
Drodzy Państwo! 

W gminie Nowe Miasto Lubawskie od wielu lat organizujemy spotkania noworoczne, 

które są najlepszą okazją do podsumowania minionego roku i złożenia podziękowań. 

 

Drodzy Państwo! 

Miniony rok obfitował w inwestycje oraz inicjatywy społeczne. Uczyniliśmy kolejny 

duży krok w dziele poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Było to możliwe dzięki 

współpracy bardzo wielu osób i instytucji – przede wszystkim dzięki współpracy 

mieszkańców i władz gminy, ale także dzięki bardzo dobrej współpracy władz gminy z 

władzami oraz instytucjami województwa, powiatu i sąsiednich gmin. Z całą pewnością tak 

duży postęp w rozwoju gminy był możliwy również dzięki skutecznie pozyskanym środkom 

zewnętrznym, w szczególności z Unii Europejskiej. Koniec minionego roku to też koniec 

możliwości realizacji inwestycji ze starej perspektywy finansowej za lata 2007–2013. Można 

śmiało powiedzieć, że gmina Nowe Miasto Lubawskie maksymalnie wykorzystała możliwość 

absorbcji środków unijnych w relacji do swojego potencjału finansowego. Potwierdzają to 

wysokie miejsca w licznych rankingach. Nasza gmina zajęła 99. miejsce na 2479 gmin 

badanych w zestawieniu pod względem wartości zrealizowanych projektów unijnych na 

terenie danej jednostki terytorialnej. Za nami uplasowały się pozostałe gminy powiatu. 

Razem z trzema innymi gminami powiatu nowomiejskiego pozyskaliśmy najwięcej w 

województwie warmińsko-mazurskim środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 

ostatnich latach regularnie zajmujemy czołowe miejsca w rankingach programów 

finansujących budowę gminnych dróg. 

Zapewniam, że lata 2010–2020 będą najlepszą dekadą w rozwoju gminy! I 

gwarantuję, że nie prześpimy najbliższych kilku lat, że zrobimy wszystko, by ten cel osiągnąć. 

Ale do tego potrzebne jest wsparcie mieszkańców, szczególnie w trudnych momentach. 

Przypomnę, że w pierwszych miesiącach minionego roku opozycja niepogodzona z przegraną 

w wyborach prowadziła – na niespotykaną dotychczas skalę – destrukcję pracy rady gminy, a 

wójt i radni marnotrawili energię na dementowanie pomówień i nieuzasadnionych oskarżeń. 

Te działania nie miały nic wspólnego z odpowiedzialną i uczciwą krytyką, która jest jednym z 

wyznaczników demokratycznego państwa. W tym miejscu pragnę podziękować za rozsądek 

radnych i liczne głosy wsparcia, które otrzymywałem w trudnym dla mnie momencie. Dziś 

potrzebna jest ciężka praca każdego z nas, dzień po dniu, byśmy w 2020 roku mogli się 



cieszyć z najlepszej w historii gminy dekady pod względem rozwoju. Za osiągnięcie tego celu 

w pełni odpowiadam, ale proszę także mieszkańców o zrozumienie i wsparcie działań władz 

gminy. Działań przemyślanych i rozsądnych, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój, a 

nie tylko aktywności w ramach jednej dziedziny. 

 

Szanowni Państwo! 

W 2015 roku konsekwentnie osiągaliśmy cele wyznaczone na bieżącą kadencję. 

Jednym z ważniejszych zadań była budowa na dużą skalę dróg wewnętrznych, zwanych 

osiedlowymi. To zadanie będziemy kontynuować, by do końca kadencji utwardzić większość 

tych dróg. 

Zapraszam wszystkich Państwa do obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej 

bilansu działalności gminy w minionym roku. Opowiem Państwu o tym, gdzie 

wybudowaliśmy nowe drogi osiedlowe, i o wielu innych nowych inwestycjach. Przypomnę 

również najważniejsze działania kulturalno-społeczne. 


