczby zadań
inwestycyjnych realizowanych przez powiat węgorzewski są
programy rządowe, z których potraﬁmy skutecznie korzysta
. Mnogość tych programów, duża ich dostępność oraz prosty
i mało skomplikowany proces aplikacji a dodatkowo możliwość realizacji bardzo kosztownych inwestycji przy niewielkim udziale środków na wkład własny pozwoliły powiatowi
węgorzewskiemu na zwiększenie wydatków związanych z
realizacją inwestycji, które w znaczny sposób przyczyniają
się do poprawy życia naszych mieszkańców.
Zwiększone dochody Powiatu Węgorzewskiego i wynikające z
tego większe wydatki budżetowe, związane są z m.in. z realizacją inwestycji drogowych poprawiających bezpieczeństwo
i komfort jazdy kierujących pojazdami oraz inwestycji, które
zwiększają bezpieczeństwo pieszych w obrębie skrzyżowań i
przejść dla pieszych. Ponadto termomodernizujemy budynki
oświatowe mając na względzie zwiększenie komfortu pobieranej przez naszą młodzież nauki a w przyszłym roku planujemy długo wyczekiwaną i kosztowną inwestycję polegającą na
budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych.
Jako Wicestarosta Węgorzewski życzę sobie, ale przede
wszystkim naszym mieszkańcom, aby w kolejnych latach
utrzymała się tendencja wzrostu dochodów i wydatków
budżetowych Powiatu Węgorzewskiego a co za tym idzie
wzrostu ilości inwestycji realizowanych przez nasz samorząd. Aby tak się stało, niezbędne jest utrzymanie programów
rządowych, które gwarantują samorządom realizację wielu
inwestycji poprawiających jakość życia swoich mieszkańców
przy stosunkowo niewielkim, własnym udziale ﬁnansowym.
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DOCHODY BUDŻETÓW POWIATÓW
NA 1 MIESZKAŃCA W ZŁ W LATACH 2020 I 2021
Marcin Palinski
starosta nidzicki

Co roku konstruujemy budżet powiatu
nidzickiego w taki sposób, aby pozyskać
jak najwięcej środków zewnętrznych i przeznaczyć je na strategiczne inwestycje z punktu widzenia
rozwoju powiatu i dobra naszych mieszkańców. Inwestycje,
które realizujemy stały się możliwe dzięki wsparciu środków rządowych, unijnych oraz bardzo dobrej współpracy z
samorządami gminnymi. Podstawowym celem naszej polityki
ﬁnansowej jest zapewnienie utrzymania zadłużenia powiatu
na bezpiecznym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu
ciągłości realizowanych zadań.

Marzanna Pojawa-Grajewska
starosta olecki

Wysokie miejsce powiatu oleckiego w tym
zestawieniu to ogromna radość, ale i również motywacja do dalszego działania. Tak dobre miejsce wynika między innymi z wielu inwestycji, które
prowadzi powiat i podległe jednostki. W 2021 r. skutecznie
pozyskaliśmy dodatkowe środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ze
środków unijnych oraz innych funduszy, które wykorzystujemy
przy inwestycjach. Na rekordowy dochód miała także wpływ
zwiększona subwencja i pozyskane środki zewnętrzne. Ten
ranking jest dla nas dużym wyróżnieniem, ponieważ staramy
się robić wszystko, by nasz powiat był dobrym miejscem do
życia dla naszych mieszkańców.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

2020

2021

1 626,3

1 645,6

POWIATY
1

Powiat węgorzewski

2 344

2 413

2

Powiat nidzicki

2 357

2 159

3

Powiat olecki

1 982

1 992

4

Powiat bartoszycki

1 695

1 845

5

Powiat giżycki

1 732

1 838

6

Powiat braniewski

1 730

1 769

7

Powiat ełcki

1 760

1 699

8

Powiat ostródzki

1 554

1 673

9

Powiat elbląski

1 797

1 664

10

Powiat kętrzyński

1 733

1 658

11

Powiat lidzbarski

1 686

1 599

12

Powiat piski

1 594

1 584

13

Powiat działdowski

1 549

1 546

14

Powiat szczycieński

1 639

1 542

15

Powiat mrągowski

1 373

1 536

16

Powiat olsztyński

1 396

1 481

17

Powiat gołdapski

1 667

1 461

18

Powiat iławski

1 369

1 456

19

Powiat nowomiejski

1 190

1 316

łródȝo: Dane UrzƴƎʠòtatystycznego w Olsztynie
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KREDYTY
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ROZMOWA Z ANNĄ BUŁŁO, DYREKTOR
REGIONU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BGK.

— BGK od lat jest stałym partnerem samorządów wspierającym
ﬁnansowanie inwestycji komunalnych. Dlaczego?
— Bo jesteśmy jedynym polskim
bankiem rozwoju, a naszą misją
jest wspieranie zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju, a jednym z najistotniejszych
elementów tego rozwoju jest inwestycyjna działalność polskich
samorządów. Dlatego absolutnie
naturalnym zadaniem dla BGK
jest wspieranie tych działań.
— Wspieracie państwo wyłącznie
inwestycje prowadzone przez
władze samorządowe?
— Wspieramy zarówno samorządy, jak i podmioty od nich zależne, w tym spółki komunalne
i szpitale. Środki z BGK, uzupełniając środki dotacyjne, preferencyjne i własne samorządów,
pozwalają na zamknięcie ﬁnansowe projektów inwestycyjnych
realizowanych przez samorządy
i ich spółki. W ofercie mamy cały
wachlarz produktów wspierających szeroko pojęty sektor samorządowy w realizacji tych zadań.
— W jakich konkretnie działaniach samorządów bierzecie
państwo udział?
— W działaniach samorządów
związanych z ﬁnansami nie ma
chyba obszaru, w którym nie
można by znaleźć jakiejś formy
naszej aktywności. Uczestniczymy
w postępowaniach przetargowych
na udzielenie kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego
(JST) oraz w konkursach na organizację i objęcie emisji obligacji komunalnych. W ten sposób
przyczyniamy się do stabilizacji
rynku oraz zapewniamy dostęp
do poszukiwanych przez JST źródeł ﬁnansowania. Zapewniamy
wsparcie ﬁnansowe przedsięwzięć
wpływających na poziom rozwoju
danego regionu oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności,
ze szczególnym uwzględnieniem
inwestycji przyczyniających się do
ochrony środowiska i wypełniania
celów klimatycznych.

— Za pośrednictwem BGK samorządy mogą także aplikować
o inne wsparcie?
— Dokładnie tak, Bank oferuje
preferencyjne pożyczki na poprawę dostępności budynków mieszkalnych i budynków użyteczności
publicznej do potrzeb osób mających ograniczenia w mobilności
czy percepcji w ramach Funduszu Dostępności.
— Czy JST może liczyć na Państwa wsparcie przy planowaniu
czy realizacji projektów?
— Oczywiście w obu przypadkach. Eksperci BGK wspierają
samorządy na wszystkich etapach
przygotowania i realizacji przedsięwzięć komunalnych, dzieląc się
wiedzą i doświadczeniem w zakresie możliwych do zastosowania
struktur ﬁnansowych i prawnych.
W BGK mamy duże doświadczenie w realizacji takich projektów .
Takie działanie pozwala na maksymalnie efektywne wspieranie
rozwoju gospodarczo-społecznego
naszego kraju.
— W związku z obecną sytuacją
geopolityczną i gospodarczą
mamy ogromne wyzwania
związane z podażą surowców kopalnych. Czy BGK wspiera spółki
ciepłownicze?
— Od początku roku analizujemy rynek. Widzimy ogromne
wyzwania związane z zakupem
i ceną, chociażby węgla. Oczywiście mamy świadomość, jak
ważne jest zapewnienie ciągłości
dostaw ciepła dla lokalnych społeczności, instytucji publicznych,
szpitali, szkół czy zakładów pracy.
— Ale, czy oprócz monitorowania
sytuacji, prowadzicie państwo
jakieś konkretne działania?
— Jako BGK wspieramy spółki
ciepłownicze zarówno poprzez
system gwarancji kryzysowych,
jak i bezpośrednio. W tym roku
tylko w województwie warmińsko-mazurskim udzieliliśmy już
ﬁnansowania kilku ciepłowniom
zarówno na realizację inwestycji,
finansowanie bieżącej działalności, jak i na zakup surowców.
Bardzo chętnie włączamy się
w ﬁnansowanie projektów ekologicznych, związanych z transformacją energetyczną, z przejściem
od paliw kopalnych do źródeł nisko- czy zeroemisyjnych. Myślę,
że obecny kryzys może przyczynić
się do przyspieszenia tego procesu, nawet jeśli tymczasowo mamy
zwiększone zapotrzebowanie
na węgiel.

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.

— BGK od lat ﬁnansuje służbę
zdrowia. Czy w naszym województwie — zwłaszcza w okresie
pandemicznym — szpitale mogły
liczyć na wsparcie banku?
— Program Ochrona Zdrowia,
jako niezwykle ważny dla Polaków, zajmuje priorytetowe miejsce w strategii BGK ogłoszonej
w ubiegłym rok. Podobnie jak
w latach minionych, tak i teraz,
skupiamy się na zaspokajaniu
najważniejszych potrzeb tego
sektora. Wspieramy placówki medyczne w pozyskiwaniu ﬁnansowania na poprawę efektywności
działania i dostępie do wysokiej
jakości usług medycznych, w ﬁnansowaniu potrzeb inwestycyjnych w związku z dokonującym
się postępem technologicznym
— w celu podniesienia standardów leczenia. Także w tym roku
zrealizowaliśmy szereg takich
przedsięwzięć, z których jesteśmy
naprawdę dumni.
— Pacjenci i lekarze pewnie także?
— Mogę to potwierdzić z pełnym
przekonaniem, bo usłyszeliśmy
wiele miłych słów i od jednych,
i od drugich.
— Za nami już 5 edycji Programu
Inwestycji Strategicznych, skierowanego do JST i ich związków.
— Tak. W maju opublikowaliśmy wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych,
w którym wnioski o doﬁnansowanie inwestycji mogły składać jednostki samorządu terytorialnego
oraz ich związki w kraju. Doﬁnansowanie otrzymało w 4 dotychczas

rozstrzygniętych edycjach prawie
11 tysięcy projektów we wszystkich regionach Polski. Program
Inwestycji Strategicznych ma
na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych. Inwestycje są
podstawą rozwoju, kołem zamachowym gospodarki. W naszym
województwie nadal priorytetem
są remonty i rozbudowy dróg czy
inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Dzięki właściwej dostępności terenów inwestycyjnych mamy też
szansę na ściągnięcie inwestorów
na teren Warmii i Mazur, a tym
samym na pobudzanie przedsiębiorczości, chociażby poprzez kooperację małych i średnich przedsiębiorców z większym biznesem.
— Czy kolejne edycje Programu Inwestycji Strategicznych
cieszyły się zainteresowaniem
samorządowców?
— Tak, i to ogromnym. Najwięcej środków przyznano na
inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne oraz na inwestycje
w infrastrukturę sportową.
Bardzo nas to cieszy.
Proces ubiegania się o doﬁnansowanie, jak również późniejszy
proces ﬁnansowania inwestycji,
jest maksymalnie uproszczony.
Odbywa się za pomocą dwóch
promes — wstępnej i inwestycyjnej, wystawianych przez BGK.
Warto zauważyć, że powołano
specjalne zespoły, których członkowie, w każdym województwie,
aktywnie wspierają samorządy
na każdym etapie tego procesu.
— A co w przypadku, gdy samorządom trudno uzyskać środki
na ﬁnansowanie niektórych
projektów?
— W takiej sytuacji można myśleć o ﬁnansowaniu projektów
PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego. Bank angażuje
się w takie projekty w sektorach
ochrony zdrowia, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej
i w innych ważnych obszarach
działalności samorządów.

— Tylko, że samorządowcy
obawiają się tego typu przedsięwzięć, jako skomplikowanych
prawnie.
— Wiemy o tym, dlatego ze
względu na stosunkowo niewielkie
doświadczenia podmiotów publicznych w tego typu projektach,
istotne dla banku są również działania edukacyjno-informacyjne
i dzielenie się doświadczeniem. To
podmioty publiczne są inicjatorami przedsięwzięć inwestycyjnych.
Stąd też bardzo ważnym czynnikiem realizacji zadań publicznych
poprzez zaangażowanie kapitału
prywatnego jest budowanie świadomości samorządowców na temat możliwości wykorzystywania
do tego PPP. Uczestniczymy w bezpośrednich spotkaniach, organizujemy warsztaty, a także bierzemy
udział w wydarzeniach branżowych, podczas których omawiane
są zasady finansowania takich
projektów przez banki. Warto
podkreślić, że BGK nie tylko dostarcza ﬁnansowania projektów
realizowanych w formule PPP, ale
również wspiera zainteresowanych
inwestorów prywatnych swoją
wiedzą i doświadczeniem. Eksperci
banku komentują założenia biznesowe projektów oraz wzory umów
PPP pod kątem wymogów instytucji ﬁnansowych, co jest bardzo
istotne dla uzyskania późniejszego
ﬁnansowania i sukcesu projektu.
— Jak zatem skorzystać z Państwa wsparcia?
— Najprościej jest zadzwonić
i umówić się na spotkanie z naszymi doradcami. Wszystkie informacje są także na naszej stronie
internetowej www.bgk.pl. Warto
dodać, że zespół BGK to wysokiej klasy eksperci, którzy od lat
zdobywali wiedzę i doświadczenie
w ﬁnansowaniu różnych branż
i obszarów. Dzięki ich kompetencjom oraz produktom, jakie
oferuje BGK, możemy pozytywnie
wpływać na zrównoważony rozwój naszego województwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego
jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką
instytucją w Polsce. Tylko w 2021 roku bank
wygenerował 122 mld zł wsparcia dla polskiej
gospodarki. Jak ważną rolę odgrywa BGK widać
szczególnie w ostatnich latach, kiedy polscy
przedsiębiorcy musieli najpierw mierzyć się
z kryzysem pandemii, a ostatnio wojną tuż
za naszą wschodnią granicą.
BGK z jednej strony odpowiada na główne wyzwania
rozwojowe w najważniejszych obszarach, a z drugiej
dostosowuje działania do pojawiających się potrzeb
i trendów gospodarczych. W ostatnich dwóch latach
taką główną potrzebą była pandemia COVID-19.
Z rozwiązań dostępnych w pakiecie pomocowym BGK
przedsiębiorcy skorzystali ponad 150 tys. razy,
co pozwoliło wygenerować akcję kredytową o wartości
ponad 108 mld zł.

I Rozbudowa infrastruktury
BGK ﬁnansuje przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i wspiera
zrównoważony rozwój miast. Jest operatorem rządowego
Programu Inwestycji Strategicznych. To program
doﬁnansowania inwestycji samorządowych w wysokości
nawet do 95 proc. kosztów danego projektu. W dwóch
pierwszych naborach rząd przyznał samorządom
doﬁnansowanie na 9 tysięcy projektów. Najwięcej
inwestycji dotyczy dróg oraz rozwoju infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, jak również infrastruktury
sportowej, turystycznej czy OZE.

BGK Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn
tel. 22 475 18 00
olsztyn@bgk.pl
MATERIAŁ PARTNERSKI 92622OTBR-B

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

BIZNES

5

WARMII i MAZUR

S A M O R Z Ą D Y

KREDYT CZY
OBLIGACJE?
PYTANIE, CO WYBRAĆ,
PRZYMIERZAJĄC SIĘ
DO SFINANSOWANIA
WAŻNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW
INWESTYCJI,
BARDZO CZĘSTO
NURTUJE POLSKICH
SAMORZĄDOWCÓW.
W TYM TEKŚCIE
POSTARAMY SIĘ
POMÓC W PODJĘCIU
DECYZJI,
WYJAŚNIAJĄC
RÓŻNICE
I WSKAZUJĄC MOCNE
I SŁABE STRONY
OBU ROZWIĄZAŃ.
Na początek przypomnijmy, że
kredyt dla samorządów podlega
Prawu zamówień publicznych
i procedurze przetargowej. Umowa o zaciągnięciu kredytu zawierana jest tylko z bankiem.
Cele kredytowania i cele emisji
obligacji przez samorządy są zapisane w jednym akcie prawnym
— w ustawie o ﬁnansach publicznych. Są nimi: ﬁnansowanie deﬁcytu budżetowego i spłata wcześniejszych zobowiązań (deficyt
występujący w trakcie roku ﬁnansuje się najczęściej poprzez kredyt bankowy). Oba instrumenty
są tak samo ujmowane w budżetach i wieloletnich prognozach,
stanowią przychód i podlegają odpowiednio: kredyt — spłacie, obligacje — wykupowi. Patrząc pod
kątem ekonomicznym niekiedy
mówi się nawet o parakredytowym
charakterze obligacji, nawet jeśli
pamiętamy, że obligacje to jednak
instrument ﬁnansowy, podlegający
szczególnym przepisom. Zarówno
kredyt jak i emisja obligacji są instrumentem pozyskania środków,
popularnie mówiąc – kapitału,
przy czym w przypadku obligacji
dostawcami ﬁnansowania mogą
być także inne instytucje niż banki.
Ryzyko wzrostu kosztu ﬁnansowego w kredycie jest podobne jak
w obligacjach. Koszt wypłacanych
odsetek rośnie wraz ze wzrostem
stawek bazowych (w praktyce
do czasu ich reformy jest to WIBOR). I odwrotnie, wraz ze spadkiem WIBOR koszt odsetek obniża się. Z taką sytuacją mieliśmy
do czynienia przez ostatnich kilka lat. Ale spadek kosztu nie jest
sytuacją stałą ani przy kredycie,
ani przy emisji obligacji. Nie ma
gwarancji, że stopy procentowe
zawsze będą niskie albo będą ta-

OBLIGACJE
CZY KREDYT?

PORADNIK SAMORZĄDOWCA
kie, jak w chwili zaciągania zobowiązania. Wyjątkiem jest sytuacja,
gdy samorząd zdecyduje się na
skorzystanie z ﬁnansowania opartego o stałą stopę procentową, co
ma miejsce stosunkowo rzadko,
gdyż stała stopa procentowa jest
zwykle znacząco wyższa od obowiązującej w momencie podpisywania umów stopy zmiennej. Na
marginesie odnotujmy, iż reforma
WIBOR dopiero przed nami, a jej
szczegóły nie są jeszcze precyzyjnie opracowane.
Istotną różnica pomiędzy kredytem a obligacjami jest fakt, iż
obligacje są zbywalnymi papierami wartościowymi i mogą być
zbywane przez ich nabywców innym inwestorom.
W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na uwarunkowania
i specyﬁkę tego instrumentu ﬁnansowego. Przede wszystkim
w przypadku emisji obligacji
mamy do czynienia z wymogami
przewidzianymi w ustawie o obrocie instrumentami ﬁnansowymi,
m.in. nawiązania współpracy
z agentem emisji (np. bankiem,
który świadczy tego rodzaju usługi) czy zarejestrowania obligacji
w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych. Powyższa ustawa
określa także dodatkowe obowiązki dotyczące obrotu obligacjami
wynikającymi z dyrektywy MiFID
II. Ponadto dalsze wymogi dotyczące emisji obligacjami wynikają
także z ustawy o obligacjach i dotyczą między innymi obowiązku
sporządzenia warunków emisji.
Jeżeli emitent chce oferować obligacje do szerszego kręgu adresatów, to zastosowanie mogą znaleźć także zastosowanie przepisy
dotyczące oferty publicznej, w tym
obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego lub prospektu, aczkolwiek w przypadku
samorządów lub emisji obligacji
poręczonych przez samorządy
nie występuje obowiązek sporządzania memorandum i prospektu. Obowiązki związane z ofertą
publiczną obligacji odpadają,

gdy emisja kierowana jest bezpośrednio do jednego adresata.
Warto przy tej okazji zaznaczyć,
iż obligacje i czynności z nimi
związane, jako usługi w zakresie
papierów wartościowych, nie są
objęte regulacjami ustawy Prawo
zamówień publicznych, co też
wpływa na tryb i czasochłonność
podjęcia przez samorząd decyzji
o pozyskaniu ﬁnansowania.
W związku z obserwowanym
przez nas istotnym wzrostem
zainteresowania rynku bankowego produktami ﬁnansowymi,
które są zrównoważone, zielone
czy społeczne, wskazujemy, iż zarówno kredyt, jak i obligacje mogą
być tworzone jako instrumenty
odpowiednio uwzględniające
cele zrównoważonego rozwoju.
Niezależnie od przyjętej formuły
pozyskiwania ﬁnansowania, zielony/zrównoważony dług przede
wszystkim wynika z odpowiedniego zielonego/zrównoważonego przeznaczenia uzyskanego
ﬁnansowania, np. na potrzeby
rozwoju gminnej OZE lub elektromobilności bądź termomodernizacji gminnych budynków.
Z emisją zielonych obligacji czy
pozyskaniem zielonego kredytu
najczęściej wiążą się jednak dodatkowe obowiązki dotyczące odpowiedniego zdeﬁniowania celu,
na jaki ma być przeznaczone ﬁnansowanie, oraz monitorowanie
sposobu wykorzystania ﬁnanso-

wania w toku realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu przez
podmiot ﬁnansujący lub przez
niezależnego audytora.
Na kanwie zaprezentowanych
powyżej głównych różnić pomiędzy kredytem a emisją obligacji
chcielibyśmy wskazać, iż Bank
Gospodarstwa Krajowego oprócz
udzielania ﬁnansowania kredytowego, oferuje także kompleksowe usługi związane ze wsparciem
samorządów w procesie przygotowania i przeprowadzenia emisji
obligacji.
BGK jest przygotowany formalnie i merytorycznie, poprzez swoje
doświadczenie, do kompleksowej
organizacji emisji obligacji samorządowych. Wspieramy samorządy w przygotowaniu odpowiedniej
dokumentacji emisyjnej, także jeżeli emitent jest zainteresowany
szczególnymi typami obligacji, np.
zielonymi obligacjami. Dokumentacja emisji obligacji jest w banku
zestandaryzowana i uwzględnia
także wymogi współpracy z instytucjami zewnętrznymi, szczególnie
z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych. Posiadając długoletnie doświadczenie jako organizator emisji obligacji, BGK
zapewnia pełną obsługę emitenta i oferuje pełnienie funkcji:
p agenta emisji stosownie do
postanowień ustawy o obrocie instrumentami ﬁnansowymi,

p agenta płatniczego według
regulaminu KDPW.
Z naszego punktu widzenia im
bardziej skomplikowana i większa
emisja, tym bardziej w praktyce
relacja umowna wykracza poza
ramy emitent – bank. W krótkim artykule nie sposób opisać
wszystkich implikacji, dlatego
też polecamy uwadze czytelników
doświadczenie banku w obsłudze
emisji. W toku współpracy z emitentem bank informuje o specyﬁce transakcji i rynku rzetelnie
i jasno, wskazując także na ryzyka
związane z daną emisją.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest organizatorem emisji obligacji dla samorządów
wszystkich szczebli. Dotychczas
zorganizowaliśmy 500 emisji obligacji komunalnych, dzięki którym samorządy mogły pozyskać
na ﬁnansowanie swoich potrzeb
ponad 7 mld złotych.
Bank Gospodarstwa Krajowego
udziela również ﬁnansowania na
złożone projekty inwestycyjne
w samorządach w formie obligacji
przychodowych dla gmin i spółek
komunalnych w wybranych sektorach. Z dużą pewnością możemy
wskazać, iż pod względem liczby transakcji mamy największe
w kraju doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu transakcji.
Z uwagi na poziom skomplikowania i długoterminowy charakter
projektów inwestycyjnych wymagają one indywidualnej oceny.
BGK wspiera także emisję obligacji przychodowych zarówno dla
spółek i samorządów. Zaznaczamy, iż występują wymagające indywidualnej analizy ograniczenia
dotyczące projektów możliwych
do sﬁnansowania w ten sposób.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest odpowiednio przygotowany pod względem prawnym,
regulacyjnym i operacyjnym do
wsparcia realizacji projektów inwestycyjnych samorządów. Nasz
doświadczony zespół ekspertów
udzieli wszystkich niezbędnych
informacji, przeprowadzając Państwa przez cały proces ﬁnansowania. Jesteśmy dumni ze wszystkich projektów, które mieliśmy
przywilej z Państwem realizować,
a które przyczyniły się do wsparcia
lokalnych społeczności.
Zapraszamy do kontaktu
z naszymi doradcami:
Region Warmińsko-Mazurski
BGK, ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn, tel. 22 475 18 00,
olsztyn@bgk.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy,
budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia — buduje kapitał
społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne ﬁnansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski,
a także za granicą — ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK
wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich ﬁrm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem
Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami ﬁnansowymi odpowiada na potrzeby
gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

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 nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i że nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych. 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.
MATERIAŁ PARTNERSKI 92622OTBR-C
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WARMIA I MAZURY POTRZEBUJĄ
DZIAŁAŃ SZYTYCH NA MIARĘ
– TERENY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NAJBARDZIEJ CHYBA POSZKODOWANE POWOJENNIE
ZIEMIE WSPÓŁCZESNEJ POLSKI, NIE ZDĄŻYŁY JESZCZE W PEŁNI ZASPOKOIĆ PODSTAWOWYCH POTRZEB
CYWILIZACYJNYCH, TYMCZASEM JUŻ STAJĄ PRZED NOWYMI WYZWANIAMI – ZWRACA UWAGĘ MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA GUSTAW MAREK BRZEZIN. – PILNA STAJE SIĘ NIE TYLKO REAKCJA NA TAKIE ZJAWISKA GLOBALNE
JAK ZMIANY KLIMATYCZNE CZY NOWA, ZIELONA FILOZOFIA ROZWOJU, ALE RÓWNIEŻ NA BEZPOŚREDNIE SKUTKI
PANDEMII COVID-19 CZY WOJNY NA UKRAINIE, KTÓRE W REGIONIE SĄ BARDZO ODCZUWALNE.
W dzisiejszym świecie dynamicznie zyskuje na popularności
idea powrotu do życia w zgodzie
z naturą, a moda na wszystko, co
eko sprawiła, że znacząco poprawiły się standardy środowiskowe
we wszystkich aspektach życia
gospodarczego i społecznego.
W tym kontekście podstawowy
zasób województwa warmińsko-mazurskiego, jakim jest czyste,
względnie nieprzetworzone środowisko przyrodnicze, okazuje
się być skarbem. I to z wielu powodów.
– Środowisko przyrodnicze na
Warmii i Mazurach postrzegane było i jest głównie w aspekcie
letniej turystyki i rekreacji. Wizerunek województwa od lat powiązany jest ściśle z wakacyjnym
wypoczynkiem, uprawianiem
sportów wodnych, rekreacją na
łonie natury itp. I tego typu stereotypowe myślenie trudno jest
przełamać. A przecież aspekt
środowiskowy sprawia, że region mógłby być wiarygodnym
sprzedawcą zielonych technologii, tym bardziej że popyt w tym
obszarze stale rośnie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma duże doświadczenie
w dziedzinie ochrony środowiska, ale odbieramy sygnały,
że potencjał jest dużo większy.
Pewne przeproﬁlowanie w kierunku bardziej technologicznym
w powiązaniu z ofensywnym podejściem oraz intensywniejszą
promocją działalności stworzyłoby większe szanse, poszerzyłoby ofertę naukową uczelni. Tym
bardziej że wysoka jakość życia
na Warmii i Mazurach oraz dobra komunikacja z metropoliami
warszawską i trójmiejską pozwalają przypuszczać, że z rozwojem i poszerzeniem obecnej
kadry naukowej nie powinno
być problemów – mówi marszałek Brzezin.

