


 











Program Komitetu Wyborczego  Wyborców

Samorządowe "UGRUPOWANIE  LOKALNE" "UL"
      Jesteśmy bezpartyjnym ugrupowaniem lokalnym Powiatu Działdowskiego, powołanym dla 
rozwiązania problemów lokalnych tu i teraz oraz projektowania kierunków rozwojowych naszej „Małej 
Ojczyzny”.  
Chcemy, aby samorząd powiatowy stał się jednostką Kontroli Społecznej nad powiatowymi 
jednostkami organizacyjnymi oraz powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Uważamy, że taka 
forma Kontroli jest najbardziej efektywna, zapobiega błędnym decyzjom i skłania do szukania 
rozwiązań akceptowanych przez społeczność. W jednostkach organizacyjnych powiatu chcemy 
zweryfikować wynagrodzenia, różnice płacowe na tych samych stanowiskach, zadbać o najniżej 
zarabiających. 
Uważamy, że wszelkie konkursy należy  przeprowadzać w sposób jawny, otwarty i zgodny z prawem 
bez żadnego udawania, że tak jest.

W nadchodzącej kadencji samorządowej chcemy skoncentrować się na:
1. Szpitalu na miarę XXI wieku poprzez:
a) efektywne zarządzanie SPZOZ a tym samym poprawę poziomu lecznictwa szpitalnego;
b) dostosowanie struktury SPZOZ do aktualnych potrzeb mieszkańców;
c) lepszy dostęp do lekarzy, specjalistów;
d) kształcenie i dokształcanie personelu medycznego;
e) bezpłatne profilaktyczne programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu;
f) lepsze posiłki i bezpłatny pobyt rodzica w szpitalu;
g) wykorzystanie pozytywnych elementów ustawy o sieci szpitali;
h) powołanie specjalnej fundacji w przypadku braku funduszy.

2. Nowoczesnej edukacji i ważnych problemach młodzieży poprzez:
a) dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół powiatowych do potrzeb rynku pracy;
b) promowanie szkół i nauczycieli kształcących uczniów najlepiej przygotowanych do życia we 
współczesnym społeczeństwie, radzących sobie na rynku pracy, dobrze przygotowanych do dalszej 
nauki, umiejących rozróżnić patriotyzm od nacjonalizmu;
c) wyższe stypendia naukowe i sportowe, lepsze wyposażenie szkół;
d) uczestnictwo młodzieży w wymianach międzynarodowych;
e) organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie sportu zwłaszcza dziecięcego oraz kultury;
f) wykorzystanie szkół, zwłaszcza wiejskich, aby były nieodpłatnym ośrodkiem kulturalno-rekreacyjnym 
dla lokalnej społeczności;
g) udostępnianie zasobów lokalowych szkół, w godzinach pozalekcyjnych na potrzeby organizacji 
pozarządowych.

3. Infrastrukturze i rozwoju powiatu poprzez:
a) powołanie powiatowego zakładu transportu publicznego (wprowadzając elektryczne autobusy);
b) remonty dróg powiatowych oraz chodników;
c) program budowy ścieżek rowerowych;
d) powołanie Powiatowego Forum Samorządowego – cykl spotkań z przedsiębiorcami oraz ekspertami 
w sprawie rozwoju powiatu;
e) zwiększenie środków dla stowarzyszeń oraz utworzenie grantów dla grup nieformalnych, również  
poprzez pomoc w wyszukiwaniu  zewnętrznych źródeł finansowania (programy Unijne 
i Ogólnopolskie). Uważamy, że wiele zadań własnych powiatu można powierzyć organizacjom 
pozarządowym. Zrobią to lepiej i taniej.
f) utworzenie inkubatora przedsiębiorczości.

4. Nasze priorytety to również: wspieranie rodziny i osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja 
lokalnego rynku pracy.

Ponadto:
1. Chcemy współpracować ze wszystkimi, którzy zechcą uczestniczyć w realizacji celów zawartych w 
naszym programie, podejmując wspólne, rozważne i przemyślane działania, gdyż tylko takie mogą 
przynieść oczekiwane rezultaty.
2. Chcemy współpracować z samorządami gminnymi w celu rozwoju naszego powiatu.
3. Chcemy, aby nasz Powiat był mądrze i dobrze zarządzany - przez to piękny i bogaty.
4. Szanujemy mieszkańców ze wszystkich gmin powiatu działdowskiego dlatego składamy wyłącznie 
realne obietnice.
5. Jesteśmy pewni, że po zakończonej kadencji nie będziemy mieli powodów do wstydu a będziemy 
mogli być dumni z naszych wspólnych osiągnięć. 
Chcąc to osiągnąć trzeba mądrze wybierać,  najlepiej oddając swój głos na „UL” 
Zapraszamy do udziału wyborach oraz za wsparcie naszego programu.
                                                                                                      Samorządowe "Ugrupowanie Lokalne " "UL"
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• Dokończenie rozpoczętych inwestycji 
• Budowa basenu 
• Utworzenie żłobka 
• W przypadku otrzymania dofinansowania budowa zbiornika retencyjnego 
• Budowa kolejnych ścieżek rowerowych 
• Dalsza rewitalizacja starego miasta 
• Budowa i modernizacja ulic i chodników 
• Wymiana oświetlenia na energooszczędne 
• Iluminacja zamku 
• Wymiana sieci ciepłowniczej w mieście 
• Instalacja nowego, ekologicznego źródła energii w głównej kotłowni miejskiej 
• Systematyczne zwiększanie nakładów na sport, kulturę i organizacje pozarządowe 
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KANDYDAT DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
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ANDRZEJ JANUSZ

WIŚNIEWSKI

Głównym celem mojej działalności w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie:
1. Wspieranie działań zmierzających do zwiększenia wpływu mieszkańców na decyzje podejmowane w najbliższym otoczeniu.
2. Popieranie działań w kierunku niskich podatków lokalnych, bezpłatnej komunikacji miejskiej, małych opłat za wodę 
    i kanalizację, wyższej dotacji na założenie działalności gospodarczej,aby mieszkańcom żyło się lepiej, a młodzi nie musieli  
    wyjeżdżać do pracy za granicę
3. Dążenie do uwzględnienia postulatów seniorów i osób niepełnosprawnych w polityce regionalnej i zachęcanie tych osób
    do aktywnego włączania się w życie lokalnych wspólnot.
4. Działanie na rzecz ochrony naszego środowiska naturalnego, czystego powietrza, rozwoju miejskich ciepłowni, wymiany 
    starych pieców i rozwoju odnawialnych źródeł energii, aby trwale wyeliminować smog z naszego otoczenia.
5. Troska o kondycję finansową i merytoryczną Szpitali Powiatowych i poprawa jakości  i dostępności do publicznej służby 
    zdrowia dla wszystkich mieszkańców.
6. Dalsza praca na rzecz rozwoju jakości naszego szkolnictwa, które umożliwi lepszy start w dorosłe życie.
7. Zabezpieczenie środków regionalnych na pomoc w finansowaniu naszych inwestycji.
                                                              Z wyrazami szacunku

Andrzej Janusz Wiśniewski Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Andrzej Janusz Wiśniewski 58 lat, żonaty. 
Żona Anna - pielęgniarka środowiskowa. 

Czworo dzieci: 
Artur 33 lata, Piotr 31 lat, 

Robert 29 lat, Karolina 27 lat. 
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. 

Od pięciu kadencji w strukturach samorządowych. 
Od 2014 roku Zastępca Burmistrza Działdowa.



 



 



 







 

Fot. Karol Wrombel







 


