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– Mam zaszczyt, w imieniu Związku Powiatów Polskich, przedstawić i zaprosić do
lektury naszego albumu. Jestem przekonany, że dziesięcioletnia działalność powiatów
z perspektywy czasu potwierdziła ich prestiż na kartach historii.
Powiaty, jako jednostki samorządu terytorialnego mają w Polsce długą i bogatą tradycję. Wyłomem ich funkcjonowania stały się lata 1975–1990, kiedy to wcale samorządu terytorialnego nie było – został zlikwidowany i utworzono tak zwane terenowe
organy jednolitej władzy państwowej. Dla samorządności nie było wówczas miejsca,
a samorząd powiatowy został zupełnie zniesiony w 1975 roku. Przywrócenie samorządu
Kazimierz Jerzy Kotowski, Prezes Związku
terytorialnego, w tym powiatowego, które rozpoczęło się od ruchu „Solidarności” poPowiatów Polskich, starosta opatowski
przez porozumienie „okrągłego stołu” i demokratyczne wybory, było ważnym momentem polskiej transformacji i przejawem demokratycznych tendencji ustrojowych.
Wprowadzenie do struktury administracyjnej kraju – ustawą z dnia 24 lipca 1998 roku
o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – powiatów, pozwoliło na stworzenie wspólnoty wszystkich mieszkańców jako Małej Ojczyzny. Dodatkowo Europejska Karta Samorządu Lokalnego określiła pierwowzór samorządu jako prawa i zdolności społeczności lokalnej do zarządzania swoimi sprawami, w możliwie najszerszym zakresie.
Od początku funkcjonowania nowego zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w Polsce, to jest od 1999 roku, jednostki gmin,
powiatów i województwa wspólnie ustalały priorytety rozwoju, wykonywane dla dobra swych mieszkańców. Tak więc znaczenie i ranga samorządów
z każdym rokiem była coraz większa.
Związek Powiatów Polskich od początku funkcjonowania prowadził normalną, wytężoną pracę. Dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej, w większym
stopniu samorządy korzystały z dobrodziejstw programów unijnych. Powiaty odważnie, zdecydowanie i profesjonalnie korzystały z przewidzianych unijnych środków finansowych. Realizowano inwestycje, które miały znaczenie nie tylko lokalne, ponadgminne, powiatowe, ale również ponadpowiatowe
i regionalne.
Powiaty w pełni wykonały i wykonują swe zadania ustawowe. Wielu przedstawicieli samorządów powiatowych uczestniczyło w procesie legislacyjnym oraz w dyskusjach, dotyczących różnych dziedzin życia publicznego. Uczestniczyli przy formułowaniu i tworzeniu przepisów prawa, z myślą o dalszym rozwoju swych Małych Ojczyzn. W codziennie realizowanych zadaniach samorządy były aktywnie wspierane przez Związek Powiatów Polskich, konwenty i inne organizacje.
Z biegiem czasu samorządy stały się partnerem rządu w kreowaniu polityki regionalnej państwa. Niejednokrotnie ostro protestując, gdy działania
centralnych organów ustawodawczych i rządu godziły w podstawy funkcjonowania samorządu. To dzięki prężnym działaniom korporacji samorządowych
w Polsce zostało zrealizowane wiele przedsięwzięć.
Mam nadzieję, że te osiągnięcia nie przesłonią faktu, iż nadal potrzebne są pilne zmiany legislacyjne, zmierzające w kierunku stworzenia samorządom terytorialnym odpowiednich narzędzi do kreowania ich rozwoju, połączonych przy tym z odpowiedzialnością, środkami finansowymi i powierzeniem
im zarządzania. Oczekujemy na dalsze działania wzmacniające samorządy terytorialne, poprzez kontynuowanie decentralizacji zadań i finansów publicznych. Ten kierunek nie jest bowiem przywilejem, lecz wynika z zasad ustrojowych RP zawartych w Konstytucji.
Korzystając z okazji chcę wszystkim, którzy przyczynili się do naszych wspólnych sukcesów, będących w istocie sukcesem na drodze budowania społeczeństwa obywatelskiego, serdecznie podziękować, życząc jednocześnie dalszej owocnej współpracy. Niech obecny obraz samorządu i samorządności
wytycza dalszą drogę jego rozwoju na kolejne dziesięciolecia.
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fot. Kancelaria Prezydenta RP

Warszawa, styczeń 2009 roku

Mieszkańcy powiatów,
władze samorządowe,
działacze Związku Powiatów Polskich

Lech Kaczyński,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Reforma administracyjna Polski, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego. W jej wyniku przywrócono zlikwidowane w 1975 roku powiaty. Reforma umożliwiła decentralizację państwa, służyła
poszerzeniu demokracji, zwiększeniu wpływu lokalnych społeczności na kształt i rozwój ich
najbliższego otoczenia. Ta transformacja ustrojowa przywróciła idei samorządności należne miejsce w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju. Na poziomie powiatów
łatwiej tworzyć strategię rozwoju, usprawniać działania administracji i aktywizować lokalną społeczność. Postawa samorządowców, wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców, przyczynia się do budowania i wzmacniania terytorialnych więzi społecznych
i kulturowych.
Jestem pełen uznania dla osiągnięć Związku Powiatów Polskich. W ciągu zaledwie jednej
dekady udało się Państwu zbudować sprawną organizację, która z powodzeniem reprezentuje interesy powiatów nie tylko w kraju, ale i w strukturach europejskich. Lokalne
wspólnoty samorządowe skupione w Związku Powiatów Polskich zyskały płaszczyznę
szczerszej współpracy i wymiany doświadczeń, wsparcie w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów ekonomicznych i społecznych, otrzymały możliwość inicjowania i opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.
Życzę mieszkańcom powiatów, żeby władze samorządowe w sposób kompetentny i odpowiedzialny dbały o rozwiązywanie istotnych problemów na płaszczyźnie dialogu, porozumienia i mądrego kompromisu.
Życzę władzom powiatów oraz działaczom Związku Powiatów Polskich, aby kontynuując
najlepsze tradycje podejmowali trafne, konsultowane społecznie decyzje w sprawach najważniejszych dla polskich wspólnot samorządowych.
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Warszawa, styczeń 2009 roku

Szanowni
Samorządowcy Powiatowi,
Działacze Związku Powiatów Polskich,
Mieszkańcy Społeczności Lokalnych,

Bronisław Komorowski,
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Miniona dekada to dla polskiego samorządu wyjątkowo intensywny, ale i też ciekawy czas
realizowania projektów. To czas krystalizowania, umacniania oraz dostosowania do niełatwych wymogów Unii Europejskiej.
Z okazji przypadającej w 2009 roku 10 rocznicy przywrócenia powiatów kieruję do Państwa życzenia połączone z wyrazami uznania oraz wdzięczności za trud i poświęcenie,
jakie towarzyszą Waszej codziennej pracy. To Wam zawdzięczamy konsekwentne budowanie więzi lokalnych i działania na rzecz utrwalenia miejscowej tożsamości, tak ważnej
w warunkach nowych wyzwań współczesnej globalizacji.
Działaczom Związku Powiatów Polskich, który w 2009 roku będzie obchodził Jubileusz
10-lecia powstania, pragnę gorąco podziękować za liczne przedsięwzięcia skierowane do
społeczności lokalnych, mające na celu przybliżenie idei samorządności oraz integracji europejskiej. Życzę Państwu, aby przyszłość obﬁtowała w kolejne sukcesy na polu inicjatyw
obywatelskich, dzięki którym przyczyniacie się Państwo do budowania platform współpracy i rozwoju społeczności lokalnych.
Mieszkańcom społeczności powiatowych chciałbym podziękować za działania na rzecz
umacniania demokracji lokalnej. Życzę Państwu, aby możliwość bycia aktywnym członkiem tej społeczności była dla Państwa zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego
uznania.
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Warszawa, styczeń 2009 roku

Szanowni Państwo,
Grzegorz Schetyna, Wicepremier,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wspólnoty powiatowe funkcjonowały na ziemiach polskich od stuleci, jednakże powiat
jako element ustroju samorządowego organizującego społeczność lokalną powstał dopiero dziesięć lat temu. Wielu nazywa ten moment „usamorządowieniem powiatów”.
Twórcy reformy administracyjnej w 1998 roku zauważyli potrzebę zapewnienia usług publicznych obejmujących szersze terytorium niż tylko gmina, a jednocześnie niemających
charakteru regionalnego. Ważnym argumentem za powołaniem powiatów były silne więzi
funkcjonalne i społeczne istniejące we wspólnotach lokalnych, które funkcjonowały bez
względu na podział administracyjny państwa.
Powstanie dziesięć lat temu samorządowego powiatu i przywrócenie społecznościom lokalnym tradycyjnych więzi, zaowocowało znacznym przyspieszeniem rozwoju społecznogospodarczego, realizacją wielu cennych i ciekawych inicjatyw oraz rozwiązaniem
problemów mających wpływ na warunki życia mieszkańców.
Powiaty wykonują wiele odpowiedzialnych zadań i kompetencji, między innymi z zakresu:
oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy też zarządzania drogami.
Samorządna Polska ma przed sobą ogromne perspektywy, bowiem bez silnego samorządu nie jest możliwy rozwój kraju. Dlatego, kontynuując działania reformujące administrację publiczną, dokładamy starań, aby powiaty były wyposażone w coraz nowe
kompetencje, poszerzające zakres i możliwości ich samorządnego rozwoju. Przygotowane
zostały już konkretne rozwiązania, które otwierają przed samorządami powiatowymi nowe
możliwości funkcjonowania i wzmocnią je instytucjonalnie.
Gratulując przedstawicielom samorządów powiatowych dotychczasowych dokonań, życzę
dalszych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot mieszkańców.
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FUNKCJONOWANIE
POWIATÓW
NA PRZESTRZENI
STULECI
Powiat jako jednostka
podziału terytorialnego
państwa polskiego pojawił
się w XIV wieku, głównie
w związku z organizacją sądów
ziemskich. Wcześniej podział
terytorialny opierał się na
zupełnie innych jednostkach
Alicja Wejner
Rafał Rudka
czasach pierwszych Piastów były to
dzielnice, zwane też prowincjami.
W dzielnicach tych zarządzali namiestnicy książęcy bądź względnie królewscy. Z podziału kraju na dzielnice nie wynikało
jednak, że namiestnik istniał w każdej dzielnicy. Dzielnice dzieliły się na okręgi grodowe (kasztelanie),
które istniały od początków państwa polskiego
– zanim jeszcze wykształcił się podział na dzielnice. Kasztelanie – tak jak cała ówczesna Polska
– podlegały podziałom i procesom rozdrobnienia
feudalnego. W XIII wieku były one znacznie mniejsze niż w wieku XI. Powstawanie nowych, mniejszych jednostek kasztelańskich wynikało głównie
z potrzeb obronności państwa. Na czele okręgu
grodowego stali komesowi grodowi, od XII wieku
zwani kasztelanami bądź panami. To powszechnie
znane dziś słowo jest skrótem od żupana.
Kasztelania dzieliła się na mniejsze jednostki
– dawne opola, czyli wspólnoty sąsiedzkie, które
podporządkowano systemowi administracyjnemu, a także fiskalnemu państwa. Istniały też osady służebne, których mieszkańcy specjalizowali się
w określonej, jednej formie działalności. Ich śladem
są po dziś dzień takie nazwy miejscowości jak na
przykład: Psary, Koniary, Kuchary, Grotniki,
Szczytniki.1
W okresie rozbicia dzielnicowego utrwalał się
podział Polski. Dzielnice coraz częściej zwano ziemiami, w których rządzili Piastowie. Każdy z nich
miał urzędników, których sytuacja zmieniała się
w momencie wygasania linii Piastów. Rozpoczynał

W

Fot. Starostwo powiatowe w Raciborzu
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się proces zamiany urzędów dworskich w ziemskie.
Ziemie należące do tych urzędników, biorąc nazwę
od najwyższego z nich – wojewody, coraz częściej
zwano województwami (w XIV wieku). Pierwsze
tego typu zmiany zachodziły na obszarze położonym nad górną Wisłą, gdzie już w początku
XII stulecia powstały dwie nowe ziemie, późniejsze
województwa – krakowskie i sandomierskie.
W XIV i XV wieku liczba kasztelanii powiększała
się. Niemniej jednak zaczęły one upadać, gdy pojawił się nowy urząd – starosty. Pierwszym
władcą, który wprowadził urząd starostów w Polsce był król czeski Wacław II. Z kolei pierwszym
mianowanym przez niego starostą był starosta ziemi sandomierskiej, a potem kolejno starostowie
ziem: małopolskiej, wielkopolskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej oraz pomorskiej. Władysław
Łokietek po objęciu władzy rozbudował sieć starostów.
Wiek XIV przyniósł przemiany w ustroju politycznym. Na czoło urzędów wysuwali się starostowie, natomiast urzędy wojewodów i kasztelanów stawały się coraz bardziej pozbawione realnej władzy nad urzędami ziemskimi – honorowymi. W każdym województwie lub ziemi istniało po
kilka, niekiedy kilkanaście kasztelani, jednak nie miały one już większego znaczenia, a do ich ostatecznego upadku przyczyniły się przywileje nieszawskie.
Miejsce kasztelani w drugiej połowie XV wieku zaczęły zajmować powiaty. Ich powstawanie
związane było z wymiarem sprawiedliwości i organizacją sądów ziemskich, które tworzyły okręgi sądowe. Początkowo właśnie okręg sądu ziemskiego nazywano powiatem. Stolicą powiatu było
wobec tego miejsce, gdzie mieścił się sąd ziemski.
Słowo „powiat” pochodziło od „wiatać” czyli wiecować (a to wynika z genezy powiatów) – sąd
ziemski najczęściej występował w formie sądu odbywanego na feudalnym wiecu, by prawo i jego zastosowanie utrwalało się w pamięci mieszkańców
królestwa.2
Z czasem, w miarę przejmowania funkcji sądowniczych, starostowie zaczęli tworzyć własne
okręgi sądowe. Zwani „ramionami królewskimi” posiadali oni też realną władzę administracyjną. Tak
więc powiaty zaczęły upodabniać się do jednostek
podziału administracyjnego.3
Rzeczpospolita szlachecka nie dokonała żadnych istotnych zmian w funkcjonowaniu powiatów.
Upływ czasu powodował natomiast upadek znaczenia starostów i powolny proces zamiany ich
urzędów w urzędy ziemskie, co ostatecznie usankcjonowano w konstytucji sejmu z roku 1611.4
Siatka powiatów, która wykształciła się
w XV wieku, bez większych zmian przetrwała więc
do 1795 roku. Wtedy to zlikwidowano rzeczpospolitą szlachecką, a jej ziemie znalazły się w strukturach trzech państw zaborczych.

W strukturach państw zaborczych
Warto tu zwrócić uwagę na okres istnienia
Księstwa Warszawskiego, kiedy to po raz pierwszy na ziemiach polskich wprowadzono jednolite
i nowoczesne pojęcie administracji. Najwyższą jed-

Budynek Starostwa Powiatowego w Jarocinie na tle gazety Jarotschiner Anziger
– widokówka sprzed 1902 roku. Fot. Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

nostką podziału terytorialnego były departamen- sporów o kompetencje. Na stopniu powiatu (poty. Początkowo było ich sześć, a potem – po przy- dobnie jak departamentu) istniały też namiastki sałączeniu Galicji Zachodniej – dziesięć. Dekretem księ- morządu terytorialnego w postaci rad powiatowych
cia warszawskiego, zarazem króla saskiego Fry- (departamentalnych).5
deryka Augusta z 19 grudnia 1807 roku podzieUpadek Księstwa Warszawskiego na Kongresie
lono księstwo na 60 powiatów. Po przyłączeniu Ga- Wiedeńskim spowodował, iż utworzone wtedy Królicji Zachodniej ich liczba wzrosła do 100.
lestwo Polskie pod berłem cara Rosji AlekNa czele powiatów stali podprefekci,
sandra I było w swym początkowym okrektórzy byli mianowani przez księcia,
sie kontynuacją okresu poprzedniego,
podlegali nadzorowi służbowemu
z tym że departamenty nazwano
szefów departamentów, czyli prewojewództwami i było ich 8. Wojefektów. Podprefekci (podobnie jak
wództwa dzieliły się w dalszym ciąprefekci) podlegali służbowo minigu na powiaty, których było 77. Systrowi spraw wewnętrznych, ale
tuacja ustrojowa powiatów wyglądała
mieli obowiązek wykonywać polecenia
jednak zupełnie inaczej, ponieważ – na
wszystkich ministrów. Decydowali jedwzór rosyjski – pomiędzy województwami
noosobowo o wszystkich sprawach
i powiatami wprowadzono pośredni
Pieczęć starosty
administracyjnych, z wyłączeniem
szczebel w postaci obwodów, których
siemiatyckiego
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«
Fot. Zbiory Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

miestnika królestwa – hrabiego Fiodora Berga i do
jego śmierci w 1874 roku utrzymał jego stanowisko. Następnie wprowadził urząd generał-gubernatora królestwa. Dalszym krokiem było wprowadzenie nazwy Kraju Nadwiślańskiego w 1888 roku. Liczba guberni została podwojona w 1866 roku.
Z dotychczasowych pięciu powstało dziesięć. Gubernie tak jak poprzednio, dzieliły się na powiaty;
ponieważ były kontynuacjami dawnych obwodów,
tak więc było ich 39. Druga połowa XIX wieku przyniosła jednak zmniejszenie się ich obszaru, co oznaczało wzrost ich liczby. W przededniu pierwszej wojny światowej liczba powiatów w królestwie wynosiła
już 85.8
W zaborze pruskim istniały również powiaty,
które w porównaniu z obwodami-powiatami z Królestwa nie były zbyt duże. W okresie rozbiorów
(1772–1795) na ziemiach zaboru pruskiego
wprowadzono wieloszczeblową strukturę administracyjną z prowincjami na czele. Kierownikiem prowincji był nadprezydent, któremu podlegały rejencje
z prezydentami na czele.
Rejencje dzieliły się na
powiaty, na czele których stali landraci (niekiedy tłumaczeni na polski
termin – starosta).
Inaczej kształtowała
się struktura administracyjna zaboru austriackiego. Ziemie te tworzyły
prowincję galicyjską z gubernatorem na czele, zastąpionym później namiestnikiem. Galicja została podzielona na 6 wielkich cyrkułów i 59 dystryktów. Te ostatnie odpowiadały powiatom z pozostałych zaborów. Czasy Józefa II przyniosły

w województwie było
zwykle od 4 do 7 (łączNowe Miasto Lubawskie. Fot. Krzysztof Andrzejczak, zbiory własne
nie było ich 39). Rola powiatów została bardzo
ograniczona.
Pozostałe ziemie zaboru rosyjskiego (tak
zwane ziemie wschodnie
lub zabrane) od samego
początku miały rosyjską
administrację: najwyższymi jednostkami były
generał-gubernatorstwa, a te dzieliły się na
gubernie, które z kolei
składały się z prowincji.
Prowincje zostały zaś
podzielone na powiaty,
którymi kierowały urzędy ziemskie. Nadzór nad
nimi sprawował minister spraw wewnętrznych
Nowe Miasto Lubawskie. Fot. Krzysztof Andrzejczak, zbiory własne
w Petersburgu.6
Klęska powstania listopadowego rozpoczęła
proces upodabniania administracji terytorialnej Królestwa Polskiego do ustroju Rosji. Ukazem cara Mikołaja I w 1873 roku województwa przemianowano
na gubernie z gubernatorami na czele. Liczba guberni została zmniejszona do pięciu w 1844 roku.
Wcześniej, w 1842 roku, obwody na wzór rosyjski przemianowano na powiaty, zarazem likwidując dotychczasowe małe powiaty. Wszelkie stanowiska w obwodach nosiły teraz nazwy stanowisk
powiatowych. Granice nowych powiatów ulegały
od 1863 roku korektom. Tak powstała sytuacja po
części przetrwała po dzień dzisiejszy – wschodnie
powiaty Polski są większe niż pochodzące z pozostałych zaborów. Na czele nowych powiatów
w 1842 roku stanęli naczelnicy powiatowi. Byli to
dawni komisarze obwodowi z nową nazwą, lecz bez
zmiany kompetencji.7
Głębokie zmiany w administracji królestwa przyniosła klęska powstania styczniowego. W 1864 ro- rego docelowym zmierzeniem było utworzenie jednak zmiany – ilość dystryktów zmalała do 18,
ku, w ukazach o samorządzie miejskim i wiejskim, z ziem królestwa generał-gubernatorstwa. Car Alek- ale zarazem zamieniono je na cyrkuły. Na czele cyrwprowadzono już całkowicie rosyjski podział, któ- sander II nie chciał jednak drażnić ostatniego na- kułów stali starostowie, którzy sprawowali w ca-
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łości władzę cywilną, wojskową, handlową, skarbową i polityczną. Taki ustrój przetrwał w Galicji
do lat 60. XIX stulecia.
W 1865 roku zlikwidowano cyrkuły i w ich miejsce powołano mniejsze powiaty, które podlegały
bezpośrednio namiestnikowi Galicji. Starostowie
mieli stać od tego momentu na czele powiatu, zachowując wyżej określone pięć sfer kompetencyjnych. Istotny był natomiast rozbudowany po Wiośnie Ludów samorząd terytorialny, obejmujący jednak tylko szczebel gminny. Galicja uzyskała jednak
w tym systemie nieporównywalną z pozostałymi
zaborami autonomię.9
Rok 1914 przyniósł zajęcie Królestwa Polskiego
przez wojska Niemiec i Austro-Węgier. Okupowane królestwo zostało podzielone na dwa generałgubernatorstwa – północne (warszawskie) okupowane przez Niemcy i południowe (lubelskie) okupowane przez Austro-Węgry. Okupanci zachowali administrację powiatową, wprowadzając pewne
modyfikacje wynikające albo z potrzeb wojennych,
albo też ze wzorców ustrojowych własnych krajów.