W dzisiejszym świecie
coraz bardziej liczy się
powrót do życia w zgodzie
z naturą. Podstawowy
zasób województwa

liczba klientów z Polski. Jednocześnie pogorszyła się sytuacja
hoteli całorocznych, o wysokim
standardzie usług. Klienci poszukują obecnie miejsc, które
umożliwiają odizolowanie się
od innych ludzi, czyli domków
na wynajem, pensjonatów itp.
Zwiększyło się również zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i rehabilitacyjne. Ta tendencja wskazuje, że województwo
powinno kontynuować rozwój
funkcji uzdrowiskowej, wspierać
też rozwój specjalizacji Zdrowe
Życie – podkreśla Gustaw Marek Brzezin.
Poprawność tej diagnozy potwierdził spektakularny sukces
nowego kierunku nauczania –
medycyny – na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Funkcja uzdrowiskowa
na tych terenach nie jest niczym

warmińsko-mazurskiego,
jakim jest czyste,
względnie nieprzetworzone
środowisko przyrodnicze,
okazuje się być skarbem.
I to z wielu powodów.
INTELIGENTNE
SPECJALIZACJE
Specjalizacje województwa
wykształciły się i rozwijają naturalnie w otoczeniu i w oparciu
o mocne związki ze środowiskiem przyrodniczym Warmii
i Mazur. Dwie z nich, tj. Drewno i Meblarstwo oraz Ekonomia
Wody, to specjalizacje wzrostowe. Firmy okazały się być

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

odporne na kryzysy takie jak
pandemia COVID-19. Radzą
sobie bardzo dobrze na rynku
krajowym, ale też na rynkach
zagranicznych, osiągając wysokie parametry jakościowe.
– Niestety tradycyjna gałąź gospodarki województwa, z której
wywodzi się trzecia inteligentna specjalizacja – Żywność
Wysokiej Jakości – wyraźnie
odczuła skutki kryzysu, jaki
wywołał wirus SARS-CoV-2.
Wpływ pandemii był także wyraźnie widoczny w ważnym dla
regionu sektorze turystycznym.
Zmiany zaszły m.in. w strukturze odwiedzających region, np.
ubyło turystów zagranicznych,
za to znacząco zwiększyła się

nowym, raczej uśpionym, od
co najmniej 1945 roku, potencjałem. Pięć miejscowości województwa: Gołdap, Lidzbark
Warmiński, Górowo Iławeckie,
Frombork i Miłomłyn weszło na
ścieżkę zdobycia statusu uzdrowiska, korzystając przy tym
z ﬁnansowania Polityki Spójności UE w dwóch już perspektywach ﬁnansowych: 2007-2013
i 2014-2020. Ostatnio dołącza
do nich Olecko. Równolegle
obserwujemy zwiększoną aktywność także środowiska biznesu,
które zidentyﬁkowało innowacyjne pole do działalności gospodarczej. W efekcie procesu
przedsiębiorczego odkrywania
wyodrębniła się czwarta specjalizacja pod nazwą Zdrowe Życie.
Również w tej dziedzinie województwo ma realne szanse stać
się wiarygodnym sprzedawcą
usług zdrowotnych i technologii
medycznych, chociaż to dziecko
wymaga wyjątkowo troskliwej
opieki, by wyrosło na dorosłego,
pożytecznego dla wyników ekonomicznych regionu osobnika.

W OBLICZU
KLIMATYCZNYCH ZMIAN

– Biorąc pod uwagę prognozę
skutków zmian klimatu w Polsce
w perspektywie do 2050 roku,
Warmińsko-Mazurskie rekon-

Jezioro Niegocin
0$7(5,$3$571(56.,27%5$.
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mieszkańców Warmii i Mazur
m.in. z uwagi na sąsiedztwo obwodu kaliningradzkiego. Przedsiębiorstwa, które z powodu
ustawowego zakazu kontaktów
gospodarczych z Rosją, wprowadzonego bez vacatio legis, znalazły się w trudnej sytuacji, ponieważ albo nie dostały towaru,
za który już zapłaciły, albo nie
mogą rozliczyć się z rosyjskim
kontrahentem. Oczywiście nie
otrzymały żadnych rekompensat czy zwolnienia z podatków.
Muszą też przeproﬁlować swoją
działalność. Już obserwujemy,
że ma to wpływ na zatrudnienie i dotyka najbardziej firm
zlokalizowanych na i tak słabym ekonomicznie pograniczu.
Obserwuje się także obawę potencjalnych inwestorów przed
lokowaniem się na Warmii
i Mazurach z powodu bliskiego
sąsiedztwa Rosji – zwraca uwagę
Gustaw Marek Brzezin.

Gołdap - tężnie solankowe Mazurski Zdrój
ﬁguruje się na mapie polskich
regionów. Ze znośną temperaturą, zasobami słodkiej wody
i roślinnością stanie się nie tylko dobrym, ale wręcz cennym
miejscem do życia i prowadzenia działalności. Będzie pełnić
funkcję swoistego rezerwuaru
zasobów naturalnych dla Polski
– mówi marszałek województwa.
Jednocześnie, dość paradoksalnie, zachodzące zamiany klimatyczne w połączeniu z unijną
strategią rozwoju (Europejski
Zielony Ład) i towarzyszącym
jej instrumentom ﬁnansowym
stwarzają warunki do osiągnięcia przez województwo niezależności energetycznej, opartej
o źródła energii odnawialnej,
co niesie nadzieję na nie tylko
własną, ale i tańszą energię.
W odniesieniu do transformacji energetycznej identyﬁkujemy
dzisiaj także kilka istotnych wyzwań dla regionu, spowalniających zieloną transformację. Po
pierwsze to przywiązanie do
opalanych drewnem kominków,
które są też elementem istotnym
z punktu widzenia turystów
odwiedzających Warmię i Mazury. To powód zwiększonego
oporu mieszkańców przed ich
likwidacją. Tradycyjne metody
ogrzewania są również postrzegane jako element bezpieczeństwa energetycznego. Nie da się
równocześnie zignorować także
aspektu ekonomicznego. Rezygnacja przez mieszkańców z tego
typu form ogrzewania oznacza
wzrost kosztów. W przypadku
mniej zamożnych grup ma to
ogromne znaczenie dla podjęcia decyzji.

Długofalowe zmiany
klimatyczne powodują,
że Warmińsko-Mazurskie
rekonﬁguruje się na
mapie polskich regionów.
Ze znośną temperaturą,
zasobami słodkiej wody
i roślinnością stanie się nie
tylko dobrym, ale wręcz
cennym miejscem do życia
i prowadzenia działalności.
– Jako samorząd województwa
stworzyliśmy system zarządzania rozwojem województwa,
który pobudził zawiązywanie
partnerstw i sieciowanie. Silne partnerstwa zawiązane na
określonych w Strategii Rozwoju Gospodarczego Warmińsko-Mazurskie 2030 Obszarach
Strategicznej Interwencji przygotowały strategie ponadlokalne
i zidentyﬁkowały kluczowe dla
nich projekty. Tego typu procesy
rozpoczęły się w województwie
już w 2012 roku. Pewnego rodzaju inspiracją była trwająca
od 20 lat współpraca małych
miasteczek regionu w międzynarodowej sieci Miast Dobrego
Życia CITTASLOW. Mocnym
atutem jest uruchomienie przez
samorząd województwa Portu
Lotniczego Olsztyn-Mazury,
co otworzyło regionowi okno
na świat i poprawiło mobilność
jego mieszkańców. Nie bez znaczenia jest również pozytywne
nastawienie mieszkańców regionu. Poczucie i wiara, że damy
radę w nowoczesnym, globalnym
świecie, świecie Przemysłu 4.0
jest bezcenne – zaznacza Brzezin.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

PROBLEMATYCZNA
GRANICA

W obliczu wojny w Ukrainie
sąsiedztwo Federacji Rosyjskiej,
które mogłoby być czynnikiem
wspierającym rozwój, diametralnie odwraca swój wpływ.
Wydawać by się mogło, że położenie województwa przy granicy
zewnętrznej UE będzie atutem.
Tymczasem w ciągu 23-letniej
historii samorządowego województwa tylko raz społeczeństwo Warmii i Mazur miało takie
poczucie – w okresie funkcjonowania małego ruchu granicznego, tzw. MRG. Po ponownym zamknięciu granicy ustały wszelkie
związki gospodarcze po obydwu
stronach.
– Wojna w Ukrainie zachwiała poczuciem bezpieczeństwa

Wojna w Ukrainie
pozbawiła mieszkańców
Warmii i Mazur poczucia
bezpieczeństwa,
m.in. z uwagi na
sąsiedztwo obwodu
kaliningradzkiego. Ponadto
część przedsiębiorstw
z powodu ustawowego
zakazu kontaktów
gospodarczych z Rosją
znalazło się w trudnej
sytuacji, ponieważ albo nie
otrzymały towaru, za który
już zapłaciły, albo nie mogą
rozliczyć się z rosyjskim
kontrahentem.
Gminy, zwłaszcza te z bezpośredniego pogranicza, odczuwają tego skutki. Co do zasady,
są najsłabszymi ekonomicznie

terytoriami, położonymi na
Obszarze Strategicznej Interwencji – zidentyfikowano je
jako obszary marginalizacji.
Zjawisku wyludniania się tych
i tak już słabo zamieszkanych,
obszarów (ok. 19 osób na km2)
towarzyszą inne, równie negatywne zjawiska: niski poziom
aktywności gospodarczej, słabnąca atrakcyjność zamieszkania, nie w pełni spożytkowany
potencjał przyrodniczy.
– Zaniedbywane inwestycyjnie
przez około 55 lat, a równocześnie chyba najbardziej poszkodowane powojennie tereny
współczesnej Polski nie zdążyły jeszcze w pełni zaspokoić
swoich podstawowych potrzeb
cywilizacyjnych, tymczasem
fundusze europejskie stają się
coraz gorzej przystosowane do
ﬁnansowania ich potrzeb. Tendencje centralizacyjne instrumentów ﬁnansowych w samej
Unii Europejskiej pogłębiają tę
sytuację. Instytucje nie są gotowe na sięganie po zewnętrzne
ﬁnansowanie w samej Komisji Europejskiej. Jednocześnie
Warmińsko-Mazurskie nigdy
nie było i nie jest priorytetem
w wydatkach budżetu państwa.
Przez wiele lat funkcjonowania podmiotów publicznych
na różnych poziomach zarządzania, pomimo atmosfery
współpracy, nie doprowadzono
do rozmontowania tego archaicznego podejścia do zarządzania rozwojem. Na cały proces
negatywnie wpłynęło również
trwające od kilku lat ograniczanie samorządności. Może
to zbyt uproszczony wniosek,
ale dzisiejsza sytuacja ma chyba jednak, w pewnym sensie,
źródło w niedoprowadzeniu
do końca w 1998 roku reform
publicznych – konstatuje marszałek Brzezin.

Jezioro Ukiel
0$7(5,$3$571(56.,27%5%.
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Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
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Űƃ˖ȥơƎȶƃǠȶƎˊŹʠƎ˛etów gmin i miast na prawŔƃǠ
ɢȶˁǫŔʋʠˁȶǿơˁȷƎ˖ʋwa wŔɭȟǫȦɽko-mazʠrskiego
w 2021 r. wyniosȝˊࠈ294,4 mln zȝǫŹyȝˊˁˊ˛sze
w porȷˁȥŔȥǫʠ˖ɢȶɢrzedniem rokiem o 8,6%.
W przeliczơȥǫʠȥŔࠀȟǫơɽ˖kŔȦcŔƎȶƃǠȶƎˊˁˊȥǫȶsȝˊ
W 2021 r. miasta na prawŔƃǠɢȶˁǫŔʋʠˁȶǿơˁȷƎ˖ʋwa
6 589 zȝǫŹyȝˊȥǫ˛szơȥǫ˛ɾrednie w kraǿʠȶࠇ,4%.
wŔɭȟǫȦɽko-mazʠrskiegȶʠ˖yskaȝˊƎȶƃǠȶƎˊˁȇˁȶƃǫơ
2 349,1 mln zȝࡲĭɢȶrȷˁȥŔȥǫʠ˖ࠁ020 r. Źyȝˊȶȥơ
7ȶƃǠȶƎˊǌȟǫȥˁȶǿơˁȷƎ˖ʋwa wŔɭȟǫȦɽkowy˛sze o 12,6%. W przeliczơȥǫʠȥŔࠀȟǫơɽ˖kŔȦca
-mazʠrskiego w 2021 r. wyniosȝˊࠅ945,2 mln zȝ
ƎȶƃǠȶƎˊˁˊȥǫȶsȝˊࠇࠀࠃ߿zȝǫŹyȝˊȥǫ˛szơȥǫ˛ɾrednie
i Źyȝˊˁˊ˛sze w porȷˁȥŔȥǫʠ˖ɢȶɢrzedniem rokiem
w kraǿʠȶࠇ,6%.
o 7,3%. W przeliczơȥǫʠȥŔࠀȟǫơɽ˖kŔȦcŔƎȶƃǠȶƎˊ
wyniosȝˊࠅࠀࠈ߿zȝǫŹyȝˊȶࠁ7% ni˛szơȥǫ˛ɾrednie
w kraǿʠࡲ

Piotr Grzymowicz
prezydent Olsztyna

Przeobrażenia, które dokonały się w ostatnich latach, spowodowały, że atrakcyjność Olsztyna – w każdym wymiarze rozwojowym — zdecydowanie
wzrosła. Olsztyn stał się miejscem nadającym się w równym
stopniu do życia, jak i do pracy. Znika już problem wykluczenia
komunikacyjnego, zaczynamy być miastem turystycznym i co
ważniejsze - pobytowym, a coraz popularniejsze możliwości
pracy zdalnej, w wyjątkowo pięknym otoczeniu natury charakteryzującym Olsztyn, jeszcze bardziej wpisują się w tę
atrakcyjność naszego miasta.
To wszystko powoduje, że coraz więcej osób chce mieszkać
w Olsztynie na stałe i zakładać lub przenosić do nas swoje ﬁrmy. Dotyczy to także tych olsztynian, którzy kiedyś wyjechali
z miasta, a teraz na nowo dostrzegają jego uroki i pozytywne
zmiany. Ten trend jest wyraźny i możemy się z niego tylko
cieszyć.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

GMINY MIEJSKIE Olsztyn
Elbląg
Górowo Iławeckie
GMINY WIEJSKIE Stawiguda
Gietrzwałd
Ełk
GMINY MIEJSKO Miłomłyn
-WIEJSKIE
Pasym
Jeziorany
GMINY MIEJSKIE
1
Olsztyn (1)
2
Elbląg (1)
3
Górowo Iławeckie (1)
4
Nowe Miasto Lubawskie (1)
5
Lidzbark Warmiński (1)
6
Mrągowo (1)
7
Lubawa (1)
8
Giżycko (1)
9
Iława (1)
10
Ełk (1)
11
Szczytno (1)
12
Braniewo (1)
13
Działdowo (1)
14
Kętrzyn (1)
15
Ostróda (1)
16
Bartoszyce (1)

2020
7 899
6 113
6 277
8 560
8 754
6 332
5 696
6 720
5 971

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

2021
8 956
6 960
6 523
9 461
8 652
8 495
7 785
7 592
7 588
2021
8 956
6 960
6 523
6 381
6 258
6 248
6 043
5 897
5 862
5 792
5 728
5 388
5 379
5 360
5 355
5 286

Witold Wróblewski
prezydent Elbląga

Wysoka pozycja naszego miasta w tej kategorii na tle innych miejscowości regionu nie
dziwi. Jesteśmy drugim pod względem wielkości
ośrodkiem w województwie. Daleki jednak jestem od radości
i wielkiego entuzjazmu w tej kwestii. Od kilku lat polityka
ﬁnansowa rządu wobec samorządów polega na zmniejszaniu
udziału samorządów w dochodach państwa przy jednoczesnym zwiększaniu przekazywanych zadań do realizacji. Pracuję w samorządzie praktycznie od początku i jeszcze nigdy
nie było tak trudnej sytuacji. Na przestrzeni ostatnich lat w
Elblągu wskutek między innymi – niewystarczających subwencji, wprowadzenia Polskiego Ładu, drożyzny i wysokiej
inﬂacji oraz kryzysu spowodowanego pandemią i wojną Rosji
z Ukrainą, dochody miasta uległy zmniejszeniu o ok. 280
mln zł.

Tomasz Andrukiewicz
prezydent Ełku

Zawsze cieszy sytuacja osiągania wysokich
dochodów. Wysokie dochody na mieszkańca oznaczają aktywność gospodarczą mieszkańców, ale też aktywność w pozyskiwaniu środków przez
samorząd. Wszystko to pozwala na rozwój miasta. Jednak
zapewnienie coraz lepszych warunków zamieszkania i rozwoju ponad 60 tys. mieszkańców to duże wyzwanie. Czym
wyższe dochody na mieszkańca, tym jakość dostarczanych
usług może być lepsza, a różnorodność większa. Jednak
zaczynamy doświadczać tego, że w czasach niestabilnych,
rosnących cen stanowi to duże zagrożenie.
łródȝo: Dane UrzƴƎʠòtatystycznego w Olsztynie
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Gminy województwa warmińsko-mazurskiego
o największych dochodach budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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GMINY MIEJSKIE

Michał Kontraktowicz
wójt gminy Stawiguda

Cieszymy się, że wśród gmin zajmujemy
pierwsze miejsce pod względem dochodów per
capita. Jest to zdecydowanie powód do zadowolenia. Istotniejsze jest to, że środki, które przekazują nam mieszkańcy,
pomnażamy poprzez wnioskowanie o fundusze zewnętrzne,
które o czym wszyscy wiemy, są niezwykle ważne w budżecie
gminy. Jesteśmy w tym skuteczni, co widać gołym okiem po
zrealizowanych inwestycjach, z których wszyscy korzystamy
na co dzień.

Jan Kasprowicz
wójt gminy Gietrzwałd

Gmina Gietrzwałd nabiera rozpędu, zarówno
pod względem pozyskiwanych środków, jak i realizowanych inwestycji. Rozwija się kulturalnie i turystycznie.
Widzę coraz większą aktywność mieszkańców we wszelkich
inicjatywach. Mój zespół i ja dokładamy wszelkich starań do
tego, aby gmina rozwijała się pod każdym kątem, zarówno
społecznym, turystycznym, jak i gospodarczym, nie tracąc
przy tym swoich wyjątkowych walorów krajobrazowo-kulturalnych. Gietrzwałd jest perłą Warmii i w pełni na to miano
zasługuje. Ten sukces jest tym bardziej wyjątkowy w roku
2022, gdy obchodzimy 670-lecie Gietrzwałdu. Ta symboliczna
data zmusza do głębokiej reﬂeksji nad strategią całej gminy i
kierunkami jej rozwoju. Zarządzanie jednostką samorządową
to nie tylko bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkańców, ale
też bardzo przemyślany i konsekwentnie realizowany plan.
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2020

2021

Miłomłyn (3)
Pasym (3)
Jeziorany (3)
Mikołajki (3)
Sępopol (3)
Młynary (3)
Wielbark (3)
Zalewo (3)
Biskupiec (3)
Pieniężno (3)
Miłakowo (3)
Kisielice (3)
Ryn (3)
Susz (3)
Orzysz (3)
Gołdap (3)
Korsze (3)
Olecko (3)
Bisztynek (3)
Barczewo (3)
Biała Piska (3)
Reszel (3)
Olsztynek (3)
Nidzica (3)
Orneta (3)
Lidzbark (3)
Tolkmicko (3)
Pisz (3)
Morąg (3)
Pasłęk (3)
Frombork (3)
Ruciane-Nida (3)
Dobre Miasto (3)
Węgorzewo (3)

5 696
6 720
5 971
7 401
6 664
6 399
6 874
5 608
5 785
5 724
5 666
5 874
6 795
6 116
5 688
5 979
5 498
5 572
5 766
5 689
5 544
5 250
5 247
5 696
5 201
5 206
5 542
5 163
5 350
5 209
5 568
4 961
4 981
5 076

7785
7592
7588
7234
7100
7071
6886
6797
6717
6693
6528
6253
6176
6169
6138
6105
6067
6045
6038
5891
5890
5857
5744
5625
5624
5615
5594
5572
5566
5515
5441
5426
5375
5199

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.......
64
65
66

GMINY WIEJSKIE

2020

2021

Stawiguda (2)
Gietrzwałd (2)
Ełk (2)
Barciany (2)
Lubomino (2)
Kolno (2)
Elbląg (2)
Janowiec Kościelny (2)
Płoskinia (2)
Jedwabno (2)
Purda (2)
Nowe Miasto Lubawskie (2)
Świętajno (2)
Pozezdrze (2)
Rozogi (2)
Wieliczki (2)
Giżycko (2)
Dywity (2)
Świątki (2)
Świętajno (2)
Grunwald (2)
Bartoszyce (2)
Kurzętnik (2)
Rybno (2)
Sorkwity (2)
Grodziczno (2)
Kiwity (2)
Rychliki (2)
Dźwierzuty (2)
Godkowo (2)

8 560
8 754
6 332
6 167
6 784
5 617
6 156
6 373
6 742
6 290
7 046
6 456
5 441
5 962
6 366
5 794
6 625
6 706
6 165
5 756
6 573
5 645
6 696
6 671
5 828
6 726
6 174
6 800
5 622
6 237

9 461
8 652
8 495
8 000
7 927
7 870
7 746
7 667
7 662
7 604
7 309
7 256
7 210
7 088
7 061
7 049
7 028
6 965
6 930
6 920
6 909
6 902
6 868
6 862
6 815
6 631
6 600
6 598
6 574
6 564

Srokowo (2)
Janowo (2)
Braniewo (2)

5 231
6 027
5 016

5 824
5 751
5 715

łródȝo: Dane UrzƴƎʠòtatystycznego w Olsztynie
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86 MLN ZŁOTYCH
NA ROZWÓJ
LIDZBARKA
WARMIŃSKIEGO
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski

Przebudowa ulicy Spółdzielców zakończy się jeszcze w tym roku

LIDZBARK WARMIŃSKI OD LAT ZNANY JEST ZE SKUTECZNOŚCI
W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DUŻEJ
LICZBY REALIZOWANYCH INWESTYCJI. POMIMO ZAWIROWAŃ
GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ I WOJNĄ W UKRAINIE
NASZE MIASTO NADAL PRĘŻNIE SIĘ ROZWIJA, CZEGO DOWODEM JEST
14 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, KTÓRE SĄ OBECNIE REALIZOWANE LUB
ROZPOCZNĄ SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE. NIE BYŁOBY TO MOŻLIWE,
GDYBY NIE SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Dzięki wsparciu uzyskanemu
z Polskiego Ładu obecnie realizowana jest „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
ulic Olsztyńskiej i Warmińskiej
z modernizacją SUW (stacji
uzdatniania wody), o wartości blisko 10 mln złotych, z czego ponad
9 mln to pozyskane doﬁnansowanie. Z udziałem wspomnianych
środków wkrótce rozpoczną się
kolejne inwestycje: „Modernizacja infrastruktury drogowej
poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej
i Kanałowej w formule ZiW” (wartość 4,9 mln zł, doﬁnansowanie
4,7 mln zł), „Budowa infrastruk-

Trwają intensywne prace przy budowie pawilonu zdrowia wraz z infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim

tury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul.
Astronomów – ZiW” (wartość 10,5
mln zł, doﬁnansowanie 9,9 mln
zł), „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę
ulic Polnej oraz Kolejowej — ZiW”
(wartość 2,1 mln zł, doﬁnansowanie 2 mln zł). Ciekawą, zgodną
z prozdrowotną polityką miasta
inwestycją będzie „Przebudowa budynku po byłej kotłowni
oraz terenu przylegającego na
potrzeby centrum rehabilitacji
i aktywności sportowej przy ul.
Leśnej” (wartość 5 mln zł, doﬁnansowanie 4,9 mln zł), gdzie
będzie można trenować sporty
walki, łucznictwo czy wspinaczkę.
Tu będą znajdowały się również
gabinety rehabilitacyjne i diagnostyczne. W ramach kolejnej edycji
Polskiego Ładu zgłoszona została
„Budowa nowej drogi dojazdowej
do terenów inwestycyjnych przy
ul. Olsztyńskiej” (wartość 16 mln
zł, doﬁnansowanie 15,7 mln zł) –
wyniki konkursu wkrótce zostaną
opublikowane.
Innym źródłem wsparcia ﬁnansowego jest Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg, z którego miasto
pozyskało środki na realizację
dwóch inwestycji, zaś kolejne
dwie są na etapie rozstrzygania
konkursu. Zaawansowane prace
widać przy „Przebudowie ulicy
Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”
(wartość 2,2 mln zł, doﬁnansowanie 0,6 mln zł), a na wiosnę
mają ruszyć prace przy „Budowie nowej drogi łączącej ulicę
Dąbrowskiego z ulicą Kolejową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (wartość 1,1
mln zł, doﬁnansowanie 0,6 mln

zł). Wcześniej wspomniane inwestycje, na które miasto stara
się pozyskać środki z RFRD, to
„Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy
ulicy Mazurskiej” oraz „Budowa
nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Warmińskiej”, która pozwoli uzbroić
i przygotować do sprzedaży kompleks 20 działek pod zabudowę
jednorodzinną. Kolejnym źródłem pozyskiwanych środków
jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który wspiera „Budowę pawilonu zdrowia
wraz z pozostałą infrastrukturą
uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim” (wartość 16,5 mln zł,
doﬁnansowanie 11,1 mln zł). To
drugi etap budowy uzdrowiska
obejmujący infrastrukturę uzdrowiskową nad „żabim stawem”,
uzbrojenie terenów inwestycyjnych i powstanie toru wysiłkowego do jazdy rowerem. Inwestycją
również ﬁnansowaną z EFRR, będącą kontynuacją wcześniejszych
działań jest „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece
Łynie w Lidzbarku Warmińskim
— etap II” (wartość 3,6 mln zł,
doﬁnansowanie 3 mln zł), dzięki
której nasze bulwary rozrosną się
0$7(5,$3$571(56.,27122LWWL-A
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jeszcze bardziej, obejmując tereny
osiedla Zydląg i ul. Gdańską.
Wiosną przyszłego roku mają
zakończyć się prace w ramach
projektu „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.
Renowacja cmentarza komunalnego” (wartość 1 mln zł, doﬁnansowanie 0,9 mln zł), którego
zakres obejmuje m.in. renowację
zabytkowych pomników.
Rosnącą popularnością cieszy
się utworzona w ubiegłym roku
komunikacja miejska, która oparta jest głównie na zeroemisyjnych autobusach elektrycznych.
Naszym celem jest tabor złożony
wyłącznie z pojazdów elektrycznych, dlatego miasto złożyło
wniosek o doﬁnansowanie zakupu kolejnych dwóch autobusów w ramach projektu „Rozwój
mobilności i transportu publicznego gminy miejskiej Lidzbark
Warmiński — etap II”.
Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków z wszelkich dostępnych źródeł suma prowadzonych
i zaplanowanych na przyszły rok
inwestycji może osiągnąć kwotę
ponad 86 mln złotych, z których
zdecydowana większość — ponad
72 mln zł — to pozyskane doﬁnansowanie.
Poza dużymi inwestycjami siłami robót publicznych w 2022
roku wykonano ponad 30 drobnych prac na terenie miasta.
Wśród nich znalazły się m.in. wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Astronomów, montaż
znaków przystankowych, montaż
barierek na parkingu przy ul. Nowej oraz wykonanie podjazdu dla
osób niepełnosprawnych, montaż
stojaków rowerowych, wykonanie
parkingu przy ul. Wieniawskiego i przy ul. Olsztyńskiej (garaże),
remont parkingu przy ul. Kopernika oraz wiele innych bieżących
napraw i modernizacji.
Pomimo ciężkiej sytuacji geopolitycznej Lidzbark Warmiński nie
wstrzymał swojego rozwoju i skutecznie osiąga założone cele inwestycyjne.

11

Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego i nowe
zbiorniki ﬁltrów i odżelaziaczy to jeszcze lepsza jakość wody

Renowacja cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim
to także odnowa zabytkowych pomników
0$7(5,$3$571(56.,27122LWWL-B
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NAJWAŻNIEJSZY JEST PACJENT
I JAKOŚĆ ŚWIADCZONEJ USŁUGI
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY STAWIA NA ROZWÓJ. KONSEKWENTNIE REALIZUJE WIELOLETNIĄ
WIZJĘ. DZIĘKI UPOROWI I CIĘŻKIEJ PRACY UDAŁO SIĘ DOKONAĆ SKOKU CYWILIZACYJNEGO I DIAGNOSTYCZNEGO.
MIESZKAŃCY MAJĄ LEPSZĄ OPIEKĘ, A ZASIĘG SZPITALA JEST PONADLOKALNY. — KOMFORTOWE WARUNKI POBYTU
I BARDZO DOBRA USŁUGA MEDYCZNA — TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ — PODKREŚLA ANNA OSŁOWSKA, DYREKTOR ZOZ.

O nidzickim szpitalu głośno
jest w całym województwie. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do końca marca był szpitalem
tymczasowym. I już w kwietniu
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(ZOL) został poszerzony o łóżka przewlekłej wentylacji. Jak
zaznacza dyrektor Anna Osłowska, do konkursu ZOZ przystąpił w zeszłym roku, natomiast
łóżka przewlekłej wentylacji
były pierwszą nową działalnoś-

cią w bieżącym roku. W czerwcu Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy wygrał konkurs na
uruchomienie oddziału geriatrycznego. Ponadto trwają prace
nad uruchomieniem pracowni
rezonansu magnetycznego.
— Obsługujemy równocześnie
wiele projektów, m.in. rehabilitacji kręgosłupa, budowy nowego budynku geriatrii, doﬁnansowanie tomografu, rezonans. Są
to długotrwałe procesy, które

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

wymagają zaangażowania wielu
osób i odpowiedzialności — zaznacza dyrektor Anna Osłowska.

