Czcigodni Księża, wielce szanowne Panie i wielce szanowni Panowie, drodzy Seniorzy, drogie Koleżanki
i drodzy Koledzy, szanowni Samorządowcy, drodzy Współpracownicy!
Spotkanie noworoczne to okoliczność do podsumowania minionego roku i przedstawienia planu
działań na przyszłość. Rok 2017 był kolejnym rokiem ciężkiej, sumiennej pracy i konsekwentnego
dążenia do wyznaczonych celów. Nie sposób zaprezentować dziś wszystkich naszych zeszłorocznych
osiągnięć, ale pozwolą Państwo, że opowiem o trzech najważniejszych i przełomowych dla dalszego
rozwoju gminy inwestycjach.
Pierwszą jest budowa dróg w Mszanowie o łącznej długości ponad 2,5 km. Miejscowość tę cechuje
duży potencjał rozwojowy. Od czasów średniowiecza istniał tu folwark wraz z gorzelnią, który w okresie
międzywojennym przekształcono na majątek ziemski. Jego ostatnim właścicielem był Jan
Graduszewski. Po wojnie majątek ten znacjonalizowano i wykorzystano do utworzenia Państwowego
Gospodarstwa Rolnego. To właśnie w okresie PRL-u miejscowość zanotowała największy rozkwit:
wówczas liczba mieszkańców zwiększyła się z kilkudziesięciu do kilkuset oraz powstała zabudowa
mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna. Wtedy też wystąpiła potrzeba utwardzenia dróg osiedlowych. W
III Rzeczypospolitej na bazie dawnego PGR-u powstały zakłady przemysłowe Kompasz i Humdrex, a
budynek biurowca zaadaptowano na urząd gminy. Mieszkańcom coraz bardziej doskwierał jednak brak
utwardzonych dróg. Czekali na nie przede wszystkim pracownicy dawnego PGR-u i utworzonych
później przedsiębiorstw, którzy przy ogromnym poświęceniu wybudowali tu swoje domy albo wykupili
mieszkania. Zadośćuczyniliśmy tej długo oczekiwanej przez naszych mieszkańców potrzebie w
ubiegłym roku. Inwestycja będzie jeszcze kontynuowana i z pewnością da możliwość dalszego rozwoju
tej pięknej podmiejskiej miejscowości. Pierwsze symptomy rozwojowe już są. W tym roku ruszy
budowa dwóch budynków wielorodzinnych, w których docelowo znajdzie się 60 mieszkań.
Optymizmem napawa również fakt, że miejscowość wraca do dawnej świetności gospodarczej. Na
bazie upadłego w 2009 roku zakładu Humdrex oraz w jego sąsiedztwie powstało wiele nowych
przedsiębiorstw.
Drugą ubiegłoroczną inwestycją jest budowa dróg w Pacółtowie i Bagnie. W pierwszym przypadku
wybudowano drogę, która otworzy ogromną perspektywę rozwojową dla budownictwa
mieszkaniowego, tuż przy granicy z miastem, a w drugim – drogę umożliwiającą najkrótszy dojazd do
Iławy dla mieszkańców Bagna i Gryźlin oraz dojazd do terenów inwestycyjnych.
Trzecią inwestycją jest remont generalny budynku mieszkalnego Nawra 44. Za środki pozyskane z
KOWR-u udało się znacząco poprawić warunki bytowe sześciu rodzinom, w tym jednej ośmioosobowej.
Był to istotny krok naprzód w kierunku wsparcia rodzin wielodzietnych i zapewnienia najbiedniejszym
rodzinom godnych warunków egzystencjalnych.

Szanowni Państwo!
W 2017 roku na realizację zadań gminnych wydatkowaliśmy ponad 43 mln zł, w tym na inwestycje –
ponad 8 mln zł. Wykonaliśmy przeszło 77 mniejszych i większych zadań inwestycyjnych. Głównie
budowaliśmy drogi, bo tego najbardziej oczekują od nas mieszkańcy, ale również zapewniliśmy wysoki
poziom realizacji zadań w dziedzinie oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, kultury i sportu. W
coraz większym zakresie realizujemy politykę senioralną. Nasze osiągnięcia są zauważane i doceniane.
Z rąk marszałka Gustawa Marka Brzezina otrzymaliśmy nagrodę Złote Runo za największe w
województwie warmińsko-mazurskim wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca. Inwestujemy
najwięcej w województwie, choć mamy w nim jedne z najniższych dochodów podatkowych. Wysoki
poziom wydatków inwestycyjnych to w naszych przypadku stały trend, który utrzymujemy od 2012

roku, zachowując jednocześnie bezpieczny poziom zadłużenia. Kolejnym ubiegłorocznym
wyróżnieniem było 10. miejsce w rankingu Gospodarny Samorząd za najlepiej zarządzany budżet.
Maksymalnie wykorzystujemy możliwości absorbowania środków unijnych. W poprzedniej
perspektywie budżetowania unijnego byliśmy w naszym województwie liderem, jeśli chodzi o
korzystanie ze środków z PROW-u, i wszystko wskazuje na to, że w bieżącej perspektywie również nim
będziemy. Wśród gmin wiejskich naszego województwa inwestujemy najwięcej, dzięki czemu mamy
najszybsze tempo rozwoju.