spodarką gmin wiejskich i miejskich wydzielonych
z powiatowych związków samorządowych.11
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku przesądziła, że „dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie
w drodze ustawodawczej na województwa, powiaty
i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie jednostkami samorządu terytorialnego”.12 Konstytucja marcowa uznała, że ustrój Polski opiera
się na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego, a w dziedzinie administracji ma charakter autonomiczny. W praktyce jednak powiat samorządowy wyposażony w osobowość prawną zaczął
sprawnie funkcjonować dopiero po reformie
ustroju samorządu terytorialnego w 1933 roku.13
Stojący na czele administracji powiatu starosta
był mianowany przez ministra spraw wewnętrznych,
a jego głównym obowiązkiem było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Swoje funkcje starosta wykonywał przy pomocy starostwa
i podległych mu organów. Czynnikiem społecznym
współdziałającym ze starostą były organy samorządu powiatowego: sejmiki (od 1933 roku rady)
powiatowe i wydziały powiatowe. Organem staW okresie międzywojennym
Po odzyskaniu niepodległości powiaty były pod- nowiącym i kontrolującym była rada powiatowa,
stawowymi jednostkami podziału terytorialnego, wydział zaś był organem zarządzającym i wykogdyż województwa utworzono później. Na czele po- nawczym. Przeprowadzona wówczas reforma
wiatów stali starostowie, którzy podlegali tym- ujednoliciła podział administracyjny stosowany
czasowemu naczelnikowi państwa, którym był Jó- jeszcze z okresu ziem polskich przed zaborami.14
zef Piłsudski. Nadzór służbowy sprawował minister
Struktura powiatów ustabilizowała się
spraw wewnętrznych. Podobnie było pod rząda- w 1928 roku. Istniało wtedy 266 powiatów w rami dekretu z dnia 22 listopada 1918 roku o naj- mach 16 (lub 17 województw). Wyglądało to naważniejszej władzy reprezentacyjnej Republiki Pol- stępująco (w nawiasach liczba powiatów): białoskiej (zwanej dekretem o tymczasowym ustroju), stockie (14), kielecki (20), krakowskie (19), lujak i pod rządami tak zwanej małej konstytucji z dnia belskie (19), lwowskie (27), łódzkie (13), nowo20 marca 1919 roku (czyli uchwały sejmu o dal- gródzkie (8), poleskie (9), pomorskie (19 oraz Koszym powierzaniu Józefowi Piłsudskiemu sprawo- misariat Rządu w Gdyni), poznańskie (31), staniwania urzędu naczelnika państwa).10
sławowskie (12), śląskie (11), tarnopolskie (17),
Demokratyczne zasady organizacji i funkcjo- warszawskie (23), wileńskie (9), i wołyńskie
nowania samorządu powiatowego, po odzyskaniu (11). Za 17. województwo uważano samą Warw 1918 roku przez Polskę niepodległości, regu- szawę, wyłączoną z administracji województwa warlowały liczne akty prawne. Każdy powiat admini- szawskiego; dzieliła się ona na cztery powiaty grodzstracyjny stanowił powiatowy związek samorzą- kie.15
Słabością pierwszych dzieFot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Łukowie
sięciu lat niepodległości był brak
jednolitych przepisów, które regulowałby status prawny powiatów. Dopiero w 1928 roku
rozporządzenie prezydenta z dnia
19 stycznia 1928 roku o reorganizacji i zakresie działania
władz administracji ogólnej przewidziało dwa szczeble administracji terenowej: województwa i powiaty. Powiaty zostały
podzielone na dwa rodzaje: powiaty (domyślnie ziemskie) i podowy, którego zakres działania obejmował sprawy wiaty grodzkie. Na czele powiatu stał starosta miawłasne i zlecone. Do spraw własnych należało nowany przez ministra spraw wewnętrznych
w szczególności zarządzanie własnym majątkiem, (w powiecie grodzkim odpowiednio starosta grodzbudowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa, ki). Starosta jako szef organu administracji pańhandlu i przemysłu oraz ochrona zdrowia. Konkretne stwowej występował jako przedstawiciel rządu na
zadania mogły być także przekazywane poza za- obszarze powiatu i szef administracji ogólnej (zerządem własnym majątkiem. Do spraw zlecanych spolonej, podporządkowanej ministrowi spraw
należały w szczególności opieka i nadzór nad go- wewnętrznych). Starosta występował w dość

Zdzisław Skarżyński – pierwszy po odzykaniu niepodległości Starosta Powiatu Jarocińskiego. Fotografia z lat 30. XX wieku. Fot.
zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

skomplikowanej roli, był bowiem z jednej strony najniżej usytuowanym ogniwem administracji rządowej, a z drugiej – był najwyższym rangą organem
samorządu terytorialnego.
Według stanu na 1 kwietnia 1939 roku państwo podzielone było na 40 533 gromady,
3195 gmin wiejskich, 264 powiaty, w tym
23 miejskie, i 17 województw. W poszczególnych
województwach różna była ilość powiatów. W mieście stołecznym Warszawa (na prawach województwa) były 4 powiaty, w województwie warszawskim – 22, łódzkim – 15, kieleckim – 18, lubelskim – 16, białostockim – 10, wileńskim – 9,
nowogrodzkim – 8, poleskim – 9, wołyńskim – 11,
poznańskim – 29, pomorskim – 28, śląskim – 11,
krakowskim – 18, lwowskim – 27, stanisławowskim – 12 i tarnopolskim – 17.16
Podział administracyjny państwa okresu międzywojennego utrzymał się w ogólnym ujęciu do
1950 roku.
Rok 1939 przyniósł znaczące zmiany. Na ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy wprowadzono niemiecki podział terytorialny na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku i ponownie
pojawiły się powiaty wiejskie z landratami (którymi byli z reguły powiatowi przywódcy NSDAP) oraz
powiaty miejskie z nadburmistrzami i prezydentami
policji. W Generalnym Gubernatorstwie utrzymano polską administrację powiatową na podstawie
przepisów z 1928 roku, ale całkowicie podporządkowaną Niemcom. Na terenach włączonych do
ZSRR wprowadzono radziecki podział administracyjny z naczelnikami powiatów.17
Do przedwojennej sieci powiatów nawiązywało
też polskie państwo podziemne. Istnieli więc podziemni starostowie, związani z Delegaturą Rządu
na Kraj. Ta właśnie administracja niezbyt udanie
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W latach 1919-1971 starostami powiatu
pińczowskiego byli między innymi:
1946 r. Jan Zioło

1958-1961 r. Józef Kostecki,
(tytuł: Przewodniczący Powiatowej
Rady Narodowej)
1955 r. Józef Wojtasik,
(tytuł: Przewodniczący
Powiatowej Rady
Narodowej)

1921 r. Wiktor Wrona-Lamot
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próbowała się ujawnić wobec wkraczającej na ziemie polskie Armii Czerwonej.18

Powojenny podział terytorialny
Po drugiej wojnie światowej obszar Polski podzielono na 16 województw: miasto stołeczne Warszawę oraz Łódź (na prawach województw miejskich) oraz białostockie, gdańskie, kieleckie, krakowskie, lubelskie, łódzkie, olsztyńskie, pomorskie,
poznańskie, rzeszowskie, szczecińskie, śląskie,
warszawskie i wrocławskie. W ramach tych jednostek było 299 powiatów i 3005 gmin. Był to podział tymczasowy. W końcu 1948 roku w 16 województwach było łącznie 271 powiatów, 44 miasta tak zwane wydzielone (tj. stanowiące samodzielne powiaty), 2944 gminy i 10 124 gromady.19
Podział ten w ogólnych zarysach utrzymywał się
do 1950 roku.
Ustawa z 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U.
Nr 5, poz. 22) nazywa rady narodowe (tworzone aż do 1954 roku nie w drodze wyborów, lecz
w drodze delegowania) tymczasowymi organami
ustawodawczymi i samorządowymi i przydaje im
kompetencje w zakresie: planowania działalności
publicznej; kontroli działalności organów wykonawczych (państwowych i samorządowych); powoływania samorządowych organów wykonawczych.20
Ustawa ta ustaliła także ostateczny (do
1950 roku) kształt organizacyjny i zasady funkcjonowania rad narodowych, nadając im status organów planowania działalności publicznej oraz
kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi, w tym także organów
kontroli społecznej.
System organów administracji terytorialnej w omawianym okresie był skomplikowany.
Tak więc rady narodowe, jako organy samorządu
terytorialnego, miały własne organy wykonawcze, którymi były:
- na stopniu gminnych rad narodowych
– zarządy gmin,
- na stopniu miejskich rad – zarządy miejskie,
- na stopniu powiatowych rad – wydziały
powiatowe,
- na stopniu wojewódzkich rad – wydziały wojewódzkie.21
Obok administracji samorządowej na stopniu województwa i powiatu byli powołani przez
naczelne organy administracji państwowej
wojewodowie i starostowie, jako organy administracji rządowej (ogólnej, zespolonej), mający do
pomocy w wykonywaniu swych zadań urzędy wojewódzkie i starostwa. Funkcję administracji ogólnej na niższych stopniach pełnili jednoosobowo wójtowie, burmistrzowie i prezydenci (w tym względzie podlegali hierarchicznie organom administracji ogólnej). Wojewodowie i starostowie byli
związani z organami samorządu przez to, że rady
opiniowały ich nominacje oraz, że byli jednocześnie
przewodniczącymi wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych. Pion administracji rządowej
i pion administracji samorządowej składały się na

tak zwany system dualistyczny administracji terenowej. Poza tymi dwoma pionami istniały w terenie organy administracji rządowej niezespolonej
o wyraźnej specjalizacji zadań i kompetencji (na przykład organy administracji szkolnej, wojskowej).
Od 1950 roku historia rad narodowych nie jest
już historią samorządu terytorialnego. W płaszczyźnie struktury organów nowa ustawa: zniosła
związki samorządu terytorialnego oraz organy wykonawcze samorządu terytorialnego (to jest:
wydziały wojewódzkie, powiatowe oraz zarządy miejskiej i zarządy gminne); zniosła stanowiska wojewody, starosty, prezydenta, burmistrza i wójta oraz
urzędy wojewódzkie i starostwa; zniosła terenowe organy administracji niezespolonej podległe ministrom.

Likwidacja powiatów
Dla okresu 1972–1975 całość reorganizacji
oparta jest na jednej myśli strategicznej, treścią
której było scentralizowanie państwa w ramach głoszonej powszechnie decentralizacji. W roku 1975
ustalono strukturę organizacyjną rad narodowych
i terenowych organów administracji. Zlikwidowano ówczesne powiaty oraz 17 województw, a w
ich miejsce utworzono 49 województw. Na podstawie koncepcji podziału administracyjnego – zainicjowanej i zaaprobowanej politycznie – sejm
uchwalił ustawę z 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa.
Likwidacja powiatów w 1975 roku spowodowała, że kompetencje organów stopnia powiatowego przeszły bądź na organy administracji państwowej stopnia podstawowego – głównie, bądź
na organy stopnia wojewódzkiego – w mniejszym
stopniu.
W ogólnej ocenie reformy z lat 1972–1975 należy uwypuklać po znacznej części zamierzone efekty znacznego scentralizowania administracji, co stanowiło zarówno przyczynę, jak i skutek głębokiego
osłabienia roli rad narodowych. Ostatecznie terenowe organy administracji państwowej objęły:
na stopniu wojewódzkim: wojewodów i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego
na stopniu podstawowym: naczelników
gmin, naczelników miast i gmin, naczelników
miast, prezydentów miast, naczelników dzielnic.
Wojewoda miał trojaką pozycję: organu wykonawczego i zarządzającego wojewódzkiej rady narodowej; terenowego organu administracji państwowej; przedstawiciela rządu.

Reaktywacja powiatów
W roku 1990 podstawowe przemiany społeczne połączone ze zmianą ustroju państwa dały
podstawę ustawie z dnia 8 marca o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95). Zaczyna się
nowa historia nowej organizacji samorządu terytorialnego. W 1998 roku ustawą reaktywowano
powiaty.22

Ramy prawne regulujące funkcjonowanie samorządu powiatowego
Ustrojowe zasady funkcjonowania powiatów
określają:
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- Konstytucja RP;
- Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
i Nr 155, poz. 1014);
- Ustawa z dnia 24 lipca
1998 roku o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym,
ustawy o samorządzie województwa
oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99,
poz. 631);
- Ustawa z dnia 24 lipca
1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
(Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104,
poz. 656).
Bardzo istotnym, dla dotychczasowego działania samorządu
gminnego, był zapis zawarty
w ustawie o samorządzie powiatowym mówiący o tym, że „zadania
powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gminy”. Potwierdza
on niezależność i odrębność lokalnych struktur samorządowych.
Drugim istotnym zapisem było to,
że powiat nie spełnia wobec gmin
żadnych czynności kontrolnych lub/i
nadzorczych.

Człuchów (Schlochau), siedziba Starostwa, obecnie Urząd Miejski
w Człuchowie, 1909, wyd. Fr. Golz, Schlochau
Zbiory Muzeum Regionalnego w Człuchowie

Ustrój i zasady ustrojowe
powiatu
Ustrój terytorialny wyznaczony jest przez dwie fundamentalne zasady, którymi są:
- zasada pomocniczości w wykonywaniu zadań publicznych,
- zasada unitarnego charakteru państwa.
Zasada pomocniczości (subsydiarności) oznacza takie rozłożenie zadań publicznych, zgodnie z którym państwo jako całość wykonuje tylko te z nich, które nie mogą być
zrealizowane przez samych obywateli lub przez ich wspólnoty czy
organizacje. Pomocniczość jako zasada organizacji państwa posiada
dwa aspekty: negatywny, zgodnie
z którym wszelka władza, w tym administracyjna, nie powinna przeszkadzać w indywidualnej i lokalnej
aktywności publicznej; i pozytywny,
oznaczający misję administracji do
pobudzenia, podtrzymania i uzupełnienia wysiłków tych podmiotów,
które nie są samowystarczalne.23
W praktyce ustrojowej zasada
pomocniczości wyznacza dwa ważne postulaty organizacyjne dla administracji, którymi są:
- postulat decentralizacji, czyli takiego rozłożenia zadań między

Zmiany terytorialne powiatu człuchowskiego XVI-XX w. oprac M. Fryda,
w: Starostwo Człuchowskie 1998-2002, red. M. Fryda, Człuchów 2002
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Puławach

szczeblem centralnym i niższym,
w którym nie występuje hierarchiczne podporządkowanie organów, ani w zakresie osobowym, ani
rzeczowym, zaś organy szczebli niższych korzystają z prawem ustanowionej samodzielności i niezależności i podlegają nadzorowi
sprawowanemu jedynie według
kryterium legalności. W myśl tego
postulatu należy wydzielić z całej
administracji rozległą, niezależną od
rządu sferę lokalną i regionalną,
podporządkować ją samorządowi
terytorialnemu i przyznać jej prymat kompetencyjny,
- postulat dekoncentracji,
w myśl którego w obrębie ograniczonej sfery podległej administracji rządowej należy wyposażyć
w możliwie szerokie uprawnienia,
kosztem administracji centralnej,
te struktury rządowe, które są poniżej centrum.24
Drugą fundamentalną zasadą
jest zasada unitarnego charakteru
państwa. W Polsce pełną i wyłączną suwerenność posiada Państwo jako całość, zaś jednostki samorządu terytorialnego, nawet
ukształtowane na najwyższym
stopniu podziału terytorialnego,
nie mają żadnych atrybutów charakterystycznych dla jednostek
terytorialnych państwa federalnego lub autonomicznych jednostek terytorialnych, jak na przykład własne konstytucje, ustawodawstwa, parlamentu, systemu sądowniczego, etc. Względy historyczne, etniczne, kulturowe bądź geograficzne nie uzasadniają oparcia ustroju Polski na
zasadzie takiego zróżnicowania
poszczególnych części terytorium państwa.25
Przyjęte w roku 1998 rozwiązania ustrojowe oparły ustrój
terytorialny kraju na zasadzie samorządu terytorialnego, którego
jednostki występują na wszystkich
stopniach zasadniczego podziału administracyjnego, przy czym na poziomie gminy i powiatu (miasta na
prawach powiatu) samorząd lokalny
jest jedyną strukturą władzy publicznej, natomiast w województwie
samorząd regionalny istnieje obok
wojewody jako przedstawiciela
rządu.
W wyniku przytoczonego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów reaktywowanych zostało
373 powiaty, w tym 308 powiatów ziemskich i 65 powiatów
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Budynek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Fot. Eliza Budzyńska
grodzkich (będących szczególną kategorią gminy
– miasta na prawach powiatu).
Istotne jest, że miasto na prawach powiatu
wykonuje zadania powiatu na zasadach określonych
w ustawie o samorządzie powiatowym, natomiast
nazwa, skład i liczebność oraz zasady i tryb działania organów miasta określone są zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto
miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet.26 Powiat grodzki jest zatem szczególną jednostką, która realizuje zadania i kompetencje
jednocześnie gminy i powiatu.
Do najważniejszych pozycji ustrojowych, określających samorządność i samodzielność powiatu
należą:
- wykonywanie zadań publicznych w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność,
- osobowość prawna,
- prawna ochrona samodzielności powiatu,
- statutowe określenie ustroju powiatu.
Elementami definiującymi powiat są: wspólnota
samorządowa oraz odpowiednie terytorium.
Wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy powiatu, przy czym ich przynależność do wspólnoty wynika z samego faktu zamieszkiwania na danym terenie.