Rezonans już
zainstalowany — czas na
próby i testy
Na początku sierpnia do nidzickiego szpitala dotarł nowoczesny rezonans. Czekali na
niego nie tylko nidziccy lekarze,
ale i dyrekcja szpitala, a przede
wszystkim mieszkańcy powiatu nidzickiego.
— Jesteśmy na etapie przeskakiwania wieków. To ogromny
skok technologiczny, rozwojowy,
cywilizacyjny, diagnostyczny dla
mieszkańców naszego powiatu.
Trzeba pamiętać, że rezonans to
duże przedsięwzięcie techniczne
i technologiczne. Niesamowita
innowacja w tym miejscu. I to
wymaga ogromnego zaangażowania. Najpierw pojawia się pomysł, następnie cały ten proces
należy przeprowadzić z myślą
o najmniejszych drobiazgach.
Do tego wiele realizowanych
przez nas projektów toczy się
równocześnie. I tu mogę liczyć
na grupę zaangażowanych osób,
z pomysłami. Niestety, takich

ludzi wciąż brakuje, niektórzy
zajmują się swoimi procesami
i nie mają czasu, żeby prowadzić, doglądać i interesować
się nowymi inicjatywami. Skok
cywilizacyjny potrzebny jest też
naszej mentalności — zaznacza
Anna Osłowska.
W piątek, 9 września, odbył
się odbiór wykonania pracowni
rezonansu. Teraz czas na szkolenie pracowników, próby aparatu, testy. — To nowy sprzęt,
który muszą przećwiczyć technicy. Do tego potrzeba szkoleń
wewnętrznych i zewnętrznych.
Musimy wykonać trochę próbnych badań, zapoznać się z procesem przekazywania obrazu
przez stację, odczytu. Zanim
pierwszy pacjent zostanie położony na stół, minie jeszcze
kilka tygodni — wyjaśnia Anna
Osłowska. Narodowy Fundusz
Zdrowia ogłosił już konkurs, do
którego przystąpił Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Dzięki temu badanie rezonansem
będzie refundowane. Pierwsze
badania możliwe będą zatem już
od połowy października br.

Zachowajmy godność
przemijania
W Zespole Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy nowe rzeczy dzieją
się regularnie. Głównym celem
jest zagwarantowanie wszystkim
leczonym pacjentom w szpitalu
w Nidzicy godnych warunków.
— Przełamujemy kryterium
biedy i wykluczenia, musimy
stawiać czoła różnym barierom,
również na terenie naszego województwa. W pewnym momencie byliśmy skazani na niebyt,
nie pojawialiśmy się w różnych
dokumentach transformacji
czy rozwoju. W nich pojawiały
się tylko duże szpitale. I to trzeba przełamywać: wnioskować,
pisać, uzasadniać, zmieniać
mentalność — zaznacza Anna
Osłowska. Dzięki uporowi i ciężkiej pracy udało się dokonać
skoku cywilizacyjnego i diagnostycznego. Mieszkańcy mają
lepszą opiekę, a zasięg szpitala
jest ponadlokalny. — Wszystkie programy rozwojowe NFZ
układa pod kątem posiadanych
środków. A my dzięki wykonanej przez nas pracy pomału

wychodzimy z tego skazania na
niebyt. Trzeba jednak pamiętać,
że jesteśmy na etapie ciągłej
zmiany. Taką zmianę przechodzi nasz kraj, Europa, świat. To
zmiana covidova i pocovidowa,
która wymaga od nas skupienia
i prowadzi do napięcia. W tym
czasie prowadzimy różne projekty, które przygotowywaliśmy
jeszcze przed epidemią. I to też
trzeba zrozumieć i komunikować
się — dodaje dyrektor szpitala.
I tak Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy otwiera pierwszy
oddział geriatrii w województwie
warmińsko-mazurskim. Budynek ma powierzchnię około 3
tys. m2. — Był to ogromny wyczyn logistyczny i organizacyjny.
A dzięki temu, że się udało, można myśleć o kolejnym budynku
i zagwarantowaniu wszystkim
leczonym w Nidzicy pacjentom
godnych warunków. Nie kierujmy się kryterium biedy — jest
biednie, to niech pacjenci mają
biednie. Jesteśmy przykładem,
że się da, że można coś zrobić
i warto to robić i tą aktywnością
chcemy zarażać innych. Oczywiście to zasługa wielu osób —
i dziękuję wszystkim, którzy się
starali — podkreśla Anna Osłowska.
Jak zaznacza dyrektor ZOZ,
nie wszyscy uważali, że akurat
geriatria jest sygnałem do rozwoju. — Ale mamy starzejące
się społeczeństwo i my chcemy
zapobiegać wykluczeniu. Część
osób uważała, że opieka nad
osobami starszymi może odbywać się w starej części szpitala,
bez odpowiednich warunków.
Ale leczenie długoterminowe
też potrzebuje warunków, nie
można tkwić w przekonaniu, że
jak ktoś jest stary, ma przebywać
w starym szpitalu. Przekształcenie naszej działalności w długoterminową, zgodnie z trendami
demograﬁcznymi, też wymaga
inwestycji. Bardzo ważne jest
zachowanie godności starzenia się, odchodzenia, godności
przemijania. Musimy pamiętać
o tym, że najważniejszy jest pacjent i jakość świadczonej usługi
— zaznacza Anna Osłowska.
0$7(5,$3$571(56.,1,:1$.
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Chcemy kształcić
młodych ludzi
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy realizuje też cele
edukacyjne. W związku ze starzeniem się społeczeństwa wiele
osób potrzebuje opieki. Dlatego coraz więcej osób chce się
kształcić w zawodach medycznych. — A do takiego kształcenia potrzebne jest miejsce i ludzie. Gdzie indziej są problemy
ze znalezieniem takich miejsc:
mało kadry do dydaktyki, ale też
słabe warunki. Studenci jeżdżą
po różnych miejscach, szukając
dla siebie sposobu do edukacji.
My od dawna współpracujemy
z Wyższą Szkołą Gospodarki
w Bydgoszczy, w której mieści
się wydział pielęgniarski, i pielęgniarki z tej szkoły od dawna
mają u nas praktyki. To nas
pobudziło do myślenia o tym,
żeby dalej iść w edukację zawodów medycznych — mówi
Anna Osłowska. Stąd narodził
się pomysł na utworzenie nowoczesnej sali konferencyjnej
z przekazem wideo z sali operacyjnej. — Przyjmujemy ludzi na
praktyki i dbamy, żeby dostawali
dobrą ofertę edukacyjną. W tym
kierunku też chcemy się rozwijać. Przygotowywać sale konferencyjne, miejsca socjalne, żeby
przyjmować studentów i uczyć
ich w dobrych warunkach. Po
praktykach w naszym szpitalu wszyscy są zadowoleni, bo
jednak niewiele jest szpitali,
które tak rozwinęły się na naszym terenie. Większość szpitali powiatowych mieści się
w XIX-wiecznych budynkach
i trudno pokazać komuś młodemu, że to są odpowiednie warunki. Bo nie są odpowiednie.
Większość szpitali powiatowych
pracuje na odstępstwach, a taki
młody człowiek, który rozpoczyna karierę w zawodzie, nie chce
pracować w odstępstwach, tylko chciałby uczyć się i pracować
w godnym miejscu. Jesteśmy na
etapie podpisywania umowy na
geriatrię, żeby studenci mogli
przyjeżdżać do nas na zajęcia — mówi dyrektor ZOZ. To

wszystko wymaga niesamowitej,
uszczegółowionej pracy.
— Ale kiedy ludzie przychodzą
do nas do pracy, zaczynają ściągać kolejne osoby. Nowe, dobre
warunki przyciągają kolejne
osoby. I ci ludzie mówią dobrze
o tym miejscu — zarówno pracownicy, kontrahenci, jak i pacjenci — dodaje Anna Osłowska.

dobre 5 lat temu. Ale świat
i warunki się zmieniły, wszystko idzie do przodu, rozwija się,
jeśli nie będziemy na to gotowi, to zostaniemy daleko z tyłu
i nasi mieszkańcy będą musieli
stać w kolejce do podstawowego
badania gdzieś w innym ośrodku — podkreśla Anna Osłowska.

Musimy być gotowi
na rozwój

Nowy budynek nidzickiego
szpitala i zakup nowoczesnego
sprzętu to wstęp do podniesienia jakości świadczonych
usług. — Chcemy zapewnić
naszym mieszkańcom podstawową diagnostykę: onkologiczną, kardiologiczną, pulmonologiczną. Szybka diagnostyka,
rozpoznanie i reakcja, dzięki
czemu pacjent nie będzie musiał odbijać się od ściany, tylko
otrzyma wstępne rozpoznanie

Dyrektor Anna Osłowska
niejednokrotnie podkreślała,
że podstawą przyszłości jest
misja i wizja, czyli świadomość
tego, co się robi i do czego się
zmierza. — To są długotrwałe
procesy, które nie trwają dzień
czy dwa. Mam kilkunastoletnią
wizję i konsekwentnie ją realizuję — zaznacza dyrektor. Anna
Osłowska podkreśla, że rozwój
jest możliwy także dzięki powrotom ludzi do małych miast.
— Wcześniej wszyscy garnęli
się do większych miejscowości.
Teraz to zaczęło się odwracać.
Wiele osób pracuje zdalnie, ma
swoje poglądy na środowisko,
poglądy eko i chce żyć zgodnie
z tymi wartościami. Dzięki temu
ludzie przybywają do mniejszych miast i pobudzają nas do
nowoczesnego myślenia oraz
wzmacniają nasz rozwój. Każdy
przynosi nową myśl, potencjał
— mówi dyrektor. Jak podkreśla
Anna Osłowska, nidzicki szpital zrobił niesamowity krok do
przodu i tę wizję rozwoju chce
kontynuować. — Myślę, że warunki geopolityczne nam sprzyjają. Mamy dobrą drogę, leżymy
w centrum Polski, niedaleko
powstało lotnisko, być może
powstanie obwodnica, poligon.
Wpisujemy się w polityczną wizję małych miast: nowy dworzec, nowy szpital, nowa jakość,
nowe warunki do życia mieszkańców, budownictwo, wyjście
do natury. Ponadto dalszy rozwój jest możliwy, bo wszystkie
założenia z pierwotnego projektu się sprawdziły. Projekt
i założenia do niego robiliśmy

Nowoczesne centrum
rentgenodiagnostyki

i będzie mógł iść ścieżką do wyleczenia — mówi Anna Osłowska. Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy prowadzi działania
na wielu polach: otwiera nowe
działalności, nowe oddziały,
realizuje projekty. — Zakończyliśmy remont bieżący starego budynku, poprawiliśmy
komfort pracy i przyjmowania
pacjentów w poradniach ambulatoryjnych, zrobiliśmy punkt
szczepień. Pewien etap został
zakończony i mamy już kolejne
plany. Na dole, w nowej części
szpitala, chcielibyśmy stworzyć
centrum diagnostyczne rentgenodiagnostyki z tomografem,
rezonansem i rentgenem. Rezonans przy tomograﬁe jest kolejnym etapem nowoczesnego centrum. Kontynuuję misję-wizję
poprawy diagnostyki i rozwoju
nidzickiego szpitala — zaznacza
dyrektor ZOZ. Anna Osłowska

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
zaangażowali się w rozwój nidzickiego szpitala.
Państwa wsparcie jest nieocenione i zasługuje
na wyrazy najwyższego uznania.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Anna Osłowska

dodaje, że podjęcie dobrej decyzji pozwoliło wpisać się w dynamikę zmian. — Bardzo dobrze,
że podjęliśmy to wyzwanie, że
wszyscy byli na tak. Dzięki temu
możemy myśleć, co dalej. Ja już
nie wyobrażam sobie, żeby pacjenci leżeli w starym szpitalu
z jedną łazienką na 30-40 łóżek.
W czasie swojej kadencji byłam
w stanie dorobić kilka łazienek
i to wówczas był szczyt możliwości. Ale łazienka w każdej
sali szczytem możliwości w XXI
wieku? A gdzie rezonans, tomograf, zdobycze cywilizacyjne? Na
szczęście nam się udało i możemy myśleć o dalszym rozwoju.
Nie stoimy w miejscu, podjęliśmy dobrą decyzję, poszliśmy do
przodu i możemy się rozwijać.
Dzięki temu możemy otwierać
pracownię rezonansu magnetycznego. Do niedawna wydawało nam się, że tomograf jest
szczytem naszych możliwości.
A teraz już wiemy, że możemy za
każdym razem myśleć o czymś
nowym i iść dalej w rozwoju
usług. Komfortowe warunki
pobytu i bardzo dobra usługa
medyczna to nasza przyszłość
— podkreśla Anna Osłowska.
Dyrektor ZOZ w Nidzicy dziękuje wszystkim ludziom zaangażowanym w tworzenie lepszej przyszłości.

MAGNETOM Sempra ﬁrmy
Siemens to nowoczesny
1,5-teslowy aparat rezonansu magnetycznego. Dzięki
zastosowaniu technologii TIM
(total imaging matrix) umożliwia on przebadanie bardzo
dużego obszaru pacjenta bez
konieczności zmiany pozycji
czy zmiany cewek. Ponadto
zastosowanie w aparacie
specjalnych technik redukcji artefaktów ruchowych,
takich jak BLADE i 2D PACE,
oraz technik obrazowania
równoległego, takich jak
GRAPPA, umożliwia obrazowanie bez konieczności
wstrzymywania oddechu oraz
znaczne skrócenie całego badania. Specjalna konstrukcja
aparatu z krótkim magnesem
oraz pakiet cichych sekwencji
sprawiają, że badanie staje
się przyjazne dla dzieci, osób
starszych oraz pacjentów
doświadczonych lękiem.
MAGNETOM Sempra posiada
najnowszą platformę oprogramowania syngo MR XA
oraz wyjątkowe pakiety Turbo
Suite do badań szybkich, co
umożliwia bardzo szybkie i
właściwe rozpoznanie zmian
i sprawdzenie efektywności
wdrożonej terapii, jednocześnie dając pacjentowi maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

0$7(5,$3$571(56.,1,:1%.
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ŚWIATOWE MARKI
SĄ JAK DROGOWSKAZ

Fot. sdecoret – stock.adobe.com

NA WARMII I MAZURACH MAMY FIRMY ŚWIATOWEGO FORMATU, KTÓRE NAPĘDZAJĄ GOSPODARKĘ, TWORZĄC NOWE
MIEJSCA PRACY, ALE TEŻ NOWY WIZERUNEK KRAINY TYSIĄCA JEZIOR, JAKO REGIONU, GDZIE WARTO ZAINWESTOWAĆ.
DLACZEGO WYBRALI NAS, A NIE INNE WOJEWÓDZTWA POLSKI?

iedawno w sieci pojawił się nowy spot
o Warmii i Mazurach.
Promuje on trend
„work-life integration”, którego koncepcja polega
na przenikaniu świata zawodowego i osobistego. Ma on na celu
zachęcić biznesmenów do inwestycji w naszym regionie.
Wideo przedstawia historię
bohatera, który urzeczony Krainą Tysiąca Jezior, podjął decyzję o przeniesieniu biznesu na
Warmię i Mazury. Zamieszkał
tu wraz z rodziną i wiedzie satysfakcjonujące życie zawodowe
oraz prywatne – przedsiębiorstwo znakomicie prosperuje,
a on ma czas i doskonałe miejsce
do wypoczynku z najbliższymi.

N

To kolejna kampania reklamowa, która ma zachęcać inwestorów do lokowania ﬁrm lub ich
oddziałów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Pod koniec czerwca ruszyła
kampania outdoorowa ukazująca przyrodnicze i inwestycyjne
walory regionu. Bilbordy stworzone niczym gigantyczne puzzle
z hasłem: „Tutaj kreacja to rekreacja” pojawiły się w największych miastach w Polsce, w tym
w Warszawie oraz w Łodzi.
W ten sposób samorząd województwa chce zwrócić uwagi
przedsiębiorców na dużą atrakcyjność regionu dla biznesu –
nie tylko w wymiarze zaawansowanych rozwiązań, ale także
warunków środowiskowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Kampanie nawiązują do hasła,
które towarzyszy regionowi już
od 2014 roku – „Zdrowe życie,
czysty zysk”, mającego podkreślić przyrodniczo-gospodarczą
atrakcyjność Warmii i Mazur,
bo jak kania dżdżu, tak my jako
region potrzebujemy inwestycji i nowych miejsc pracy. Czy
kampanie są w stanie przekonać
przedsiębiorców do zainwestowania na Warmii i Mazurach,
to trudno powiedzieć, ale bez
wątpienia zwracają uwagę na
nasz region. Co też jest istotne i na pewno wielkim plusem
takich kampanii. Jednak nie
oczekujemy, że nagle inwestorzy tłumnie będą pukać do wrót
Warmii i Mazur, bo nie tylko my
zabiegamy o inwestorów, a stara

to też prawda, że biznes chadza
swoimi ścieżkami, choć oczywiście rolą samorządów jest dbać,
by na tej ścieżce było jak najmniej cierni.
Mamy w regionie zakłady, fabryki światowego formatu. Takie ﬁrmy jak Michelin, Grupa
Szynaka, Grupa EGGER, Grupa Citi czy Zalando Lounge,
jak też mniejsze, ale o dużym
stopniu innowacji, zmieniają
wizerunek regionu. I co ważne
budzą zainteresowanie innych,
zarówno dużych, jak też mniejszych inwestorów, zwracając
uwagę na potencjał regionu,
jego możliwości. A bez nowych
inwestycji trudno mówić o rozwoju Warmii i Mazur, bo stara
maksyma mówi, kto się nie roz-

wija, ten się zwija. Chcemy gonić
bogatsze regiony, chcemy lepiej
żyć, chcemy więcej zarabiać.
Niektóre z nich niedawno pojawiły się na naszej mapie gospodarczej. Dlaczego inwestorzy
wybrali Warmię i Mazury? Co
nimi kieruje? Co zdecydowało,
że o tym, że np. Grupa EGGER
zdecydowała się zbudować
swoją kolejną fabrykę i zarazem pierwszą w Polsce właśnie
w naszym regionie. Uruchomiony w czerwcu 2019 roku zakład
przyniósł 550 bezpośrednich
nowych miejsc pracy.
— Wybierając lokalizację fabryki, szukaliśmy miejsca, gdzie
możemy liczyć na dostęp do
surowca (drewno okrągłe oraz
produkty uboczne z tartaków)
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Dlaczego inne wielkie marki
wybrały nasz region?
— Wybraliśmy Olsztynek jako
lokalizację naszego pierwszego
międzynarodowego centrum logistycznego dla Zalando Loun-

ge (klubu zakupowego Zalando)
ze względu na wysoki potencjał
zatrudnienia w tym regionie,
który umożliwił nam oraz Fiege (naszemu partnerowi i pracodawcy) szybką i skuteczną
rekrutację — wyjaśnia Kamil
Lentacz, dyrektor Centrum
Logistycznego Zalando Lounge
w Olsztynku. — Kluczowe dla
tej decyzji było również położenie geograﬁczne i infrastruktura
Olsztynka, z bezpośrednim połączeniem z głównymi drogami
ekspresowymi, a także nieduża
odległość od pobliskich rynków. Korzystne położenie tego
obiektu pozwala na sprawną
koordynację dostaw, jak rów-

Fot. Sitthikorn – stock.adobe.com

i mieć dostęp do sieci drogowej
i kolejowej — tłumaczy Waldemar Zawiślak, dyrektor sprzedaży, członek zarządu EGGER
Biskupiec. — Biorąc pod uwagę
kluczowy element, czyli odbiorców naszych produktów, czyli
fabryki mebli, hurtownie i stolarzy zlokalizowanych w pobliżu –
mówimy o idealnym położeniu.
Biskupiec spełnia wszystkie te
wymogi. Przychylność lokalnych
władz, strategia rozwoju regionu
nastawiona na przemysł drzewny, mieszkający i pracujący tu fachowcy z tej branży sprawili, że
właściciele i zarząd Grupy EGGER zdecydowali się na budowę
fabryki właśnie w Biskupcu.
— Warmia i Mazury to miejsce pełne energicznych, dobrze
wykształconych i pełnych zapału
do pracy ludzi — dodaje dyrektor Zawiślak. — Ich potencjał
i zdobyta już wiedza z pewnością stanowi dodatkową zachętę
do inwestycji. Jest to też region,
który stale się rozwija, poprawia
infrastrukturę drogową oraz kolejową i z każdym rokiem ściąga
do siebie kolejnych inwestorów.
Warto tu inwestować, pracować
i śmiało mogę zachęcić do tego
inne ﬁrmy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

nież innych projektów. Należy również podkreślić udaną
współpracę z lokalnymi władzami, ich głębokie zrozumienie dla naszych potrzeb oraz
umiejętność podejmowania
szybkich decyzji.
Budowa obiektu rozpoczęła się w lutym 2018 roku. Już
w marcu następnego roku był
on gotowy do działania, przy
wsparciu naszego partnera Fiege będącego pracodawcą
w tym centrum logistycznym.
Centrum zapewniło regionowi
ponad 2000 miejsc pracy i dodatkowe inwestycje, w tym renowację infrastruktury i budowę nowych dróg w jego pobliżu.

Duże ﬁrmy, znane marki, które
już działają w regionie przyciągają kolejnych inwestorów.
Przecierają szlaki innym.
— To, że duże ﬁrmy inwestują
u nas to jest dobry sygnał — podkreśla prof. Andrzej Buszko, ekonomista z UWM. — Takie inwestycje nie rodzą się z godziny na
godzinę, poprzedzone są dokładna
analizą. I wiedzą o tym inni. Jeżeli więc markowe ﬁrmy pojawiają
się na rynku, to na nim chcą zaistnieć inni. Trzeba też pamiętać,
że wokół dużych firm pojawia
się cała masa małych ﬁrm, które
świadczą usługi np. ochroniarskie,
cateringowe, porządkowe itd. na
rzecz dużego partnera. Według

szacunków jedna inwestycja dużego koncernu generuje od 4 do
10 dodatkowych miejsc pracy
w regionie.
Mamy plusy, które przemawiają
za zainwestowaniem w regionie,
ale są też minusy, które osłabiają
tę chęć podkreśla ekonomista.
— Minusem jest cały czas postrzeganie Warmii i Mazur jako
Polski B, a więc regionu słabiej
rozwiniętego, z kiepską infrastrukturą i do tego wieloma obszarami
objętymi ochroną przyrodniczą,
co ja oczywiście postrzegam jako
plus, ale z punktu widzenia inwestorów wyklucza to już pewne inwestycje — zauważa prof. Buszko.
— Atutem jest dobrze wykształcona kadra, mówię tu oczywiście
o pewnej średniej, ale w ślad za
tym nie idą wynagrodzenia, które
są jednymi z niższych w Polsce, co
oczywiście jest na rękę ﬁrmom, bo
mają wykwaliﬁkowaną kadrę za
relatywnie niskie płace. Oczywiście część młodych ludzi wyjeżdża
z regionu w poszukiwaniu lepiej
płatnej pracy, ale jest jeszcze coś
takiego jak jakość życia na Warmii i Mazurach, a to trudno przekuć na pieniądze. Myślę, że liczba
inwestycji w regionie w dłuższym
okresie będzie rosła, a w ślad za
tym też wynagrodzenia. Jednak
nie jesteśmy samotną wyspą, musimy brać pod uwagę też otoczenie
makroekonomiczne, a tu widać, że
jest stan wyczekiwania.
Andrzej Mielnicki
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Z pewnością najbardziej kojarzona z tym regionem. „Na
Mazury, Mazury, Mazury popłyniemy tą łajbą z tektury”,
a obecnie raczej eleganckim
jachtem rodzimej produkcji lub
motorówką oraz udamy się do
równie eleganckiego SPA, hotelu
lub klimatycznego pensjonatu,
ale także na pole namiotowe czy
kemping. Prawie 3000 – tyle
jezior znajduje się na Warmii
i Mazurach. Zostały one jako
jedyny zakątek Europy zaliczone do 14 najpiękniejszych miejsc
na świecie. Piękne lasy i rzeki to
kolejne atuty regionu.
Okolica ma wciąż ogromny
potencjał do zagospodarowania. Atrakcje dla rodzin z dziećmi, parki rozrywki to inwestycje,
które będą tu realizowane. Dynamicznie rozwija się również
turystyka medyczna i biznesowa. Nie brakuje też tu turystów
zimą, bowiem chętnie wybierają
na aktywny wypoczynek tutejsze
ośrodki narciarskie.

DREWNO I MEBLARSTWO
Polska jest szóstym eksporterem i czwartym producentem
mebli na świecie, a Warmia
i Mazury należą do czołówki re-

NAJWAŻNIEJSZYCH
BRANŻ
WARMII I MAZUR

gionów tej branży. Tu jest największa koncentracja zakładów
meblarskich w całej Europie.
Meble traﬁają aż w 90 procentach na eksport, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech,
Francji i Holandii, ale także Arabii Saudyjskiej czy Chin. A więc
nie jest przesadą powiedzenie,
że Warmia i Mazury meblują
świat.
Region zajmuje 3 miejsce
w Unii Europejskiej pod względem produkcji arkuszy fornirowanych, sklejek, płyt laminowanych, wiórowych oraz desek
i 4 pod względem pozostałych
wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów do wyplatania.

ﬁrm na Warmii i Mazurach jest
związanych z produkcją rolną,
w tym ponad 3 tys. produkuje
żywność ekologiczną. 26 tys.
małych i średnich gospodarstw
dostarcza żywność naturalną,
tradycyjną i ekologiczną. Ponad
połowę województwa stanowią
użytki rolne. To właśnie żywność wiedzie prym wśród eksportowanych z Warmii i Mazur
towarów.
Ale w ramach specjalizacji
„Żywność wysokiej jakości”, rozwija się również przetwórstwo
spożywcze, produkcja maszyn
dla rolnictwa i linii produkcyjnych dla przetwórstwa rolnospożywczego czy działalność
instytucji badawczych.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ
Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje 3 miejsce spośród wszystkich 270 regionów
UE pod względem koncentracji
produkcji, przetwórstwa i konserwowania mięsa i produktów
mięsnych. Region ma też silne
tradycje rolnicze i rybackie.
Ponieważ produkcja zdrowej żywności należy do tzw.
inteligentnych specjalizacji regionu, inwestorzy w tej branży
mogą liczyć na szereg ułatwień
i szczególne wsparcie. 11 tys.

EKONOMIA WODY
Trzecia inteligentna specjalizacja Warmii i Mazur, wskazana
w strategii rozwoju województwa to ekonomia wody. Obejmuje ona nie tylko turystykę, ale
także m. in. produkcję jachtów
i łodzi czy też odnawialne źródła
energii.
W zakresie produkcji jachtów
i łodzi nasz kraj zajmuje drugie miejsce na świecie po USA,
a Warmia i Mazury są jednym
z głównych regionów kraju,

w jakich koncentruje się ten
przemysł. Mamy w tej branży
długie przedwojenne tradycje,
a po wojnie obok państwowych
przedsiębiorstw kołem zamachowym okazały się małe prywatne zakłady szkutnicze, które rosły w siłę, a obecnie często
wykupywane są przez zagranicznych gigantów.
Jeśli chodzi o odnawialne
źródła energii, to aż ponad 80
proc. energii wyprodukowanej
w województwie pochodzi właśnie z OZE. Obok wiatraków, czy
farm fotowoltaicznych są tu liczne elektrownie wodne. Niestety,
znaczną część energii i tak importuje się z województw, w których odbywa się nie tak czysta
produkcja energii. Nie zmienia
to faktu, że Warmia i Mazury
zdobywają pierwsze miejsce
w kategorii „Zielone Płuca Polski”. Na kolejnych miejscach
uplasowały się województwa:
pomorskie i podlaskie.

