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4 kwietnia 2021 roku będziemy świętować 450-lecie nadania praw miejskich Miastu Węgorzewo. 
Ten wspaniały jubileusz zachęca nas do zastanowienia się nad przyszłością naszej Gminy. Liczba 
mieszkańców z roku na rok maleje. Są nam potrzebne konkretne działania, aby młodzież 
wyjeżdżająca z naszego terenu w celu kontynuowania edukacji miała powód do powrotu.   

Węgorzewo jako północna Brama Wielkich Jezior Mazurskich powinno dążyć do swoich 
historycznych korzeni stawiając na rozwój turystyki, ponieważ jest to jedna z głównych szans 
stworzenia atrakcyjnych miejsc pracy w naszym mieście. Uważam, że głównymi celami jakie 
powinny nam przyświecać, aby Gmina Węgorzewo mogła się rozwijać to remont Placu Wolności, 
obszaru między pocztą a zamkiem, budowa ścieżek rowerowych, rozwój szlaków żeglarskich  
oraz kajakowych.  

W kwietniu 2021 roku mija również połowa kadencji samorządu. W związku z tym nadszedł czas 
na małe podsumowanie. W ciągu mijających dwóch i pół roku udało nam się zrealizować kilka 
inwestycji na terenie naszego okręgu: 

• remont ul. Struga; 

• wymiana nawierzchni części ul. Słowackiego; 

• remont ul. Nabrzeżnej; 

• budowa oświetlenia na ul. Żeglarskiej; 

• wymiana oświetlenia na LED.  
Są to przedsięwzięcia ułatwiające życie oraz poprawiające bezpieczeństwo mieszkańcom. 
Zachęcam każdego z Państwa do zgłaszania swoich wniosków oraz spraw związanych 
z bieżącym funkcjonowaniem Gminy. 

Jako Radny miałem lub nadal mam zaszczyt pracować w różnych zespołach oraz zająć 
się następującymi inicjatywami: 

• Przewodniczący Społeczno-Artystycznej Rady Programowej WCK; 

• Członek Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora WCK; 

• Delegat Gminy Węgorzewo w Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza; 

• Członek Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięzcy w konkursie na opracowanie 
projektu graficznego logo z okazji Jubileuszu 450-lecia Miasta Węgorzewa; 

• Członek komitetu organizacyjnego obchodów 450-lecia Miasta Węgorzewa; 

• Współorganizacja "Kina letniego", "Sprzątania świata" oraz "Zakończenia wakacji" 
przy Ekomarinie Węgorzewo; 

• Organizacja spotkania z mieszkańcami. 

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za współpracę oraz każdy telefon, sprawę jaka została 
powierzona na moje ręce. Liczę, że za kolejne dwa i pół roku będziemy mogli dumnie spojrzeć  
na wykonaną pracę. Życzę każdemu z nas, aby kolejne nadchodzące półwiecze istnienia naszego 
miasta było powodem do dumy oraz czasem rozwoju gospodarczego i społecznego.  

 

Z wyrazami szacunku 