Kompetencje i zadania samorządu
powiatowego
Zadania własne powiatu zgeneralizowane zostały w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie po-
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wiatowym, gdzie zapisano: „Powiat wykonuje
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym (…)”. W kolejnych podpunktach tego ustępu ustawodawca wymienił
22 kategorie zadań publicznych powiatu, wśród których znalazły się kolejno:
- edukacja publiczna,
- promocja i ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
- polityka prorodzinna,
- wspieranie osób niepełnosprawnych,
- transport zbiorowy i dróg publicznych,
- kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami,
- kultura fizyczna i turystyka,
- geodezja, kartografia i kataster,
- gospodarka nieruchomościami,
- administracja architektoniczno-budowlana,
- gospodarka wodna,
- ochrona środowiska i przyrody,
- rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
- ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrona praw konsumenta,

- utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- obronność,
- promocja powiatu,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Władze powiatu i ich ustawowe kompetencje
Mieszkańcy powiatu mają bezpośredni oraz pośredni wpływ na rozstrzygnięcia powiatu dotyczące
jego istotnych spraw. Bezpośredni wpływ przejawia się w głosowaniu powszechnym przez wybory i referendum powiatowe; pośredni zaś za pośrednictwem organów powiatu.
W wyborach (powszechnych, równych, bezpośrednich i odbywających się w głosowaniu tajnym) mieszkańcy, jako lokalna wspólnota samorządowa, wybierają radę powiatu, która z kolei wyłania skład zarządu, w tym starostę, oraz na jego
wniosek pozostałych członków zarządu w liczbie od
3 do 5 (w tym wicestarostę). Jednocześnie, zgodnie z art. 170 Konstytucji, w drodze referendum
mieszkańcy mogą decydować w sprawach dotyczących danej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.

Powiat to nie tylko obszar na mapie
Reforma administracyjna 1998 roku była jedną z czterech realizowanych wówczas wielkich re-
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form ustrojowych. Szybko okazało się, że powiat
to nie tylko obszar na mapie, lecz przede wszystkim naturalna i utrwalona przez wieloletnią tradycję
wspólnota celów oraz potrzeb ludzi, zamieszkujących określony teren. Samorząd zaś winien te potrzeby zaspokajać, reprezentując i chroniąc interesy swoich mieszkańców.
Realia, w jakich przyszło funkcjonować powiatom
potwierdziły obawy, że przed powiatami bardzo
trudna walka o obronę tożsamości – przede wszystkim ze zwolennikami tak zwanej Rzeczypospolitej resortowej i centralistycznego modelu państwa.
1
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Budynek Starostwa Powiatowego we Wrześni
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ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

IX Zgromadzenia Ogólne
Związku Powiatów Polskich,
16–17 marca 2006 roku, Warszawa

Alicja Wejner
Rafał Rudka
wiązek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym blisko 85 proc. samorządów powiatowych, broniącym ich
wspólnych interesów. Założenie to realizowane jest przez:
– reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
– inicjowanie i opiniowanie projektów aktów
prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
– propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
– inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
– inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymiana naukowa i kulturalna,
– prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu rozwią-

Z
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zywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
– prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki związku i jego
członków.
Ideę utworzenia Związku Powiatów Polskich
rozpoczęto realizować 23 listopada 1998 roku, kiedy to zaraz po uroczystości przekazania przez ówczesnego premiera Jerzego Buzka zadań i kompetencji wszystkim starostom powiatów i prezydentom miast na prawach powiatów powołano grupę organizacyjną ZPP. Już wtedy powszechne było
przeświadczenie o konieczności powołania ogólnokrajowej reprezentacji samorządu powiatowego. W dniach 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym
Sączu odbyło się zebranie założycielskie ZPP, a już
17 marca Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do
rejestru stowarzyszeń Związek Powiatów Polskich
z siedzibą w Warszawie.
I Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich – najwyższy organ Związku – odbyło się
28 maja 1999 roku w Warszawie. Wybrano
wówczas władze, uchwalono budżet ZPP oraz podstawowe regulaminy, a także wypracowano zało-

żenia programowe i przyjęto stanowiska dotyczące
bieżących problemów i kierowane do naczelnych
władz państwowych. Powołano także 13 komisji
merytorycznych ZPP oraz 16 konwentów powiatów poszczególnych województw i uchwalono ich
regulaminy pracy. Tak oto zakończyło się formalne tworzenie ogólnopolskiej reprezentacji samorządu powiatowego.

PIERWSZA KADENCJA 1999–2002
Pierwszy rok działalności ZPP był okresem budowy struktur i bazy, a także prowadzenia aktywnej
działalności w sprawach bieżących. W ciągu dwunastu miesięcy związek osiągnął stabilność finansową, co było bardzo ważne dla realizacji przyjętych zadań.
• Wypracowywanie pozycji ZPP
W ciągu pierwszego roku istnienia ZPP dołączył do najbardziej liczących się ogólnopolskich
organizacji samorządowych i bardzo szybko zajął
mocną pozycję w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołach, wy-
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największe:
• największym powiatem ziemskim pod względem powierzchni jest powiat białostocki
(2 976 km kw.)
• największym powiatem grodzkim pod względem powierzchni jest Warszawa (517 km kw.)
• największym powiatem ziemskim pod względem liczby mieszkańców jest powiat poznański
(288 012)
• największym powiatem grodzkim pod względem liczby mieszkańców jest Warszawa
(1 697 596)
• najgęściej zaludnionym powiatem ziemskim jest powiat wodzisławski (541 osób/km kw.)

najmniejsze:
• najmniejszym powiatem ziemskim pod względem powierzchni jest powiat
bieruńsko-lędziński (158 km kw.)
• najmniejszym powiatem grodzkim pod względem powierzchni jest miasto Świętochłowice
(13 km kw.)
• najmniejszym powiatem ziemskim pod względem liczby mieszkańców jest powiat sejneński
(21 452)
• najmniejszym powiatem grodzkim pod względem liczby mieszkańców jest Sopot (40 075)
• najrzadziej zaludnionym powiatem ziemskim jest powiat bieszczadzki (19,56 osób/km kw.)
pracowując stanowiska do projektów ustaw,
rozporządzeń i innych kwestii dotyczących samorządu terytorialnego. Przedstawiciele ZPP
aktywnie uczestniczyli w pracach komisji parlamentarnych oraz zespołach resortowych podejmujących problematykę samorządową. Z czasem
związek stał się podmiotem opiniotwórczym i autorytetem w sprawach dotyczących samorządności w każdym wymiarze.
• Współpraca międzynarodowa
Związek Powiatów Polskich rozpoczął też
działalność międzynarodową. Na początek nawiązano kontakty ze Związkiem Powiatów Niemieckich
(ZPP jest jedyną ogólnopolską organizacją, której
współpraca z tak potężną organizacją jak Związek
Powiatów Niemieckich, została formalnie uregulowana zapisami Traktatu o Współpracy z 27 listopada 2000 roku). Ścisła współpraca z samorządowcami niemieckimi szczególne znaczenie miała
w latach poprzedzających przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej. To właśnie ich wiedza i doświadczenie stały się dla polskich powiatów swoistą bazą w dochodzeniu do standardów europejskich oraz w efektywnym włączaniu się w działalność rozmaitych struktur UE.
Zaraz potem Związek Powiatów Polskich rozpoczął procedurę przystąpienia do Kongresu
Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Rady Gmin
i Regionów Europy (CEMR – największa organizacja
władz lokalnych i regionalnych, reprezentująca ponad 100 tys. europejskich jednostek samorządowych) oraz Europejskiej Sieci Samorządów Lokalnych, skupiającej samorządy II szczebla w krajach
europejskich.
O tym, że współpraca międzynarodowa od początku była dla powiatów bardzo ważna, świadczyć może fakt, że z kilkunastu komisji merytorycznych, funkcjonujących w ramach Związku
Powiatów Polskich, najliczniejsza była właśnie komisja współpracy międzynarodowej. Do tej pory
poza Niemcami ZPP utrzymuje stałe i bliskie kontakty z samorządowcami z Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Nor-

wegii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii
i Włoch.
• Monitorowanie stanu faktycznego i przekonywanie, że można lepiej
ZPP nieprzerwanie monitorował stan obowiązującego prawa, dotyczącego samorządów
terytorialnych. Szczególnie uważnie obserwowano funkcjonujący w państwie system finansów
z uwzględnieniem sposobu finansowania samorządów oraz przypisanych im zadań własnych oraz
zlecanych przez administrację państwową. Nieustannie monitorowano system ochrony zdrowia
i edukacji, a także analizowano na ile permanentne niedoszacowanie zadań wpływa na sposób i poziom ich realizowania przez samorządy oraz jak to
jest oceniane przez obywateli.
• Budowanie internetowej sieci samorządów
W ciągu pierwszych dwóch lat istnienia Związek Powiatów Polskich stworzył elektroniczną sieć
powiatów, do której podłączono wszystkie 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu. Zgodnie
z wnioskami wypracowanymi na konferencji II Zgromadzenia Ogólnego ZPP, która odbyła się pod hasłem „Zarządzanie informacją sprawnym kierowaniem powiatem”, zarząd związku przy współpracy
z Agencją Rozwoju Komunalnego skonstruował,
a potem rozpoczął realizację programu informatyzacji powiatów. W pierwszej kolejności – co było
odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby – została
stworzona elektroniczna sieć powiatów. Najpierw włączono do niej struktury związku, takie jak
zarząd, komisje i konwenty. Potem podłączano kolejne samorządy. Następnym krokiem było zbudowanie przez ZPP analogicznej sieci dla samorządów
gminnych.
• Szkolenia
Od początku swego istnienia związek realizował bardzo aktywną i prowadzoną na szeroką skalę działalność szkoleniową. Organizowano konferencje i seminaria, na których omawiano proble-

my dotyczące między innymi rozwoju regionalnego, stanu przejmowania zadań i mienia przez powiaty, stanu organizacji zespolonej administracji powiatowej oraz finansów powiatów. Dyskutowano
tam również o drogach i transporcie, zarządzaniu
jakością, edukacji oraz o przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej i współpracy transgranicznej. Organizowano szkolenia dla radnych, członków zarządów powiatów oraz urzędników starostw, a także urzędów i instytucji podległych samorządom powiatowym – ZPP potraktował to jako zadanie priorytetowe. Jednym z ważniejszych projektów wydaje się cykl szkoleń pod hasłem „Polski sołtys
w Unii Europejskiej” (2001–2002).
Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dla poszczególnych grup zawodowych funkcjonujących w samorządzie. W efekcie utworzono kilka forów tematycznych, w ramach
których organizowane są regularne spotkania dla
specjalistów samorządowych. Podczas tych debat
wymieniają oni swoje doświadczenia, zapoznają się
z najnowszymi osiągnięciami w ich dziedzinie oraz
wypracowują nowe zasady codziennego działania.
W ten sposób pracują: sekretarze urzędów,
skarbnicy, przewodniczący rad, geodeci powiatowi, kierownicy Powiatowych Zarządów Dróg, dyrektorzy szpitali powiatowych, dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.
• Ekologia
Powiaty wiele uwagi przywiązywały do zachowań proekologicznych. Coraz więcej samorządów było zainteresowanych wykorzystywaniem
taniej energii czerpanej ze słońca, wiatru bądź wody,
między innymi do ogrzewania swoich budynków.
W związku z tym Związek Powiatów Polskich już
w styczniu 2001 roku opowiedział się za utworzeniem Ogólnopolskiego Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego (OPIK). Przy ZPP powołano również Radę Konsultacyjną ds. strategii ekoenergetycznej powiatu.
Zdecydowano, że podjęte zostaną działania na
rzecz upowszechniania idei wykorzystania w powiatach polskich źródeł energii odnawialnych
(słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, biomasy, cieków wodnych), źródeł energii odpadowej z procesów utylizacji ścieków i odpadów komunalnych,
energii „czystej”, wytwarzanej w źródłach zawodowych przyjaznych dla środowiska oraz innych
nośników energii, alternatywnych wobec węglopochodnych. W ramach promocji tych działań na
stronie www.eo.org.pl został uruchomiony Ogólnopolski Ranking Energii Odnawialnych, który z roku
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
• Konkursy
W 2000 roku odbyła się pierwsza edycja sztandarowego projektu Związku Powiatów Polskich
– Liga Inicjatyw Powiatowych. W trakcie
kolejnych edycji zgłoszono do tego konkursu łącznie ponad 2 tys. projektów, opracowywanych
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Liga Inicjatyw Powiatowych
– finał V edycji konkursu,12 lipca 2005 roku, Warszawa

i realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego wspólnot lokalnych.

zowano lub przynajmniej odnowiono. A wszystko
to sfinansowano z budżetów samorządów i dzięki ich gospodarności.

PODSUMOWANIE 1. KADENCJI 1999–2002

+ przejrzyste relacje powiatu z urzędami praWszystkie rządy mają to do siebie, że wcześniej czy później władzę oddadzą. Chciałoby się, żeby
obywatelom – powiedział prezydent Aleksander
Kwaśniewski podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w maju 2001 roku. Jego zdaniem, bezrobocie i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz problemy związane
z integracją z Unią Europejską to najistotniejsze
kwestie dla rozwoju i skuteczności polskiej samorządności.

+ uporządkowanie systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego
Wiele dobrego zrobiono w edukacji. Przede
wszystkim uzgodniono algorytmy podziału subwencji
oświatowej i – choć zgodnie uważano, że pieniędzy jest za mało – nie sprzeczano się o zasady. Nauczyciele przestali obawiać się samorządów i traktować je jak potencjalne zagrożenie dla systemu.
Wręcz przeciwnie, dzisiaj doskonale wiedzą, że szkołom, a więc również im samym oraz uczniom, pod
zarządem powiatów wiedzie się znacznie lepiej niż
kiedykolwiek wcześniej. Poprawiły się nie tylko zarobki. W sposób zasadniczy polepszyły się także warunki – wiele szkół wyremontowano i zmoderni20

cy, policją i innymi służbami
Samorządy powiatowe bardzo dużo zrobiły
w kwestii bezpieczeństwa. W wielu powiatach uruchomiono centra zarządzania kryzysowego, a ich
rola jest nie do przecenienia – szczególnie widać
to było w czasie powodzi czy innych, mniej lub bardziej lokalnych, kataklizmów.

– brak systemu finansowania i tendencje
centralistyczne
Brak przejrzystego i sprawnego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego
i coraz silniejsze tendencje centralistyczne to największe zagrożenia dla polskiej samorządności i demokracji – uznali delegaci IV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się
w połowie 2002 roku. W 2001 roku odbyły się wybory parlamentarne – ponad połowa nowo wybranych posłów i senatorów pracowała wcześniej
w samorządzie terytorialnym.
DRUGA KADENCJA 2002–2006
Bogatsi w doświadczenia pierwszych czterech
lat samorządowcy powiatowi realizowali to, co roz-

poczęli w pierwszej kadencji. Za najważniejsze uznano następujące kwestie:
• Niedopuszczenie do demontażu państwa
obywatelskiego
Niedopuszczenie do powrotu polski branżowej,
mnożenia administracji specjalnych, tworzenia
struktur znajdujących się poza kontrolą społeczną
oraz do demontowania ustroju samorządowego, którego wprowadzenie było jednym z warunków zaakceptowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to najważniejsze zadania Związku Powiatów
Polskich na najbliższe lata. Związek przeciwstawiał
się coraz wyraźniejszej tendencji centralizacji, zabiegał też o likwidację agencji i funduszy.
• Doprowadzenie do uchwalenia ustawy
o dochodach jst
Na liście najważniejszych spraw znalazła się
również nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będąca potwierdzeniem faktycznej decentralizacji finansów publicznych. Powiatom przekazywano zadania, lecz
nie przekazywano środków na ich realizację, ani
nie stworzono mechanizmów zapewniających im
dochody własne. W tej sytuacji samorządom powiatowym trudno było wywiązywać się z nałożonych na nie zadań i spełniać oczekiwania
wspólnot lokalnych. Kolejne rządy pozostawały głuche na argumenty, że wina za ten stan rzeczy leży
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nie po stronie powiatów, lecz wynika z zapisów
złego prawa.
• Uporządkowanie systemu ochrony zdrowia oraz opanowanie spirali zadłużania się szpitali
Kolejny problem wielkiej wagi to uporządkowanie sytuacji placówek służby zdrowia wraz z wprowadzeniem standardów usług medycznych, których
mimo ustawowego obowiązku wciąż nie wprowadzono.
Rok 2003 był pierwszym rokiem nowej,
II kadencji samorządu powiatowego. Był też rokiem
nowej kadencji Związku Powiatów Polskich. Sytuacja w zakresie zadań stojących przed powiatami
nie tylko nie poprawiała się. W wielu dziedzinach
wystąpiły ostre kryzysy. Zadania społeczne państwa, przekazane w wyniku reformy na szczebel
lokalny, napotykały ogromne trudności w realizacji. Nadal nie dokończono procesu decentralizacji
zadań oraz decentralizacji finansów publicznych.
Przeciwnie, pojawiły się silne tendencje centralistyczne, a tam, gdzie przekazywano powiatom nowe
zadania, rzadko kiedy w ślad za nimi podążały odpowiednie środki z budżetu państwa. Uwaga samorządowców była skupiona głównie na pracach
nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w końcu została
uchwalona.
2003 rok upłynął pod znakiem postępującego rozkładu systemu opieki zdrowotnej. Proces ten
dotyczył w znacznej mierze samorządu powiato-

wego, bowiem powiaty są organami założycielskimi dla większości szpitali w Polsce. Sytuacja pogarszała się z dnia na dzień, rosło ogromne zadłużenie placówek, a kolejni ministrowie zdrowia
próbowali nieporadnie wprowadzać reformy.
Rok 2004 obfitował w ważne wydarzenia,
z których na pierwsze miejsce wysunęło się przyjęcie Polski w poczet członków Unii Europejskiej.
ZPP aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do
akcesji, realizując wiele inicjatyw, w tym Punkt Informacyjny o Unii Europejskiej oraz programy przygotowawcze do akcesji. Niestety, z powodu braku reakcji Ministerstwa Finansów, które nie przekazało odpowiednich środków, wysoko oceniony
projekt pełnomocników europejskich w starostwach
nie został w pełni zrealizowany.
Był to zarazem pierwszy rok funkcjonowania
nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wiele uwagi poświęcono monitorowaniu jej skutków. W ochronie zdrowia problemy nie zniknęły, a wręcz nasiliły się. Zadłużenie szpitali wzrastało, a zmieniający się ministrowie
zdrowia oraz szefowie NFZ nie potrafili przedstawić
konkretnych rozwiązań, które mogłyby uzdrowić
sytuację w tej dziedzinie. Odpowiedzią ZPP były
między innymi tak zwane Uzgodnienia Wieluńskie
i wielka manifestacja przed Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów, współorganizowana przez ZPP,
związki zawodowe służby zdrowia i środowiska
uczestniczące w obradach „okrągłego stołu
służby zdrowia”.

Wśród kontynuowanych i nowych projektów
realizowanych przez ZPP w 2004 roku wyróżniły
się warsztaty szkoleniowe Etyka, realizowane w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Ich celem było promowanie znaczenia etyki w działalności samorządu terytorialnego oraz potrzeby stosowania narzędzi zapewniających przejrzyste i etyczne działanie samorządu. Uczestnikami warsztatów
byli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie oraz radni. Odbyło się
100 szkoleń na terenie całej Polski. Była to
pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę akcja promowania rozwiązań wspomagających etyczne zachowania w samorządzie terytorialnym.
Rok 2005 zaczął się od trudnych zmagań
o ostateczny kształt ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz o poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przez cały rok powiaty starały się o poszerzenie możliwości absorpcji środków z funduszy strukturalnych. Rok 2005 był też
rokiem wyborów parlamentarnych. Wiele osób działających w samorządzie terytorialnym wybrano do
Sejmu.
W 2006 roku Związek Powiatów Polskich, korzystając z najnowszych technologii, pomagał budować społeczeństwo obywatelskie i działał na rzecz
rozwoju samorządności. Nadal realizował wiele projektów na rzecz swoich członków oraz społeczności lokalnych.