BRANŻA IT
Na Warmii i Mazurach rozwijają się także inne rodzaje przemysłu: potężnym inwestorem
jest Michelin, który produkuje
opony. Tworzy się też różnego
rodzaju opakowania. A wytwórstwo maszyn do obróbki
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plastycznej metali stanowi aż
46 proc. krajowej produkcji, co
zapewnia Warmii i Mazurom
pierwsze miejsce w tej kategorii.
Jednak obszarem strategicznym
inteligentnych specjalizacji jest
sektor IT. Bez niego trudno
obecnie o rozwój wielu innych
branż. Warmia i Mazury mają
duże zaplecze akademickie w tej
dziedzinie. W regionie kształci
się ponad 1600 studentów na
kierunkach związanych z informatyką.
To w Olsztynie powstały nagradzane na świecie drukarki 3D ﬁrmy Zortrax. Zostały one uznane
za najlepsze na świecie przez
międzynarodową społeczność
3DHubs.com, łączącą producentów tego sprzętu z klientami. Na
olsztyńskim sprzęcie drukuje się
nawet części do łazików marsjańskich. Trzy parki technologiczne
na terenie województwa współpracują z przedsiębiorstwami
z całego kraju. Prawie 4 tys. ﬁrm
tworzących oprogramowanie,
zaangażowanych w produkcję
komputerów i urządzeń peryferyjnych, zajmujących się doradztwem informatycznym i budową
stron internetowych ma w Krainie Tysiąca Jezior swoją siedzibę.
Dominika Kaźmierczyk
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto* według powiatów
w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
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W 2021 rࡲˁˁȶǿơˁȷƎ˖ʋˁǫơwŔɭȟǫȦɽko-mazʠrskim przơƃǫƴʋȥơȟǫơɽǫƴƃ˖ȥơˁˊȥagrodzơȥǫơŹɭʠʋto
wyniosȝo 5 126,75 zȝǫbyȝo ni˛sze od wynagrodzenia w kraǿʠȶɢrawie 15%.
Naǿˁˊ˛sze wynagrodzenia otrzymywali pracʠǿŰƃˊˁ¶ȍɽ˖tynie, a tak˛e ElblŰgʠǫɢȶˁǫơƃǫơȶȍɽ˖tˊȦɽȇǫȟࡲ
W porȷˁȥŔȥǫʠ˖ࠁ020 r. wynagrodzenia wzrosȝˊˁơˁɽ˖ystkich powiatach.

Karol Motyka
starosta braniewski

Tak wysoka pozycja w tej kategorii może
oznaczać, że przedsiębiorcy i zarządzający
administracją publiczną zauważyli zmniejszającą się liczbę chętnych którzy by mogli podjąć pracę
na nowych stanowiskach pracy w ich ﬁrmach lub zastąpić
odchodzących na zasłużoną emeryturę. Zmniejszające się
bezrobocie w powiecie braniewskim z prawie 20% kilka lat
wcześniej do mniej niż 15% w II kwartale 2022 r. świadczy, że
wyższe wynagrodzenie jest ważnym czynnikiem mogącym
zatrzymać odpływ młodej kadry z powiatu braniewskiego i
wyzwolić w unikających stałej pracy chęć jej podjęcia i ustabilizowania życia w tym zakresie.

Jan Zbigniew Nadolny
starosta bartoszycki

Podobnie, jak w przypadku nakładów na
transport i łączność, średnia dochodu na
mieszkańca także zależna jest od kilku czynników. Istotnym elementem jest zjawisko zmniejszania się
ludności i podwyżki płac we wszystkich sektorach. Powiat się
wyludnia, działający na naszym rynku pracodawcy, aby móc
dalej funkcjonować muszą tych kluczowych pracowników-specjalistów zatrzymać podnosząc im zarobki do wysokości
porównywalnych z zarobkami w dużych aglomeracjach. W
2021 roku poprawiły się także płace w placówkach samorządowych. Jednym z największych zakładów na terenie powiatu
jest szpital, w którym płace personelu medycznego przekładają się na wzrost średniego dochodu mieszkańców powiatu.
Także płace w oświacie zdecydowanie podwyższają średnią
wysokość dochodu w naszym powiecie.

Nazwa

ogółem

2018
[zł]

przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto w relacji do średniej
krajowej (Polska=100)
2019
[zł]

2020
zł

2021
zł

2018
[%]

2020
%

2021
%

100

100

100

POLSKA

4834,76 5181,63

Powiat m.Olsztyn
Powiat m.Elbląg
Powiat olsztyński

4648,58 5018,92 5438,71 5902,66 96,1
4287,12 4512,03 4952,59 5423,69 88,7
4049,63 4367,81 4823,92 5205,74 83,8

96,9
87,1
84,3

98,5
89,7
87,3

98,4
90,4
86,7

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

4028,33 4319,51

4709,12 5126,75 83,3

83,4

85,3

85,4

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

3944,22
3779,51
3874,73
3877,74
3901,14
3714,64
3713,26
3926,12
3515,17
3693,95
3594,78
3695,19
3735,95
3542,46
3698,59
3596,12
3648,02
3439,34

4633,18
4589,11
4523,23
4438,76
4515,13
4560,67
4460,29
4440,69
4314,62
4364,74
4311,00
4356,34
4268,29
4227,65
4145,80
4207,91
4219,71
3971,83

82,6
77,5
80,6
80
80,5
78
78,8
80,3
74,2
77,4
75,3
76,2
75,7
74,9
74,9
74,4
75,1
72

83,9
83,1
81,9
80,4
81,78
82,64
80,8
80,4
78,1
79,0
78,1
78,9
77,37
76,5
75,1
76,2
76,4
71,9

82,8
82,5
82,4
82
81,7
81,3
81,3
80,8
79,4
79,4
78,6
78,3
78,2
78
77,6
77,6
75,9
72,4

4280,99
4015,63
4177,74
4143,9
4170,9
4039,89
4082,77
4160,33
3844,48
4008,98
3904,2
3947
3920,89
3882,07
3878,46
3853,58
3892,75
3732,36

5523,32 6001,02 100

2019
[%]

4968,35
4953,67
4946,1
4920,3
4901,26
4881,27
4875,92
4851,18
4766,72
4764,65
4714,65
4700,72
4690,74
4683,51
4657,91
4657,75
4557,38
4342,17

81,6
78,2
80,1
80,2
80,7
76,8
76,8
81,2
72,7
76,4
74,4
76,4
77,3
73,3
76,5
74,4
75,5
71,1

łródȝo: Dane UrzƴƎʠòtatystycznego w Olsztynie

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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KOLEJĄ EKOLOGICZNIE
Województwo posiada gęstą
sieć połączeń kolejowych, która jest obecnie modernizowana.
Unia Europejska priorytetowo
traktuje takie inwestycje, dlatego m.in. doinwestowała elektryﬁkację odcinka Ełk- Giżycko,
który obecnie będzie można pokonać z prędkością 160 km/h
zamiast 80 km/h. Pierwszy etap
prac został doﬁnansowany kwotą prawie 550 mln. zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.
PLK ogłosiły przetarg na modernizację 50-kilometrowego
odcinka linii 38 na odcinku Giżycko – Korsze. Podobnie jak
odcinek z Giżycka do Ełku, ma
on być elektryﬁkowany i przygotowany do kursowania pociągów pasażerskich z prędkością
160 km/h. Takie prace, według
zapewnień PKP PLK, pozwolą
skrócić podróż z Olsztyna do
Ełku o około 50 minut, a czas
przejazdu na tym odcinku, dla
najszybszych pociągów, ma wynieść poniżej 2 godzin — czytamy na rynek-kolejowy.pl. To
zdecydowanie usprawni i uprzy-

jemni podróże koleją w regionie. Warmińsko-mazurska kolej
posiada obecnie sieć o długości
1,2 tys. km.

żerskiej m.in. dzięki osobnemu
ciągowi komunikacyjnego do
i z samolotu oraz wjazdu na płytę lotniska własnym pojazdem.

SAMOLOTEM Z LONDYNU,
DORTMUNDU I RZESZOWA

DROGĄ MORSKĄ

Od sześciu lat działa Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, z którego
możemy dolecieć do Krakowa,
Wrocławia, Rzeszowa, a także
do Londynu i Dortmundu trzema liniami: LOT-em, Ryanair
oraz Wizz Air. Znajduje się on
ok. 50 km od Olsztyna.
„Szacuje się, że w ciągu pierwszych 4 lat lotnisko wygenerowało ok. 83,5 mln przychodu
pośredniego dla regionu Warmii
i Mazur” – czytamy na stronie
internetowej portu. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jest również
w pełni certyﬁkowanym Agentem Obsługi Naziemnej przez
Urząd Lotnictwa Cywilnego do
obsługi operacji typu CARGO.
Lotnisko obsługuje również loty
czarterowe i jako jedno z dwóch
w Polsce prowadzi program General Aviation, który umożliwia
skrócenie czasu odprawy pasa-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na obszarze oddziaływania inwestycji
wzrosną łącznie o około 400
mln zł. Zakładamy także wzrost
liczby miejsc pracy, który będzie
proporcjonalny do wzrostu liczby turystów. Szacunki wskazują, że w ciągu 25 lat dodatkowo

Zalew Wiślany został już połączony z Zatoką Gdańską. Dzięki
temu na Warmię i Mazury będzie można wpłynąć również od
strony morza. To świetna wiadomość zarówno dla turystów
polskich i zagranicznych, jak
również dla wielu ﬁrm, które tą
drogą będą mogły eksportować
i importować towary. Ale już
teraz funkcjonuje port w Elblągu, który rocznie przewozi
ponad 30 tys. pasażerów. Port
w Elblągu ma tradycje sięgające średniowiecza. Elbląg należał
do Związku Hanzy, miast, które
współpracowały ze sobą, takich
jak Gdańsk, Lubeka, Brugia,
Tallin.
Po II wojnie światowej znaczenie Elbląga spadło z powodu
utrudnień ze strony ZSRR.
— Według naszych szacunków
w ciągu dziesięciu lat od zakończenia budowy kanału, dochody

Fot. Anze – stock.adobe.com

WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKOMAZURSKIE JEST
CORAZ LEPIEJ
SKOMUNIKOWANE.
DROGI, KOLEJ,
LOTNISKO
SPRAWIAJĄ, ŻE
ŁATWO TU DOTRZEĆ.
DODATKOWO WE
WRZEŚNIU ZOSTANIE
OTWARTY KANAŁ
ŻEGLUGOWY PRZEZ
MIERZEJĘ WIŚLANĄ,
CO USPRAWNI
TRANSPORT DROGĄ
MORSKĄ.

Fot. Patryk Kosmider – stock.adobe.com

JAK DOTRZEĆ
NA WARMIĘ I MAZURY?

zatrudnienie znajdzie ponad 2
tys. osób, z czego w samym sektorze turystycznym około 500
osób – oszacował dla Inwestcji
Warmii i Mazur wiceminister
infrastruktury Marek Gróbarczyk, pełnomocnik rządu ds.
gospodarki wodą oraz inwestycji
w gospodarce morskiej i wodnej.
Dominika Kaźmierczyk
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JAK TURYSTYCZNE WALORY
PRZEKUĆ NA PIENIĄDZE
WYMIENIANY JEDNYM
TCHEM RAZEM Z LA
SALETTE, LOURDES
CZY FATIMĄ...
GIETRZWAŁD.
MIEJSCOWOŚĆ
POŁOŻONA MNIEJ
WIĘCEJ W POŁOWIE
DROGI MIĘDZY
OLSZTYNEM
A OSTRÓDĄ. OBA
MIASTA LICZĄ
PONAD 200 TYS.
MIESZKAŃCÓW,
CO STANOWI
POTENCJAŁ, OBOK
KTÓREGO NIE MOŻNA
PRZEJŚĆ OBOJĘTNIE.
Krajowa szesnastka stanowi
arterię, która łączy Gietrzwałd
ze stolicą regionu oraz Ostródą.
To ewenement w skali całego
województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn liczy 171 tys.,
a Ostróda 33 tys. mieszkańców.
Łącznie jest to więc ponad 200
tys. osób! Stąd do Olsztyna jedzie się zaledwie kilkanaście minut, a do Ostródy niewiele dłużej.
Łatwość dojazdu oraz bliskość
urzędów, instytucji, zakładów
pracy oraz placówek oświatowych
stwarza niezaprzeczalne możliwości rozwoju. Sam Gietrzwałd
ze względu na objawienia maryjne stanowi wyjątkowy punkt na
mapie Europy i świata. To jedyne
w Polsce i jedno z kilkunastu na
świecie miejsce objawień uznanych przez Kościół katolicki za
autentyczne.
Jak więc prezentuje się Gietrzwałd na turystycznej mapie pielgrzymkowej? To zależy od tego,
kto czego szuka. Jeżeli chodzi
o wyciszenie i przestrzeń do reﬂeksji, gdzie można się zastanowić nad swoim życiem, miejsce to
daje naprawdę wiele możliwości.
Pewien benedyktyński mnich
powiedział, że to miejsce wyjątkowe. I wcale nie chodziło mu
o liczbę odwiedzających je pielgrzymów. Bo poza sezonem tłumów tu nie zaznał. Był wręcz zaskoczony tym, że w ciszy i spokoju
może pomodlić się w gietrzwałdzkim sanktuarium. Jako odmienny
przykład podał Jasną Górę, gdzie
zazwyczaj trudno o taką sytuację...

duchowego, kulturowego oraz
przyrodniczego tego miejsca.

Między wzrostem
a dbałością

Czego tak właściwie oczekujemy
na szlakach pielgrzymkowych?
Czy wspomnianego wyciszenia
i reﬂeksji, czy raczej tłumów, które mogą być swego rodzaju kołem
zamachowym lokalnego biznesu? Odpowiedź nie jest prosta,
jednak do jakiegoś kompromisu
trzeba dojść.

Objawienia zmieniły
bieg historii
Gietrzwałd. Niewielka wioska
położona zaledwie kilkanaście
kilometrów od Olsztyna, stolicy
Warmii i Mazur. Miejsce to zasłynęło objawieniami Matki Bożej w 1877 roku. Od 27 czerwca
do 16 września objawień było sto
kilkadziesiąt. Swego rodzaju ewenement. Ich świadkami były dwie
dziewczynki: Barbara Samulowska i Justyna Szafryńska. Pomimo
przyjeżdżających wówczas rzesz
pielgrzymów, miejsce to nie miało
szczęścia do jakiegoś wyjątkowego rozwoju. Dlaczego? Bo w czasie
objawień wiele lat po pierwszym
rozbiorze Polski, Gietrzwałd należał do świeżo powstałego Cesarstwa Niemieckiego, a Matka Boża
miała zwracać się do dziewczynek
nie po niemiecku, tylko po polsku.
Zresztą panował wówczas kulturkampf, na sztandarach którego
Bismarck germanizował ludność
i walczył z Kościołem katolickim.
Rozwoju Gietrzwałdu nie ułatwiały również czasy komunistyczne.
Na pewno przełomowymi momentami były koronacja cudownego obrazu Najświętszej Maryi
Panny w 1967 roku i epizod mający miejsce dziesięć lat później,
w stulecie objawień, kiedy to
Kościół uroczyście zatwierdził
kult objawień Matki Bożej w tej

warmińskiej wiosce. Wydano
wówczas dekret zatwierdzający
objawienia jako wiarygodne, nie
sprzeciwiające się wierze i moralności chrześcijańskiej.

Swój własny
rytm rozwoju
Po zmianie ustroju w 1989
roku bez wątpienia przyszedł
lepszy czas nie tylko dla Gietrzwałdu, ale w ogóle dla turystyki pielgrzymkowej w Polsce.
Rozwinęły się bazy noclegowe.
Szacuje się, że dziś w Polsce
jest około pół tysiąca miejsc, do
których udają się pielgrzymki!
Kilka lat temu Zakład Geograﬁi Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego w przeprowadzonych
przez siebie badaniach szacował,
że rocznie pielgrzymuje około 7
mln Polaków. Zarówno pieszo,
rowerami, jak i korzystając z różnych środków lokomocji. Jest
więc o kogo się bić. Jeżeli chodzi o rangę objawień, Gietrzwałd
można zestawić w tym samym
rzędzie co najpopularniejsze
w Europie Lourdes czy plasującą się zaraz za nim Fatimą.
Wspomniane miejsca odwiedza
rokrocznie po 5-6 mln wiernych.
A Gietrzwałd? Niektórzy mówią
o okrągłym milionie turystów.
Liczba ta wydaje się być jednak
sporo zawyżona.
Ci, którzy znają to miejsce
uważają, że Gietrzwałd żyje
swoim własnym rytmem i nie
można myśleć o nim jak o miejscu typowo biznesowym, bo
szybko zatraci swój charakter.
Oczywiście powinno być promowane, ale w dobrym tego słowa
znaczeniu. Stąd rozwój usług
i inwestycji powinien iść w parze z szacunkiem do dziedzictwa

Może faktycznie nie trzeba wyważać otwartych drzwi... Warto
wspomnieć, że wiele miast i miasteczek z naszego regionu propaguje ideę międzynarodowego
ruchu Cittaslow. Chodzi w nim
o promowanie kultury dobrego,
harmonijnego życia, stanowiącego alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu i postępującej globalizacji. Miasta zrzeszone
w sieci dążą do zrównoważonego
rozwoju, zapewniającego odpowiednie relacje między wzrostem gospodarczym, dbałością
o środowisko i poprawą jakości
życia mieszkańców. Czy pytając
się o turystę, nie powinniśmy zapytać się również o mieszkańca
i jego komfort życia? Oczywiście
miejsca pracy są potrzebne, ale
czy za wszelką cenę? Zresztą czy
pielgrzym powróci do miejsca
pełnego zgiełku?
W Gietrzwałdzie działa dom
pielgrzyma z restauracją, prowadzony przez sanktuarium. Nie
brakuje tu sklepików z dewocjonaliami oraz baru. Miejsca noclegowe oraz restauracja znajdują
się również w domu archidiecezjalnym. W samej wiosce funkcjonuje kilka sklepów spożywczych,
karczma, pizzeria oraz gofrownia.
Działa agroturystyka, można też
wynająć domki letniskowe.
Pielgrzymi w Gietrzwałdzie zatrzymują się głównie na dzień lub
dwa z noclegiem. Oprócz modlitwy i reﬂeksji na ścieżkach sanktuarium korzystają z bogactwa
okolicznych jezior i lasów, w których nie brakuje stanic wodnych,
pięknych plaż i ścieżek rowerowych, o które dba gmina.

Tu turysta jest specyﬁczny
— Przyciągając biznes, nie chcemy, aby ta delikatna tkanka miejsca została zakłócona — mówi
wójt gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz. — Stąd stawiamy na ﬁrmy i usługi, które nie są uciążliwe
dla otoczenia i samych mieszkańców. Gietrzwałd to cudowne miejsce gdzie przyjeżdża się odpocząć
i wyciszyć. Mamy doskonałą bazę
noclegową, która wciąż się rozwija, oraz gastronomiczną na bardzo wysokim poziomie: eleganckie restauracje i swojskie bary
z regionalnymi produktami. Nasz
region ma ogromny potencjał turystyczny, ale trzeba wiedzieć, jak
go wykorzystać, nie niszcząc.

Gmina Gietrzwałd to również
szlaki rowerowe. Nie od dziś
wiadomo, że turystyka rowerowa
może być sposobem na przyciągnięcie gości. Szlaki turystyczne
muszą być odpowiednio przygotowane, konserwowane i co ważne, turysta musi z perspektywy
roweru mieć co podziwiać.
— Rower można wypożyczyć
na miejscu lub przyjechać własnym — mówi Jan Kasprowicz. —
Urokliwie położone sanktuarium
w Gietrzwałdzie, zwanym polskim
Lourdes, skansen maszyn rolniczych z rekordem Guinnessa na
koncie za największą kolekcję
kieratów konnych na świecie.
Istną perełką jest Leśne Arboretum w Kudypach z interesującym
lapidarium geologicznym. Warto wspomnieć, że przez gminę
Gietrzwałd biegnie fragment
znanego w całej Europie Szlaku
św. Jakuba.
Jeżeli szlaki rowerowe, to i
agroturystyka. To system naczyń
połączonych, który wspólnie się
nakręca. Dlaczego? Bo turysta
rowerowy jest specyﬁczny i często
spędza tylko jedną lub dwie noce
w danym miejscu, bo jest ciągle
w drodze.

Nowa atrakcja
turystyczna
W Gietrzwałdzie w związku z tegorocznymi obchodami 670-lecia lokacji wsi powstały trzy
niezwykłe murale lub — jak kto
woli — deskale, bo zostały namalowane na starych stodołach. Ich
autorem jest Arkadiusz Andrejkow z Sanoka. Przedstawiają
osoby, które niegdyś mieszkały
w Gierzwałdzie. Autor, aby je wykonać, wzorował się na starych
zdjęciach. Deskale sﬁnansowane zostały przez mieszkańców
oraz lokalnych przedsiębiorców
dzięki zbiórce, którą zainicjował
Społeczny Komitet Obchodów
670-lecia Gietrzwałdu.
0$7(5,$3$571(56.,27%51.
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POTRZEBUJEMY
CORAZ LEPSZYCH
DRÓG, BO JEŚLI
WARMIA I I MAZURY
MAJĄ SIĘ ROZWIJAĆ,
ZMNIEJSZAĆ
DYSTANS DO
BOGATSZYCH
REGIONÓW, TO TU
KLUCZEM JEST
INFRASTRUKTURA.
A NOWE DROGI, TO
NIE TYLKO SZYBSZE
PRZEMIESZCZANIE
SIĘ Z PUNKTU
A DO B , ALE
RÓWNIEŻ
BEZPIECZNE.
To nieprawda, że kilometr nowej drogi prowadzi donikąd.
Bo, gdy połączyć te kilometry, to
powstanie długa droga. A kiedy te kilometry mijają się kilka
metrów od siebie, to powstaje
autostrada. Ten żart usłyszałem od inżynierów na budowie
południowej obwodnicy Olsztyna. Nie mamy w regionie
autostrad i nie będziemy mieć,
ale za to mamy coraz więcej kilometrów dobrych dróg. Zmiany
widać gołym okiem i dziś łatwiej
dojechać, ba nawet dolecieć na
Warmię i Mazury, bo oprócz kilometrów nowych dróg mamy
też 2,5 km pasa startowego na
lotnisku w Szymanach.
Jeśli spojrzeć na ponad trzy
dekady wolnej Polski przez pryzmat dróg, to jako kraj zrobiliśmy wielki skok. Sporo zmieniło
się też na Warmii i Mazurach,
bo wystarczy tylko przypomnieć
sobie jak wyglądała jeszcze dekadę temu nasza najlepsza
droga, czyli „siódemka”. Jedna
jezdnia, szerokie pobocze. Tu
wyprzedzanie na trzeciego było
normą, tak jak śmierć, która
zaglądała człowiekowi w oczy
na widok pędzącego naprzeciw
auta. Dla wielu był to zresztą
niestety ostatni obraz, który
widzieli.
Pamiętam, ile to było dyskusji,
kiedy w drugiej połowie lat 90-

Fot. Alicja Wójcik – stock.adobe.com

ROZWÓJ DROGAMI SIĘ TOCZY

tych Wojciech Samulowski, ówczesny wójt Gietrzwałdu, chcąc
skłonić kierowców do odrobiny
rozsądku za kierownicą, zaczął stawiać wzdłuż krajowej
„szesnastki” krzyże. Wysokie,
fosforyzujące, żeby je było dobrze widać. Było ich 35. Każdy
symbolizował tragedię, człowieka, który zginął w wypadku na
trasie Olsztyn-Gietrzwałd. Ich
widok pewnie niejednego kierowcę skłonił do ostrożniejszej
jazdy. To wszystko to były jednak półśrodki. Bo tak naprawdę
poprawę mogła przynieść tylko
modernizacja dróg. I to się dziś
dzieje, choć może chcielibyśmy, by tempo było szybsze, ale
trzeba pamiętać, że jako region
mieliśmy i wciąż mamy dużo do
nadrobienia. Ale to wykluczenie
komunikacyjne Warmii i Mazur
z każdym kilometrem nowej
drogi odchodzi do lamusa.
Tylko od 2015 roku drogowcy
oddali do użytku 200 km nowych dróg ekspresowych i obwodnic o łącznej wartości ponad
4 mld zł. Tu można wymienić
chociażby „siódemkę”, która już
od Gdańska do Płońska jest drogą ekspresową, tak wyczekiwaną
południową obwodnicę Olsztyna, zmodernizowaną S51 od Olsztyna do Olsztynka czy pierwszy 20-kilometrowy odcinek S
61 , czyli Via Baltica Wysokie
- Raczki. A drogowcy zapowiedzieli, że w pierwszej połowie
września będzie oddany do użyt-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

ku drugi ponad 23-kilometrowy odcinek S61 Szczuczyn - Ełk
Południe o wartości 700 mln zł.
Via Baltica to droga, która zdecydowanie poprawi dostępność
komunikacyjną wschodnich Mazur, przyczyniając się do rozwoju
tej części województwa.
I takie same nadzieje wiążą
samorządy z zachodniej części
naszego regionu z drogą S5. Tej
drogi ekspresowej S5, która połączy S7 z autostradą A1, a tym
samym nasz region z siecią autostrad w Europie, do niedawna
nie było jeszcze nawet na mapie drogowej regionu. Dopiero
siedem lat lat temu rząd wpisał
drogę S5 Ostróda (S7)– Nowe
Marzy (A1) do wykazu autostrad
i dróg ekspresowych i zapalił
zielone światło dla jej budowy.
Dzięki temu nasz region zyska
dostęp do autostrad, a ponadto
będzie to zarazem nasze okno na
zachód. Według prognoz natężenie ruchu na planowanej S5
w 2048 r. wyniesie około 23 tys.
pojazdów na dobę.
W naszym regionie początkiem przyszłej trasy jest budowany obecnie odcinek S5 Ornowo – Wirwajdy. Ten kontrakt o
wartości 204 mln zł realizuje
ﬁrma Budimex, a 5,3-kilometrowy odcinek ma być oddany
do użytku w maju 2023 r., ale
jak się dowiedzieliśmy, będzie to
zdecydowanie szybciej.
— W tym roku trasa główna
będzie już udostępniona dla

użytkowników — powiedział
nam Cezary Łysenko, dyrektor
budownictwa infrastrukturalnego Budimex SA.
Będzie to droga dwujezdniowa.
Kiedy ruszy budowa całej S5
między Ostródą a Grudziądzem? Szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze wraz z uzyskaniem decyzji
środowiskowych dla S5 to lata
2021-2028. Drogowcy zakładają, że zakończenie budowy
nastąpi w 2032 roku. To oczywiście możliwy harmonogram,
bo też wiele zależy o tego, czy
będą protesty społeczne, no
i czy znajdzie się 5 mld zł, bo
tyle ma kosztować inwestycja.
Jednak w przypadku S5 sytuacja jest dużo lepsza niż np. w
przypadku „szesnastki”, gdzie
są protesty ekologów czy niektórych samorządów. Tu gminy
i powiaty wręcz zabiegają o to,
żeby droga przechodziła przez
ich tereny, bo widzą w tym swoją
szansę rozwoju.
W ślad bowiem za nowymi
drogami pojawiają się w regionie nowe ﬁrmy. Wystarczy tylko popatrzeć na zmodernizowane S51 i S16 czy południową
obwodnicę Olsztyna, wzdłuż
których jak grzyby po deszczu
wyrastają nowe ﬁrmy, choćby
fabryka EGGER w Biskupcu,
centrum logistyczne Zalando
Lounge koło Olsztynka, Tetra
Pak w Tomaszkowie, czy Piekarnia Tyrolska w Barczewie.