Proszę Państwa!
Dziesięć lat temu – w tym samym miejscu, w tych samych okolicznościach – mój poprzednik wójt
Roman Trąpczyński, podsumowując swoje osiągnięcia, powiedział niezwykle skromnie, że nie są one
zasługą wójta, ale radnych, sołtysów i mieszkańców. Ja myślę podobnie.
Nie byłoby tych wszystkich osiągnięć, gdybyśmy wcześniej nie zbudowali profesjonalnego, zgranego
zespołu młodych urzędników, którzy poradzili sobie nie tylko z realizacją tak dużej liczby zadań, ale
również z dodatkową pracą nad wdrożeniem chociażby reformy oświaty i zabieganiem o środki
zewnętrzne na kolejne inwestycje. Nade wszystko nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie dobra,
konstruktywna współpraca wójta, radnych, sołtysów i samych mieszkańców. To jest nasza siła, która
pozwala nam osiągać sukcesy. Na początku mojego urzędowania zadeklarowałem, że będę wójtem
wszystkich mieszkańców, gotowym w interesie gminy Nowe Miasto Lubawskie współpracować z
każdym, i tę deklarację podtrzymuję. Chciałbym w tym miejscu podziękować kliku zacnym osobom
spoza gminy, z różnych ugrupowań politycznych, które zasłużyły się w ostatnim czasie dla naszej gminy:
1. wojewodzie Arturowi Chojeckiemu i marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi za
skuteczną i efektywną współpracę w bieżącej kadencji,
2. dyrektorowi KOWR-u Grzegorzowi Kierozalskiemu i wiceministrowi Zbigniewowi Babalskiemu
za wspieranie działań na rzecz poprawy warunków bytowych mieszkańców byłych PGR-ów
(tylko w ubiegłym roku na realizację tych zadań otrzymaliśmy prawie milion złotych
bezzwrotnej dotacji),
3. byłemu senatorowi Stanisławowi Gorczycy, z którym zaczynaliśmy ministerialną walkę o
budowę chodnika przy drodze krajowej w Bratianie, oraz byłemu wiceministrowi
infrastruktury Jerzemu Szmitowi za niezwykle ważną dla nas decyzję o sfinansowaniu i
wykonaniu tej inwestycji,
4. Zbigniewowi Ziejewskiemu za skuteczne wspieranie naszych starań w pozyskiwaniu środków
na budowę niektórych dróg gminnych.
Wspominając miniony rok, pragnę także podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za to, co
zbudowali w naszej gminie, lokalnym liderom, społecznikom za wszelkie bezinteresowne inicjatywy,
działania i przedsięwzięcia, które służyły dobru wspólnemu, strażakom ochotnikom za ofiarną służbę,
nauczycielom i pedagogom za trud włożony w edukację i wychowanie naszych dzieci i młodzieży,
pozostałym pracownikom podległych gminie jednostek za efektywne wypełnianie obowiązków oraz
księżom za dbanie o wartości i odpowiedni stan ducha naszej gminnej wspólnoty.

Szanowni Państwo!
Rok 2018 dla gminy NML jawi się równie obiecująco. Wybudujemy stację uzdatniania wody i
zmodernizujemy sieć, by poprawić jakość wody z publicznego wodociągu, w Gwiździnach zrealizujemy

dużą inwestycję drogową oraz mniejsze w kilku innych miejscowościach, przeprowadzimy remont i
termomodernizację szkoły w Skarlinie, wybudujemy ścieżkę rowerową z Bratiana do Radomna.
Będziemy partycypować w kosztach modernizacji drogi powiatowej Nowy Dwór Bratiański – Lekarty –
Skarlin. Zamierzamy realizować w bieżącym roku jeszcze wiele innych inwestycji w sumie za ponad 12
mln zł.

W nowym roku życzę mieszkańcom i zebranym tu dostojnym gościom wszelkiej pomyślności, licznych
sukcesów, realizacji zamierzeń i planów, a przede wszystkim zdrowia!