KALENDARIUM
1997
2 kwietnia. Przyjęta Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej bardziej precyzyjnie niż dotychczas normuje utworzenie powiatów, chociaż ich nazwanie w sposób jednoznaczny nie nastąpiło. Jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego konstytucja określa gminę, a jednocześnie odsyła do
ustawodawstwa zwykłego określenie pozostałych jednostek samorządu regionalnego (w domyśle samorządowego województwa) i lokalnego (w domyśle samorządowego powiatu).
1998
5 czerwca. Przyjęcie przez sejm ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o administracji rządowej w województwie.
16 lipca. Przyjęcie przez sejm ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
24 lipca. Przyjęcie przez sejm ustawy o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy
o administracji rządowej w województwie, a także ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
7 sierpnia. Rada ministrów wydaje rozporządzenie w sprawie utworzenia powiatów.
13 października. Przyjęcie przez sejm ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
23 listopada. Uroczystość przekazania przez premiera Jerzego Buzka zadań i kompetencji wszystkim powiatom i miastom na prawach powiatu.
26 listopada. Przyjęcie przez sejm ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, a także ustawy o finansach publicznych.
27 listopada. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje rozporządzenie w sprawie wzorcowego statutu powiatu.
1999
1 stycznia. Początek obowiązywania nowego podziału administracyjnego państwa, w którym istnieją trzy rodzaje samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i województwa samorządowe.
27 stycznia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje rozporządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia rejestru związków
powiatów oraz zgłaszania statutów związków.
26–27 lutego. Zebranie Założycielskie Związku Powiatów Polskich, które miało miejsce w Nowym Sączu.
17 marca. Rejestracja Związku Powiatów Polskich w KRS jako stowarzyszenia
28 marca. I Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, na którym dokonano wyboru pierwszych władz statutowych związku.
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Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 22 lipca 2005 roku, Rypin
Najważniejsze z nich, to:
– internetowa sieć JST (gmin, powiatów, województw) – wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mają nadany przez Związek Powiatów
Polskich unikalny adres mailowy, skrzynkę pocztową
oraz stronę www,
– sieć bezpieczeństwa JST – w ramach sieci możliwe jest bezpieczne przesyłanie danych przez
internet, a także szyfrowane rozmowy telefoniczne.
PODSUMOWANIE 2. KADENCJI 2002–2006

+ przygotowanie powiatów do integracji
Polski z Unią Europejską 1 maja 2004 roku
Pod szyldem Związku Powiatów Polskich zorganizowano wiele szkoleń poświęconych Unii Europejskiej, zwłaszcza pod kątem możliwości pozy-

skiwania stamtąd funduszy na projekty realizowane
przez samorządy powiatowe.
+ ranking samorządów
Od 2003 roku ZPP prowadzi ranking najlepszych gmin, powiatów i miast na prawach powiatu. Uczestnicy rankingu otrzymują punkty w kilku
głównych kategoriach: promocji jednostki, wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprawy jakości obsługi interesantów, rozwoju instytucjonalnego. Ranking dla jednych jest zabawą,
dla innych stał się polem do rywalizacji. Wysoka
pozycja w rankingu stała się nobilitująca i dlatego
coraz więcej samorządów walczy o punkty.

+/–

nowa ustawa o dochodach jst
Dyskusja na temat finansów w samorządach
trwała, lecz z czasem zamiast uchwalić dobrą usta-

ZLIKWIDOWAĆ CZY POLUBIĆ
W ciągu 10 lat funkcjonowania powiatów, od czasu do czasu pojawiały się głosy kontestujące
istnienie tego samorządu. Przekonywano, że powiaty należałoby zlikwidować dla dobra finansów państwa oraz większej przejrzystości jego funkcjonowania. Jednak z doświadczeń oraz obliczeń wynika,
iż oszczędności, jakie przyniosłaby likwidacja powiatów, wyniosłyby dokładnie tyle, ile wynoszą diety radnych. Za to straty byłyby nieporównywalnie większe. Konieczne byłoby bowiem utworzenie instytucji, które realizowałyby zadania pozostające dotąd w gestii powiatów. Miałyby one swoich pracowników, którym trzeba by wypłacać wynagrodzenie, i siedziby, na utrzymanie których też trzeba
by łożyć.
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wę rządzący zaczęli odbierać powiatom kolejne zadania. Za największą porażkę można uznać fakt, iż
udziały samorządów w podatkach PIT i CIT nie przyniosły w 2004 roku dochodów, które rekompensowałyby na przykład utratę dochodów z tytułu części drogowej subwencji ogólnej.

– zmora recentralizacji
Coraz głośniej mówiło się o jakże niebezpiecznej recentralizacji oraz dążeniu niektórych
polityków i urzędników do ponownego umacniania państwa, co pozostawało w jawnej sprzeczności z ideą realizowanej od kilku lat reformy administracji publicznej. W ciągu kilku lat wyłączono spod nadzoru powiatów służby i inspekcje, między innymi sanepid i policję. Jednak na liście zadań i kompetencji samorządów powiatowych
sporo jeszcze pozostało: szkolnictwo ponadgimnazjalne, domy pomocy społecznej, służba zdrowia, drogi, prawa jazdy, rejestracja pojazdów, nadzór budowlany, straż pożarna, inspekcja weterynaryjna, zalesianie itd.
– kryzys w szpitalach
Próby uporządkowania systemu ochrony
zdrowia nie powiodły się. Nie opanowano spirali zadłużania się szpitali. Pomimo ogromnego nakładu
pracy nie od razu udało się rozwiązać problem usta-
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wy tak zwanej 203, dotyczącej podwyżek dla pielęgniarek.

TRZECIA KADENCJA 2006–2009
• System ochrony zdrowia
Związek Powiatów Polskich oraz poszczególne samorządy powiatowe odgrywają ogromną rolę
w ratowaniu polskiej służby zdrowia. Związek
szpitali powiatowych z samorządem sprowadza się
de facto do formalnie sprawowanego nadzoru właścicielskiego i powiat nie ma żadnego wpływu ani
na poczynania, ani na sytuację finansową podległego mu szpitala. Pomimo to, kiedy w szpitalu pojawiają się problemy finansowe, na przykład starosta jest pierwszą osobą, do której personel medyczny zwraca się o wsparcie.
W wielu szpitalach udało się powstrzymać proces zadłużania i część z nich zaczęło nawet osiągać zyski. Było to efektem restrukturyzacji bądź
przekształceń placówek w spółki prawa handlowego. Dzięki temu bardzo podniósł się poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Jednak wiele powiatów w dalszym ciągu boryka się z tym problemem i – pomimo dwukrotnego w ciągu kilku lat
oddłużenia – wciąż nie potrafi sobie z nim poradzić.
• Współpraca międzynarodowa
15 lipca 2008 roku w Awinionie Związek Powiatów Polskich wspólnie z dziewięcioma innymi krajowymi stowarzyszeniami samorządowymi (z Francji, Niemiec, Włoch, Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Węgier i Rumunii) podpisał wspólną deklarację

Powiaty w obecnym kształcie istnieją w Polsce od początku 1999 roku. Wówczas – w granicach utworzonych 16 samorządowych województw – powołano 308 powiatów ziemskich oraz 65 miast
na prawach powiatu. Powiaty ziemskie skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin,
powiaty grodzkie (tak zwane miasta na prawach powiatu) to gminy o statusie miasta, wykonujące
zadania powiatu.
woli przystąpienia do Europejskiego Stowarzyszenia
Samorządów Szczebla Pośredniego (w przypadku
Polski – powiatów). Wtedy to przedstawiciele organizacji zrzeszających samorządy szczebla pośredniego z krajów założycielskich zdecydowali
o połączeniu sił swoich organizacji w celu utworzenia
Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych II Szczebla (CEPLI – skrót francuskojęzycznej nazwy stowarzyszenia Confédération Européenne de Pouvoirs
Locaux Intermédiaires). Powołana konfederacja
CEPLI podejmuje obecnie starania o uzyskanie statusu prawnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) lub innej podobnej formy organizacyjnej. To w konsekwencji umożliwi jej
między innymi reprezentowanie swoich członków
i ich interesów na poziomie europejskim, oraz stworzy warunki bezpośredniego dialogu z instytucjami europejskimi, odpowiedzialnymi za programy
i strategie terytorialne.
• Polityka informacyjna
Związek Powiatów Polskich i powiaty w ogóle od początku otwarte były na kontakty z mediami.
Było to podstawowe założenie realizowanej polityki informacyjnej.
Z roku na rok działania podejmowane w tym
zakresie były coraz bardziej intensywne. Szczególnie

ścisła była współpraca z redakcjami czasopism samorządowych („Wspólnota”, „Gazeta Samorządu
i Administracji”, „Przegląd Samorządowy”). W pismach tych regularnie publikowano wiele tekstów
dotyczących powiatów oraz Związku Powiatów Polskich. Poza tym ZPP miał tam swoje redagowane
cyklicznie wkładki (2000–2002), zawierające – poza
sprawami związkowymi – wywiady z samorządowcami oraz informacje o samorządach i dla samorządów. Związek czynnie uczestniczył też w tworzeniu serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej (2001) oraz współtworzył internetowy Serwis Profesjonalnego Samorządu (2002), a także
kwartalnika „Polskie Regiony w Europie” (2005–
2006).
Doskonale układała się wieloletnia współpraca z „Rzeczpospolitą” i „Gazetą Prawną” oraz kanałem TVP Info (dawniej Regionalna Trójka TVP).
Od początku 2005 roku w ramach Związku Powiatów Polskich redagowany i rozsyłany raz w tygodniu do wszystkich samorządów w Polsce jest
elektroniczny biuletyn „Warto Wiedzieć”. W 2007
roku uruchomiono funkcjonujący na podobnych zasadach biuletyn „Przegląd Tygodnia”.
Jednak podstawowym narzędziem komunikowania się na co dzień jest portal internetowy Związku Powiatów Polskich: www.zpp.pl.

Szkolenie zaawansowane dla informatyków JST

23

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ

POWIATY PUSZCZAJĄ
„OCZKO” BRUKSELI

Trochę przypomina to rozpędzającą się lokomotywę, która jednak co pewien czas – wybijana
z właściwego rytmu – przystaje. Tak też działają polskie powiaty w pozyskiwaniu unijnych
pieniędzy. Nie brakuje spektakularnych sukcesów, jak i bolesnych porażek. Nadzieja w tym,
że maszyna ma bezsprzecznie już coraz bardziej sprawne wszystkie części. Dlatego można
ufać, że ta lokomotywa do Brukseli będzie kursować raz, że szybko, a dwa: regularnie
arto pamiętać o sceptykach, którzy
straszyli wszem i wobec, że polska akcesja do Unii Europejskiej oznaczać będzie najgorszą z możliwych katastrof. I to pod każdym względem: gospodarczym, ﬁnansowym, a nawet ustrojowym. Mieliśmy
stać się niewolnikami Brukseli, pracującymi na rzecz
czarnego kapitalizmu. Wizje mówiły także o horrendalnych podwyżkach i topniejących niczym
śnieg na Wyspach Kanaryjskich polskich portfelach.
Dzisiaj chyba nie trzeba nikogo przekonywać
(chociaż z drugiej strony z tą pewnością lepiej nie
przesadzać), że były to zwyczajne bajki, powtarzane
przez ludzi ogarniętych ideą maksymalnej alienacji naszego kraju. Przykładów na obalenie owych
wizji już teraz – ledwo 4,5 roku po akcesji do UE
– jest bez liku. Na każdym szczeblu. Mogą to potwierdzić i komórki rządowe i przysłowiowy Kowalski. Z pewnością istotnym głosem w tej dyskusji byłoby też zdanie polskich samorządowców.
Bo właśnie dzięki finansowym środkom z UE niejeden powiat, gmina, a nawet wieś rozwinęły skrzydła. Nie jest wszak tajemnicą, że Bruksela nie szczędzi grosza dla nowych członków. I chociaż po-

W
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czątkowo pisanie wniosków o unijną dotację było
w kraju nad Wisłą pewnym novum, to uprawnione wydaje się być stwierdzenie, że polskie miasta
potrafiły skorzystać z tej możliwości. Takie też od
początku było zadanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który powstał w 1975 roku
w celu zniwelowania coraz większych różnic w rozwoju poszczególnych regionów europejskich (swoje „dołożył” też ówczesny kryzys finansowy oraz
przystąpienie do UE Irlandii i Wielkiej Brytanii). Nie
jest też tajemnicą, że Polska odbiegała sporo od
swoich zachodnich partnerów. Możliwość korzystania z EFRR była więc strzałem w dziesiątkę.

Strzał w dziesiątkę
Działalność funduszu koncentruje się na inicjatywach na rzecz: rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych
przedsiębiorstw, rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie
trwałego zatrudnienia, infrastruktury, rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, ochrony i poprawy stanu środowiska oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Dla polskich miast nie było niczego lepszego
niż właśnie rozwój z równoległym pobudzeniem lokalnych rynków pracy. Samorządowcy (przynajmniej niektórzy) bardzo szybko to zrozumieli.
Już w sierpniu 2004 roku (po paru miesiącach od
przystąpienia do UE) w Płocku powstaje wniosek
o dofinansowanie budowy Parku Przemysłowego.
Cała inwestycja oszacowana zostaje na przeszło
44,5 mln zł. 87,5 proc. tej sumy to właśnie dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa. Resztę
wyłożyła gmina. W styczniu 2007 roku złożono końcową dokumentację, a kilka miesięcy później
Płock uzyskał ostateczną płatność z Brukseli. To
tylko przykład wykorzystania unijnych pieniędzy.
Możliwości było i jest znacznie więcej, jak na przykład działanie w sprawie „Wyrównania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. I chociaż kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała błędy w poszczególnych wnioskach, a co za tym idzie
opóźnienia całej procedury, to jednak polskie miasta i wsie (do młodzieży z terenów wiejskich trafiło ponad 800 mln zł z Europejskiego Funduszu
Społecznego) wypełniły to zadanie. Dzięki temu na
przykład w Skierniewicach bez problemów zre-
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alizowano projekt stypendialny roku szkolnego
2006/2007.
Jednak zdecydowanie najmocniejszy strumień euro-kasy płynie bez wątpienia na infrastrukturę drogową oraz działania proekologiczne.
I tak na przykład w Piasecznie (dane z ubiegłego
roku mówią, że tutaj najlepiej wykorzystano unijne pieniądze; w przeliczeniu na jednego mieszkańca
to 1018 zł) realizowany jest program gospodarki wodno-ściekowej ze znaczną pomocą Funduszu
Spójności (który odpowiada za wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Wspólnoty poprzez
finansowanie projektów tworzących spójną całość
w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury
transportowej – przyp. red.).
– Dzięki unijnym pieniądzom mogliśmy wybudować około 130 km sieci kanalizacyjnej na terenie całego powiatu – informuje Małgorzata Idaczek
z biura promocji w Piasecznie. – Podobnie rzecz
się tyczy rozbudowy naszej oczyszczalni, co kosztować ma 360 mln zł.
Początkowo zakładano, że pieniądze z UE będą
stanowić 70 proc. tej sumy. – Niestety wszystko wywróciło się do góry nogami. Kryzys finansowy
odbił się na cenach materiałów budowlanych, jak
i na samym rynku walutowym. Dlatego teraz europejskie dofinansowanie szacujemy na poziomie
30 proc. – mówi Małgorzata Idaczek.
Unia pomogła w podobnym zadaniu także między innymi w Suchej Beskidzkiej (8. miejsce w rankingu polskich powiatów, które otrzymały w ubiegłym roku największe dotacje unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca). – Modernizacja naszej oczyszczalni ścieków kosztowała 5 mln zł,
z czego z Unii otrzymaliśmy 4 mln zł – wylicza Tadeusz Woźniak, sekretarz miasta Sucha Beskidzka. – Europejskie pieniądze wydaliśmy również między innymi na budowę wałów przeciwpowodziowych oraz na rekultywację składowiska odpadów – dodaje.

Nie tylko infrastruktura drogowa
Mylne byłoby jednak wrażenie, że Bruksela patrzy jedynie w stronę podziemnej infrastruktury
i oczyszczalni, odwracając się tym samym plecami do innych – nie mniej ważkich – spraw. Kolejnym przykładem wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych jest dbałość o historię i tradycję. Wykorzystano to chociażby w Opolu, gdzie
latem 2008 roku zakończyło się jedno z najdroższych przedsięwzięć, czyli rozbudowa Muzeum Śląska Opolskiego. Modernizacja kosztowała 30 mln zł.
Prawie 11 mln zł pochodziło z UE. I kolejny przykład. Tym razem Kraków. Tylko w 2008 roku (w ramach projektów kluczowych) pod Wawelem znalazły się inwestycje o wartości 1 mld 660 mln zł,
z czego Unia dofinansuje około 780 mln zł. – Na
większość z tych zadań mamy podpisane już
preumowy – akcentuje Grzegorz Ostrzołek, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. funduszy europejskich. Dotyczą one chociażby utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej, budowy Centrum
Kongresowego na rondzie Grunwaldzkim, czy budowy nowej linii tramwajowej (wartość: 418 mln zł,
dofinansowanie z UE – 191 mln zł).

Bruksela, dbając także o historyczne korzenie i dziedzictwo narodowe, nie skąpi euro na inne,
niekoniecznie związane z infrastrukturą komunikacyjną czy budownictwem, pomysły. Tak jak w przypadku krakowskiego „wehikułu czasu”, czyli rekonstrukcji pod tutejszym rynkiem miasta z XIII w.,
eksponując tym samym między innymi resztki drewnianej zabudowy. – Zawsze byliśmy jednym z najlepszych miast, co do pozyskiwania unijnych środków (między innymi nagroda „Gazety Prawnej”
– przyp. red.) Ale to co dzieje się w tym roku i będzie w następnym – to prawdziwy rozmach. Pamiętać należy bowiem, ze unijne dofinansowanie
może okazać się najlepszym lekiem na kryzys finansowy, który na przykład odbije się na obniżce
dochodów z podatków – mówi Grzegorz Ostrzołek.

Dobrze nie znaczy idealnie
Niestety, w tej beczce miodu musi być też łyżka dziegdziu. Rzecz w tym, że powiaty mogłyby robić znacznie więcej niż do tej pory. Przecież fakt,
że jest nieźle, nie oznacza, że nie mogłoby być lepiej. Ze świeczką szukać wniosków na unijne dofinansowanie dotyczące inwestycji szpitalnych.
A wymóg dostosowania naszych placówek medycznych do unijnych standardów tuż tuż – w 2012
roku. W czym leży problem? Trochę w samych
chęciach, trochę w niekiedy skomplikowanej
procedurze wypełniania wniosku, ale też po części w nowych wytycznych polskiego rządu. – Inwestycje wstrzymały wskazania resortu rozwoju regionalnego dotyczące skutków ekologicznych.
Wymusza to wykonanie nowych badań środowiskowych i tym samym nowgo pozwolenia, na przykład na budowę – uważa Barbara Nowak, skarbnik Kielc.
To może coś tłumaczyć. Ale z pewnością nie
wszystko. Zwłaszcza, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reaguje na światowe tendencje i właśnie przez kryzys finansowy przedłużyło o pół roku
okres wydawania unijnych pieniędzy z perspektywy 2004–2006. Miał on się pierwotnie skończyć
31 grudnia 2008 roku.
Wachlarz możliwości jest ogromny. Znajdują
się w nim chociażby bardzo cenione w Brukseli inwestycje w turystykę, która dla wielu zachodnich
krajów jest bez wątpienia motorem wzrostu gospodarczego. Nie należy też zapominać o rozwoju informatycznym. Tworzenie dzięki funduszom
strukturalnym e-urzędów idzie jednak jak po grudzie. W latach 2004–2006 samorządy wydały zaledwie niecałe 27 proc. pieniędzy z funduszy
strukturalnych na tak zwaną infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że Polska jest na samym dnie tabeli mówiącej o kontaktach petentów z urzędami drogą elektroniczną. Robi to jedynie 6 proc. z nas.
Średnia unijna to 24 proc. Być może będzie jednak znacznie lepiej. Szacuje się, że do samorządów
– do 2013 roku – trafi 5,5 mld zł z unijnych dotacji na informatyzację. – Wystarczy to wykorzystać, by przeżyć skok cywilizacyjny – nie ma wątpliwości Ewa Jagiełło, ekspert do spraw rynku samorządowego w spółce Sygnity.