Powstają kolejne duże centra
logistyczne wielkich sieci handlowych i spedycyjnych.
— Rozwój infrastruktury drogowej jest kołem napędowym
rozwoju gospodarczego regionu.
Nie byłoby tych dużych inwestycji, ale też mniejszych, gdyby nie
coraz lepsza infrastruktura drogowa — mówi Andrzej Abako,
starosta olsztyński. — To dzięki temu inwestorzy zaczęli się
nami interesować, widząc, że
jest tu klimat do inwestowania,
przychylność urzędów. Zdecydowanie inaczej patrzą na nasz
region. I mamy tego przykłady.
Z punktu widzenia rozwoju
Warmii i Mazur kluczowa jest
budowa drogi S16, tymczasem
ekolodzy proponują jej kolejne
warianty, co może zniweczyć
plany budowy drogi ekspresowej
z Mrągowa do Ełku. Czy rząd
jest zdeterminowany ją wybudować?
— Jesteśmy zdeterminowani
— zapewnił nas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
— To droga życia dla Warmii
i Mazur i ona musi powstać w
zgodzie ze środowiskiem, w
zgodzie ze środowiskiem społecznym, w zgodzie społecznej.
Ta droga musi służyć Warmii
i Mazurom. W ubiegłym roku
mieszkaniec Piecek prosił mnie,
żeby nie rezygnować z tej drogi,
bo ta droga jest szansą nie tylko
dla obecnego pokolenia, które
jest aktywne zawodowo, ale też
dla kolejnych pokoleń. Zapewniam, że zrobimy wszystko, a
determinacji nam na pewno nie
zabraknie.
Oby udało się znaleźć kompromis, bo jeszcze nigdy sprawa „szesnastki ” nie zaszła tak
daleko. Drogowcy rekomendowali bowiem już konkretny
wariant drogi od Mrągowa do
Ełku i czekają na decyzje środowiskową. Ta jednak będzie
nieprędko. Jak nam powiedziała Agata Moździerz, regionalny
dyrektor ochrony środowiska w
Olsztynie, będzie nie wcześniej
niż pod koniec pierwszego półrocza przyszłego roku.
Dzięki tym inwestycjom poprawia się dostępność komunikacyjna Warmii i Mazur. I dziś
mówienie o regionie jako Polsce
B jest już sporym nadużyciem.
Andrzej Mielnicki
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Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Braniewie

my nawierzchnię szutrową na
asfaltową – zwiększającą bezpieczeństwo poruszania się, ale
również łatwiejsze utrzymanie
w dobrym stanie w przyszłości.
Inwestujemy w infrastrukturę
oświatową – na przykład: przebudowując poddasze w Liceum
Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego. Liceum
otrzymało w ten sposób nowe
pomieszczenia lekcyjne i aulę
okolicznościową, którą można
wykorzystać na pomieszczenie
egzaminacyjne w czasie matur,
nie zakłócając zajęć lekcyjnych
w tym czasie. Przeniesiono poradnię psychologiczno-pedagogiczną do nowej siedziby z wyposażonymi w nowoczesny sprzęt
i przestronnymi gabinetami.
Otrzymaliśmy doﬁnansowanie
z Funduszu „Polski Ład” na modernizację boiska przyszkolnego
w Zespole Szkół Zawodowych im.
Jana Liszewskiego mieszczącym
się w historycznym Hozjanum.
Uruchomimy wirtualną strzelnicę laserową, czyli strzelecki
system szkolno-treningowy działający w wirtualnej rzeczywistości
w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół Budowlanych. Będą
z niej korzystali głównie kadeci
Liceum Ogólnokształcące im. 9
Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana
Batorego, ale również uczniowie
szkół średnich z klasami przysposobienia wojskowego z terenu powiatu braniewskiego.
Inwestujemy w ochronę środowiska naturalnego, zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych i pyłów do środowiska naturalnego,
budowę nowoczesnych, przyjaznych środowisku źródeł energii
elektrycznej poprzez likwidację
starych kotłów węglowych, zastosowanie do wytwarzania energii
cieplnej nowoczesnych pieców
gazowych i docieplenie budynku Zarządu Dróg Powiatowych
(inwestycja ﬁnansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji
Strategicznych). W budynku Po-

droga asfaltowa

wiatowego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. wykonano nowoczesną
instalację oświetlenia elektrycznego zasilanego z elektrowni
słonecznej, budynek docieplono, zmniejszając tym samym
zużycie energii. Zdemontowano
stary kocioł węglowy, a cały budynek PCM Sp. z o.o. zasilono
w energię cieplną z miejskiej sieci
ciepłowniczej – zmniejszając do
zera emisję pyłu węglowego. Na
te działania przeznaczono około
12 mln zł.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Braniewie

Z

arząd Powiatu Braniewskiego: starosta
braniewski Karol Motyka, wicestarosta Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu Krzysztof
Kowalski i członkowie Zarządu
Pani Katarzyna Maciejewska
i Pani Małgorzata Wojtas — podejmując decyzje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury zarządzanej przez Powiat
Braniewski, kieruje się efektem
prorozwojowym i potrzebami
społecznymi. Ważną przesłanką
jest wpływ zaplanowanych inwestycji na zwiększenie dostępności
naszych terenów — dla turystyki i inwestorów zewnętrznych.
Stąd większość środków własnych i doﬁnansowań z budżetu
państwa a w szczególności Rządowego Funduszu „Polski Ład”:
Program, Inwestycji Strategicznych, jest skierowana na poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
a szczególnie głównych szlakach
komunikacyjnych. Na te inwestycje kierowane są także środki ze
specjalnego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na te działania wykorzystano w ostatnich
latach środki w wysokości około
40 mln zł. Modernizacją i przebudową objęto między innymi
DP 1397N Braniewo – Płoskinia
– Pakosze – Bornity – granica powiatu braniewskiego; DP 1393N
Grzechotki – Żelazna Góra – Lelkowo – Kwiatkowo; DP 1393N
odcinek Lipowina – Gronówko.
Współpracujemy również przy
modernizacji dróg z czterema
nadleśnictwami: Zaporowo,
Orneta, Górowo Iławeckie,
Młynary, które na dofinansowanie naszych inwestycji drogowych przeznaczają corocznie
do 500 tys. zł. Współpracujemy
także z samorządami gminnymi
i miejskimi z terenu powiatu braniewskiego.
Rozwój powiatu to nie tylko
szlaki komunikacyjne, ale również trasy i ścieżki rowerowe, na
których sukcesywnie wymienia-

Powiatowe Centrum Medyczne

Dobrą inwestycją w poprawę skuteczności leczenia i bezpieczeństwa
pacjentów z terenu powiatu braniewskiego w PCM Sp. z o.o. była
inwestycja w budowę nowoczesnej
instalacji tlenowej zasilanej z zbiornika z tlenem o wydajności 5 m3
i zakup profesjonalnych urządzeń
do terapii tlenowej. Cały proces
został zrealizowany na początku
pandemii COVID-19 wartość inwestycji to ponad 1 mln zł przekazanych powiatowi braniewskiemu
z budżetu państwa.
W kolejnych latach rozszerzymy
nasze działania o sprawy związane z retencją i gromadzeniem
wody w sztucznych zbiornikach
wodnych oraz jej wykorzystaniem na produkcję zielonej
energii. Podjęliśmy współpracę
i weszliśmy jako pierwsi w województwie warmińsko-mazurskim w pilotażowy program
kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych,
program dotyczy tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody.
przy współudziale WMODR,
PG Wody Polskie, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako członkowie Zarządu Powiatu Braniewskiego
dostrzegamy ogromne potrzeby rozwojowe naszego powiatu
i życzymy sobie, ale i naszym
mieszkańcom, aby w kolejnych
latach następowała poprawa
jakości życia z atrakcyjną pracą,
zarówno dla wchodzących na rynek pracy, jak i ją zmieniających
w nowoczesnych przedsiębiorstwach – Przemysłu 4.0.

Członkowie Zarządu
Powiatu Braniewskiego
– kadencja 2018-2023

Karol Motyka
– Starosta Braniewski
Wykształcenie:
wyższe, magister inżynier – Uniwersytet
Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny,
kierunek elektrotechnika.
Praca zawodowa
Działalność samorządowa:
1 Od roku 2018-do chwili obecnej – Radny Powiatu Braniewskiego, Starosta Braniewski.
1 Ugrupowanie w chwili wyboru: Prawo
i Sprawiedliwość.
1 W latach 2016-2018 – wiceprezes
ENERGA Serwis, branża elektryczna,
własna działalność gospodarcza.
1 W latach 1981-2016 – praca w firmach
związanych z branżą elektryczną.
1 W latach 1978-1981 – praca w firmie
rodzinnej.
Dodatkowa aktywność:
1 Od roku 2007 do chwili obecnej – członek partii Prawo i Sprawiedliwość.
1 Od roku 1981 do chwili obecnej członek
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
1 W latach 1978-1990 r. – członek organizacji Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, ratownik wodny.
1 Od roku 1978 do chwili obecnej – członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, kwalifikowany
organizator turystyki pieszej.
Odznaczenia:
1 2020 rok – Złoty Krzyż Zasługi – Liga
Obrony Kraju.
1 2015 rok – Srebrne Odznaczenie Zasłużony dla Elektroenergetyki Polskiej –
Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Krzysztof Kowalski
Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Wykształcenie:
wyższe, magister inżynier leśnictwa.
Praca zawodowa
Działalność samorządowa:
1 Od roku 2018 do chwili obecnej – Radny
Powiatu Braniewskiego, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego.
1 W latach 2014-2018 – Radny Powiatu
Braniewskiego, Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
1 W latach 2010-2014 – Radny Powiatu
Braniewskiego, Starosta Braniewski.
Moim przesłaniem jest dobre i skuteczne zarządzanie oraz profesjonalna
pomoc przy rozwiązywaniu problemów społecznych.

Katarzyna Maciejewska
Członek Zarządu Powiatu
Wykształcenie:
wyższe pedagogiczne.
Praca zawodowa
Działalność samorządowa:
1 Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół
Zawodowych im. Jana Liszewskiego
w Braniewie
1 Od roku 2018 do chwili obecnej – Radna
Powiatu Braniewskiego, Członek Zarządu
Powiatu Braniewskiego.
1 W latach 2014-2018 – Radna Powiatu
Braniewskiego, Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Mirosław Kudliński
Wicestarosta Braniewski
Wykształcenie:
policealne studium zawodowe.
Praca zawodowa
Działalność samorządowa:
1 Od roku 2018 do chwili obecnej – Radny
Powiatu Braniewskiego, Wicestarosta Braniewski.
1 W latach 2014-2018 – Radny Powiatu
Braniewskiego, Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Braniewskiego.
1 W latach 2006-2010 – Radny Powiatu
Braniewskiego, Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Członek Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowa aktywność:
1 Od roku 2021 do chwili obecnej – Komendant Gminny OSP RP w Lelkowie.
1 Od roku 2002 do chwili obecnej – Sołtys
Sołectwa Wyszkowa.
Jestem blisko ludzi i dla ludzi oraz
skuteczny dla mieszkańców powiatu braniewskiego.

Małgorzata Wojtas
Członek Zarządu Powiatu
Wykształcenie:
wyższe pedagogiczne.
Praca zawodowa
Działalność samorządowa:
1 Pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Braniewie na stanowisku kierownika.
1 Od roku 2018 do chwili obecnej – Radna
Powiatu Braniewskiego, Członek Zarządu
Powiatu Braniewskiego.
1 W latach 2014-2018 – Radna Powiatu
Braniewskiego, Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej, Członek Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej.
1 W latach 2010-2014 – Radna Powiatu
Braniewskiego, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego.
Staram się skutecznie i profesjonalnie
pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów społecznych.
0$7(5,$3$571(56.,27%5$.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

BIZNES

22

WARMII i MAZUR

S A M O R Z Ą D Y

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności według gmin
w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
Jednym z mierników intensˊˁȥȶɾƃǫ
ŹʠƎȶˁȥǫƃʋwa mieszkaniowegȶǿơɽʋȍǫƃ˖ba
mieszkŔȦȶƎƎŔnyƃǠƎȶʠ˛ˊʋkowania
w przơȍǫƃzơȥǫʠȥŔࠀ߿߿߿ȍʠƎȥȶɾƃǫࡲ
W 2021 rࡲˁɽkŔ˗ȥǫȇten wyniósȝˁˁȶǿơˁȷƎ˖ʋˁǫơ
4,2 (w kraju 6,1) i byȝȥǫ˛ɽ˖ˊȥǫ˛ˁࠁ020 rࡲ(4,ࠄࡲ
Naǿˁǫƴƃej mieszkŔȦˁˁȶǿơˁȷƎ˖ʋˁǫơ
w przơȍǫƃzeniu na 1000 mieszkŔȦƃów oddano
ˁǌȟǫȥŔƃǠˁǫơǿɽȇǫƃǠ7ˊˁǫty (27,8) i Stawiguda
(26,3), natomiast najni˛szy wskŔ˗ȥǫȇ
ƃǠŔrakteryzowaȝǌȟǫȥƴˁǫơǿɽkŰĭǫlƃzƴta
orŔ˖ǌȟǫȥƴȟǫơǿɽko-wiejskŰKorsze (po 0,ࠂࡲ
ĭǌȟǫȥŔƃǠLelkowo i BarƃǫŔny w 2021 rࡲ
ȥǫơȶƎƎŔȥȶƎȶʠ˛ˊʋkowania ˛adnego mieszkŔȥǫŔࡲ

Mieszkania oddane
Mieszkania oddane
ȥŔࠀ߿߿߿ȍʠƎȥȶɾƃǫ

Piotr Grzymowicz
prezydent Olsztyna

Przeobrażenia, jakie dokonały się w ostatnich latach spowodowały, że atrakcyjność
Olsztyna – w każdym wymiarze rozwojowym
- zdecydowanie wzrosła. Olsztyn stał się miejscem nadającym się w równym stopniu „do życia”, jak i „do pracy”. Znika
już problem wykluczenia komunikacyjnego, zaczynamy być
miastem turystycznym i co ważniejsze - pobytowym, a coraz
popularniejsze możliwości pracy zdalnej, w wyjątkowo pięknym otoczeniu natury charakteryzującym Olsztyn, jeszcze
bardziej wpisują się w tę atrakcyjność naszego miasta.
To wszystko powoduje, że coraz więcej osób chce mieszkać w
Olsztynie na stałe i zakładać lub przenosić do nas swoje ﬁrmy.
Dotyczy to także tych olsztynian, którzy kiedyś wyjechali z
miasta, a teraz na nowo dostrzegają jego uroki i pozytywne
zmiany. Ten trend jest wyraźny i możemy się z niego tylko
cieszyć.

ȥŔࠀ߿߿߿ȍʠƎȥȶɾƃǫ

4,2

10,1 – 27,8
4,1 – 10,0
2,1 – 4,0
1,1 – 2,0
0,3 – 1,0
brak mieszkań
oddanych

Witold Wróblewski
prezydent Elbląga

W ostatnich latach mieliśmy 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 2021 roku
wydaliśmy pozwolenia na budowę prawie 1000 mieszkań o
powierzchni użytkowej 49 783 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. Nasze stawki opłat lokalnych są dużo niższe niż w wielu miastach Polski. 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. Mam nadzieję, że
kryzys nie zahamuje tego trendu.

Mieszkania oddane do użytkowania w 2021 r.
Tomasz Andrukiewicz
prezydent Ełku

Dobre wyniki statystyczne Ełku w zakresie
ilości mieszkań oddanych do użytkowania
w 2021 roku wynikają przede wszystkim z bardzo prężnie działającej na naszym rynku branży deweloperskiej. Nasi lokalni inwestorzy od wielu lat sukcesywnie
realizują kolejne osiedla mieszkaniowe na terenach wcześniej do tego przygotowanych. Dobra polityka planistyczna,
polegająca na uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności na terenach
inwestycyjnych, wyposażeniu obszarów w odpowiednią infrastrukturę techniczną, sprawia, że na kolejnych wolnych
dotychczas terenach miejskich, powstają nowe osiedla
mieszkaniowe.

GMINY MIEJSKIE
1
Olsztyn (1)
2
Elbląg (1)
3
Ełk (1)
4
Iława (1)
5
Lubawa (1)
6
Lidzbark Warmiński (1)
7
Szczytno (1)
8
Działdowo (1)
9
Mrągowo (1)
10
Ostróda (1)
11
Kętrzyn (1)
12
Bartoszyce (1)
13
Nowe Miasto Lubawskie (1)
14
Braniewo (1)
15
Giżycko (1)
16
Górowo Iławeckie (1)

2020
1509
608
478
206
97
27
81
97
43
280
22
34
47
47
188
2

2021
802
543
464
158
137
83
79
75
63
52
51
50
44
29
19
6
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Mieszkania oddane do użytkowania w 2021 r.
GMINY
MIEJSKO-WIEJSKIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Barczewo (3)
Olecko (3)
Pisz (3)
Morąg (3)
Nidzica (3)
Pasłęk (3)
Biskupiec (3)
Gołdap (3)
Dobre Miasto (3)
Biała Piska (3)
Olsztynek (3)
Pasym (3)
Lidzbark (3)
Mikołajki (3)
Wielbark (3)
Miłomłyn (3)
Węgorzewo (3)
Ruciane-Nida (3)
Susz (3)
Zalewo (3)
Orzysz (3)
Tolkmicko (3)
Ryn (3)
Frombork (3)
Kisielice (3)
Reszel (3)
Orneta (3)
Jeziorany (3)
Młynary (3)
Bisztynek (3)
Miłakowo (3)
Sępopol (3)
Pieniężno (3)
Korsze (3)

GMINY WIEJSKIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.....
64
65
66

Dywity (2)
Stawiguda (2)
Działdowo (2)
Szczytno (2)
Iława (2)
Lubawa (2)
Ełk (2)
Ostróda (2)
Kurzętnik (2)
Purda (2)
Giżycko (2)
Mrągowo (2)
Gietrzwałd (2)
Nowe Miasto Lubawskie (2)
Bartoszyce (2)
Jonkowo (2)
Elbląg (2)
Rybno (2)
Łukta (2)
Jedwabno (2)
Lidzbark Warmiński (2)
Iłowo-Osada (2)
Biskupiec (2)
Kętrzyn (2)
Grodziczno (2)
Braniewo (2)
Kalinowo (2)
Prostki (2)
Sorkwity (2)
Rozogi (2)
Budry (2)
Lelkowo (2)
Barciany (2)

Daniel Zadworny
wójt Dywit

2020

2021

55
65
67
66
103
26
47
27
40
14
88
31
17
16
37
18
66
22
17
12
8
16
11
3
7
7
15
4
4
0
9
5
2
4

120
112
107
78
77
74
67
61
49
46
30
28
24
24
24
22
21
18
16
16
16
11
11
8
8
7
7
7
6
5
5
4
3
3

2020

2021

180
304
46
99
90
53
95
66
63
54
62
23
48
66
19
32
33
32
14
17
15
22
13
17
16
6
9
8
6
21

345
301
130
107
99
82
80
80
58
58
54
49
44
43
40
39
37
34
24
22
20
19
19
18
17
15
13
13
13
13

0
2
3

1
0
0

Andrzej Maciejewski
burmistrz Barczewa

Od kilku lat w gminie Dywity, w której dominowała do tej pory zabudowa jednorodzinna, rozwijają się prężnie inwestycje związane z zabudowę wielorodzinną, a w ostatnim czasie również
z zabudową szeregową. Osiedle Sterowców, osiedle Kormoran
w Dywitach czy Harmonia Park w Różnowie 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.

Dużym atutem nowych osiedli powstających
w Barczewie, a tym samym oddanych do użytku mieszkań, jest bliskość Olsztyna. Doskonały
dojazd i dostęp do komunikacji publicznej oraz otwartość gminy
na nowych inwestorów, również jest niepodważalnym walorem.
Atrakcyjne ceny nieruchomości, jakie oferuje gmina Barczewo, to
doskonała oferta dla nowych mieszkańców jak i przedsiębiorców.
W ostatnim czasie oprócz osiedla Zielone Wzgórze, na którym
mieszka już ponad 1000 osób, oddano do użytku jeden budynek
wielorodzinny przy ul. Sielskiej. Rozpoczęto również budowę
kolejnego bloku na osiedlu Słonecznym oraz całego osiedla w
Barczewskim Dworze. W takich miejscowościach jak Wójtowo,
Nikielkowo, Kaplityny czy Łęgajny prywatni inwestorzy budują
nawet kilkaset domów rocznie. Dzięki temu, że powstają nowe
domy czy mieszkania, również przedsiębiorcy chętnie zaczynają
inwestować we własne działalności gospodarcze, dzięki czemu
powstają nowe miejsca pracy oraz sieci sklepów.

Michał Kontraktowicz
wójt gminy Stawiguda

Mirosław Zieliński
wójt gminy Działdowo

Jestem zadowolony, że nasza gmina osiąga
wysokie wyniki w tych rankingach. Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych jak i bytowych
mieszkańców jest kwestią priorytetową. Wspólnie
we wzorowej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa udało nam się przekazać najbardziej potrzebującym rodzinom, nowe, wyremontowane mieszkania. Osiem
rodzin może czuć się bezpiecznie w lokalach mieszkalnych,
które spełniają wszystkie warunki niezbędne do życia. Wyremontowany budynek przez KOWR zyskał nowe oblicze
i spełnił potrzeby mieszkańców gminy Działdowo. Znajduje
się w centralnym położeniu w miejscowości Turza Wielka
i swoją architekturą zachwyca, co powoduje zwiększenie
walorów estetycznych miejscowości. Oprócz powyższego wyremontowaliśmy również i zagospodarowaliśmy dodatkowe
dwa lokale mieszkalne w innej miejscowości, które zostały
przekazane potrzebującym.
Robimy wszystko w temacie mieszkańców i realizacji ich
potrzeb. Dom człowieka jest tam, gdzie jego rodzina, także
pokładam nadzieję, że rodziny, które otrzymały własny kąt
będą w nim budować wspólną przyszłość.

Gminy o największej liczbie
mieszkań oddanych do użytkowania
w województwie warmińsko-mazurskim

Możemy być dumni, że pod względem
budżetu inwestycyjnego zajmujemy trzecie
miejsce w województwie, ustępując miejsca
dwóm największym miastom regionu - Olsztynowi i Elblągowi.

Karol Sobczak
burmistrz Olecka

Mimo że ilość inwestycji mieszkaniowych prowadzonych przez doweloperów w naszej gminie jest dość mocno krytykowana przez część radnych, cieszy mnie fakt, że jednak są. Mieszkania w Olecku cieszą
się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszej
gminy, ale także osób z Polski i zagranicy. To daje nam tak wysoką
pozycję w rankingu, a w dalszej perspektywie napływ nowych
mieszkańców, gdyż mieszkania są jednym z dwóch podstawowych
elementów, by zatrzymać młodych ludzi w Olecku bądź zachęcić do przeprowadzki i zamieszkania w naszym mieście nowych,
napływowych mieszkańców. Drugi element to oczywiście praca.
Jeśli jest mieszkanie i praca można myśleć o stabilizacji na lata
w danym miejscu. Liczę, że mimo kryzysu gospodarczego uda
nam się zrealizować plany i rozszerzyć ofertę prywatnych inwestorów również o budownictwo społeczne. W tym roku spółka
TBS uruchomiła budowę pierwszego bloku na ulicy Kościuszki.
Przygotowując kolejne plany zagospodarowania wyznaczamy kolejne miejsca pod tego typu inwestycje, tak jak chociażby osiedle
Lesk czy ulicy Produkcyjna.
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MIĘDZYNARODOWO
NAD JEZIORAMI
WIELE ZAGRANICZNYCH FIRM ZAINWESTOWAŁO JUŻ W WOJEWÓDZTWIE. KOLEJNE ROZWAŻAJĄ TEN KROK,
BO ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WARMII I MAZUR WZRASTA Z KAŻDYM ROKIEM.

Fot. charnsitr – stock.adobe.com

świecie. Smithﬁeld jest również
pionierem w zakresie wprowadzenia modelu dostarczania
bezpiecznej żywności dzięki
kontroli jej produkcji na każdym
etapie. Na całym świecie sprzedaje ponad 50 rozpoznawalnych
marek, w tym m.in. nasze Morlinki czy Berlinki oraz Krakus.
Drugą „mięsną” ﬁrmą z USA
jest OSI Food Solutions. Grupa
OSI rozwinęła się w ciągu stu lat
z małego sklepu założonego przez
rzeźnika Otto Kolschowsky’ ego,
a obecnie zatrudnia 20 tys. pracowników na całym świecie. Pod
Ostródą zlokalizowany jest zakład produkcyjny, który obecnie
uzyskał wsparcie w rozbudowie
drugiej linii produkcyjnej od
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Polskie zakłady specjalizują się
w produkcji wołowiny.

ŚWIATŁA Z HOLANDII
Największym pracodawcą
w województwie jest ﬁrma Michelin Polska. Numer 1 w Europie i jeden z najważniejszych
na świecie producentów opon
zatrudnia w fabryce w Olsztynie
ok. 5000 osób.
Historia Michelin na Warmii i Mazurach rozpoczęła się
w 1996 roku, kiedy to francuski gigant kupił większościowy
pakiet akcji polskiego przedsiębiorstwa Stomil Olsztyn. W sześciu zakładach produkowane są
opony osobowe i dostawcze, ciężarowe, rolnicze oraz formy do
wyrobu opon, kordy i mieszanki gumowe. 42 proc. produkcji
krajowej wyrobów gumowych
pochodzi właśnie z tej fabryki.

TARTAK IKEA
Fabryki IKEA znajdują się
w całej Polsce, a te w Wielbarku
i Lubawie zatrudniają po ok.
1800 pracowników. Fabryka
w Wielbarku jest największa
w Polsce pod względem produkcji mebli z litego drewna

sosnowego. Działa tu także jeden z największym w naszym
kraju tartaków oraz wytwórnia
pelletu i fabryka płyty klejonej.
W Lubawie powstają najbardziej znane zestawy mebli jak
MALM, LACK czy KALLAX.
Warto dodać, że Polska jest
drugim po Chinach największym producentem mebli IKEA
na świecie.

NIEMIECKIE INWESTYCJE
Na Warmii i Mazurach zainwestowało również wiele niemieckich ﬁrm. Firma Siemens
Turbomachinery to odnoga giganta elektryczności, przemysłu, infrastruktury, transportu
i ochrony zdrowia. Swoją placówkę posiada w Elblągu przy
ulicy Stoczniowej.
Zalando Lounge to z kolei lider
w dziedzinie e-commerce, który pod Olsztynkiem zbudował
swoje centrum logistyczne o powierzchni 130 tys. metrów kwadratowych. Inwestycja jest warta 60 mln euro, a zatrudnienie
znalazło tu 500 osób. Inwestor
wybrał tę lokalizację ze względu

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Holenderska, znana na całym
świecie marka Philips ma swoją fabrykę w Kętrzynie. Zakłady
w Kętrzynie powstały w 1948
roku i produkowały m.in. popularne „farelki” oraz suszarki
i inny sprzęt elektryczny. W 1994
roku w wyniku procesu prywatyzacyjnego zakład przejął właśnie Philips. Kętrzyn jest jednym
z czterech zakładów Philipsa
w Polsce, łącznie pracuje w nich
ok. 4000 osób.

na dobre skomunikowanie z innymi regionami Polski dzięki
drogom ekspresowym S51 i S7.

CZAS NA KOLEJ
Inną francuską ﬁrmą o znaczeniu międzynarodowym obecną
w województwie jest Alstom,
producent m.in. pociągów,
wagonów metra, tramwajów
i maszyn związanych z koleją.
W swojej fabryce w Elblągu produkuje przede wszystkim skomplikowane odlewy dla energetyki, przemysłu stoczniowego
oraz innych gałęzi przemysłu
ciężkiego. Dawny ABB Zamech
Ltd od ponad 50 lat ustawicznie
wzbogaca asortyment produkowanych odlewów.

SZYNKA, SZYNKA
Smithﬁeld Foods prosto z amerykańskiej Wirginii zatrudnia 57
tys osób w 11 krajach i zajmuje
się przetwórstwem mięsa. Do
grupy należy dawny polski Animex, a sam Smithﬁeld należy już
obecnie do chińskiej grupy Shuanghui i razem są największym
producentem wieprzowiny na

Fot. Pixel-Shot – stock.adobe.com

STOMIL MICHELIN

FRANCJA INWESTUJE
W ŁODZIE
Wspomnijmy jeszcze o francuskiej grupie Beanateau, która
przejęła dwa polskie największe
zakłady produkcji łodzi” Delphię
i Ostróda Yacht. Do grupy należy obecnie 12 marek na całym
świecie i ma ona do zaproponowania ponad 180 modeli łodzi.
Delphia stawia obecnie na jak
najbardziej ekologiczny rozwój i do 2024 roku chce przejść
w 100 proc. na elektryczne silniki swoich łodzi motorowych,
a Ostróda Yacht, specjalizująca
się w budowie jachtów do 10
metrów długości, wdraża rocznie do produkcji seryjnej dziesięć nowych modeli łodzi i jest
obecnie jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów.

