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Bezpieczeństwo na drodze krajowej 51
W dniu 18 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Dywity z inicjatywy Wójta Gminy Dywity Jacka Szydło odbyło się spotkanie
reprezentantów lokalnych samorządów oraz wybranych przedstawicieli służb i straży poświęcone bezpieczeństwu na
drodze krajowej nr 51 na odcinku od Olsztyna do przejścia granicznego w Bezledach. Efektem spotkania jest wspólnie
wypracowane Stanowisko samorządów lokalnych w sprawie bezpieczeństwa na Drodze Krajowej nr 51.
Uczestnicy spotkania liczą na to, że silna grupa przedstawicieli samorządów lokalnych, podpisujących się pod sformułowanym stanowiskiem, skłoni zarządcę drogi, którym
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Olsztynie, do podjęcia przerwanych działań mających nacelu modernizację drogi, a także zmniejszenie ilości miejsc
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu i pieszych na wskazywanym jej odcinku.
Głównym adresatem podpisanego stanowiska jest Mirosław
Nicewicz Dyrektor GDDKiA odział w Olsztynie. Ponadto stanowisko zostało przesłane do pani Elżbiety Bieńkowskiej – Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, pana Mariana Podziewskiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, pana Jacka
Protasa - Marszałka Województwa w celu potraktowania modernizacji drogi krajowej nr 51 w opracowywanych dokumentach strategicznych i planistycznych, stosownie do roli, jaką
ona pełni w skomunikowaniu północnej części regionu.
Stanowisko samorządowców poparli również uczestnicy
VI Forum Przedsiębiorców, które 28 lutego odbyło się w Dywitach. Uczestnicy zasugerowali również możliwość zbierania
podpisów wśród mieszkańców gmin pod petycją związaną
z koniecznością modernizacji obecnie istniejącej DK 51 w celu
poprawy bezpieczeństwa.
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Na zaproszenie Wójta Gminy Dywity Przedsiębiorcy z Dywit
spotkali się na VI Forum Przedsiębiorców

Foto: KZ

To cykliczne spotkania przedstawicieli lokalnego biznesu z władzami gminy z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Oprócz przedsiębiorców na spotkaniu obecni byli m.in. starosta olsztyński Mirosław Pampuch,
którego potem zastąpiła wicestarosta Izabela Smolinska-Letza,
senator, rektor UWM prof. Ryszard Górecki.
Po krótkim powitaniu przez Wójta Gminy Dywity Jacka Szydło
uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach,
mini koncertem uświetnili piątkowe spotkanie. Kwartet młodych
artystów w składzie akordeon, flet, wiolonczela i gitara prezentował krótkie utwory, w tym popularne Libertango, wzbudzając
szczere uznanie „technokratycznej” z założenia publiczności.
Drugim sympatycznym akcentem spotkania było wręczenie
„Warmianek” – nagród za działalność na rzecz mieszkańców
gminy. Dużą „Warmiankę” dla Osobowości Roku otrzymał dr
Stanisław Niepsuj, znany lekarz, specjalista chirurgii ogólnej
i onkologicznej, a także – co już jest mniej znane – pierwszy po
transformacji ustrojowej przewodniczący Powiatu Olsztyńskiego.
Dziękując za nagrodę przypomniał, że w latach 60. ubiegłego
wieku pojawił się z żoną w nieznanej sobie i zaniedbanej wsi,
gdzie stworzył ośrodek zdrowia. Musiał wówczas wykazać się
swoistą jak na tamte czasy przedsiębiorczością, by załatwić przeniesienie przychodni do cywilizowanych warunków w nowych pomieszczeniach. Potem jego małżonka zajęła się ośrodkiem, a dr
Niepsuj ruszył na medyczny „podbój Olsztyna”.
Trzy Małe „Warmianki” otrzymali przedsiębiorcy z Dywit od lat
wspierający imprezy gminne: Marian i Grzegorz Obuchowiczowie, Ryszard Grabowski i Andrzej Strot. Z kolei sekretarz gminy
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Daniel Zadworny przypomniał o zdobyciu przez Dywity złotej
statuetki Gmina Fair Play. Poinformował również, że nagrodę
Przedsiębiorca Fair Play otrzymał Dariusz Jastrzębski.
Wójt Gminy przedstawił bieżącą sytuację gminy. Przedstawiając plan budżetu na rok 2014 zaznaczył, że miejscowi
przedsiębiorcy generują 10 procent dochodu gminy, co w 2013
r. przełożyło się na ponad 4,2 mln zł. W sumie jest ich blisko
tysiąc, prowadząc różnego rodzaju firmy, od gastronomicznych
poprzez drukarskie do budowlanych i farmaceutycznych.
Urząd Gminy Dywity udostępnia kolejne tereny pod inwestycje zarówno w samych Dywitach, jak i np. w Spręcowie. Przyjazną politykę wobec przedsiębiorców wiele firm już przekuło
na swój sukces. Taką firmą jest np. Laboratorium Galenowe
Olsztyn, które w 2005 roku przeniosło swoją siedzibę z miasta
wojewódzkiego do nowoczesnego zakładu w sąsiednich Dywit
i – jak zapewnia prezes Urszula Lech – znalazło tu znakomite
warunki do rozwoju. Jest to jedyne w tej części kraju przedsiębiorstwo farmaceutyczne wytwarzające blisko 100 gatunków
leków, w tym popularne lekarstwa na różnego rodzaju bóle,
maści, a także składniki diety. W ciągu ostatnich lat firma wdrożyła trzy duże projekty unijne na blisko 9 mln zł, dzięki czemu
wprowadziła do produkcji nowe lekarstwa i utworzyła 40 dodatkowych miejsc pracy, w sumie dochodząc do 100-osobowego
zatrudnienia.
Wsparcie unijne jest bardzo ważne dla przedsiębiorców z
Dywit, dlatego z dużym zainteresowaniem zostało przyjęte wystąpienie pani Marioli Stefaniak z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która przedstawiła założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