Wydaje się, że najbliższe lata będą decydujące. – Można odnieść wrażenie, że projektów w perspektywie 2007–2013 jest więcej niż w latach
2004–2006. To powinno nakłaniać gminy do
składania wniosków, a co za tym idzie do kroku
w kierunku rozwoju. Przecież polskie powiaty nie
są bogate. Pomoc Unii Europejskiej jest bardzo ważna – uważa Tadeusz Woźniak. Zawsze też można
przy tym korzystać z zagranicznych doświadczeń.
Sieć miast partnerskich działa coraz prężniej i nic
nie stoi na przeszkodzie, by nie sprawdziła się
i w tym aspekcie.

Partnerzy z zagranicy
Samorządy z zachodu Starego Kontynentu
próbę (w większości zwycięską) starania się o europejskie dofinansowanie mają już za sobą. – Z naszymi europejskimi partnerami, między innymi
z francuskim Grasse, włoskim Carrara, czy niemieckim Ingolstadt mamy „gorącą linię” – mówi
wprost Mirosław Pietrucha. – Nieraz podpowiadali nam, jak poprawnie i co najważniejsze skutecznie
wypełniać wnioski – dodaje.
Swoich zagranicznych doświadczeń nie wstydzą się także w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim.
– Przy okazji rozwoju powiatów poprzez rozwój subregionów w kwestii unijnego dofinansowania korzystaliśmy ze sprawdzonych rozwiązań włoskich.
To nic innego, jak zastosowanie tak zwanej ścieżki pozakonkursowej. Jest to możliwość decydowania
o dofinansowaniu, jakby poza normalną kolejnością.
Warunek jest jeden. Dane projekty muszą mieć charakter ponadregionalny. Tym samym wskazujemy
poszczególnym samorządom, że chcąc uzyskać dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej, powinny ze
sobą rozmawiać, współpracować. I przyznaje, że
to coraz lepiej im wychodzi – uważa Beata Goleśna z zespołu informacji i promocji wydziału rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Od początku swojego istnienia (zebranie założycielskie odbyło się 26 i 27 lutego 1999 roku
w Nowym Sączu) na współpracę z powiatami Unii
Europejskiej stawiał także Związek Powiatów Polskich. Stąd bardzo ścisła współpraca ze Związkiem
Powiatów Niemieckich. ZPP wspiera nawiązywanie kontaktów bezpośrednich między polskimi, a niemieckimi powiatami. Jest już ich blisko 100. Ale
nie tylko. – W 2008 roku założyliśmy, przy wiodącej roli Francji, z innymi krajami sieć samorządów powiatowych w Polsce – zaznacza Rudolf Borusiewicz, sekretarz generalny ZPP.
To kolejna inicjatywa mająca na celu wymianę doświadczeń. Również w dziedzinie prowadzenia inwestycji i skutecznego wnioskowania o unijne dofinansowanie. I to – rzecz jasna oprócz poprawy wewnętrznej sieci legislacyjnej, jak też jednak cały czas samorządowej świadomości wagi
sprawy – jest sposób, by unijne pieniądze jeszcze
większym strumieniem płynęły do polskich miast.
Te zaś dzięki temu będą mogły rozwijać się. Bo przecież wiadomo: samemu może niekiedy i dobrze, ale
razem – znacznie lepiej.
Paweł Jagoda
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RANKING NAJLEPSZYCH

anking najlepszych powiatów, miast na
prawach powiatów i gmin, to konkursy organizowane przez Związek Powiatów Polskich. W ramach rankingu uczestnicy, którymi są wyżej wspomniane samorządy terytorialne z całej Polski, przez cały rok otrzymują określone
ilości punktów – w zależności od spełnienia poszczególnych warunków zapisanych w regulaminie
– w następujących kategoriach:
- promocja jednostki samorządowej,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego,
- poprawa jakości obsługi mieszkańców,
- rozwój systemu informacyjnego,
- promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych.
Wyniki rankingu można śledzić na bieżąco na
stronie Związku Powiatów Polskich: www.zpp.pl.
Tam również wszyscy zainteresowani znajdą więcej szczegółów na temat konkursu.
Na koniec każdego roku zwycięzcom rankingu przyznawane są puchary i okolicznościowe dyplomy, a wręczane są one podczas Zgromadzenia
Ogólnego Związku Powiatów Polskich. W każdej kategorii wyłanianych jest 15 laureatów.
Utrzymana w konwencji sportowej rywalizacja samorządów wzbudza wiele emocji. Jednak celem nadrzędnym jest nie tylko wysoka lokata uczestników w tabeli, zdobyte puchary i dyplomy czy możliwość pokazania się innym, ale przede wszystkim
poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój
swojego regionu.

R
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Udział w rankingu wyzwala w uczestnikach dodatkową motywację oraz inspiruje ich do jeszcze
większej aktywności w podejmowanych działaniach.
Osiągnięcie sukcesu w rankingu wymaga bowiem
dobrej organizacji pracy, profesjonalizmu oraz
ogromnej chęci i woli walki z trudnościami i przeciwnościami losu, z jakimi na co dzień w swojej pracy spotykają się władze i pracownicy starostw oraz
urzędów miast i gmin.
Sukces jednych pokazuje innym, że przy pewnej mobilizacji i zaangażowaniu zawsze można zrobić coś dobrego dla swoich mieszkańców, a to właśnie oni są w tym wszystkim najważniejsi.
Udział w rankingu pokazuje też, że praca samorządowców nie jest tylko zwykłą urzędniczą pracą. Przede wszystkim jest ona misją, której celem
nadrzędnym jest poprawa codziennego życia obywateli oraz zmiana na lepsze wizerunku danego regionu.
Patronatem medialnym rankingu jest Magazyn Gospodarczy Fakty, który na swoich łamach,
w marcowym wydaniu, zamieszcza obszerny materiał redakcyjny poświęcony rankingowi, prezentacji
osiągnięć laureatów, jak również organizatorowi
– Związkowi Powiatów Polskich. Natomiast w kolejnym (majowym) wydaniu Faktów prezentowany jest fotoreportaż z uroczystości wręczenia nagród laureatom wraz z ich krótkimi wypowiedziami na temat swoich sukcesów. Zapraszam do lektury.
Zbigniew Wawrzkowicz
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Laureaci rankingu w kategorii: gmina miejska i miejsko-wiejska

Laureaci rankingu w kategorii: miasto na prawach powiatu

Laureaci rankingu w kategorii: powiat
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI
dane statystyczne i położenie

Powierzchnia całkowita
Liczba ludności (2008 r.)
Gęstość zaludnienia

- 312 679 km2
- 38 115 641
- 122 osoby/km2

Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje trzystopniowy podział administracyjny kraju na 16 województw, 314 powiatów, 65 miast na prawach powiatu i 2478
gmin (307 miejskich; 582 miejsko-wiejskie; 1 589 wiejskich).
Powiaty w Polsce ponownie zostały powołane z dniem 1 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91 poz.578) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. Nr 103, poz. 652).
23 listopada 1998 roku w Warszawie premier RP Jerzy Buzek w obecności ministrów przekazał symbolicznie nowo wybranym starostom władzę w powiatach.

28

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ

Herb

Województwo

Ilość
powiatów

Ilość miast na
prawach powiatu

Powierzchnia
(w km²)

Ludność
(2007)

1

dolnośląskie

26

3

19.947

2 878 410

2

kujawsko-pomorskie

19

4

17 972

2 066 136

3

lubelskie

20

4

25.122

2 166 213

4

lubuskie

12

2

13 988

1 008 481

5

łódzkie

21

3

18.219

2 555 898

6

małopolskie

19

3

15.183

3 279 036

7

mazowieckie

37

5

35.558

5 188 488

8

opolskie

11

1

9.412

1 037 088

9

podkarpackie

21

4

17.845

2 097 338

10

podlaskie

14

3

20.187

1 192 660

11

pomorskie

16

4

18.310

2 210 920

12

śląskie

17

19

12.334

4 654 115

13

świętokrzyskie

13

1

11.710

1 275 550

14

warmińsko-mazurskie

19

2

24.173

1 426 155

15

wielkopolskie

31

4

29.827

3 386 882

16

zachodnio-pomorskie

18

3

22.892

1 692 271

17

Polska

314

65

312.679

38 115 641

Źródło: GUS
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

POWIATY:
powiat bolesławiecki
powiat dzierżoniowski
powiat głogowski
powiat górowski
powiat jaworski
powiat jeleniogórski
powiat kamiennogórski
powiat kłodzki
powiat legnicki
powiat lubański
powiat lubiński
powiat lwówecki
powiat milicki
powiat oleśnicki
powiat oławski
powiat polkowicki
powiat strzeliński

powiat średzki (dolnośląskie)
powiat świdnicki
powiat trzebnicki
powiat wałbrzyski
powiat wołowski
powiat wrocławski
powiat ząbkowicki
powiat zgorzelecki
powiat złotoryjski

Cezary Adam Przybylski
– przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego, starosta
bolesławiecki

30

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Jelenia Góra
Legnica
Wrocław

– Dolny Śląsk ma niezwykłą historię przesyconą wielokulturowością narodów, których losy splotły się
na jego pięknych ziemiach. Mieszkańcy tej części Polski przybyli po wojnie z różnych stron i posługując się
rozmaitymi gwarami uczyli się siebie nawzajem, byli sobie wzajemnie lekcją tolerancji i współpracy. Dziś nie
jest inaczej. Codziennie zacieramy granice: międzynarodowe i wewnątrzkrajowe.
Dwudziestu dziewięciu przedstawicieli dolnośląskich powiatów pracuje – trzecią już kadencję – w ramach Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, aby wspólnie rozwiązywać najważniejsze dla mieszkańców naszego regionu problemy, w tym związane z funkcjonowaniem dolnośląskiej służby zdrowia, ochroną środowiska czy oświatą. Istotne, że dolnośląscy starostowie potrafili współpracować ze sobą w ramach
konwentu wielu partnerskich, ponadlokalnych i systemowych rozwiązań. Ich przykładem realizowany jest,
wspólnie i we współpracy z samorządem wojewódzkim, pionierski projekt modernizacji kształcenia zawodowego
na Dolnym Śląsku, który – tworząc nową jakość kształcenia zawodowego dla rynku pracy – ma szansę stać
się modelowym rozwiązaniem dla całej Polski.
Styczeń 2009 roku jest okazją do refleksji nad pierwszą dekadą funkcjonowania nowego podziału administracyjnego Polski, w wyniku którego ponownie utworzono powiaty. Jestem głęboko przekonany, że słowem najlepiej kojarzącym się z działalnością dolnośląskich powiatów nie jest „podział”, lecz „partnerstwo”.
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POWIAT
BOLESŁAWIECKI

Starostwo Powiatowe
w Bolesławcu

POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie

POWIAT
GŁOGOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Głogowie

pl. Marszałka Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec

Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów

tel. 075 732 32 58
fax 075 732 32 50
biuro@powiatboleslawiecki.pl
www.powiatboleslawiecki.pl

tel. 074 832 18 64
fax 074 832 18 60
powiat@pow.dzierzoniow.pl
www.pow.dzierzoniow.pl

tel. 076 728 28 01
fax 076 728 28 17
powiat@glogow.um.gov.pl
www.powiat.glogow.pl
starosta: Anna Brok

starosta: Cezary Przybylski

starosta: Janusz Guzdek

Powiat bolesławiecki: sześć gmin
– jedno serce!

Zachwycająca pięknem krajobrazu i niepowtarzalnym klimatem ziemia dzierżoniowska zaprasza.

s. 31
POWIAT
GÓROWSKI

Starostwo Powiatowe
w Górze

POWIAT
JAWORSKI

Starostwo Powiatowe
w Jaworze

POWIAT
JELENIOGÓRSKI

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra

ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

ul. Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra

tel. 065 544 39 00
fax 065 543 35 11
starosta.dgr@powiatypolskie.pl
www.powiatgora.pl

tel. 076 729 01 00
fax 076 729 01 60
powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl
www.powiat-jawor.org.pl

tel. 075 647 31 00
fax 075 752 64 19
pts@starostwo.jgora.pl
www.starostwo.jgora.pl

starosta: Stanisław Laskowski

starosta: Beata Pona
Piękne krajobrazy, bogate w zwierzynę lasy
i czyste jeziora - powiat górowski odwiedzić
pora!

starosta: Jacek Włodyga
Karkonosze – Królestwo Ducha Gór.

s. 33

POWIAT BOLESŁAWIECKI
owiat bolesławiecki – położony w województwie dolnośląskim – to piękny i gościnny region, usytuowany w pobliżu granic Polski z Niemcami oraz z Czechami, kilkadziesiąt kilometrów od malowniczych Sudetów.
Jego niewątpliwym atutem jest dogodna lokalizacja w regionalnym systemie komunikacyjnym
– na terenie powiatu krzyżują się bowiem dwie autostrady: A4 i A18. Fakt ten oraz umiejscowienie
w powiecie trzech specjalnych stref ekonomicznych
sprawiają, że powiat jest doskonałym miejscem dla
inwestorów.
Bogactwem i turystyczną wizytówką powiatu są lasy, wchodzące w skład Borów Dolnośląskich,
fragment Przemkowskiego Parku Krajobrazowego,
dwa rezerwaty i kilkaset pomników przyrody.
Z urozmaiconą budową
geologiczną terenu wiąże się występowanie
różnorodnych kopalin
i złóż mineralnych o dużym znaczeniu gospodarczym, między innymi
glin ceramicznych, kaolinu, anhydrytu czy piaskowca. Wiele z nich
służy do wyrobów cera-
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miki szlachetnej, o unikatowym wzornictwie i walorach użytkowych. Zdobione metodą stempelkową, eksportowane do wielu krajów, stanowią znak
rozpoznawczy i dobrą promocję powiatu bolesławieckiego.
Jednak powiat to nie
tylko atrakcje przyrodnicze
i ceramika bolesławiecka. Teren zachwyci gości ciekawymi zabytkami z okresu średniowiecza, baroku i klasycyzmu, wśród nich przepięknym zamkiem
w Kliczkowie. Charakterystyczną cechą powiatu jest
zgodne współżycie różnych kultur i narodowości.
Mieszkają tutaj reemigranci i potomkowie
z Bośni, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Białorusi,
Ukrainy, Kazachstanu
i Francji. Pielęgnując swoje tradycje i obyczaje,
tworzą niepowtarzalny
klimat dla spokojnego
życia oraz wypoczynku
i zabawy.

31

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
POWIAT
KAMIENNOGÓRSKI

Starostwo Powiatowe
w Kamiennej Górze

POWIAT
KŁODZKI

Starostwo Powiatowe
w Kłodzku

POWIAT
LEGNICKI

Starostwo Powiatowe
w Legnicy

ul. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra

ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko

Plac Słowiński 1
59-220 Legnica

tel. 075 645 01 00
fax 075 645 01 11
powiat@kamienna-gora.pl
www.kamienna-gora.pl

tel. 074 865 75 23
fax 074 867 32 32
powiat@powiat.klodzko.pl
www.powiat.klodzko.pl

tel. 076 724 35 60
fax 076 724 34 06
starostwo@powiat-legnicki.eu
www.starostwo.legnica.pl

starosta: Leszek Jaśnikowski

starosta: Krzysztof Baldy

starosta : Jarosław Humenny

Powiat kamiennogórski
– region zielonej wolności.

Ziemia Kłodzka
– Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie.

Powiat legnicki
– Twój Powiat!

s. 33
POWIAT
LUBAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Lubaniu

POWIAT
LUBIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Lubinie

POWIAT
LWÓWECKI

Starostwo Powiatowe
w Lwówku Śląskim

ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań

ul. Jana Kilińskiego 12B
59-300 Lubin

Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski

tel. 075 646 43 00
fax 075 646 43 21
sekretariat@powiatluban.pl
www.powiatluban.pl

tel. 076 746 71 00
fax 076 746 71 01
starostwo@powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl

tel. 075 782 36 50
fax 075 782 36 54
sekretariat@powiatlwowecki.pl
www.powiatlwowecki.pl
starosta: Artur Zych

starosta: Walery Czarnecki

starosta: Małgorzata Drygas-Majka

Powiat lubański
– tu warto przyjeżdżać i często wracać.

Bogactwu naszej ziemi i ciężkiej pracy zawdzięczamy rozwój naszego regionu. Tu można żyć dostatnio i bez obaw patrzeć w przyszłość.

POWIAT
MILICKI

Starostwo Powiatowe
w Miliczu

POWIAT
OLEŚNICKI

Starostwo Powiatowe
w Oleśnicy

POWIAT
OŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Oławie

ul. Wojska Polskiego 38
56-300 Milicz

ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

tel. 071 38 41 328
fax 071 38 40 704
urzad@milicz-powiat.pl
www.milicz-powiat.pl

tel. 071 314 01 11
fax 071 314 01 10
starostwo@powiat-olesnicki.pl
www.powiat-olesnicki.pl

tel. 071 301 15 22
fax 071 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl
starosta: Marek Szponar

starosta: Zbigniew Potyrała

starosta: Piotr Lech

Powiat oławski – przyjazny turystom i otwarty
dla inwestorów.

Powiat milicki – Kraina Karpia w Dolinie
Baryczy – zaprasza przez cały rok!
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POWIAT
POLKOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Polkowicach

POWIAT
STRZELIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Strzelinie

POWIAT
ŚREDZKI

Starostwo Powiatowe
w Środzie Śląskiej

ul.Górna 2
59-100 Polkowice

ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin

ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska

tel. 076 746 15 00
fax 076 746 15 01
starpolkowice@poczta.wp.pl
www.powiatpolkowicki.pl

tel. 071 392 30 16
fax 071 392 30 15
starostwo@powiatstrzelinski.pl
www.powiatstrzelinski.pl

tel. 071 317 56 46
fax 071 317 56 49
starostwo@powiat-sredzki.pl
www.powiat-sredzki.pl

starosta: Marek Tramś

Starosta: Artur Gulczyński

starosta: Sebastian Burdzy

Powiat polkowicki to najmłodszy i najbardziej dynamicznie rozwijający się powiat w Polsce.

Powiat strzeliński – Kraina Kamienia.