CENTRUM BANKOWOŚCI
W STOLICY
WOJEWÓDZTWA
Regionalne Centrum Rozliczeniowe w Olsztynie to nowoczesna, rozwijająca się jednostka
Citi Handlowy, amerykańskiego
giganta, która obecnie zwiększa
zatrudnienie. Ok. 1000 osób
już zajmuje się tu procesami
i produktami bankowymi, finansowaniem handlu, obsługą
rachunków klientów detalicznych i korporacyjnych.
Dominika Kaźmierczyk
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Strefa gospodarcza w Gryźlinach ma powierzchnię ponad
130 ha. Łatwo dotrzeć tu drogą
krajową nr S51, biegnącą z Olsztynka przez Olsztyn do Bezled,
lub z Warszawy czy Gdańska
drogą ekspresową S7. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy
przebiega także linia kolejowa, a w pobliskich Szymanach
funkcjonuje Międzynarodowy
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury,
obsługujący trasy do Krakowa,
Wrocławia, Rzeszowa, Dortmundu czy Londynu. W samych Gryźlinach z kolei działa
lądowisko sportowo-biznesowe
z 800-metrowym pasem startowym, z możliwością rozbudowy
do 1200 m.
— Priorytetowo traktujemy
rozwój gospodarczy i konkurencyjność wyrażającą się w
tworzeniu warunków do inwestowania na naszym obszarze.
Dlatego tworzymy kompleksy
terenów inwestycyjnych, które
już dziś są w pełni gotowe do
lokalizowania wielokierunkowych przedsięwzięć gospodarczych – przekonuje Andrzej
Abako, starosta olsztyński. –
Jednym z nich jest strefa gospodarcza gminy Stawiguda w
Gryźlinach. Jej wyjątkowość
polega na znakomitym skomu-
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nikowaniu, co oszczędza czas i
koszty przedsiębiorców. Drogi i
tory to już trochę za mało, dlatego stworzyliśmy możliwość
biznesowych spotkań z wykorzystaniem transportu general
aviation, a więc nie tylko możemy przyjechać, ale można też
przylecieć i odlecieć z lądowiska
będącego w tworzonej streﬁe
gospodarczej, w otoczeniu eko-
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Gryźliny

S 51
Gdańsk
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Lądowisko
Gryźliny

S7
Warszawa

Fot. arch. Powiat Olsztyński

GEOPORTAL, E-USŁUGI I MOŻLIWOŚĆ PRZYLOTU NA SPOTKANIE BIZNESOWE – TO TYLKO NIEKTÓRE Z ROZWIĄZAŃ
WPROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄD POWIATU OLSZTYŃSKIEGO I GMINĘ STAWIGUDA, KTÓRE MAJĄ UŁATWIĆ ŻYCIE
INWESTOROM. TYM SAMYM MAJĄ ICH TU PRZYCIĄGNĄĆ, M.IN. DO STREFY GOSPODARCZEJ W GRYŹLINACH.

Michał Kontraktowicz, wójt Stawigudy, i Andrzej Abako, starosta olsztyński, na lądowisku w Gryźlinach

logicznych terenów Warmii.
Takie usytuowanie znakomicie
zwiększa efektywność zarządzania i wdrażania innowacyjnych
technologii. Jest to ciekawa propozycja wobec rozwijających się
branż m.in. żywnościowej, turystycznej, technologii ﬁnansowej,
handlu i dystrybucji, logistyki i
spedycji, produkcji neutralnej
dla przyrody. Obecnie poszukujemy strategicznych inwestorów,
którzy z zachowaniem poszanowania środowiska naturalnego
zrealizują swoje projekty gospodarcze, wzbogacające potencjał
ekonomiczny regionu.

to geoportal geodezyjny w formie cyfrowej mapy i danych,
takich jak ewidencja gruntów
i budynków, sieć uzbrojenia terenu i danych topograﬁcznych.
Inwestor bez trudu online może
uzyskać aktualną informację o
terenie. Przedsiębiorcy, decydując się na inwestycje w naszym
powiecie, mogą liczyć też na
konkretną współpracę i konsultacje w dążeniach do uzyskania
pomocy publicznej oferowanej
przez specjalne strefy ekonomiczne – dodaje starosta.

ZAPEWNIAMY
DOBRY KLIMAT
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W sąsiedztwie oddalonym tylko o 18 km, w stolicy Warmii i
Mazur, znajduje się Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski z zapleczem naukowo-laboratoryjnym.
To zapewnienie dla inwestorów,
że znajdą tu dobrze wykształconą i wykwaliﬁkowaną kadrę.
Powiat Olsztyński prowadzi też
4 zespoły szkół w Olsztynku,
Biskupcu, Dobrym Mieście i
Smolajnach.
— Kształcimy w zawodach o
istotnym zapotrzebowaniu na
krajowym i międzynarodowym
rynku pracy, m.in. technik informatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik logistyk,
kucharz, magazynier logistyk,
pracownik obsługi hotelowej,
technik rolnik oraz technik weterynarii. Nasze szkoły kształcą
także w oddziałach wielozawodowych, gdzie specjalności są

Władze obu samorządów
wdrożyły szereg rozwiązań, by
zwiększyć komfort obsługi administracyjnej inwestorów, by
skrócić do minimum czas uzyskiwania wymaganych prawem
uzgodnień i pozwoleń. Dziś wiele spraw urzędowych można załatwić online.
— Powiat Olsztyński umożliwił
korzystanie z platform e-usług
oraz e-mapy. Ten drugi projekt

Kontakt dla inwestora
Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 28, e-mail: irl@powiat-olsztynski.pl
www.powiat-olsztynski.pl

FACHOWCY KSZTAŁCĄ SIĘ
U NAS

ściśle powiązane z rynkiem pracy. Nie zamykamy się na nowe
kierunki kształcenia. Potencjalny inwestor może liczyć na
współpracę w celu utworzenia
kierunków kształcenia zamawianych pod kątem indywidualnych
potrzeb branżowych — przekonuje starosta i dodaje: — Powiat
olsztyński i miasto Olsztyn liczy
łącznie ok. 300 tys. mieszkańców, z czego ok. 182 tys. ludzi
jest w wieku produkcyjnym.
Nasi mieszkańcy to wyspecjalizowani fachowcy o wysokim
wskaźniku wykształcenia średniego i wyższego w swoich zawodach, a trzeba też zaznaczyć,
że z roku na rok powiat zwiększa
liczbę zaludnienia – kończy Andrzej Abako.

ONI JUŻ TU SĄ

Siłą powiatu olsztyńskiego jest
jego dynamiczny rozwój gospodarczy. Zainwestowali tu już
między innymi: Egger (Austria),
Zalando Lounge (Niemcy), Tetra Pak (Szwajcaria), Jerónimo
Martins (Portugalia), Inter Parts
(Polska), Tymbark (Polska), Piekarnia Tyrolska (Polska), Ośrodek Jeździecki Ekwador (Polska), DFM, producent mebli
tapicerowanych (Polska), Zakłady Mięsne Warmia (Polska),
Octim Wytwórnia Octu i Musztardy (Polska), Warmiński Bank
Spółdzielczy (Polska), Mazurskie
Miody (Polska), Hotel Marina
Club (Polska), Suszarnia Warzyw Jaworski i wiele innych.
0$7(5,$3$571(56.,27%5$.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną
w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
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3 698

W 2021 r. w województwie
warmińsko-mazurskim
na 1 placówkę biblioteczną przypadało
3 698ludności. Wskaźnik niższy
od przeciętnej w województwie posiadało 65,5%
wszystkich gmin, co oznacza, że w ponad połowie gmin
dostępność do placówek bibliotecznych była lepsza
niż przeciętnie w województwie.

Tomasz Andrukiewicz
prezydent Ełku

10 001 – 30 839
5 001 – 10 000

Liczba placówek bibliotecznych w naszym
mieście jest zbyt mała jeżeli chodzi o lokalizację na osiedlach, jednakże ważniejsze jest
to, że z tych placówek ludzie chętnie korzystają. Przed 2004
rokiem funkcjonowały 4 ﬁlie, natomiast nie spełniały one
swojej roli, (powierzchnie ﬁlii miały średnio 25 m2, zaś główna
siedziba biblioteki miała 340m2). Dzisiaj główna siedziba ma
1400m2. Poza tym działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ełku nie ogranicza się tylko do jej siedziby głównej i ﬁlii,
dzięki działaniom pracowników MBP organizowanych jest
wiele akcji czytelniczych na terenie miasta.

W skali kraju liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną była wyższa (4 462 osoby)
niż w województwie, co plasowało warmińsko-mazurskie na 5 pozycji pod względem dostępności
placówek bibliotecznych ― większa dostępność była jedynie w województwach
lubelskim, podkarpackim, opolskim i lubelskim.
LUDNOŚĆ NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ

GMINY
MIEJSKO-WIEJSKIE
Tomasz Sielicki
burmistrz Braniewa

Fakt, iż Braniewo znalazło się w pierwszej
trójce w kategorii ludność na jedną placówkę
biblioteczną oznacza, że czytanie jest nadal bardzo
ważne wśród mieszkańców. Mimo wielkiego postępu i możliwości, jakie daje nowoczesność, komputer i internet, książka
pozostaje wciąż podstawowym środkiem służącym rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu. Jestem dumny, że
nasi mieszkańcy korzystają z zasobów Miejskiej Biblioteki
Publicznej, a ta stale poszerza swoje zbiory.

LUDNOŚĆ NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ

GMINY MIEJSKIE
1
Ełk (1)
2
Mrągowo (1)
3
Braniewo (1)
4
Lidzbark Warmiński (1)
5
Elbląg (1)
6
Giżycko (1)
7
Szczytno (1)
8
Iława (1)
9
Ostróda (1)
10
Nowe Miasto Lubawskie (1)
11
Działdowo (1)
12
Lubawa (1)
13
Olsztyn (1)
14
Kętrzyn (1)
15
Bartoszyce (1)
16
Górowo Iławeckie (1)

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

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

2021
30 839
20 962
16 876
15 379
14 674
14 299
11 314
11 001
10 813
10 554
10 468
10 370
7 382
6 609
4 519
1 268

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Olecko (3)
Gołdap (3)
Pasłęk (3)
Olsztynek (3)
Kisielice (3)
Orneta (3)
Miłomłyn (3)
Młynary (3)
Susz (3)
Węgorzewo (3)
Morąg (3)
Biskupiec (3)
Reszel (3)
Frombork (3)
Wielbark (3)
Dobre Miasto (3)
Pieniężno (3)
Orzysz (3)
Biała Piska (3)
Ryn (3)
Lidzbark (3)
Mikołajki (3)
Miłakowo (3)
Pasym (3)
Ruciane-Nida (3)
Barczewo (3)
Pisz (3)
Zalewo (3)
Tolkmicko (3)
Nidzica (3)
Bisztynek (3)
Sępopol (3)
Korsze (3)
Jeziorany (3)

2020

2021

10 979
10 009
9 603
4 543
5 941
5 908
4 886
4 411
4 211
4 111
3 996
3 783
3 732
3 515
3 228
3 145
3 056
2 943
3 845
2 820
2 785
2 693
2 686
2 647
1 988
2 268
2 293
2 233
2 176
1 741
1 550
1 520
1 363
1 267

10 885
9 975
9 510
6 764
5 842
5 840
4 841
4 343
4 163
4 083
3 949
3 746
3 684
3 452
3 218
3 117
3 004
2 922
2 846
2 798
2 759
2 660
2 652
2 613
2 610
2 275
2 272
2 205
2 147
1 725
1 520
1 498
1 348
1 250

LUDNOŚĆ NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ

GMINY WIEJSKIE

2020

2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.....
64
65
66

9 135
7 160
6 463
6 218
6 030
5 566
4 660
4 434
4 372
3 735
2 498
3 778
3 703
3 723
3 608
3 572
3 308
3 335
3 241
3 193
3 115
2 978
744
2 935
2 876
2 674
2 615
2 531
2 558
2 390

9 104
7 101
6 313
6 124
5 950
5 514
4 610
4 461
4 399
3 902
3 781
3 750
3 677
3 672
3 582
3 551
3 335
3 280
3 195
3 144
3 097
2 993
2 926
2 904
2 872
2 670
2 626
2 538
2 526
2 374

668
1 645
0

739
581
0

Kurzętnik (2)
Rybno (2)
Dźwierzuty (2)
Małdyty (2)
Barciany (2)
Grunwald (2)
Biskupiec (2)
Łukta (2)
Purda (2)
Stawiguda (2)
Jonkowo (2)
Piecki (2)
Miłki (2)
Srokowo (2)
Prostki (2)
Lubawa (2)
Szczytno (2)
Kalinowo (2)
Pozezdrze (2)
Janowiec Kościelny (2)
Kruklanki (2)
Ełk (2)
Godkowo (2)
Wilczęta (2)
Giżycko (2)
Mrągowo (2)
Iława (2)
Elbląg (2)
Gronowo Elbląskie (2)
Iłowo-Osada (2)
Braniewo (2)
Kętrzyn (2)
Górowo Iławeckie (2)
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Wydatki budżetów powiatów*
na ochronę zdrowia w województwie
warmińsko-mazurskim w 2021 r.
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WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA W ZŁ
(bez miast na prawach powiatów)

Powiaty

Na 1 mieszkańca w zł

Ogółem w zł

2020

2021

2020

2021

64
205
159
81
118
73
56
70
52
48
46
57
7
35
28
38
73
67
25
16

61
182
130
122
106
94
79
70
64
60
50
42
39
39
36
34
34
32
28
16

72 235 629
6 726 628
11 038 340
4 517 082
4 835 136
4 719 020
3 146 900
4 322 082
2 261 204
2 746 606
1 574 886
2 343 036
419 380
784 311
2 599 180
1 878 748
9 252 567
6 933 937
672 037
1 464 550

68 167 498
5 902 413
8 923 360
6 775 681
4 311 356
6 066 068
4 410 811
4 299 802
2 779 546
3 375 568
1 698 087
1 693 446
2 240 417
868 587
3 267 865
1 654 288
4 391 664
3 310 333
732 735
1 465 472

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

Wydatki budżetów powiatów* na transport i łączność
w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Wydatki powiatów województwa warmińsko-mazurskiego na ochronę
zdrowia w 2021 r. wyniosły 68,2 mln zł i spadły o 5,6% w porównaniu
z poprzednim rokiem. Stanowiły 3,9% wydatków.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 61 zł, tj. o 3 zł mniej niż
w 2020 r. Powyżej 100 zł na 1 mieszkańca wydatkowały na ochronę
zdrowia 4 powiaty. Był to powiat nidzicki (182 zł), szczycieński (130 zł),
piski (122 zł) i braniewski (106 zł).
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WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ZŁ
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(bez miast na prawach powiatów)

Powiaty

Na 1 mieszkańca w zł

Ogółem w zł

2020

2021

2020

2021

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

321

263

362 542 874

294 628 061

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

661
264
300
392
341
297
1111
239
194
541
232
363
388
226
194
295
155
189
159

668
424
380
361
316
313
290
285
269
262
248
210
189
156
155
135
101
98
71

37 717 225
15 014 725
16 778 667
49 843 984
21 175 884
12 174 387
36 372 483
15 547 746
4 369 615
22 212 145
24 110 414
20 489 627
13 198 414
15 624 851
18 042 983
7 863 154
6 770 091
17 348 752
7 887 728

37 945 174
23 773 505
21 078 805
46 125 304
19 408 837
12 664 004
9 417 606
18 359 821
6 022 383
10 629 663
25 556 068
11 775 784
6 380 862
10 719 564
14 330 449
3 575 714
4 404 593
8 944 646
3 515 280

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

W strukturze wydatków powiatowych drugie miejsce zajęły wydatki
na transport i łączność. W 2021 r. powiaty województwa warmińskomazurskiego wydatkowały na ten cel 294,6 mln zł. Było to o 18,7% mniej niż
rok wcześniej. Udział w strukturze wydatków wyniósł 16,9%.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki te wyniosły 263 zł, tj. o 58 zł mniej
niż w 2020 r. Najwięcej w przeliczeniu na 1 mieszkańc na transport i łączność
wydał powiat elbląski (668 zł) i bartoszycki (424 zł).

Andrzej Nowicki
starosta powiatu Piskiego

Środki, jakie powiat piski przeznacza na ochronę zdrowia oraz
transport i łączność są znaczącą częścią budżetu. W świetle danych statystycznych, ponoszone nakłady w/w dziedziny kształtują
się dobrze. Także na tle innych powiatów naszego województwa działania inwestycyjne powiatu piskiego wypadają dość dobrze. Jednak statystyka nie odzwierciedla trudności z jakimi coraz częściej borykają się powiaty, szczególnie w zakresie
działań wymagających dużych nakładów ﬁnansowych. Pomimo zmniejszających
się możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w minionym roku powiat piski
zrealizował szereg inwestycji, szczególnie w zakresie transportu. Mam nadzieję, iż
wbrew pogarszającej się sytuacji ekonomicznej uda się przynajmniej w pewnym zakresie utrzymać ubiegłoroczny poziom inwestycyjny także w nadchodzących latach.
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Środki gmin i powiatów województwa
warmińsko-mazurskiego z UE na ﬁnansowanie
programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca

(środki gmin i powiatów z UE na ﬁnansowanie
programów i projektów w przeliczeniu
na 1 mieszkańca)
POWIATY

˖ȝ
100

2020

2021

80
ߟߢࡊߞ

60

ߟߟࡊߢ

40
20
lidzbarski

bartoszycki

wƴgorzewski

iȝawski

nidzicki

nowomiejski

ostrȸdzki

m. Olsztyn

m. ElblŰg

kƴtrzyȧski

gi˛ycki

eȝcki

piski

braniewski

szczycieȧski

olecki

olsztyȧski

dziaȝdowski

mrŰgowski

goȝdapski

0
elblŰski

ŚRODKI POWIATÓW Z UE NA FINANSOWANIE
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA W ZŁ
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łródȝo: Dane UrzƴƎʠòtatystycznego w Olsztynie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
Powiat bartoszycki
2
Powiat braniewski
3
Powiat działdowski
4
Powiat elbląski
5
Powiat ełcki
6
Powiat giżycki
7
Powiat iławski
8
Powiat kętrzyński
9
Powiat lidzbarski
10
Powiat mrągowski
11
Powiat nidzicki
12
Powiat nowomiejski
13
Powiat olecki
14
Powiat olsztyński
15
Powiat ostródzki
16
Powiat piski
17
Powiat szczycieński
18
Powiat gołdapski
19
Powiat węgorzewski
20
Powiat m.Elbląg
21
Powiat m.Olsztyn

2020

2021

14,0
2,2
10,6
1,1
57,5
14,0
37,5
1,6
52,7
0,0
20,8
2,4
30,2
14,8
9,0
6,1
29,5
22,8
0,0
17,3
4,4
1,6

11,4
0,0
11,4
19,7
85,9
6,9
6,7
0,0
6,4
0,0
33,2
0,2
1,4
14,0
17,2
2,7
9,2
13,2
35,4
0,0
3,8
3,3

ZOSTAŃ
NASZYM
PARTNEREM

@GazetaOlsztynska

@gazetaolsztynska

@Olsztynska

3522itbp-D-K

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Fot. Paweł Czyż

2002

2022

2002

wprowadzono zakaz wstępu do
lasu oraz używania ognia na
terenach objętych huraganem,
opracowano zasady ewakuacji
ludzi i sprzętu z terenów pohuraganowych.
Podczas odnawiania powierzchni postępowano zgodnie
z ZHL oraz wytycznymi zawartymi w „Strategii zagospodarowania hodowlano-ochronnego
terenów pohuraganowych
z dnia 4 lipca 2002 r.” (wprowadzonej zarządzeniem nr 4 Dyrektora RDLP w Białymstoku
z dnia 13 lutego 2003 r.). Strategia zakładała jak największe
wykorzystanie potencjalnych
możliwości siedlisk, tak aby
nowo powstałe drzewostany
zróżnicować pod względem
składu gatunkowego. Obok
głównych gatunków (sosna,
brzoza, dąb, świerk) wprowadzana była cała gama gatunków
domieszkowych i biocenotycznych, takich jak lipa, klon, jawor, wiąz, grab, jarząb, dzikie
drzewa owocowe i krzewy.

2002

Fot. Paweł Czyż
Fot. Paweł Czyż

m.in. poprzez zatopienie. Wydaje się więc, że w tamtych warunkach przyjęty sposób organizacji
pozyskania i zagospodarowania
surowca okazał się skuteczny.
Większość surowca drzewnego pozyskanego w latach 2002-2004 to drewno średniowymiarowe, głównie papierówka i opał.
Jednakże do każdej powierzchni
należało podchodzić indywidualnie, nieszablonowo, dzięki czemu pozyskane zostało również
drewno tartaczne dobrej jakości.
Działaniem ograniczającym
deprecjację najcenniejszego
surowca było zatapianie drewna. Otwarto dwie bindugi nad
jeziorem Roś, gdzie zatopiono
kilkadziesiąt tysięcy metrów
sześciennych wielkowymiarowego drewna sosnowego.
Dodatkowym zagrożeniem
dla ludzi pracujących w lesie
było niebezpieczeństwo pożaru. Wprowadzono dodatkowe
zabezpieczenia w tym względzie: uruchomiono leśną bazę
lotniczą w Rostkach, z której
patrolowano teren z powietrza,

Fot. Archiwum Nadleśnictwa, Michał Czajka

Nadleśnictwo Pisz ucierpiało najbardziej: całkowita powierzchnia uszkodzeń została
oszacowana na 12 tys. ha, w tym
około 4 tys. ha uznane zostało
jako halizny i płazowiny i wymagało odnowienia. Zdarzenie
to postawiło nie lada wyzwanie
przed piskimi leśnikami w zakresie uprzątnięcia olbrzymich
mas drewna oraz odnowienia
i ochrony terenów pohuraganowych.
Pierwsze prace polegały przede
wszystkim na usunięciu powalonych drzew z głównych dróg
oraz dojazdów pożarowych,
miały na celu udostępnienie terenu oraz zabezpieczenie pożarowe. W tym czasie przeprowadzono wstępną inwentaryzację
szkód oraz określono podstawowe kierunki prac i rozmiar
potrzebnej pomocy z innych
nadleśnictw.
Proces uprzątnięcia powalonych i uszkodzonych drzew
trwał około 2,5 roku (pozyskanie w nadleśnictwie Pisz w latach
2002-2004 wyniosło około 1,5
mln m3). Pomoc innych nadleśnictw trwała blisko pół roku.
Zakłady usług leśnych z innych
rejonów Polski zostały dłużej.
Drewno zostało uprzątnięte
i sprzedane bądź zabezpieczone

Fot. Archiwum Nadleśnictwa, Marek Taradejna

DO NAJWIĘKSZEJ
KLĘSKI
SPOWODOWANEJ
HURAGANOWYM
WIATREM W POLSCE
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
DOSZŁO 4 LIPCA
2002 R. USZKODZENIA
WYSTĄPIŁY W PASIE
MIERZĄCYM 130 KM
DŁUGOŚCI I 10 – 12
KM SZEROKOŚCI.
DOTYCZYŁY
DRZEWOSTANÓW
WSZYSTKICH KLAS
WIEKU. OBSZAR,
NA KTÓRYM
WYSTĄPIŁY SZKODY,
OBEJMOWAŁ OK. 33
TYS. HA LASÓW, PRZY
CZYM CAŁKOWITEJ
DESTRUKCJI ULEGŁO
OK. 6 TYS. HA.

Fot. Archiwum Nadleśnictwa, Michał Czajka

NAWET PO KATAKLIZMIE

2022

2022

Zastosowanie formy zmieszania uzależnione były od zróżnicowania mikrosiedliskowego
oraz roli poszczególnych gatunków w składzie drzewostanów.
Większość powierzchni odnowiona była sztucznie, głównie
przez ręczne sadzenie. Niektóre fragmenty pozostawiono do
naturalnego odnowienia (szczególnie na terenach podmokłych,
trudno dostępnych).
Rezultatem podjętych działań
jest odnowienie prawie 4 tys.
ha lasu (do roku 2009) oraz
wzbogacenie składów gatunkowych zakładanych upraw.
Dla przykładu według stanu na
01.01.2004 roku w Nadleśnictwie Pisz sosna stanowiła 83%
udziału gatunków, natomiast
po odnowieniach pohuraganowych wg stanu na 01.01.2011

roku 75%. Wzrósł udział takich
gatunków jak dąb (z 0,4% do
2,3%), brzoza (z 6% do 9,5%),
świerk (z 4% do 6%), gatunków
domieszkowych m.in. lipy, wiązu, graba, klonu (z 0,3 do 2,0%).
Największym problemem okazała się ochrona nasadzeń przed
zwierzyną większość upraw musiała być ogrodzona lub zabezpieczona chemicznie.

LAS OCHRONNY „SZAST”

Las ochronny „Szast” to fragment zniszczonego przez huragan lasu o powierzchni ok. 475
ha, pozostawionego decyzją Ministra Środowiska w 2003 roku
do samoistnej regeneracji. Wyłączono go trwale ze wszystkich
zabiegów gospodarczych.
LO „Szast” ma szczególne znaczenie, jest miejscem prowadzenia badań przyrodniczych
i edukacji leśnej społeczeństwa.
W celu ułatwienia obserwacji
procesów przyrodniczych, które
tam zachodzą, nadleśnictwo wybudowało drewnianą wieżę widokową oraz pomost-galerię nad
Pisą. Grupy zorganizowane mogą
odwiedzić „Szast” pod opieką
przewodnika z nadleśnictwa.

Lasy Państwowe
0$7(5,$3$571(56.,99722OTBR-A

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON nowo zarejestrowane
i wyrejestrowane na 10 tys. ludności

Witold Wróblewski
prezydent Elbląga

Cieszymy się, że w tej kategorii utrzymujemy się w czołówce. Jest to jednak trudny
czas także dla przedsiębiorców. Pandemia koronawirusa, wojna, wysoka inﬂacja – to czynniki, które utrudniają
rozwój przedsiębiorczości. Przypomnę, że samorząd starł się
wspierać lokalnych przedsiębiorców, aby zachowali płynność
ﬁnansową. Pozyskujemy również nowych inwestorów różnych branż. Mamy atrakcyjne tereny inwestycyjne, jesteśmy
bardzo dobrze skomunikowani. Jednym z impulsów rozwojowych jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Widzimy dzięki temu jeszcze większe zainteresowanie
Elblągiem.

Michał Kontraktowicz
wójt gminy Stawiguda

Cieszy mnie również informacja, że zajmujemy pierwsze miejsce pod względem
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
na 1000 mieszkańców. To dowodzi aktywności naszych mieszkańców, a tę widać zarówno na rynku pracy, jak i podczas
spotkań dotyczących naszej gminy. Nasi mieszkańcy doskonale wiedzą, jakie oczekiwania mają wobec siebie, gminy i
jej władz. Czują się gospodarzami miejsca, w którym żyją.
Jeśli chodzi o drugie miejsce w kategorii liczby mieszkań oddanych do użytku, to zdecydowanie muszę przyznać, że jest to
wynik działań moich poprzedników w postaci przyjmowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części naszej gminy. My widzimy to trochę inaczej. Zależy nam na różnorodności usług dla mieszkańców i dlatego
w miarę możliwości chcielibyśmy zmieniać niektóre plany.

W 2021 r. w województwie
do rejestru REGON wpisano 11,1 tys.
nowych podmiotów gospodarczych.
W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
województwa przypadało 79
podmiotów nowo zarejestrowanych.
W kraju wskaźnik wyniósł 97.
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W kraju wskaźnik wyniósł 50.

Podmioty wpisane do rejestru
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Karol Sobczak
burmistrz Olecka

Cieszy, że mimo sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią i dużego ryzyka podjęcia
działalności gospodarczej jesteśmy w czołówce
rankingu . Efekt skali działa pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta i gminy. Staramy się, by Olecko
było dobrym miejscem do zakładania działalności gospodarczej i nowych ﬁrm. Pojawiają się wtedy również nowe miejsca
pracy, zmniejsza się bezrobocie, gmina ma nowe wpływy z
racji podatków, ludzie są bardziej samorządni. Pozycja w rankingu pokazuje, że na ten czas jako miasto i gmina dobrze
wykorzystujemy nasz potencjał.

Daniel Zadworny
wójt Dywit

- Cieszy mnie, że mamy kreatywnych i
przedsiębiorczych mieszkańców, którzy nie
boją się wziąć spraw we własne ręce i decydują
się na prowadzenie biznesów. W gminie Dywity mamy zarejestrowanych obecnie ponad 1100 podmiotów gospodarczych,
co przy liczbie ogólnej liczbie mieszkańców wynoszącej ponad 12 tysięcy osób robi duże wrażenie. Dominujące rodzaje
prowadzonych biznesów to budownictwo, handel, transport
drogowy, czy działalność naukowa, techniczna i zarządzanie
nieruchomościami. Jako samorząd staramy się stwarzać jak
najlepsze warunki do prowadzenie działalności gospodarczej.
Mamy prężnie funkcjonującą Gminną Strefę Przedsiębiorczości Dywity/Ługwałd, gdzie prowadzonych jest ponad 20 ﬁrm.
Powoli uruchamia się również Strefa Przedsiębiorczości przy
DK51 w Spręcowie, gdzie pierwsza, duża ﬁrma buduje swoja
siedzibę i hale produkcyjne.

W tym czasie z rejestru REGON
województwa warmińsko-mazurskiego
wykreślono 6,5 tys. podmiotów
gospodarczych, co w przeliczeniu
na 10 tys. mieszkańców
dało wartość 46.