Przyjedź i poznaj bogactwo Ziemi Średzkiej!

s. 35
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POWIAT GÓROWSKI
owiat górowski znajduje się w północnośrodkowej części województwa dolnośląskiego i obejmuje teren o powierzchni
738,1 km kw. Zamieszkuje go prawie
38 tys. osób. Powiat graniczy z województwem
wielkopolskim na północy i lubuskim na północnym
zachodzie. Od strony zachodniej naturalną granicę stanowi Odra
– jedna z trzech
większych rzek
przepływających
przez ten teren.
Siedziba starostwa
powiatowego znajduje się w Górze.
Ostatnie dziesięciolecie powiatu górowskiego to okres budowania
wspólnej tożsamości administracyjnej, społecznej,
kulturowej i gospodarczej z Dolnym Śląskiem – regionem niezwykle dynamicznie się rozwijającym. Podejmowane w tych latach przez Radę i Zarząd Powiatu uchwały przekładały się na efekty działalności
instytucji powiatowych w zakresie inwestycji,
pozyskiwania środków, zakupów inwestycyjnych
i remontów bazy.
Z ważniejszych zadań zrealizowanych w latach 1998–2008 należy wymienić:

P

- Halę Sportowo-Widowiskową „Arkadia” w Górze – piękny, nowoczesny
obiekt sportowo-widowiskowy, oddany
do użytku w lutym 2004 roku, będący
popularnym miejscem imprez sportowych, również
międzynarodowych,
- windę w Domu Pomocy Społecznej we
Wronińcu – inwestycję, która stała się koniecznością, a która od grudnia 2004 roku zdecydowanie
usprawniła przemieszczanie się niepełnosprawnych
mieszkańców domu,
- Park Edukacji Ekologicznej im. Jana Pawła II
w Górze – utworzony przy Hali Sportowo-Widowiskowej „Arkadia” i oddany do użytku w 2005 roku
– wspólne dzieło nadleśnictwa oraz starostwa po-

wiatowego – pomyślane jako miejsce edukacji i wypoczynku,
- rozpoczęcie w 2008 roku budowy Strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Górze.
Korzystając z różnych środków wsparcia, wybudowano i zmodernizowano drogi powiatowe.
Z udziałem środków z Funduszu Norweskiego
wykonano szeroki zakres prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Górze. Podejmowane
na przestrzeni lat starania dotyczące budowy mostu w Ciechanowie na Odrze, wykraczające poza
możliwości samorządu, sprawiły, że inwestycja staje się realna. Podobnie jak szansa na bardziej dynamiczny rozwój powiatu.

POWIAT KŁODZKI
owiat kłodzki jest największym powiatem
Dolnego Śląska. W jego skład wchodzi
14 gmin: miasto i gmina Kłodzko, DusznikiZdrój, Kudowa-Zdrój, miasto i gmina
Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie i Szczytna. Środkową część powiatu stanowi Kotlina Kłodzka, otoczona terenami górskimi: Górami Stołowymi, Sowimi, Złotymi, Bialskimi,
Bystrzyckimi, Orlickimi i masywem Śnieżnika.
Obszar powiatu to jeden z najciekawszych krajobrazowo i kulturowo rejonów Polski. Elementami
przyciągającymi tutaj corocznie rzesze turystów są:
gęsta sieć szlaków turystycznych, w tym rowero-
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wych, wiele miejsc umożliwiających uprawianie
narciarstwa (wyciągi, trasy biegowe), liczne zabytki
(Twierdza Kłodzka, Kaplica Czaszek w Czermnej, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, dolnośląska
Jerozolima w Wambierzycach) oraz walory krajoznawcze i przyrodnicze (Park Narodowy Gór Stołowych, Wodospad Wilczki, Szczeliniec Wielki).
Ziemia kłodzka to jedno z najbardziej znanych
centrów uzdrowiskowych naszego kraju, z najstarszym uzdrowiskiem na ziemiach polskich, jakim jest Lądek-Zdrój. Uzdrowiska: Polanica-Zdrój,
Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój oraz Długopole-Zdrój znane są nie tylko w kraju, swą renomą przyciągają także kuracjuszy z zagranicy. Występują tu jedne z największych w kraju zasobów
mineralnych
wód leczni-

czych wykorzystywanych w uzdrowiskach balneologicznych. Tak dużej koncentracji ośrodków sanatoryjnych nie ma nigdzie w Polsce.
Bez względu na porę roku i pogodę każdy znajdzie tu coś dla siebie. Warto tu przyjechać dla prawdziwych zamków, malowniczych ruin, średniowiecznych miasteczek, rozległych widoków na porośnięte lasami góry, spacerów po niezwykłych
ogrodach i oranżeriach, zabytkowych kościołów,
szlachetnej architektury i nobliwych kurortów z zabytkowymi pijalniami wód.
Ponadto ze względu na atrakcyjne położenie
oraz walory krajoznawcze i turystyczne powiat
kłodzki jest doskonałym terenem inwestycyjnym.
Władze lokalne wspierają działania inwestycyjne.
W 2009 roku powiat zaprasza na uroczyste
obchody 550-lecia Hrabstwa Kłodzkiego.

Fot.Tomasz Gmerek
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POWIAT OŁAWSKI
owiat oławski, położony w nizinnej części
Dolnego Śląska, w dolinie Odry i rzeki Oławy, oferuje korzystne warunki do pracy,
wypoczynku, uprawiania sportu i turystyki.
Pełni ważną rolę w obrębie europejskiego korytarza
transportowego Wschód–Zachód. Przez powiat
przebiegają: autostrada A4 i magistrala kolejowa
nr 132. Powiat ma dostęp do transportu rzecznego. Oławski węzeł wodny znajduje się na szlaku
Górny Śląsk–Szczecin.
Od początku wieku powiat przeżywa boom inwestycyjny. Przyczyniły się do tego działające podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oławie, Jelczu-Laskowicach i gminie Oława.
Zainwestowały tu między innymi: Toyota, Electrolux,
Ronal, Autoliv, SCA. Aby usprawnić obsługę komunikacyjną podstref i udrożnić przejezdność
przez powiat, opracowywana jest dokumentacja
w zakresie budowy dróg dojazdowych do autostrady A4 i drogi S8, obsługujących obszary
gospodarcze, wraz z wykonaniem obwodnic: Oławy, Jelcza-Laskowic, Ścinawy Polskiej, Godzikowic
i Chwalibożyc.
Powiat przyciąga osoby ceniące aktywny
wypoczynek. Bliskość Odry i jej dopływów zadowoli
amatorów wypoczynku przy wędce i zwolenników
sportów wodnych. Ośrodki jeździeckie oferują
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POWIAT
ŚWIDNICKI

Starostwo Powiatowe
w Świdnicy

Przeznaczony do sprzedaży Pałac
w Jakubowicach
wypoczynek na łonie natury. Bogactwem fauny
i flory szczycą się gminy Oława i Jelcz-Laskowice.
Woda, zieleń i lasy zapewniają warunki do życia rzadkim okazom ptactwa. Żyją tu: nurogęś, pustułka,
świergot łąkowy, strumieniówka, bocian czarny,
kania czarna.
Wymarzonym miejscem na spacery są lasy, pokrywające 20 proc. powierzchni powiatu. Ich część
stanowią rezerwaty: Kanigóra, Łacha-Jelcz, Zwierzyniec, Leśna Woda, Grodziska Ryczyńskie należące do ciekawszych obszarów turystycznych
w pobliżu Wrocławia. Wiele wrażeń zaznają miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej. Z myślą o nich
zostanie zbudowana sieć ścieżek i tras rowerowych.
Powiat stawia na rozwój szkolnej bazy sportowej. Docelowo powstaną boiska przy każdej ze
szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do odwiedzenia powiatu oławskiego - przyjaznego turystom
i otwartego dla inwestorów!

Flis Odrzański
POWIAT
TRZEBNICKI

Starostwo Powiatowe
w Trzebnicy

POWIAT
WAŁBRZYSKI

Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
55-100 Trzebnica

Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

tel. 074 850 04 00
fax 074 853 09 27
starostwo@powiat.swidnica.pl
www.powiat.swidnica.pl

tel. 071 387 30 95
fax 071 312 01 11
powiat@powiat.trzebnica.pl
www.powiat.trzebnica.pl

tel. 074 846 07 00
fax 074 842 54 17
starosta@powiat.walbrzych.pl
www.powiat.walbrzych.pl

starosta: Zygmunt Worsa

starosta: Robert Adach

starosta: Augustyn Skrętkowicz

Malownicze Kocie Góry i przepiękne doliny Odry
i Baryczy to tereny niezwykle atrakcyjne turystycznie, historycznie, osadniczo i inwestycyjnie.

Powiat wałbrzyski
– nieodkryte piękno!

s. 36
POWIAT
WOŁOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Wołowie

POWIAT
WROCŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
we Wrocławiu

POWIAT
ZĄBKOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich

Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów

ul. Podwale 28
50-040 Wrocław

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 071 380 59 01
fax 071 380 59 00
starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl

tel. 071 344 36 41
fax 071 343 07 31
starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

tel. 074 816 28 00
fax 074 816 28 50
starostwo@zabkowice-powiat.pl
www.ziemiazabkowicka.pl

starosta: Maciej Nejman

starosta: Andrzej Wąsik

starosta: Ryszard Nowak

Powiat wołowski - harmonia przyrody i kultury
w zakolu pięknej Odry – warto tu być, warto go
znać!

Powiat wrocławski – przyjazny do życia, wypoczynku, pracy, inwestowania

Ziemia Ząbkowicka to kraina dla ludzi poszukujących niezwykłych miejsc, konaktu z naturą i aktywnych form spędzania czasu.
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POWIAT STRZELIŃSKI

owiat strzeliński jest jednym z mniejszych
powiatów Dolnego Śląska. Mimo to można odnaleźć w nim to wszystko, co stanowi dzisiaj o sile i charakterze całego regionu: tradycja miesza się z nowoczesnością, o burzliwych dziejach świadczą liczne zabytki, a w najbliższym sąsiedztwie jest mnóstwo malowniczych
zakątków skłaniających do odpoczynku. Jednak największym atutem powiatu są jego mieszkańcy:
otwarci i optymistycznie nastawieni. To także specyﬁka całego Dolnego Śląska, w którym po II wojnie światowej wiele rzeczy trzeba było zaczynać od
początku. Wówczas to z różnych stron, także na
Ziemię Strzelińską, przyjechali przesiedleńcy i na
nowo zaczęli pisać historię swojej nowej, małej ojczyzny.

P

Dzisiaj obszar 622 km kw. zamieszkuje około
45 tys. ludzi. Powiat strzeliński to teren typowo
rolniczy – decydują o tym przede wszystkim tutejsze, bardzo żyzne, gleby. Drugim naturalnym bogactwem powiatu jest kamień. To właśnie stąd pochodzi słynny strzeliński granit, tutaj znajdują się
też jego największe w Europie wyrobiska.
Rozwojowi powiatu sprzyja dogodne położenie. Stolica powiatu – Strzelin, leży zaledwie 37 km
na południe od Wrocławia i około 50 km od granicy z Czechami. Przez ziemię strzelińską przebiegają
ważne korytarze komunikacyjne: autostrada A4
Lwów–Kraków–Wrocław–Kolonia oraz magistrala kolejowa łącząca Warszawę z Pragą. Czynione
przez władze samorządowe starania ściągnięcia do
Strzelina i okolic inwestorów zagranicznych przynoszą dobre efekty.

Ziemia strzelińska leży na granicy dwóch
krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Przedgórza
Sudeckiego. Północnej, równinnej części powiatu
ton nadaje rolnictwo. Położone w południowej części Wzgórza Strzelińskie i Niemczańskie to wyśmienite miejsce na krótki wypoczynek poza miastem. Ich urok doceniają zwłaszcza mieszkańcy
Wrocławia, którzy coraz chętniej odwiedzają ten
najatrakcyjniejszy zakątek Przedgórza Sudeckiego.
Dobre połączenia komunikacyjne, bliskość
Wrocławia oraz atrakcyjność krajoznawcza Wzgórz
Strzelińskich sprawiają, że powiat strzeliński jest
coraz liczniej odwiedzany przez gości z zewnątrz,
nie tylko przez mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Wzgórza Strzelińskie zachęcają do odwiedzin o każdej porze roku. Najładniej wyglądają
oczywiście jesienią. Wiosną bardzo ciekawie prezentują się niezalesione Wzgórza Lipowe i Niemczańskie – szczególnie ze względu na kwitnące rzepaki oraz aleje drzew owocowych, ciągnące się
wzdłuż lokalnych dróg. Przez teren powiatu przebiega kilkadziesiąt kilometrów znakowanych szlaków turystycznych, które nadają się zarówno do
uprawiania turystyki pieszej, jak i rowerowej.
W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie ziemią strzelińską wśród inwestorów
z branż nieobecnych dotychczas w regionie.
W Strzelinie i Wiązowie działają podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które skutecznie przyciągają firmy, między innymi z branży
motoryzacyjnej. Bliskość Wrocławia oraz dogodne połączenia komunikacyjne sprawiają, że powiat
strzeliński w ostatnich latach stał się miejscem niezwykle atrakcyjnym dla inwestorów.
Różnorodność tego regionu zaskakuje. Jest
to cecha, dzięki której wciąż można odkrywać go
na nowo. Poznaj powiat strzeliński - odkryj "Krainę Kamienia" dla siebie.
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POWIAT WAŁBRZYSKI

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim
owiat wałbrzyski to obszar malowniczego
krajobrazu położony w Sudetach Środkowych w województwie dolnośląskim. Podwałbrzyskie zdroje – Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój – stanowią jedne z najstarszych uzdrowisk Dolnego Śląska i Europy. Ze względu na swo-

P

Muzeum Sztolni Walimskich
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je malownicze położenie i różnorodność zabiegów
oferowanych przez obie miejscowości cieszą się one
dużą popularnością wśród kuracjuszy i turystów.
Powiat to bogactwo wielu wspaniałych zabytków, wśród których prawdziwą perłą jest Zamek Książ, wybudowany w XIII wieku, będący niegdyś siedzibą książąt świdnicko-jaworskich,
królów czeskich, króla węgierskiego i książęcej rodziny Hochberg von Pless. Inne
obiekty powiatu szczególnie godne uwagi to
piastowski zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, malowniczo położony na Górze Choina nad Jeziorem Bystrzyckim, oraz zamki:
Cisy, Rogowiec i Radosno.
Niezwykłą atrakcją turystyczną jest
urocze, małe miasteczko Sokołowsko, nazywane „polskim Davos”, usytuowane nieopodal Mieroszowa, słynnego ze szkoły latania. Na poszukiwaczy przygód czeka
owiana największa tajemnicą w ostatnich latach III Rzeszy budowla Wehrmachtu, znana pod kryptonimem „Riese” (niem. olbrzym), a zlokalizowana wewnątrz Gór
Sowich. Składają się na nią: Walimskie Fabryki Broni w gminie Walim i Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka w gminie Głuszyca,
będące unikatowym miejscem nie tylko
w skali kraju, ale i Europy. Obiekty te zostały
wybudowane w czasie II wojny światowej
i po czasy współczesne stanowią zagadkę.
Na zwolenników białego szaleństwa czekają liczne stoki narciarskie w sąsiedztwie
schroniska „Andrzejówka” w gminie Mieroszów oraz w Rzeczce w gminie Walim.
Miła atmosfera w połączeniu z doskonałym
przygotowaniem obiektów pozwala w pełni wypocząć. W pobliżu „Andrzejówki”
i w okolicach Sokołowska znajdują się
świetnie utrzymane i piękne krajobrazowo
trasy do uprawiania narciarstwa biegowego,
gdzie rozgrywany jest „Bieg Gwarków”.

Ofertę kulturalną powiatu tworzą znane w kraju i za granicą instytucje kultury, między innymi Teatr Lalki i Aktora, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Filharmonia Sudecka, Muzeum w Wałbrzychu, Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ”. Każdego
roku odbywa się tu wiele zdarzeń kulturowych cieszących się dużą popularnością, jak choćby Międzynarodowy Festiwal im. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju i Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jedlinie-Zdroju.
Pomimo, że człowiek przekształca naturalne
środowisko od tysięcy lat, na terenie powiatu zachowały się miejsca, w których walory przyrodnicze przyciągają swym dziewiczym pięknem.
Wrażenie to potęguje wielka różnorodność gatunków występującej tu fauny i flory. Każda pora
roku odkrywa niezwykły urok krajobrazu Gór Wałbrzyskich, Kamiennych i Sowich oraz niepowtarzalnych kotlin i przełęczy.
Bogata oferta kulturalna, turystyczna, rekreacyjna i uzdrowiskowa sprawia, że powiat wałbrzyski jest doskonałym miejscem wypoczynku dla
całej rodziny.

Hala spacerowa w Szczawnie-Zdroju
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POWIAT WROCŁAWSKI

Park Handlowy z wocławskim węzłem autostradowym

Siedziba Urzędu Gminy w Kobierzycach.
owiat wrocławski tworzy dziewięć gmin położonych w środkowo-wschodniej części
województwa dolnośląskiego: Czernica,
Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków,
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Sobótka, Święta
Katarzyna i Żórawina.
Usytuowanie powiatu wrocławskiego w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Dolnego Śląska
– Wrocławia i prorozwojowa polityka władz samorządowych pozwalają na zrównoważony rozwój,
zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i turystycznym.
W trosce o komfort mieszkańców władze powiatu podejmują szereg projektów i inwestycji, między innymi w zakresie poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej, podnoszenia jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz rozwoju turystyki
i rekreacji. Prorozwojowa działalność gminnych
i powiatowych władz samorządowych dostrzegana jest przez ekspertów, którzy w wielu przeprowadzonych rankingach usytuowali powiat wro-

cławski w czołówce powiatów o najwyższym potencjale rozwojowym w Polsce.
Powiat wrocławski oferuje idealne
warunki do aktywnego wypoczynku. Ślężański Park Krajobrazowy, malownicza Dolina Bystrzycy ze zbiornikiem w Mietkowie oraz rezerwaty przyrody w gminie So-

P

wśród których wymienić można tak znane marki,
jak: grupa LG, Toshiba, Bosch, Cargill, Cadbury Wedel, Selgros, Castorama, Ikea, Obi, Volvo, Scania,
Parker, Buderus, Tibnor, Leoni Kabel i inne. Łącznie na terenie powiatu wrocławskiego działa już ponad 10 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Kluczem do sukcesu jest udana symbioza powiatu i tworzących go gmin oraz korzystanie z wiedzy i doświadczenia partnerów,
wśród których nie brakuje wyższych uczelni,
organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych oraz partnerów zagranicznych
(Francji, Niemiec, Ukrainy). Prorozwojowa polityka władz samorządowych sprawia, że powiat wrocławski jest idealnym miejscem do życia, wypoczynku, pracy i inwestowania.

Osiedle Eko-Bau w Smolcu

bótka co roku przyciągają wędkarzy oraz amatorów turystyki pieszej, rowerowej i konnej.
Koneserzy sztuki znajdą tu liczne zabytki, jak
choćby Kościół Świętej Trójcy w Żórawinie, pałac
w Krobielowicach, liczne krzyże pokutne, które
w połączeniu z naturalnym bogactwem regionu czynią powiat wrocławski miejscem wyjątkowym, licznie odwiedzanym nie tylko przez turystów z Polski i z zagranicy, lecz także przez zmęczonych zgiełkiem wielkiego miasta mieszkańców Wrocławia.
Walory turystyczne powiatu wrocławskiego nie są
jedynym jego atutem. To idealne miejsce na prowadzenie
działalności gospodarczej – korzystna lokalizacja, dobra infrastruktura i proinwestycyjna
polityka władz samorządowych
przyciągają inwestorów krajowych i zagranicznych. Z oferty
inwestycyjnej dotychczas skoZbiornik Mietkowski w Borzygniewie rzystały światowe koncerny,

Kościół Św. Trójcy w Żórawinie
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POWIAT
ZGORZELECKI

Starostwo Powiatowe
w Zgorzelcu

POWIAT
ZŁOTORYJSKI

Starostwo Powiatowe
w Złotoryi

JELENIA GÓRA

Urząd Miasta
w Jeleniej Górze

Bohaterów II AWP 8a
59-900 Zgorzelec

pl. Niepodległości 8
59-500 Złotoryja

Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

tel. 075 776 15 55
fax 075 771 79 30
promocja@powiat.zgorzelec.pl
www.powiat.zgorzelec.pl

tel. 076 878 69 40
fax 076 878 69 55
starostwo@powiat-zlotoryja.pl
www.powiat-zlotoryja.pl

tel. 075 754 61 01
fax 075 754 61 59
ratusz_um@jeleniagora.pl
www.jeleniagora.pl
prezydent: Marek Obrębalski

starosta: Ryszard Raszkiewicz

starosta: Piotr Woroniak

Jelenia Góra …im starsza tym lepsza…
900 lat historii, wspaniałe zabytki, gorące źródła,
liczne atrakcje turystyczne – zapraszamy!

Zapraszamy na ziemie powiatu zgorzeleckiego.
Powiat zgorzelecki to miejsce na nowe inwestycje!

LEGNICA

Urząd Miasta
w Legnicy

WROCŁAW

Urząd Miasta
we Wrocławiu

pl. Słowiański 8
59-220 Legnica

Pl. Nowy Targ 1/8
50-141 Wrocław

tel. 076 721 21 99
fax 076 721 21 15
kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu

tel. 071 777 70 00
fax 071 777 86 55
serwis@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

prezydent: Tadeusz Krzakowski

Gospodarka
w centrum
uwagi

prezydent: Rafał Dutkiewicz
Wrocław — miasto spotkań.

www.magazynfakty.pl

POWIAT ZĄBKOWICKI
Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich

owiat ząbkowicki to region o urozmaiconym krajobrazie, położony w południowowschodniej części województwa dolnośląskiego. Rozciąga się na terenie Przedgórza Sudeckiego, Gór Sowich, Bardzkich i Złotych.
Jego powierzchnia wynosi 802 km kw., a zamieszkuje go 69,5 tys. osób.
Ziemia ząbkowicka słynie z wielu niezwykłych
miejsc, z których najciekawsze to: Krzywa Wieża,

P
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tajemnicza kopalnia złota w Złotym Stoku, monu- Atrakcji, po lokalne szlaki rowerowe (trekkingowe
mentalna Twierdza Srebrnogórska i perła archi- i MTB). Urozmaicony przebieg Nysy Kłodzkiej
tektury sakralnej – opactwo cysterskie w Hen- stwarza dogodne warunki do organizacji spływów
rykowie. O wyjątkowości tego miejsca świadczy kajakowych i pontonowych, a wybudowane zbiorfakt, że zapisano tu w słynnej Księdze Henrykow- niki retencyjne „Topola” i „Kozielno” oraz budowany
skiej pierwsze zdanie w języku polskim: „day ut ia „Kamieniec” na Nysie Kłodzkiej stają się obiektapobrusa, a ti poziwai”, czyli „daj ja pomielę, a ty mi rekreacyjno-wypoczynkowymi.
Malowniczo położone wioski i miasteczka są
odpocznij”.
Królewna Marianna Orańska, zauroczona idealnym miejscem do uprawiania turystyki wiejpięknem ziemi ząbkowickiej, wybudowała tu swo- skiej. Tutejsze gospodarstwa agroturystyczne
ją rezydencję – Neogotycki Pałac w Kamieńcu Ząb- gwarantują ucieczkę od gwaru i pośpiechu wielkiego
kowickim z tarasowo położonym parkiem w stylu miasta, świeże powietrze, czystą wodę i piękne kraangielskim.
jobrazy. Wypoczywającym aktywnie oferują: jazdę
Dogodne położenie, zróżnicowane ukształto- konną, rowery, wycieczki w góry, grzybobranie
wanie terenu, walory przyrodnicze i atrakcje tu- i wędkowanie.
rystyczne stwarzają dobre warunki do
uprawiania turystyki aktywnej: pieszej,
rowerowej i narciarskiej. W powiecie istnieje ponad 200 km szlaków pieszych:
górskich z interesującymi punktami widokowymi, poprowadzonych pasmami
Sudetów Środkowych oraz przebiegających przez urozmaicony teren Przedgórza Sudeckiego, poprzecinanego rzekami. Ponad 400 km liczą trasy rowerowe, od międzynarodowej Cysterskiej
– ER8, przez regionalną – Podziemnych Opactwo Cysterskie w Henrykowie
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WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Bydgoszcz
Grudziądz
Toruń
Włocławek

POWIATY:
powiat aleksandrowski
powiat brodnicki
powiat bydgoski
powiat chełmiński
powiat golubsko-dobrzyński
powiat grudziądzki
powiat inowrocławski

powiat lipnowski
powiat mogileński
powiat nakielski
powiat radziejowski
powiat rypiński
powiat sępoleński
powiat świecki

powiat toruński
powiat tucholski
powiat wąbrzeski
powiat włocławski
powiat żniński

– Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego to najlepszy przykład partnerstwa publiczno-publicznego. Lider przekształceń w ochronie zdrowia.
Działamy razem na rzecz dostarczania jak najlepszych usług publicznych poprzez realizację wspólnych projektów.
Wspólnie znaczy: lepiej, mądrzej, taniej!

Marzena Kempińska – przewodnicząca Konwentu Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, starosta świecki
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POWIAT
Starostwo Powiatowe
ALEKSANDROWSKI w Aleksandrowie Kujawskim

POWIAT
BRODNICKI

Starostwo Powiatowe
w Brodnicy

POWIAT
BYDGOSKI

Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Kamionka 18
87-300 Brodnica

ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

tel. 054 282 46 51
fax 054 282 79 28
sekretariat@bip.powiatalesandrowski.akcessnet.net
www.aleksandrow.pl

tel. 056 495 08 00
fax 056 495 08 01
starostwo@brodnica.com.pl
www.brodnica.com.pl

tel. 052 583 54 22
fax 052 583 54 52
info@powiat.bydgoski.pl
www.powiat.bydgoski.pl

starosta: Zbigniew Żbikowski

starosta: Waldemar Gęsicki

starosta: Kazimierz Krasowski

Zapraszamy do powiatu aleksandrowskiego – pięknego i gościnnego miejsca na Kujawach.

Pojezierze Brodnickie to malownicze jeziora, rzeka
Drwęca, nieskażone lasy i parki krajobrazowe.

Powiat bydgoski – inny niż wszystkie. Tu odnajdziesz wymarzone miejsce wypoczynku, poczujesz
historię i posmakujesz regionalnych produktów.

POWIAT
GRUDZIĄDZKI

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu

Starostwo Powiatowe
w Chełmnie

POWIAT
Starostwo Powiatowe
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

tel. 056 677 24 10
fax 056 677 24 21
starostwo@powiat-chelmno.pl
www.powiat-chelmno.pl

tel. 056 683 53 80
fax 056 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl
www.golub-dobrzyn.com.pl

tel. 056 451 44 00
fax 056 451 44 01
bip@powiatgrudziadzki.pl
www.powiatgrudziadzki.pl

POWIAT
CHEŁMIŃSKI

starosta: Zdzisław Gamański

starosta: Wojciech Kwiatkowski

starosta: Marek Szczepanowski

Powiat chełmiński
– piękno natury i historii.

Tylko u nas, lepszy od bermudzkiego Trójkąt
Turystyczny. Golub-Dobrzyń, Szafarnia, Obory
– przyjedź, zobacz, przeżyj.

Nam ta ziemia od innych droższa

POWIAT
INOWROCŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Inowrocławiu

POWIAT
LIPNOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Lipnie

POWIAT
MOGILEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowroclaw

ul. Sierakowskiego 10b
87-600 Lipno

ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

tel. 052 359 21 00
fax. 052 357 48 20
starostwo@inowroclaw.powiat.pl
www.inowroclaw.powiat.pl

tel. 054 287 20 39
fax 054 287 20 39
starostwo@lipnowski.powiat.pl
www.lipnowski.powiat.pl

tel. 052 318 03 04
fax 052 318 03 05
sekretariat@starostwo.mogilno.bip.net.pl
www.powiat.mogilno.pl

starosta: Tadeusz Majewski

starosta : Krzysztof Baranowski

starosta: Tomasz Barczak

Powiat inowrocławski – tu znajdziesz Mysią
Wieżę (Kruszwica), tężnię solankową (Inowrocław) i Jerozolimę Kujaw (Pakość).

Powiat lipnowski – gościnność, rozwój, natura.

Powiat mogileński: teren rekreacji, wypoczynku
i unikalnych zabytków na Szlaku Piastowskim

POWIAT
NAKIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Nakle nad Notecią

POWIAT
RADZIEJOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Radziejowie

POWIAT
RYPIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Rypinie

ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

ul. Kościuszki 17
88-200 Radziejów

ul. Nowy Rynek 17
87-500 Rypin

tel. 052 386 66 22
fax 052 386 66 25
starosta.cna@powiatypolskie.pl
www.powiat-nakielski.pl

tel. 054 285 06 18
fax 054 285 06 18
powiat@radziejow.pl
www.radziejow.pl

tel. 054 280 29 42
fax 054 280 25 49
starosta.cry@powiatypolskie.pl
www.powiat.rypinski.lo.pl

starosta: Andrzej Kinderman

starosta: Marian Zieliński

starosta: Marek Tyburski

Powiat nakielski – magiczne miejsce.

Chcesz zwiedzać, odpocząć, zainwestować…
wybierz powiat radziejowski!

Powiat rypiński: ciekawa historia, bogata przyroda, rozwijająca się gospodarka.

s. 43
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POWIAT
SĘPOLEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Sępólnie Krajeńskim

POWIAT
ŚWIECKI

Starostwo Powiatowe
w Świeciu

POWIAT
TORUŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Toruniu

ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Wojska Polskiego 173
86-100 Świecie

ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

tel. 052 388 13 00
fax 052 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl
www.powiat-sepolno.pl

tel. 052 333 21 10
fax 052 333 21 23
starosta@powiat.swiecki.lo.pl
www.powiat.swiecki.lo.pl

tel. 056 660 83 10
fax 056 660 83 09
starostwo@powiattorunski.pl
www.powiattorunski.pl

starosta: Henryk Pawlina

starosta: Marzena Kempińska

starosta: Mirosław Graczyk

Powiat sępoleński – miejsce, gdzie spełnisz swoje
marzenia o prawdziwym wypoczynku. Z dala od
zgiełku, tłoku, wśród malowniczych jezior i lasów.

Powiat świecki
– inwestycja bez ryzyka!

Powiat toruński:
Przyjedź! Zobacz! Zostań!

POWIAT
TUCHOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Tucholi

s. 44
POWIAT
WĄBRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Wąbrzeźnie

s. 45
POWIAT
WŁOCŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
we Włocławku

ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno

ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

tel. 052 559 07 00
fax 052 559 07 01
starostwo@tuchola.pl
www.powiat.tuchola.pl

tel. 056 688 24 51
fax 056 688 27 59
starostwo@wabrzezno.pl
www.wabrzezno.pl

tel. 054 231 56 00
fax 054 231 56 80
starostwo@powiat.wloclawski.pl
www.powiat.wloclawski.pl
starosta: Jan Ambrożewicz

starosta: Piotr Mówiński

starosta: Krzysztof Maćkiewicz

Bory Tucholskie
– w labiryntach natury.

Powiat wąbrzeski – realizujemy inwestycje kreujące naszą przyszłość!

s. 46
POWIAT
ŻNIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Żninie

BYDGOSZCZ

Urząd Miasta
w Bydgoszczy

GRUDZIĄDZ

Urząd Miasta
w Grudziądzu

ul. Potockiego 1
88-400 Żnin

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

tel. 052 303 11 00
fax 052 303 13 02
powiat@znin.pl
www.znin.pl

tel. 052 585 89 13
fax 052 322 29 62
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

tel. 056 451 02 01
fax 056 462 58 12
boi@um.grudziadz.pl
www.grudziadz.pl

starosta: Zbigniew Jaszczuk

prezydent: Konstanty Dombrowicz

prezydent: Robert Malinowski

Gdzie topory, miecze, łuki
– tam Biskupin, Żnin, Pałuki.

Bydgoszcz – bądź moim gościem!

Grudziądz - Stolicą Polskiej Kawalerii.

TORUŃ

Urząd Miasta
w Toruniu

WŁOCŁAWEK

Urząd Miasta
we Włocławku

Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

tel. 056 611 86 96
fax 056 622 16 70
prezydent@um.torun.pl
www.um.torun.pl

tel. 054 414 40 00
fax 054 411 36 00
poczta@um.wloclawek.pl
www.wloclawek.pl

prezydent: Michał Zaleski

prezydent: Andrzej Pałucki

Toruń – gotyk na dotyk.

Adres: Włocławek, Kujawy, Polska.

Gospodarka
bez tajemnic
www.magazynfakty.pl
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POWIAT RYPIŃSKI
Witraż „Ostatnia Wieczerza” w kościele Najświętszego Serca
Jezusowego w Rypinie (pow. witraża 212 mkw.)

owiat rypiński należy do najstarszych jednostek terytorialnych
w kraju. Pierwsze wzmianki o powiecie pochodzą już z XIV wieku,
natomiast Kasztelania Rypińska datowana jest od XI wieku. Prawa miejskie Rypin
otrzymał w roku 1345. Mieszkańcy tych
ziem doświadczyli wielu burzliwych wydarzeń historycznych od najazdów krzyżackich
w XV wieku po działania eksterminacyjne w czasie II wojny światowej. Od najdawniejszych czasów
krzyżowały się tutaj różne szlaki handlowe, co zaowocowało następnie rozwojem przemysłu.
Powiat położony jest we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na historycznej Ziemi Dobrzyńskiej. Obejmuje obszarem
587 km kw., zamieszkiwany jest przez około
47 tys. mieszkańców. W skład powiatu wchodzi
6 jednostek samorządowych – miasto Rypin
i 5 gmin wiejskich: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk. Stolica powiatu liczy 17 tys. mieszkańców i jest ośrodkiem skupiającym największe
lokalne przedsiębiorstwa, głównie z branży metalowej, spożywczej i meblowej.
Krajobraz historyczny tworzą grodziska wczesnośredniowieczne (Kleszczyn,
Żałe, Starorypin, Sadłowo, Skrwilno) i zespoły pałacowo-parkowe (Ugoszcz, Radziki
Duże, Wąpielsk, Okalewo). Na terenie
powiatu znajduje się wiele interesujących
zabytków architektury sakralnej między innymi w Rypinie, Skrwilnie, Rogowie, Radzikach Dużych, Sadłowie i Żałem. Uwagę
turystów przyciągają ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego wzniesionego
w latach 1405–1466 w Radzikach Dużych,
w gminie Wąpielsk. Do godnych polecenia

ciekawostek turystycznych zaliczyć
można: skansen kolejki wąskotorowej
w Ostrowitem, wiatrak w Rogówku, młyn
wodny w Dylewie, kapliczkę pw. św. Barbary w Rypinie. Miłośnicy historii odwiedzić
mogą Muzeum Ziemi
Dobrzyńskiej, które

P

Kościół Świętej Trójcy
w Rypinie z 1355 roku
zgromadziło wiele eksponatów archeologicznych, książek, fotografii, przedmiotów
codziennego użytku.
Największym bogactwem przyrodniczym powiatu rypińskiego jest 26 jezior
Rzeka Drwęca
o łącznej powierzchni
ponad 950 ha. Jeziora te różnią się pod względem morfogenetycznym.
Do największych i najatrakcyjniejszych należą:
Wielgie (162,5 ha), Długie (108,6 ha), Kleszczyn
(72,2 ha), Trąbin (49,1 ha), Ruda (48,9 ha), Huta
(30,5 ha), a przede

Jezioro Długie

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żałem

sze kompleksy leśne skoncentrowane są głównie
na obszarach sandrowych (gminy: Skrwilno i Rogowo). Na terenie powiatu znajdują się trzy rezerwaty: ichtiologiczny „Dolina Drwęcy” – utworzony dla ochrony ryb łososiowatych, to jest: łososia, troci i pstrąga oraz certy (karpiowate), rezerwat „Tomkowo” – dla zachowania fragmentu lasu
gradowego z największym na Ziemi Dobrzyńskiej stanowiskiem wyspowym modrzewia polskiego i rezerwat „Okalewo” Na obszarze powiatu funkcjonują także trzy obszary chronionego krajobrazu:
„Źródła Skrwy”, „Dolina Drwęcy” i „Drumliny Zbójeńskie”.
W celu właściwego i umiejętnego korzystania z walorów środowiska przyrodniczego, istniejące plany rozwojowe powiatu zakładają stworzenie z turystyki i agroturystyki istotnego kierunku gospodarki.

wszystkim leżące na pograniczu
powiatu jezioro
Urszulewskie
(293,1 ha).
Lasy w powiecie rypińskim zajmują powierzchnię ponad 10 800 ha, co stanowi
18,4 proc. całości obszaru
powiatu rypińskiego. Najwięk-

Powiat rypiński to nie tylko ciekawa historia
i bogata przyroda, ale to także prężnie rozwijająca się gospodarka. Dominuje tu przemysł metalowy.
Największe zakłady zajmujące się obróbką metali
Pałac w Ugoszczu

to firmy: Rejs, Damix i Zalmet. Silnie rozwinięta
jest branża spożywcza. Rypińska Spółdzielnia
Mleczarska ROTR – zakład o osiemdziesięcioletniej
tradycji oraz nowa, prężnie rozwijająca się firma
Emix aktualnie konkurują na rynkach całego świata.
Gościnny powiat rypiński zaprasza na odbywające się corocznie w drugą sobotę i niedzielę
września targi rolniczo-ekologiczne „RypinAgra”.
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POWIAT ŚWIECKI
Jezioro Błądzim w gminie Lniano

owiat świecki jest położony na terenie Pojezierza Południowopomorskiego i Doliny
Dolnej Wisły. Przez jego obszar przepływa
królowa rzek – Wisła. Administracyjnie ziemie te stanowią północną część województwa kujawsko-pomorskiego. 1473 km kw. powierzchni czynią powiat świecki największym powiatem w województwie, stanowiącym 8,2 proc. jego powierzchni. Powiat dzieli się na 11 gmin: Bukowiec,
Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie,
Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie, z których
Świecie oraz Nowe to gminy miejsko-wiejskie. Pozostałe gminy mają charakter wiejski. Powiat tworzą 253 miejscowości i 132 sołectwa, które zamieszkuje 98 tys. osób.
Na terenie powiatu świeckiego znajduje się bardzo ważny węzeł komunikacyjny w skali kraju.
To tutaj zbiegają się drogi krajowe nr 1 (E-75)
i (E-261), które łączą północ Polski z południem.
Przez teren powiatu będzie przebiegać transeuropejska autostrada A1.
Siedziba powiatu – Świecie – jest jednym
z ważniejszych ośrodków gospodarczych Pomorza i Kujaw. Potwierdza
to duże zaangażowanie na terenie powiatu kapitału zagranicznego. Działające

P

tu firmy inwestują kapitał austriacki, południowoafrykański, holenderski, niemiecki, angielski, amerykański, francuski oraz fiński. Niewątpliwy wpływ
na rozwój gospodarczy powiatu ma przedsiębiorstwo przemysłu papierniczego Mondi Packaging Paper Świecie SA – jedno z największych w kraju
– i inne współpracujące z nim firmy.
Powiat świecki przyciąga nie tylko biznes. Dobrze zachowane zabytki oraz unikalne w skali kraju obiekty przyrody wabią turystów z kraju i z zagranicy. Na terenie powiatu funkcjonują dwa parki krajobrazowe: Zespół Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Wdecki
Park Krajobrazowy. Miłośników turystyki wodnej
przyciąga rzeka Wda, zwana Czarną Wodą.
Jako lider w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych powiat może być przykładem
dobrych praktyk, choćby dzięki „Programowi Rewitalizacji Obszaru Powojskowego”, który obej-

muje powierzchnię19 ha, w tym 39 budynków,
z czego 13 z 1913 roku, drogi o powierzchni
6064 mkw., chodniki o powierzchni 1587 mkw.,
sieć wodociągową o długości 2273 m oraz sieć ciepłowniczą o długości 433 m. W zakres tego partnerskiego projektu wchodzą takie produkty, jak inkubator przedsiębiorczości oraz powierzchnie
biurowe, mieszkalne, usługowe i przemysłowe.
Od 2005 roku w powiecie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który powstał
w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital w Świeciu, jako jeden z pierwszych tak dużych ośrodków
w kraju, przeszedł proces restrukturyzacji, będąc
przykładem dla innych samorządów w kraju. Cały
powiat jest przykładem dobrego planowania, pozyskiwania i partnerstwa.