ĭŔɭȟǫȧɽȇȶ࢛ȟŔ˖ʠɭɽȇǫơ
Polska

Podmioty wpisane do rejestru
GMINY MIEJSKIE
1
Olsztyn (1)
2
Elbląg (1)
3
Ełk (1)
4
Giżycko (1)
5
Ostróda (1)
6
Iława (1)
7
Kętrzyn (1)
8
Mrągowo (1)
9
Szczytno (1)
10
Bartoszyce (1)
11
Działdowo (1)
12
Lidzbark Warmiński (1)
13
Braniewo (1)
14
Nowe Miasto Lubawskie (1)
15
Lubawa (1)
16
Górowo Iławeckie (1)

2020
24 252
13 337
5 825
3 614
3 527
3 418
2 709
2 583
2 360
2 205
1 923
1 759
1 684
1 105
964
428

2021
24 858
13 811
5 980
3 677
3 596
3 501
2 744
2 669
2 390
2 231
1 963
1 801
1 750
1 130
995
434

GMINY
MIEJSKO-WIEJSKIE

2020

2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2 482
2 486
2 059
1 901
1 877
1 763
1 634
1 542
1 500
1 363
1 250
1 172
969
948
907
816
627
616
586
588
508
511
505
464
415
413
415
409
403
391
360
341
342
331

2 546
2 485
2 146
1 903
1 891
1 847
1 689
1 607
1 523
1 397
1 277
1 197
1 009
973
936
846
635
615
612
595
545
528
495
465
461
441
432
414
409
405
361
360
351
327

Olecko (3)
Pisz (3)
Morąg (3)
Gołdap (3)
Nidzica (3)
Barczewo (3)
Biskupiec (3)
Pasłęk (3)
Węgorzewo (3)
Dobre Miasto (3)
Orneta (3)
Olsztynek (3)
Mikołajki (3)
Lidzbark (3)
Susz (3)
Ruciane-Nida (3)
Tolkmicko (3)
Reszel (3)
Orzysz (3)
Biała Piska (3)
Ryn (3)
Korsze (3)
Pieniężno (3)
Jeziorany (3)
Zalewo (3)
Pasym (3)
Bisztynek (3)
Miłakowo (3)
Miłomłyn (3)
Kisielice (3)
Sępopol (3)
Młynary (3)
Wielbark (3)
Frombork (3)

łródȝo: Dane UrzƴƎʠòtatystycznego w Olsztynie
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Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 ludności
według gmin w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
O poziomie przơƎɽǫƴŹǫȶrczȶɾƃǫȥŔƎŔȥˊȟȶŹɽzŔrze
ɾˁǫŔƎƃ˖ˊˁɽkŔ˗ȥǫȇɢrzơƎɽǫƴŹǫȶrczȶɾƃǫȍǫƃzoȥˊȍǫƃ˖ŹŰ
podmiotów gȶɽɢȶƎŔrczyƃǠȥŔࠀ߿߿߿ȍʠƎȥȶɾƃǫࡲ
W 2߿2ࠀrࡲȥŔࠀ߿߿߿ȟǫơɽ˖kŔȦców województwŔ
wŔɭȟǫȦɽkȶ࢚ȟŔzʠrskiego przypŔƎŔȝȶࠀ߿߿ɢȶƎȟǫȶtów
gȶɽɢȶƎŔɭȇǫȥŔrodowej (w 2߿ࠁ߿rࡲࠈࠅࡲ
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Podmioty wpisane do rejestru REGON
województwo warmińsko-mazurskie
Polska
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województwo warmińsko-mazurskie
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Podmioty wykreślone z rejestru REGON
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łródȝo: Dane UrzƴƎʠòtatystycznego w Olsztynie
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PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

TURYSTYKA
– KIEDYŚ, DZIŚ I JUTRO
POTENCJAŁ
BRANŻY
WYPOCZYNKU
I REKREACJI JEST
OGROMNY.
TRZEBA GO
TYLKO MĄDRZE
WYKORZYSTAĆ.

Mazury i Warmia po wojnie
były wyludnione, a spragnieni
spokoju znani i mniej znani
letnicy tak jak Konstanty Ildefons Gałczyński, zajmowali
opuszczone leśniczówki. „Leśniczówka Pranie to nasze letnie mieszkanie” – pisał poeta,
którego duch wciąż jest obecny w założonym tam muzeum.
Mazury upodobała sobie również Agnieszka Osiecka, która
pisała „Na całych jeziorach – ty,
O wszystkich dnia porach – ty.”

ŻEGLUJŻE ŻEGLARZU
Obecnie prawie milion turystów rokrocznie odwiedza
tę magiczną krainę. Są to żeglarze, którzy pływają po największym jeziorze w Polsce
– Śniardwach, najdłuższym
– Jezioraku czy tacy, którzy
wybrali się w tygodniowy lub
dwutygodniowy rejs po wielu
jeziorach połączonych siecią
kanałów – na przykład z Węgorzewa do Rynu lub Giżycka. Przy okazji mogą poczuć
się prawdziwymi piratami lub
marynarzami floty wojennej
– odwiedzając klimatycznie
urządzone tawerny i śpiewając
klasyczne angielskie lub rodzi-

Fot. Krzysztof Gach – stock.adobe.com

Kilka lat po wojnie moja babcia i dziadek, będący wówczas
młodymi rodzicami, pływali żaglówką Omegą po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Żeglowali
wraz ze znajomymi, a babcia,
ponieważ nie lubiła gotować,
podobno prała wszystkim ubrania. Spano wtedy zazwyczaj
pod namiotami, dopiero później pojawiły się łodzie kabinowe, takie jak popularny Mak.

wie, Rynie, Giżycku, Kętrzynie,
Lidzbarku Warmińskim, kościoły – katedra we Fromborku,
kościoły w Olsztynie, Lubawie,
Dobrym Mieście czy Ornecie.
Perła baroku, Święta Lipka. To
tylko niektóre z warmińskomazurskich zabytków, które
są sukcesywnie remontowane
i również przyciągają zwiedzających. W wielu z nich powstały
hotele, np. w zamku w Rynie,
w rezydencji biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim,
w XVI- wiecznym pałacu Galiny.
Wciąż wiele pałacyków i dworków czeka na remont lub wyczekuje nowych właścicieli.

COŚ DLA NAJMŁODSZYCH

me, mazurskie szanty. Kontynuując rodzinne tradycje w taki
sposób spędzałam studenckie,
a wcześniej, pod skrzydłami doświadczonego pana kapitana,
licealne wakacje.
Ale Warmia i Mazury to również liczne urokliwe gospodarstwa agroturystyczne, domki na wynajem, kempingi,
ośrodki pamiętające jeszcze
czasy PRL-u oraz najnowsze
ekskluzywne hotele i ośrodki
SPA i Wellness. Coraz większą
popularność zdobywają uzdrowiska, takie jak to w Gołdapi,
która cieszy się najczystszym
w Polsce powietrzem. Uzdrowisko w 2019 roku zwyciężyło
w europejskim konkursie European Destination of Excellence
na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne.

SPOKOJNIE I NATURALNIE
Aż 26 z 35 miasteczek Cittaslow w Polsce znajduje się
na Warmii i Mazurach. Czym
jest ta idea? Powstały we Włoszech ruch promuje turystykę
nieśpieszną, uważną, ekologiczną, a także takie życie na

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

co dzień. Jego symbolem jest
ślimak i mogą do niego należeć
miasteczka, w których prowadzi
się właśnie takie spokojne, dobre życie, dba o zrównoważony
rozwój, pielęgnuje dawne tradycje, promuje lokalne rzemiosła czy szerzy ducha gościnności. Miasta Cittaslow otrzymują
specjalną pomoc, dzięki której
realizowane są inwestycje związane z ochroną zabytków, przyrody i lokalnej tożsamości.

SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII
Innym ważnym rodzajem
podróżowania po okolicy są pielgrzymki do sanktuariów oraz
miejsc związanych z ludźmi i
historią biskupstwa warmińskiego. Z myślą o pielgrzymach
utworzono Szlak Świętej Warmii. Jak powiedział Jan Paweł
II „Warmia była zawsze wierna
Bogu i Kościołowi katolickiemu, zasługując na zaszczytne
miano Świętej Warmii”. To tu,
w Gietrzwałdzie, miało miejsce
jedyne jak dotąd objawienie
Matki Boskiej w Polsce uznane
przez Kościół Katolicki, a początki kultu Maryi w Świętej
Lipce sięgają XIV wieku.

ODPOCZYWAJĄ
U NAS CUDZOZIEMCY
Coraz więcej turystów przybywa do Krainy Tysiąca Jezior z zagranicy. Wielka w tym zasługa
Portu lotniczego Olsztyn–Mazury w Szymanach. Grupy z Wielkiej Brytanii, Skandynawii,
Hiszpanii czy Szwajcarii doceniają piękno tej krainy, a Warmińsko- Mazurska Organizacja
Turystyczna jako jedyna w Polsce zainicjowała utworzenie regionalnego operatora turystyki.
Mazury Air Travel podpisuje
umowy z większymi hotelami
(na przykład pięciogwiazdkowym hotelem Mikołajki, czterogwiazdkowym Krasickim czy
hotelem Anders), które przyjmują przylatujących na Warmię
i Mazury gości. Oferowane są
również wycieczki fakultatywne,
wynajem samochodu itp. Strona
Mazury Air Travel funkcjonuje
w językach: chińskim, angielskim, francuskim, niemieckim,
norweskim, rosyjskim, ukraińskim i oczywiście polskim.

ZABYTKI PIĘKNIEJĄ
Gotyckie zamki – w Nidzicy,
Olsztynie, Ostródzie, Działdo-

Wciąż przybywa w regionie
atrakcji dla rodzin z dziećmi. Mazurolandia położona w Parczu,
tuż za Wilczym Szańcem (kolejną
atrakcją Mazur, kwaterą Hitlera)
zaprasza do Parku Miniatur Zabytków Warmii i Mazur, na Polanę legend i baśni czy do Grodu
Rycerskiego. Park Kadzidłowo
kusi możliwością oglądania
dzikich zwierząt w środowisku
naturalnym, a Park Bartbo pod
Olsztynem to przygoda ze wspinaczką, gokartami, dmuchańcami, torem przeszkód czy ekolabiryntem. Trzeba przyznać, że
dorośli też znajdą coś dla siebie.

PRZYSZŁOŚĆ TURYSTYKI
Turystyka należy do inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur, ale to nie znaczy, że za chwilę
zostaną one zabetonowane wielkimi hotelami. Co prawda duże
obiekty powstają. Na przykład
w centrum Giżycka ma powstać
hotel z tysiącem miejsc noclegowych, ale włodarze uważają, że
takiego obiektu brakuje. Również pod Olsztynkiem ﬁrma Ptak
planuje wielki park rozrywki na
przeszło 300 ha.
Samorządy natomiast remontują zabytki i korzystają z unijnego dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych oraz
ekomarin, by w zrównoważony
sposób zagospodarować tereny
tego regionu.
Dominika Kaźmierczyk
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28 lipca 2022 roku w siedzibie Gminy Reszel miało miejsce podpisanie
umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia”.
Burmistrz Reszla Marek Janiszewski podpisał umowę na realizację
tego zadania z reprezentującym ﬁrmę Usługi Koparko-Ładowarką,
Budowlane Krzysztof Sznip panem
Krzysztofem Sznipem. Wartość robót
budowlanych wraz z podatkiem VAT
wynosi 7 433 000,00 złotych.
Gmina Reszel otrzymała doﬁnansowanie w wysokości 7 061 350,00
złotych z Programu Inwestycji Strategicznych, który przeznaczony jest dla
jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków jednostek samorządu
terytorialnego. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zakres zamówienia obejmuje:
moaedWd_[ heXj XkZembWdoY^
związanych z kompleksowym
rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla miejscowości Klewno,
w tym sieci kanalizacji sanitarnej
o spływie grawitacyjnym, sieci
sanitarnej kanalizacji tłocznej,
przepompowni i tłoczni ścieków
bytowych. Łączna długość kanalizacji to 5243 m,
XkZem i_[Y_meZeY_}]em[`e¿Zk#
gości 7750 m wraz ze zbiornikiem
wody pitnej,
XkZem  dWp_[cd[]e pX_ehd_aW
magazynowego wody oraz wyposażenie istniejącego budynku
stacji pomp w urządzenia techniczne stacji pomp z automatyką
i sterowaniem.

16 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy
w Reszlu została podpisana umowa
na realizację zadania pn. „Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości
Leginy”. Burmistrz Reszla Marek
Janiszewski przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Julity Paprockiej
podpisał umowę z przedsiębiorstwem
ELEKTRYCZNY PATROL Ewa Giedrys reprezentowanym przez jego
właścicielkę.

GMINA
RESZEL
Powierzchnia zabudowy budynku
świetlicy – 92,7756 m2. Powierzchnia miejsc postojowych – 282 m2. Powierzchnia ciągów pieszych – 62 m2.
Powierzchnia tarasu na gruncie – 24
m2. Powierzchnia terenów zielonych
na działce – 2770 m2.
Nowa świetlica stanowiła będzie
miejsce służące integracji mieszkańców Sołectwa Leginy. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju
aktywności lokalnej społeczności
i będzie miejscem realizacji zainteresowań i pasji od najmłodszych do
najstarszych osób tam mieszkających.

9 lutego 2022 roku w Urzędzie
Gminy w Reszlu podpisana została
umowa dotycząca wykonania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa
o część świetlicy wiejskiej budynku
remizy OSP wraz z infrastrukturą
na działce nr 98, obręb Pilec, gmina
Reszel”.
Zadanie realizowane w ramach
środków dla gmin z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Umowę z wykonawcą, tj. Wielobranżowym Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych Mieczysław Kozak
ze Srokowa, podpisali Burmistrz Reszla Marek Janiszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Reszel
Julity Paprockiej.
Wartość inwestycji widniejąca
w sygnowanej umowie wynosi 1 330
298,22 zł złotych, z czego 720 tysięcy
złotych stanowi doﬁnansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego
Funduszu Wsparcia Gmin Popegeerowskich. Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę budynku o część,

która będzie pełniła rolę świetlicy
wiejskiej, o zaplecze remizy OSP,
a także budowę tarasu i wykonanie
z kostki betonowej nawierzchni podjazdu i dojść do budynku.
26 września 2022 r. zakończono
projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu”. Modernizacja istniejącej od
1995 r. oczyszczalni przy ul. Rataja
w przeważającej części sﬁnansowana została ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020. Całkowita wartość
projektu wyniosła 5 588 199,47 zł.
Współﬁnansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzającego
RPO WiM wyniosło 3 755 484,34 zł,
a pozostałe wydatki zostały pokryte
ze środków własnych WPK Sp. z o.o.
w Reszlu i Gminy Reszel.
Prace w obiekcie rozpoczęły się 27
września 2021 r. Głównym wykonawcą przebudowy była ﬁrma Macrotec Sp. z o.o. z Gdańska.
W wyniku modernizacji zwiększona została przepustowość
oczyszczalni z 900 do 1100 m3/
dobę a docelowo do 1650 m3/dobę.
Zwiększenie przepustowości jest
niezbędne z uwagi na obejmowanie
siecią kanalizacyjną kolejnych miejscowości Gminy Reszel. Wymieniono wyeksploatowane urządzenia
i zmieniono system napowietrzania
ścieków, przykryto zbiornik retencyjny i reaktory SBR pokrywami
laminatowymi. Zautomatyzowano punkt ścieków dowożonych,
co pozwala na przerwanie zrzutu
przy przekroczeniu parametrów
jakościowych ścieków dowożonych.
Automatyzacja pozwala na bardzo
dokładne ewidencjonowanie ilości
i jakości ścieków odbieranych od
mieszkańców z terenu gminy Reszel.
Zamontowano prasę ﬁltracyjną
dla odwodniania osadu nadmiernego. Oczyszczalnia została także
wyposażona w myjnię samochodową
niezbędną do mycia samochodów
do wywozu nieczystości płynnych
i odpadów stałych, które użytkuje

WPK sp. z o.o. w Reszlu. Wyremontowano także wszystkie zbiorniki:
retencyjny, reaktory SBR, stawy
oczyszczające i doczyszczające. Ich
powierzchnie wewnętrzne zostały
oczyszczone i pokryte powłokami antykorozyjnymi.
W otwarciu przekazywanej przez
Pana Krzysztofa Michna, Prezesa
Macrotec Sp. z o.o., zmodernizowanej oczyszczalni Panu Januszowi Kozoniowi, Prezesowi WPK Sp.
z o.o. wzięli udział: Pan Burmistrz
Reszla Marek Janiszewski, Pani
Skarbnik – Julita Paprocka, Pani
Sekretarz – Urszula Sawa, przewodniczący i wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej WPK Sp. z o.o.,
inspektorzy nadzorujący prace
oraz pracownicy spółki. WPK Sp.
z o.o. jest użytkownikiem oczyszczalni ścieków. Należy nadmienić,
że modernizacja oczyszczalni odbywała się bez przerywania codziennej
pracy oczyszczalni.
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Komunalne w Reszlu

111
Wartość robót ustalono na kwotę
w wysokości 627 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa
świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną
infrastrukturą na działce nr 201/4,
z wykonaniem przyłączy instalacyjnych. Projekt obejmuje budowę parterowego budynku świetlicy wiejskiej,
przyłącza wodociągowego, szczelnego
zbiornika na ścieki bytowe, zjazdu
z drogi powiatowej, czterech miejsc
parkingowych.

18 lipca br., W związku z rozstrzygnięciem III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na
Rynku w Pasymiu odbyło się spotkanie samorządowców z Wojewodą
Warmińsko-Mazurskim Arturem
Chojeckim.
W wydarzeniu uczestniczyli Iwona Arent Poseł na Sejm RP, Błażej
Poboży podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

i Administracji oraz Mateusz Szkaradziński Dyrektor Oddziału PFRON
w Olsztynie.
Uroczystość zorganizowana została, aby wręczyć promesy w ramach
III edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Program obejmuje gminy,
w których funkcjonowały państwowe
gospodarstwa rolne.
Burmistrz Reszla Marek Janiszewski odebrał z rąk wyżej wymienionych
przedstawicieli władz państwowych
promesę w wysokości 3 430 000,00
złotych. Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na remont dróg
w miejscowości Zawidy. Przebudowane zostaną odcinki dróg gminnych
w centrum Zawid o łącznej długości
ok. 1480 m. Na drogach szutrowych
ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna.
Wyremontowane zostaną odcinki
dróg gminnych:
'(*&&.De¿Zk]eÛY_ea$++&c
'(*&&/De¿Zk]eÛY_ea$*'&c
'(*&'&De¿Zk]eÛY_ea$+(&c

Po intensywnych i długotrwałych
staraniach i ustaleniach Gmina Reszel
uzyskała doﬁnansowanie w wysoko-

ści 7 992 000,00 złotych na budowę
ścieżki pieszo-rowerowej z Reszla do
Świętej Lipki. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 8,8 miliona złotych.
Na dotychczasowe prace związane
z budową ścieżki z Reszla do Świętej
Lipki składało się wiele elementów.
Była to długotrwała praca wielu osób,
polegająca na ustaleniach z różnymi
instytucjami, kupowaniem gruntów i opracowaniem dokumentacji
technicznej. Dzięki planowanemu
przedsięwzięciu zwiększy się atrakcyjność turystyczna gminy Reszel,
a mieszkańcy będą mogli bezpiecznie
podróżować na powyższej trasie.
Program Inwestycji Strategicznych
przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego. Realizowany jest poprzez
promesy inwestycyjne udzielane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego. Promesę z rąk Pani Senator Małgorzaty
Kopiczko odebrał Zastępca Burmistrza Reszla Jerzy Bajorek.
0$7(5,$3$571(56.,.(:.$.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

BIZNES

34

WARMII i MAZUR

S A M O R Z Ą D Y

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów
w województwie warmińsko-mazurskim stan na 31 grudnia 2021 r.

BEZROBOCIE REJESTROWANE W POWIATACH
- LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA
stan na 31 grudnia 2021 r.
Powiaty

FȍŹȍŰǌ

braniewski bartoszycki
lidzbarski

ơȍŹȍŰɽȇǫ
Olsztyn

ǌȶȝƎŔɢɽȇǫ
ˁƴǌȶɭ˖ơˁɽȇǫ
ȇƴʋɭ˖ˊȦɽȇǫ
olecki
ǌǫ˛ˊƃȇǫ

piski

ȶȍɽ˖ʋˊȦɽȇǫ

nowomiejski

ơȝƃȇǫ

ȟɭŰǌȶˁɽȇǫ

ostródzki
ǫȝŔˁɽȇǫ

Na koniec 2021 r. w województwie wŔɭȟǫȦɽko-mazʠrskim w powiatowyƃǠʠrzƴƎŔƃǠɢracy byȝo
zarejestrowanych 42,6 tys. osób bezrobotnych,
tj. o 17,ࠂहȟȥǫơǿȥǫ˛ɢrzed rokiem.
òtopa bezrobocia rejestrowanego byȝa najwy˛sza
w kraǿʠǫˁˊȥǫȶsȝa 8,6%. W porȷˁȥŔȥǫʠ˖ࠁ020 r.
wskŔ˗ȥǫȇten zmniejszyȝɽǫƴȶࠀ,6 p. proc.

ɽ˖ƃ˖ˊƃǫơȦɽȇǫ

Do powiatów o najwy˛szej stopie bezrobocia
nale˛aȝy: kƴʋr˖ˊȦɽȇǫŹraniewski i bartoszycki,
a o najni˛szej – Olsztyn, powiat iȝawski i nidzicki.
W porȷˁȥŔȥǫʠ˖ࠁ020 r. spadek stopy bezrobocia
wystŰɢǫȝɢrawie we wszystkich powiatach ࢘ jedynie
w powiecie nowomiejskim wskŔ˗ȥǫȇbyȝˁˊ˛szy.

nidzicki

Ǝ˖ǫŔȝƎȶˁɽȇǫ

W%
15,1
12,1
9,1
6,1
2,3

8,6

–
–
–
–
–

18,0
15,0
12,0
9,0
6,0

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według powiatów
w województwie warmińsko-mazurskim stan na 31 grudnia 2021 r.

Liczba

Stopa

bezrobotnych

bezrobocia

42567

8,6

3104
2111
2659
2656
3391
1428
1351
3217
1476
1550
581
1543
1263
3100
3074
1995
1933
678
904
2623
1930

16,4
16,8
11,6
13,6
11,0
8,3
3,9
18,0
11,4
9,1
5,9
9,3
10,1
7,6
9,0
13,4
8,8
7,9
13,9
6,6
2,3

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Powiat bartoszycki
Powiat braniewski
Powiat działdowski
Powiat elbląski
Powiat ełcki
Powiat giżycki
Powiat iławski
Powiat kętrzyński
Powiat lidzbarski
Powiat mrągowski
Powiat nidzicki
Powiat nowomiejski
Powiat olecki
Powiat olsztyński
Powiat ostródzki
Powiat piski
Powiat szczycieński
Powiat gołdapski
Powiat węgorzewski
Powiat m.Elbląg
Powiat m.Olsztyn

4 000
3 500

Bartosz Bielawski
starosta powiatu iławskiego

ߢߠߣߤߥ

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Wskaźniki aktywności ekonomicznej ludności (w wieku 15-89 lat)
Wyszczególnienie
Ogółem
Miasta
Wieś
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018
Współczynnik aktywności zawodowej w %
Polska
56,0 56,0 56,0 55,8 57,8 56,8 56,9 56,7 56,3 58,0 54,8 54,7
warmińsko-mazurskie
53,9 53,1 52,3 52,6 55,2 55,3 55,0 54,9 54,6 54,7 52,0 50,6
Wskaźnik zatrudnienia w %
Polska
53,2 53,9 54,1 54,0 55,8 54,2 54,9 55,0 54,6 56,0 51,8 52,3
warmińsko-mazurskie
50,0 50,0 50,6 51,0 53,3 52,2 52,2 53,1 53,3 52,9 46,9 47,0
Stopa bezrobocia w %
Polska
4,9 3,9 3,3 3,2 3,4 4,6 3,6 3,2 3,1 3,3 5,4 4,4
warmińsko-mazurskie
7,2 5,7 3,3 3,2 3,5 5,8 5,1 3,4 x
3,2 9,7 7,0

nidzicki

goȝdapski

wƴgorzewski

olecki

iȝawski

gi˛ycki

lidzbarski

nowomiejski

mrŰgowski

Olsztyn

szczycieȧski

piski

braniewski

ElblŰg

elblŰski

dziaȝdowski

ostrȸdzki

olsztyȧski

bartoszycki

kƴtrzyȧski

eȝcki

0

Nasz powiat od dawna jest w czołówce powiatów z najniższym bezrobociem w całym
regionie. Ma na to wpływ wiele czynników, między innymi dobra - mimo ostatnich kryzysów - kondycja lokalnych ﬁrm, ale ważna jest też nasza aktywność, przewidywanie
i bieżące reagowanie na potencjalne zagrożenia. Nasz urząd
pracy pozyskał właśnie kolejne 3 miliony złotych na pomoc
osobom, które w związku z kryzysem mogą stracić pracę.
Dysponujemy też własnymi narzędziami do e-pośrednictwa,
które wspierają osoby poszukujące pracy i pracodawców w
kontakcie. Nasza aplikacja internetowa www.pracawnet.pl
została zresztą niedawno wyróżniona w konkursie „Innowacyjny samorząd”. Inkubator Technologiczny, który podlega
pod urząd pracy, wdrożył program obsługi inwestorów, realizuje też projekty wzmacniające kompetencje młodych osób
i przygotowujące ich do pracy w branży IT.

Marcin Paliński
starosta nidzicki

2019 2020 2021
54,8 54,9
48,8 49,9

57,4
55,8

52,9 53,0
47,0 47,7

55,5
53,8

3,5
3,7

3,4
x

3,4
4,5

x - Brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe;

Wiele uwagi i zaangażowania poświęcamy
na działania związane z przeciwdziałaniem
bezrobociu, które w tym roku jest mniejsze niż w
roku ubiegłym. Dla przykładu, na dzień 31 lipca 2022 roku
średnia stopa bezrobocia wyniosła 6,1%, rok temu było to
7,6%. To efekt bardzo dobrej współpracy i zaangażowaniu
podmiotów funkcjonujących na rynku pracy, z którymi skutecznie promujemy przedsiębiorczość i zatrudnienie wśród
mieszkańców naszego powiatu. Spadek bezrobocia wynika
również z poprawy z koniunktury gospodarczej, w tym wielu
realizowanych inwestycji publicznych. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy stanowi ważny
element naszej strategii!
łródȝo: Dane UrzƴƎʠòtatystycznego w Olsztynie
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Jan Harhaj
starosta powiatu lidzbarskiego

Oświata,
służba zdrowia,
poprawa
infrastruktury
to główne
kierunki rozwoju
powiatu
lidzbarskiego
Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
od lat konsekwentnie realizuje
założone plany i projekty inwestycyjne. Jako zadania priorytetowe
traktuje przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Inwestycje
drogowe mają kluczowe znaczenie dla powiatu lidzbarskiego,
ponieważ wpływają nie tylko na
komfort poruszania się i sytuację
gospodarczą, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników tych dróg. Od 2010 roku
długość wyremontowanych dróg
na terenie powiatu lidzbarskiego
wynosi 127 km, na łączną kwotę
86 mln zł, stanowi bardzo dobry
wynik w skali regionu.

Restrukturyzacja oświaty
Inwestycje prowadzone w placówkach oświatowych na terenie
powiatu lidzbarskiego również
stanowią priorytet i realizowane
są w zależności od potrzeb i możliwości ﬁnansowych. Szkoły corocznie dostosowują systemy szkolenia i kształcenia do potrzeb rynku
pracy oraz pod kątem rozwijania
zainteresowań uczniów.

Stan infrastruktury
drogowej to dla nas
jeden z priorytetów.
Mamy świadomość,
że w wielu miejscach
przydałby się gruntowny
remont, ale nie
sposób zrobić to „od
ręki”, dlatego wciąż
staramy się pozyskiwać
jak najwięcej
funduszy na remonty
i systematycznie
naprawiać nasze
drogi. Realizacja tych
zadań ma przede
wszystkim przyczynić
się do poprawy
bezpieczeństwa ruchu
drogowego, podnieść
standardy techniczne
dróg powiatowych oraz
zapewnić spójność
sieci dróg publicznych
– mówi Jan Harhaj,
Starosta Lidzbarski.
Z uwagi na malejącą ilość uczniów i jednocześnie diametralny
wzrost kosztów utrzymania szkół
i jednostek oświatowych Powiat
Lidzbarski dokonał restrukturyzacji swoich szkół, likwidując
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim,
a włączając uczniów i majątek
szkoły do Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.
Pozwoliło to aby dotychczasowi
pracownicy mieli zapewnioną
pracę, a uczniowie możliwość
kontynuacji nauki. Obiekty infrastruktury szkolnej znajdujące
się przy ulicy Wierzbickiego nadal będą wykorzystywane jako
dodatkowa baza dydaktyczna do
kierunków kształcenia zgodnych
z aktualnym zapotrzebowaniem
rynku pracy. Aby zaoszczędzić na
wydatkach osobowych włączono
obsługę ﬁnansową szkół ponadpodstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ornecie do struktury Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Ornecie, co
pozwoliło na uniknięcie likwidacji etatów. W podobnym modelu

Nowowykonany kompleks boisk i bieżni przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim

funkcjonują szkoły w Lidzbarku
Warmińskim przy zmniejszonym
wymiarze etatowym.
— Robimy wszystko, aby pozyskać jak najwięcej środków z zewnątrz — opowiada Jan Harhaj,
starosta lidzbarski. Pozyskaliśmy
między innymi środki ﬁnansowe
na wyposażenie dwóch pracowni
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim to
jest do pracowni informatyczno
- językowej oraz do wyposażenia
siłowni wewnętrznej, a także do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w celu doposażenia pracowni informatyczno-językowej i geograﬁcznej. Wartość
projektu to około 400 tys. zł.

Zmniejszająca się liczba
mieszkańców
Zmniejszająca się liczba mieszkańców jest zjawiskiem ogólnokrajowym, przez co wyraźnie
widać proces starzenia się społeczeństwa.
Młodzi przedsiębiorcy i kreatywni ludzie nadal wyjeżdżają
z województwa warmińsko-mazurskiego za pracą. Panująca
pandemia pokazała jednak, że
pojawiają się nowe możliwości,
na przykład praca zdalna, która
pozwala na pozostanie w miejscu
zamieszkania i poprawienie sytuacji zawodowej.

Wwojewództwie warmińsko-mazurskim prawie co szósty mieszkaniec ma 65 lat i więcej, tj. 17,7%,
podczas gdy w kraju co piąty.
W związku ze starzeniem się
społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na nowe usługi medyczne,
czyli zakład opiekuńczo-leczniczy
oraz oddział rehabilitacyjny. – Nie
ukrywam, że już poczyniliśmy
wiele działań, aby to zostało uruchomione. Na dzień dzisiejszy
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przebywa 39 pacjentów na
45 możliwych miejsc – kontynuuje starosta.
Te dane pokazują, jak konieczna
i ważna staje się organizacja zajęć
i nowe usługi dla seniorów i osób
z niepełnosprawnościami.

Modernizacja dróg
i naprawa kładek
Kolejne wyzwania to bardzo
dobry stan dróg, bo dobre drogi
to rozwój gospodarczy.
Dzisiejsza trudna sytuacja
finansowa spowodowana napaścią Rosji na Ukrainę, a co za
tym idzie nowa sytuacja geopolityczna i gospodarcza utrudnia
działania, jednak co roku powiat

Służba zdrowia
Powiat Lidzbarski współuczestniczy w dostosowywaniu Szpitala
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Sukcesywnie przekazuje szpitalowi
środki dzięki którym możliwe
były zakupy inwestycyjne takie
jak kamera laparoskopowa, wideoduodenoskop, kardiomonitor,

Nowoczesna pracownia
tomograﬁczna w szpitalu powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
respirator, kolonoskop, pompa
infuzyjna, wyposażenie oddziału
urologicznego (cystoskop, resektor, ureterorenoskop, uretrotom
optyczny, tor wizyjny, laser) oraz
ﬁnansowanie kształcenia średniego personelu medycznego.
— Cały czas prowadzimy działania związane z odtworzeniem
Oddziału Wewnętrznego i zrobimy wszystko, aby był w strukturze
Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim — zapewnia Jan
Harhaj starosta lidzbarski.

Trwają zaawansowane prace nad
drugim etapem przebudowy drogi
Lidzbark Warmiński-Łaniewo
Lidzbarski realizuje inwestycje drogowe.
Aktualnie w trakcie realizacji
są dwie inwestycje: przebudowa drogi powiatowej Lidzbark
Warmiński – Wolnica, jest to
drugi etap inwestycji, oraz przebudowa nawierzchni brukowej
na kostkę betonową przy ul.
Podgórnej w Ornecie. Niedawno zakończono przebudowę
ulicy Warmińskiej w Ornecie i
złożono pięć wniosków o doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych, które czekają na rozstrzygnięcie. Powiat
Lidzbarski ma na uwadze także
remont istniejących kładek na
rzece Łynie.

Nagrody i wyróżnienia
Jednym z ważniejszych wyróżnień przyznanych dla Powiatu Lidzbarskiego w bieżącym roku jest przyznanie dla
urzędu Starostwa Powiatowego
w Lidzbarku Warmińskim Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”.
Certyﬁkat w konkursie otrzymują jednostki, które stosują
wysokie standardy jakościowe
w swojej działalności związanej
z obsługą klienta i świadczeniem
usług publicznych, cechują się

profesjonalizmem i rzetelnością w działaniach na rzecz swoich interesantów zewnętrznych
oraz inwestują we własne zasoby w formach wpływających
w sposób istotny na jakość pracy urzędników.
W październiku tego roku odbędzie się XX, jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.
W ramach tegorocznego Forum
odbędzie się jedenaście konferencji tematycznych. Ponadto
podczas Forum nagrodzone
zostaną JST wyróżnione w rankingach Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Miło
nam poinformować, że Powiat
Lidzbarki znalazł się w pierwszej
piątce w rankingu „Wykorzystanie środków z UE w kategorii
powiaty”. Kwoty wydatkowane
na projekty współﬁnansowane
środkami unijnymi dzielone są
przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie rankingu.
To nie pierwszy raz kiedy samorząd powiatowy został zauważony i wyróżniony przez
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”:
1 w 2020 roku Powiat Lidzbarski zajął II miejsce
w rankingu za „Wykorzystanie środków funduszy z UE
– inwestycje transportowe”
w kategorii powiaty;
1 w 2018 roku Powiat Lidzbarski został nagrodzony dwukrotnie – w kategorii powiaty
w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne
samorządów w latach 2015
– 2017 nasz powiat zajął III
miejsce, w kategorii powiaty
w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne
ﬁnansowane ze środków UE
w latach 2014 – 2017 znalazł
się na II miejscu;
1 w 2017 roku Powiat Lidzbarski zajął II miejsce w rankingu „Wspólnoty” podsumowującym wydatki inwestycyjne
samorządów w latach 2014
– 2016, w kategorii powiaty;
1 w 2016 roku Powiat Lidzbarski zajął I miejsce w rankingu
podsumowującym wydatki
inwestycyjne samorządów
w latach 2013 – 2015 w kategorii powiaty;
1 w 2015 roku Powiat Lidzbarski zajął II miejsce w rankingu podsumowującym wydatki
samorządów ze środków unijnych w latach 2004 – 2014,
w kategorii powiaty.
0$7(5,$3$571(56.,/::/$.
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WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW NA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ W ZŁ
(bez miast na prawach powiatów)

Powiaty

Na 1 mieszkańca w zł

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

Ogółem w zł

2020

2021

2020

2021

88

85

99 207 649

95 404 833

216
184
173
147
119
121
109
104
108
111
109
93
89
86
76
78
60
12
8

214
190
153
149
123
116
114
105
105
95
95
92
90
88
74
73
60
8
6

4 868 702
4 905 207
5 650 759
5 003 983
4 887 896
4 966 826
4 760 886
5 875 833
5 385 254
6 299 318
6 115 414
6 066 470
9 261 188
5 336 093
5 230 772
7 100 469
5 526 654
1 530 604
435 323

4 798 974
5 009 941
4 964 133
5 039 999
4 991 857
4 727 519
4 956 011
5 873 850
5 142 251
5 315 204
5 278 426
5 930 811
9 271 433
5 428 384
5 114 598
6 673 869
5 535 177
997 941
354 454

Wydatki budżetów powiatów*
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową w województwie
warmińsko-mazurskim w 2021 r.
FȍŹȍŰǌ ŹɭŔȥǫơˁɽȇǫ

ȍǫƎ˖ŹŔɭɽȇǫ
ơȍŹȍŰɽȇǫ
¶ȍɽ˖ʋˊȥ

ŹŔɭʋȶɽ˖ˊƃȇǫ

ȍǫƎ˖ŹŔɭɽȇǫ
ơȍŹȍŰɽȇǫ

ȶɽʋɭȸƎ˖ȇǫ

¶ȍɽ˖ʋˊȥ

ǫȝŔˁɽȇǫ

ơȝƃȇǫ
ɢǫɽȇǫ

ȶȍɽ˖ʋˊȧɽȇǫ
ɽ˖ƃ˖ˊƃǫơȧɽȇǫ

ȥȶˁȶȟǫơǿɽȇǫ
ȥǫƎ˖ǫƃȇǫ
Ǝ˖ǫŔȝƎȶˁɽȇǫ

ࠇࠄ

¥Ŕࠀȟǫơɽ˖ȇŔȧƃŔˁ˖ȝ
¶ǌȸȝơȟˁȟȍȥ˖ȝ
ࠈࠂ
ࠀࠄࠀ– ࠁࠀࠃ
ࠀ߿ࠀ– ࠀࠄ߿
߿
ࠄࠀ– ࠀ߿߿
ࠁ߿ࠁ߿ ࠁ߿ࠁࠀ
6 – ࠄ߿

Najwięcej w przeliczeniu na 1 mieszkańca na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową wydatkował powiat węgorzewski (214 zł) i
gołdapski (190 zł).
ࡥŹơ˖ȟǫŔɽʋȥŔɢɭŔˁŔƃǠɢȶˁǫŔʋȸˁ

ơȝƃȇǫ

WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ W ZŁ

ɢǫɽȇǫ

ǫȝŔˁɽȇǫ

ȟɭŰǌȶˁɽȇǫ

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2021 r. powiaty
województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczyły 95,4 mln zł (o 3,8%
mniej niż w 2020 r.). W strukturze wydatków było to 5,5%. W przeliczeniu
na 1 mieszkańca wydatki te wyniosły 85 zł, tj. o 3 zł mniej niż rok wcześniej.

ǌȶȝƎŔɢɽȇǫ
ˁƴǌȶɭ˖ơˁɽȇǫ
ȇƴʋɭ˖ˊȧɽȇǫ
ȶȍơƃȇǫ
ǌǫ˛ˊƃȇǫ

ȶȍɽ˖ʋˊȧɽȇǫ ȟɭŰǌȶˁɽȇǫ

ǌȶȝƎŔɢɽȇǫ
ˁƴǌȶɭ˖ơˁɽȇǫ
ȇƴʋɭ˖ˊȧɽȇǫ
ȶȍơƃȇǫ
ǌǫ˛ˊƃȇǫ

ȶɽʋɭȸƎ˖ȇǫ

Wydatki budżetów powiatów*
na administrację publiczną w województwie
warmińsko-mazurskim w 2021 r.
FȍŹȍŰǌ ŹɭŔȥǫơˁɽȇǫ

ŹŔɭʋȶɽ˖ˊƃȇǫ

(bez miast na prawach powiatów)

ɽ˖ƃ˖ˊƃǫơȧɽȇǫ
ȥȶˁȶȟǫơǿɽȇǫ

Powiaty

ȥǫƎ˖ǫƃȇǫ
Ǝ˖ǫŔȝƎȶˁɽȇǫ

ࠀࠂࠆ

¥Ŕࠀȟǫơɽ˖ȇŔȧƃŔˁ˖ȝ
¶ǌȸȝơȟˁȟȍȥ˖ȝ
ࠀࠄࠄ
ࠀࠅࠀ– ࠀࠇࠁ
ࠀࠃࠀ– ࠀࠅ߿
߿
ࠀࠁࠀ– ࠀࠃ߿
ࠁ߿ࠁ߿ ࠁ߿ࠁࠀ
ࠀ߿ࠄ– ࠀࠁ߿
Na administrację publiczną powiaty w 2021 r. wydały 154,3 mln zł. Było to
o 8,1% więcej niż w roku poprzednim. W strukturze wydatków, wydatki na
administrację publiczną stanowiły 8,9%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca
wyniosły 137 zł, tj. o 11 zł więcej niż w 2020 r.
Najwięcej w przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatkował na administrację
publiczną powiat działdowski (182 zł) i węgorzewski (179 zł).
ࡥŹơ˖ȟǫŔɽʋȥŔɢɭŔˁŔƃǠɢȶˁǫŔʋȸˁ

Na 1 mieszkańca w zł

Ogółem w zł

2020

2021

2020

2021

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

126

137

142 682 278

154 279 523

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

130
157
181
161
146
153
156
155
135
143
119
143
129
117
109
114
104
95
99

182
179
175
172
162
157
154
152
151
150
146
146
134
134
121
118
109
109
105

8 457 464
3 552 112
4 831 567
9 165 228
4 798 049
6 256 341
6 408 877
8 644 999
8 365 173
8 084 165
6 743 289
4 876 013
6 422 973
5 109 758
13 865 144
11 855 540
9 628 965
6 583 423
9 033 198

11 702 575
3 999 148
4 608 737
9 736 549
5 254 526
6 379 391
6 274 591
8 443 717
9 246 615
8 379 294
8 163 666
4 952 579
6 572 977
5 836 921
15 502 414
12 117 044
10 105 298
7 471 059
9 532 422
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Liczba centrów, domów kultury, klubów i świetlic
w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
Centra kʠȍʋʠɭy, domˊǫȶɾrodki kʠȍʋʠɭˊ
orŔ˖ȇȍʠby i ɾwietlice to instˊʋʠƃǿơzaǿȟʠǿŰcơɽǫƴ
ɢȶɢʠlaryzŔƃǿŰkʠȍʋʠɭy, zwȝaszczŔˁɾrodowiskʠ
lokalnym. W 2021 r. na terơȥǫơˁȶǿơˁȷƎ˖ʋwa
dziaȝaȍȥȶɾƄɢrowadziȝo 151 tego tˊɢʠɢlacówek,
ȝŰƃ˖ȥǫơˁ97 gminach (83,6% ogȷȝʠǌȟǫȥ
w tym naǿˁǫƴcơǿˁǌȟǫȥŔƃǠˁǫơǿɽȇǫƃǠeǫ˛ycko
i Dziaȝdowo.
Udziaȝɢlacówek kʠȍʋʠɭˊˁȶgȷȍȥơǿȍǫƃ˖Źǫơɢlacówek
w kraǿʠˁˊȥǫȷsȝࠂࠇहǫʠɢlasowaȝˁȶǿơˁȷƎ˖ʋˁȶ
na 14 pozyƃǿǫˁPolsce przed ɾˁǫƴtokrzyskim
ǫȍʠŹʠɽȇǫȟࡲ¥aǿˁǫƴcơǿɢlacówek dziaȝaȝo
ˁˁȶǿơˁȷƎ˖ʋˁǫơȟŔȝȶɢȶȍɽȇǫȟǫɾlŰskim.

GMINY WIEJSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

17
17

151

7
1
brak placówek

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
burmistrz Giżycka

Ta informacja jest bardzo budująca i świadczy o dużej aktywności mieszkańców Giżycka
w tej dziedzinie. To bardzo istotne, zwłaszcza w popademicznych czasach, czasach izolacji, osłabiania się relacji
społecznych i zamrożenia branży. Cieszę się, że Giżycko jest
jednym z najlepszych, ale też nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Przypomnę, że jesteśmy w fazie przedprojektowej
nowego obiektu, jakim ma być Centrum Pokoleń na obszarze kina „Fala”, planujemy otwarcie Miejskiej Galerii Sztuki,
Giżyckiego Archiwum Cyfrowego w kamieniczce na ul. Warszawskiej, a poza tym na Placu Grunwaldzkim trwa budowa
wyjątkowego obiektu w schronie. To co prawda inwestycja
prywatna, ale znakomicie wpisze się w kulturalną tkankę
miasta. W nowej perspektywie środków UE postaramy się
też o wsparcie organizacji muzeum w Giżycku. Jeżeli nawet
tylko część tych zamierzeń się zrealizuje w ciągu najbliższych 5 lat, to Giżycko powinno na stałe zająć zaszczytne
miejsce wśród najlepszych samorządów. Nie można też pominąć ogromnej roli Państwowej Szkoły Muzycznej, która
wraz z nowa salą stałą się kolejnym centrum kultury oraz o
paraﬁach, w tym Paraﬁi Ewangelicko – Augsburskiej, która
gości wiele wydarzeń kulturalnych, w tym cyklicznych jak
wakacyjne koncerty organowe i kameralne. Życzmy sobie
zatem dalszego powodzenia.

Grzegorz Mrowiński
burmistrz Działdowa

Duża dostępność miejsc świadczących
bezpłatne usługi kulturalne oraz opiekuńczo-wychowawcze pełni niezwykle ważną rolę
dla lokalnej społeczności. Widzimy, jak podnosi to poziom
aktywności obywatelskiej, rozwoju i współdziałania mieszkańców Działdowa.
W Gminie – Miasto Działdowo szczególnie zwracamy uwagę
na zapewnienie tego typu usług wszystkim grupom wiekowym, uwzględniając jednocześnie ich rozmaite potrzeby.
Znakomicie działa na tym polu nasza Miejska Biblioteka
Publiczna, która organizuje kluby hobbystyczne, kursy, wydarzenia skierowane do wszystkich mieszkańców. Kluby Seniora
zapewniają możliwość pobytu dziennego osobom starszym,
a ponieważ posiadają właściwe wyposażenie oraz zaplecze
techniczne, bez ograniczeń korzystają z nich również osoby
niepełnosprawne. W ostatnich latach jako Gmina wykonaliśmy kilka ważnych inwestycji, które podniosły poziom usług
centrów kultury, m. in. przywrócenie kina w Miejskim Domu
Kultury oraz rewitalizacja gotyckiej części zamku krzyżackiego, w który mieści się wystawa Muzeum Pogranicza. Świetlice
środowiskowe są z kolei prowadzone przez organizacje pozarządowe, które jako samorząd również staramy się wspierać
ﬁnansowo i współpracować z nimi.

Giżycko (2)
Działdowo (2)
Łukta (2)
Olsztyn (1)
Bartoszyce (2)
Grunwald (2)
Kruklanki (2)
Kowale Oleckie (2)
Dubeninki (2)
Górowo Iławeckie (1)
Kętrzyn (1)
Elbląg (1)
Jonkowo (2)
Bartoszyce (1), Bisztynek (3), Sępopol (3),
Braniewo (1), Frombork (3), Lelkowo (2),
Pieniężno (3), Działdowo (1),
Iłowo-Osada (2), Lidzbark (3),
Płośnica (2), Godkowo (2), Młynary (3),
Pasłęk (3), Tolkmicko (3), Ełk (1), Ełk (2),
Kalinowo (2), Prostki (2), Stare Juchy (2),
Giżycko (1), Miłki (2), Ryn (3), Wydminy (2),
Iława (1), Lubawa (1), Iława (2), Kisielice (3),
Susz (3), Zalewo (3), Barciany (2),
Korsze (3), Reszel (3), Srokowo (2),
Lidzbark Warmiński (1),
Lidzbark Warmiński (2),
Orneta (3), Mrągowo (1), Mikołajki (3),
Piecki (2), Sorkwity (2), Janowiec
Kościelny (2), Janowo (2), Kozłowo (2),
Nidzica (3), Nowe Miasto Lubawskie (1),
Biskupiec (2), Nowe Miasto Lubawskie (2),
Olecko (3), Świętajno (2), Wieliczki (2),
Barczewo (3), Biskupiec (3),
Dobre Miasto (3), Dywity (2),
Gietrzwałd (2), Jeziorany (3), Kolno (2),
Olsztynek (3), Purda (2), Stawiguda (2),
Ostróda (1), Dąbrówno (2), Małdyty (2),
Miłakowo (3), Miłomłyn (3), Morąg (3),
Ostróda (2), Biała Piska (3), Orzysz (3),
Pisz (3), Ruciane-Nida (3), Szczytno (1),
Dźwierzuty (2), Jedwabno (2), Pasym (3),
Rozogi (2), Świętajno (2), Wielbark (3),
Banie Mazurskie (2), Gołdap (3),
Budry (2), Pozezdrze (2), Węgorzewo (3)

2020
158

2021
151

17
13
8
7
5
6
3
3
3
2
2
2
2
1

17
13
7
6
5
3
3
3
3
2
2
2
1
1
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WARMIA I MAZURY
- ZDRÓJ

Fot. Ianu Arius – stock.adobe.com

CZY WARMIA I MAZURY BĘDĄ STAŁY UZDROWISKAMI? NA RAZIE W REGIONIE MAMY TYLKO JEDNO
UZDROWISKO W GOŁDAPI, ALE INNE MIASTA I GMINY IDĄ TYM ŚLADEM. SAMORZĄDY WIDZĄ W TYM SPOSÓB
NA ROZWÓJ I PRACĘ DLA MIESZKAŃCÓW.

Uzdrowiska mocną stroną
Warmii i Mazur, a dlaczego
nie? Region posiada wszelkie walory i predyspozycje do
budowania bazy uzdrowiskowej, która idealnie wpisuje się
w przyjętą pod koniec sierpnia
nową inteligentną specjalizację regionu „zdrowe życie”.
W Polsce jest 45 miejscowości
mających status uzdrowiska,
w tym w Gołdap (uzdrowisko
borowinowo-klimatyczne). To
jak na razie jedyne uzdrowisko na Warmii i Mazurach, ale
rośnie liczba gmin, które chcą
być uzdrowiskami. O status
kurortu zabiegają Miłomłyn,
Lidzbark Warmiński i gmina
Górowo Iławeckie oraz From-

bork. Wszystkie miejscowości
mają status obszaru ochrony
uzdrowiskowej.
W lutym 2020 roku sejmik
województwa uchwalił strategię rozwoju województwa do
2030 roku. Dokument zakłada działania i inwestycje, które
przyczynią się do uzyskania statusu uzdrowiska przez miasta
mające obecnie status obszaru
ochrony uzdrowiskowej.
Status obszaru ochrony uzdrowiskowej to początek długiej
drogi do określenia „zdrój”,
jakim dziś w swoim logo może
się pochwalić Gołdap, która jest
uzdrowiskiem już dwadzieścia
dwa lata. Gmina cały czas tworzy infrastrukturę uzdrowisko-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

wą pod kątem pensjonariuszy,
wykorzystując tu w ogromnej
mierze fundusze europejskie.
— Ostatnie lata to głównie
inwestycje skierowane na
stworzenie konkretnej i kompleksowej oferty turystyczno-uzdrowiskowej dla mieszkańców i turystów — mówi
Joanna Łabanowska, zastępca
burmistrza Gołdapi. — Wysiłek
ten był wspierany aktywnością
w pozyskiwaniu zewnętrznych
środków finansowych, dzięki
którym zbudowano od podstaw park zdrojowy z tężniami i pijalnią wód mineralnych
oraz leczniczych. Stworzono
również dogodne warunki inwestycyjne.

Jak dodaje wiceburmistrz
Łabanowska, przyszłym inwestorom gmina oferuje przede
wszystkim kilkanaście hektarów
gruntów, uzbrojonych w pełną
infrastrukturę techniczną, położonych nad jeziorem Gołdap,
w streﬁe „A” ochrony uzdrowiskowej. Tu gmina Gołdap kończy zagospodarowywanie dzielnicy uzdrowiskowej. Powstały:
pijalnia wód mineralnych i leczniczych, Park Zdrojowy, promenada biegnąca wzdłuż całej
dzielnicy uzdrowiskowej, aleje
spacerowe, drogi rowerowe,
molo i czwarte w Polsce tężnie.
Choć Gołdap od dawana jest
uzdrowiskiem, to cały czas inwestuje w budowa infrastruk-

tury pod katem uzdrowiska.
W trakcie jest inwestycja związana z dokończeniem budowy
zakładu przyrodoleczniczego.
Miasto przygotowuje się do
realizacji kolejnych przedsięwzięć takich jak: budowa ciągu
pieszo-rowerowego nad jeziorem Gołdap z miejscem obsługi
rowerzystów czy rozwój naszej
bazy do obsługi kamperów przy
plaży miejskiej
Teraz powinno być też łatwiej
o unijne wsparcie na budowę
infrastruktury uzdrowiskowej.
Warmia i Mazury mają bowiem
kolejną już czwartą inteligentną
specjalizację „zdrowe życie”.
I jak tłumaczy Zarząd Województwa podstawą jej przyjęcia
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jest wyjątkowy potencjał nieskażonego środowiska Warmii
i Mazur i działające w regionie
unikalne podmioty gospodarcze
rozwijające się w sektorze związanym z usługami medycznymi
i okołomedycznymi.
— Jest to kolejny etap naszego rozwoju — podkreśla Miron
Sycz, wicemarszałek województwa. — Wszystkie te działania
wpisują się w strategię społeczno-gospodarczą, która kilka lat
temu została przez nas przyjęta. „Zdrowe życie” to również
szansa na powstanie kolejnych
w naszym województwie uzdrowisk, których przecież jeszcze
do niedawna u nas nie było.
A przecież należymy do najbardziej czystych regionów nie tylko
w Polsce. Na razie mamy jedno
uzdrowisko, ale inni chcą iść tą
drogą, bo samorządowcy widzą
w tym sposób na rozwój i pracę
dla mieszkańców.

Miłomłyn chce leczyć borowiną. Ma już część infrastruktury,
choćby leśny park uzdrowiskowy,
tężnie solankowe.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planami, to może już niedługo
uzdrowiskiem zostanie Lidzbark
Warmiński, który chce klimatem
oraz wodami wysokozmineralizowanymi i solankowymi leczyć
kuracjuszy. Czego jeszcze brakuje,
żeby miasto stało się uzdrowiskiem.

Nieodłącznym elementem
infrastruktury uzdrowiskowej
jest sanatorium, zakład przyrodoleczniczy.
— Ktoś to musi wybudować,
potrzebny jest inwestor, którego szukamy — mówi Stanisław
Siwkowski, burmistrz Miłomłyna, który stara się o status
uzdrowiska. — Jesteśmy „zielonymi płucami” Polski i w tym
kierunku musimy się rozwijać,
bo kopalni węgla tu nie zbudujemy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

— Szpitala uzdrowiskowego.
Jest inwestor, ma pozwolenie
na budowę, ale nie zaczął jeszcze
prac. Mamy deklaracje, że w tym
roku ruszą roboty — mówi Jacek
Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
Inwestycja powinna zakończyć
się w przyszłym roku. I wtedy,
jak już jest możliwość świadczenia usług lecznictwa uzdrowiskowego, miasto będzie mogło

złożyć wniosek o status uzdrowiska.
Co przełoży się na lokalny rynek
pracy, podniesie jakość i atrakcyjność oferowanych miejsc pracy.
A w połączeniu z nową specjalizacją regionu „zdrowym życiem”,
możliwość rozwijania turystki
uzdrowiskowej, rehabilitacyjnej. — Popyt na tego rodzaju
usługi rośnie — zauważa burmistrz Wiśniowski.

Swoją szansę w byciu gminą
uzdrowiskową widzi też Górowo Iławeckie, bo byłoby to też
nawiązanie do pewnej tradycji,
bowiem w Prusach Wschodnich
były miasta zdrojowe, uzdrowiska.
— Starania o bycie uzdrowiskiem rozpoczęliśmy w 2015
roku — przypomina Bożena
Olszewska-Świtaj, wójt gminy Górowo Iławeckie.— Musi
jeszcze powstać zakład przyrodoleczniczy, którego budowa trwa. Powinien powstać do
końca 2023 roku.
Co da gminie status uzdrowiska? — To szansa no to, żeby ta
część regionu stała się solidnym
zapleczem turystyki leczniczej
i rehabilitacji, bo przecież mamy
w Górowie Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny — dodaje wójt
Olszewska-Świtaj.
Gminy Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński,
Frombork i Miłomłyn założyły Stowarzyszenie Uzdrowisk
Warmii i Mazur, które ma na
celu podejmowanie wspólnych
działań dla rozwoju obszarów
uzdrowiskowych.
— Dzięki uzdrowisku miasto
buduje swoją markę, prestiż
i promocję — podkreśla wiceburmistrz Gołdapi Joanna
Łabanowska. — Gołdap jest
przykładem, że Warmia i Mazury-Zdrój to nie tylko kolejne
hasło, ale konkretny pomysł na
biznes i sukces.
Andrzej Mielnicki
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