Centrum Biznesowo-Administracyjne "Koszarowiec" odnowione
dzięki Programowi Rewitalizacji Obszaru Powojskowego
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POWIAT TORUŃSKI
lokalizowany
w centrum
województwa kujawsko-pomorskiego, w samym
sercu tworzącej się
aglomeracji
bydgosko toruńskiej
powiat

Z

Kiełbasin

toruński to atrakcyjne miejsce do wypoczynku, inwestowania i zamieszkania. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy, których liczba wzrosła w ostatniej dekadzie o ponad 10 tys., sięgając prawie
95 tys.
Domek w spokojnej okolicy, wśród zieleni, to
alternatywa, jaką wybiera coraz więcej osób dotąd związanych z miejskimi blokowiskami. Powiat
zaś, dbając o swych mieszkańców, wciąż podnosi jakość świadczonych usług w zarządzanych przez
siebie jednostkach. Na wysokim poziomie prowadzi 3 zespoły szkół, szkołę muzyczną I stopnia i poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Fachowe
wsparcie można uzyskać w 4 domach pomocy społecznej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Ponadto powiat jest jednym z głównych udziałowców Szpitala Powiatowego
w Chełmży, który od 2001 roku
funkcjonuje jako spółka prawa handlowego, rozwijając swoją bazę,
zwyciężając w rankingach i dostosowując się do nowoczesnych
norm.
Powiat toruński to ważny
punkt komunikacyjny. Tu krzyżują się
drogi krajowe i funkcjonuje odcinek
autostrady A1. Przebiegają tędy

Radioteleskop w Piwnicach
również cztery linie kolejowe. Dobrze rozwinięta
jest komunikacja autobusowa.
Duża dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, dobra i wciąż unowocześniana infrastruktura komunikacyjna oraz bliskość Torunia
czynią powiat miejscem działalności wielu firm. Dzięki wysokiej jakości gleb dobrze rozwija się rolnictwo i przemysł przetwórczy. Działają tu zakłady cukrownicze, mięsne, zbożowo-młynarskie, mleczarskie. W ostatnich latach znaczenia nabrała
branża elektroniczna. Funkcjonujący w gminie Łysomice kompleks japońskich fabryk Crystal Park zatrudnia około 10 tys. osób.
W miejscowości Piwnice działa największe
w kraju obserwatorium astronomiczne, należące
do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Liczne zabytki: ruiny zamków, piękne kościoły, zespoły parkowo-pałacowe oraz wspaniała przyroda: lasy,
rzeki i piękne jeziora stwarzają niepowtarzalny klimat, zachęcający do zwiedzania i wędrówek.
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POWIAT TUCHOLSKI

Uroczysko Piekiełko w Borach Tucholskich. Fot. LC
owiat tucholski to kraina pod wieloma
względami fascynująca. Równinny, polodowcowy teren, usiany srebrzystymi jeziorami, poprzecinany rzekami i kanałami,
zachęca do aktywności turystycznej. Bory Tucholskie są bezsprzecznie miejscem magicznym,
gdzie nieprzebrane bogactwo form, kształtów, odcieni i melodii tworzy nierozerwalną jedność.
Turystów przyciąga w te strony wyjątkowa fauna i flora, oszałamiająca zarówno rozmaitością, jak
i liczebnością. Nadal jest tu wiele miejsc zupełnie
dzikich, gdzie przy odrobinie szczęścia można
spotkać charakterystyczne dla tego obszaru
zwierzęta: bobry, wydry, sarny, jelenie, dziki i wiele innych gatunków. Powiat tucholski to również
urzekające wioski i malownicze miasteczko Tuchola,
w których życie nadal płynie nieśpiesznym, naturalnym rytmem. Większość z nich powstała w odległym średniowieczu, w wielu zachowały się
cenne zabytki architektury. Wśród walorów turystycznych powiatu wymieniane są liczne atrakcje o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
W malowniczej scenerii sielankowych krajobrazów płynie meandrami rzeka Brda, przez wielu zaliczana do najpiękniejszych szlaków kajakowych
w Europie. Organizowane na niej spływy dostarczają uczestnikom wielkich
emocji i niezapomnianych
wrażeń. Region jest również
przyjazny turystom-cyklistom, którzy bezpiecznie
mogą poruszać się po wyznaczonych szlakach rowerowych. W ramach oferty
turystyki aktywnej atrakcyjne są też tereny licznych
rezerwatów i parków krajobrazowych. Na ich obszarze wyznaczone zostały
ścieżki dydaktyczne, gdzie
rekreację można łączyć z ak300-letni dąb „Wisielec”. Fot. LC tywnością poznawczą. Powiat tucholski jest też rajem

P

Plaża w Cekcynie. Fot. LC
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dla wędkarzy, lasy zaś od lat są cenione ze
względu na wielką różnorodność i liczebność występujących w nich gatunków grzybów. Turyści niezmiennie ulegają urokowi krajobrazu tucholskiego.
Doceniają, jak ważny jest kontakt z przyrodą, umożliwiający regenerację sił fizycznych i psychicznych,
gwarantujący wyciszenie, refleksję i zadumę, a także przywracający wewnętrzny spokój i równowagę.
Koronną pozycją w lokalnej ofercie turystycznej są spływy kajakowe Brdą i jej dopływami.
Tradycje organizowania tej wyjątkowo przyjemnej,
a przy tym stosunkowo bezpiecznej formy wypoczynku, sięgają jeszcze czasów przedwojennych.
Z roku na rok przybywają w te strony coraz większe rzesze miłośników kajakarstwa, pozwalającego obcować z przyrodą z dala od współczesnej cywilizacji, zmierzyć się z żywiołem wody i sprawdzić
własne umiejętności. Na Brdzie przebiega jeden
z najpiękniejszych w Europie, niezwykle urozmaicony
szlak kajakowy. Kręte rzeki na pewnych odcinkach
ściągają turystów wodnych z kraju i z zagranicy.
Panują tu idealne warunki od uprawiania turystyki
kajakowej, a dobrze zlokalizowane miejsca biwakowania umożliwiają pokonywanie trasy wybranymi
odcinkami.
Uroki i walory rzeki Brdy dostrzegł sam Karol Wojtyła. W dobranej paczce młodych ludzi, zwanej „Towarzystwem”, regularnie wyprawiał się na
kajaki, oddając się swojej wielkiej pasji. Brda w Borach Tucholskich to rzeka, na której w sierpniu
1953 roku zdobywał swoje pierwsze kajakowe szlify. „Wujek”, jak go nazywano w gronie przyjaciół,
płynął w drewnianym, sędziwym, jeszcze przedwojennym kajaku, który ochrzczono mianem „kalosz”.
Bory słyną także z obfitości grzybów i od lat
przyciągają grzybiarzy nawet z odległych zakątków
Polski. Główny sezon grzybowy trwa nieprzerwanie od czerwca do listopada, a miejscowi zbieracze powiadają, że urodzaj na grzyby jest tu co rok.
Nawet krótka kwietniowa wycieczka do lasu może
zakończyć się udanym zbiorem.

FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MDD – OFERUJEMY
FILOZOFIĘ PRACY BIUROWEJ, A NIE TYLKO MEBLE
Jesteśmy jedną z największych polskich ﬁrm specjalizujących się w produkcji mebli biurowych. Tym, co wyróżnia wszystkie systemy MDD, jest ich solidność i trwałość oraz ergonomia – połączone z nietuzinkowym designem.
Fabryka oferuje systemy mebli gabinetowych, pracowniczych, jak również szeroką gamę lad recepcyjnych. Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej
wymagającym klientom i wyposażać wszystkie rodzaje pomieszczeń biurowych, niezależnie od ich wielkości, czy też przeznaczenia.
Dotychczasowe sukcesy, to zasługa jednego z najnowocześniejszych
w branży parków maszynowych, zajmującego powierzchnię prawie 10 tys. m².
W związku z dynamicznym rozwojem realizowane są kolejne inwestycje związane zarówno z wdrażaniem nowoczesnych technologii, zakupem kolejnych
centrów obróbczych, jak i rozbudową centrum logistycznego.
Ponadto Fabryka korzysta z zaawansowanych rozwiązań informatycznych, pozwalających w optymalny sposób zarządzać procesami produkcyjnymi,
handlowymi i logistycznymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym
odbiorcom krótki, 8-dniowy termin realizacji zamówienia przy zachowaniu doskonałej jakości produktu.

Fabryka Mebli Biurowych
MDD Sp. z o.o.
ul. Koronowska 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 052 389 44 00
fax 052 389 44 04
www.mdd.pl
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
POWIATY:
powiat bialski
powiat biłgorajski
powiat chełmski
powiat hrubieszowski
powiat janowski
powiat krasnostawski
powiat kraśnicki
powiat lubartowski
powiat lubelski
powiat łęczyński
powiat łukowski
powiat opolski (lubelski)
powiat parczewski
powiat puławski
powiat radzyński
powiat rycki
powiat świdnicki
powiat tomaszowski
powiat włodawski
powiat zamojski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Biała Podlaska
Chełm
Lublin
Zamość

Paweł Pikula – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Lubelskiego, starosta lubelski
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– Gdy 10 lat temu powstawały powiaty wszyscy byliśmy pełni obaw czy to właściwa reforma zaproponowana przez Państwo. Dzisiaj wiemy, że była ona trafna, ponieważ samorządy z powodzeniem
realizują swoje zadania, także te nowo dokładane, gwarantując rozwój obszarów wiejskich niezależnie
od opcji politycznej.
Jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego chciałbym jednak zwrócić
uwagę na problem z jakimi borykają się nie tylko powiaty województwa lubelskiego, ale również całej
Polski, a mianowicie zbyt małych środków na inwestycje drogowe. Wzrastające potrzeby drogowe,
przekraczające znacznie możliwości finansowe, są przedmiotem licznych dyskusji na spotkaniach Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.
Na uwagę również zasługuje fakt, że powiaty z coraz większym doświadczeniem sięgają po unijne pieniądze, realizując z sukcesem projekty, dotyczące zarówno służby zdrowia, jak i projekty społeczne, aktywizujące lokalną społeczność.
Aby przekonać się o walorach powiatów województwa lubelskiego zapraszam Państwa do odwiedzania
naszego tak niedocenianego regionu Polski, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością, a malownicze
tereny gwarantują niezapomniane wrażenia estetyczne.

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
POWIAT
BIALSKI

Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej

POWIAT
BIŁGORAJSKI

Starostwo Powiatowe
w Biłgoraju

POWIAT
CHEŁMSKI

Starostwo Powiatowe
w Chełmie

ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska

ul. Kościuszki 87
23-400 Biłgoraj

pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm

tel. 083 343 75 31
fax 083 343 36 09
powiatbialski@lubelskie.pl
www.powiatbialski.pl

tel. 084 688 20 00
fax 084 688 20 09
biłgoraj_p_s@woi.lublin.pl
www.bilgorajski.pl

tel. 082 562 75 01
fax 082 562 75 10
starostwo@powiat.chelm.pl
www.powiat.chelm.pl

starosta: Tadeusz Łazowski

starosta: Marek Onyszkiewicz

starosta: Kazimierz Stocki

Odkryj i poznaj nadbużańskie piękno powiatu
bialskiego.

Nad wodę, na spacer, na rower, kajakiem i na
smacznego pieroga - tylko w powiecie biłgorajskim!

Powiat chełmski atrakcyjny i przyjazny.

s. 50
Starostwo Powiatowe
w Hrubieszowie

POWIAT
HRUBIESZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim

POWIAT
JANOWSKI

POWIAT
KRASNOSTAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Krasnymstawie

ul. mjr. H. Dobrzańskiego 1
22-500 Hrubieszów

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw

tel. 084 696 50 68
fax 084 696 50 69
starostwo@hrubieszow.pl
www.starostwo.hrubieszow.pl

tel. 015 872 33 09
fax 015 872 05 59
starostwo@powiatjanowski.pl
www.powiatjanowski.pl

tel. 082 576 52 11
fax 082 576 72 89
starostwo@krasnystaw-powiat.pl
www.krasnystaw-powiat.pl

starosta: Zenon Sydor

starosta: Józef Kuropatwa

starosta: Janusz Szpak
Zapraszamy na największe Święto Piwa w Polsce
i nie tylko ...

Starostwo Powiatowe
w Kraśniku

POWIAT
KRAŚNICKI

POWIAT
LUBARTOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Lubartowie

Starostwo Powiatowe
w Lublinie

POWIAT
LUBELSKI

Al. Niepodległości 20
23-210 Kraśnik

ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów

ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

tel. 081 825 58 99
fax 081 825 50 52
sekretariat@powiatkrasnicki.pl
www.powiatkrasnicki.pl

tel. 081 855 28 65
fax 081 854 33 24
starostwo@powiatlubartowski.pl
www.powiatlubartowski.pl

tel. 081 532 21 26
fax 081 534 73 73
starostwo@powiat.lublin.pl
www.powiat.lublin.pl

starosta: Tadeusz Wojtak

starosta: Marian Starownik

starosta: Paweł Pikula

Tylko tutaj możesz odkryć dziewiczy urok Roztocza, zachwycić się malowniczym przełomem Wisły
i posmakować malin o niespotykanym smaku.

Powiat lubartowski
– dobry klimat dla inwestycji.

Najlepiej na świecie w lubelskim powiecie!

POWIAT
ŁĘCZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
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POWIAT
ŁUKOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Łukowie

POWIAT
OPOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Opolu Lubelskim

al. Jana Pawła II 95 a
21-010 Łęczna

ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie

tel. 081 752 64 00
fax 081 752 64 64
poczta@powiatleczynski.pl
www.powiatleczynski.pl

tel. 025 798 22 03
fax 025 798 22 03
sekretariat@starostwolukow.pl
www.starostwolukow.pl

tel. 081 827 22 60
faksu 081 827 22 36
starostwo@opole.lublin.pl
www.opole.lublin.pl

starosta: Adam Niwiński

starosta: Longin Kajka

starosta: Zenon Rodzik
Przyjedź do nas! Poczuj się jak u siebie!

Powiat łęczyński – magia miejsc!

s. 52
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POWIAT BIALSKI
kowym dworze z XIX wieku w Romanowie. Wokół
rozciąga się przepiękny park z przełomu XVII
i XVIII wieku, w którym jest kaplica dworska i gdzie
można usiąść na ławeczce – przy pomniku twórcy „Starej Baśni”.
Powiat bialski to teren wielokulturowy na styku Wschodu i Zachodu. Tutaj ukształtowała się kultura wywodząca się z różnorodności religijnej: prawosławia, katolicyzmu, grekokatolicyzmu, mahometanizmu, judaizmu oraz narodowościowej, na którą mieli wpływ osadnicy niemieccy, Ukraińcy, Rusini, Tatarzy, Żydzi. Tę symbiozę można zobaczyć
w obiektach kultury materialnej, takich jak: drewniane kościoły, mizary tatarskie, cmentarze żydowskie, piękne cerkwie prawosławne i unickie. Bardzo interesujący i malowniczy jest zespół cerkwi
i męskiego klasztoru prawosławnego, położonego

Panorama Bugu w okolicach Gnojna
owiat bialski, położony w środkowowschodniej Polsce, to trzeci co do wielkości powiat w kraju, a największy
w województwie lubelskim. Obszar
2 754 km kw. zamieszkuje 113 492 osób. W skład
powiatu wchodzi 19 gmin, w tym 2 gminy miejskie.
Wschodnie granice powiatu stanowią jednocześnie
wschodnią granicę Unii Europejskiej. Powiat sąsiaduje z Białorusią i znajduje się w bliskości Ukrainy i Litwy.
Przez teren powiatu przebiegają najważniejsze szlaki komunikacyjne łączące Europę Zachodnią i Wschodnią oraz Europę z państwami azjatyckimi. Przygraniczne położenie powiatu i przebiegające przez jego teren szlaki transportowe powodują wzmożony ruch ludności i towarów w wymianie międzynarodowej. Sprzyjają temu istniejące i planowane przejścia graniczne oraz terminale obrotu towarowego, głównie w Małaszewiczach
i Koroszczynie.
Dolina Bugu to jeden z najczystszych regionów, nie tylko Podlasia czy Polski, ale i całej Europy. Rzeka Bug jest niezwykle malownicza. Liczne meandry, zakola, starorzecza i porośnięte dziką roślinnością brzegi tworzą niepowtarzalny klimat. Z dala od zgiełku cywilizacji występuje tu wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Wyjątkową aurę tego urokliwego skrawka świata można
odczuć dzięki niezmąconemu spokojowi obcowania
z dziką przyrodą. Ze względu na unikalne walory
przyrodniczo-krajobrazowe na terenie doliny Bugu
utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom
Bugu”, liczne rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Najciekawsze widokowo miejsca znajdują się w Gnojnie i Neplach.
Istniejąca od 1817 roku stadnina w Janowie
Podlaskim, najstarsza państwowa stadnina koni
w Polsce, jest również jedną z najpiękniejszych. Malowniczo położona, wśród bujnych nadbużańskich

P
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łąk, jest prawdziwym ,,końskim rajem”.
Stadnina słynie głównie z hodowli koni czystej krwi arabskiej. Dużą atrakcją jest znajdujący się w starym parku zabytkowy, dziewiętnastowieczny zespół stajni, z których najstarsze: „Zegarowa” z 1848 roku i „Czołowa” z 1841 roku zostały zaprojektowane
przez słynnego architekta Henryka Marconiego.
Na terenie powiatu występują unikalne w skali kraju obiekty kultury sakralnej i świeckiej. Zwiedzając nadbużańskie rejony Polski warto zajrzeć do
Kodnia i odwiedzić znajdujące się tam sanktuarium
z cudownym obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej,
zwanej też Królową Podlasia. Zainteresowanych literaturą z pewnością zachwyci Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego zlokalizowane w zabyt-

Sanktuarium Maryjne w Kodniu
2 km na wschód od wsi Jabłeczna, tuż przy Bugu
i granicy z Białorusią.
Na gościnnej ziemi bialskiej każdy odnajdzie wiele niesamowitych miejsc i obiektów – nie do końca jeszcze odkrytych, a na pewno wartych odwiedzenia. Czyste ekologicznie tereny powiatu
– piękne lasy, czyste wody, urozmaicony krajobraz
– stwarzają doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku.
Aukcja koni w Janowie Podlaskim
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POWIAT
PARCZEWSKI

Starostwo Powiatowe
w Parczewie

POWIAT
PUŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Puławach

POWIAT
RADZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Radzyniu Podlaskim

ul. Warszawska 24
21-200 Parczew

Al. Królewska 19
24-100 Puławy

Pl. I. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 083 355 14 70
fax 083 355 06 73
powiat@parczew.pl
www.parczew.pl

tel. 081 886 11 00
fax 081 886 11 79
starostwo@pulawy.powiat.pl
www.pulawy.powiat.pl

tel. 083 352 74 00
fax 083 352 74 02
starostwo.radzyn@pra.pl
www.powiatradzynski.pl

starosta: Waldemar Wezgraj

starosta: Sławomir Kamiński

Zapraszamy do odpoczynku na łonie przyrody.

starosta: Jerzy Kułak
Powiat radzyński – dobre miejsce dla przedsiębiorców, twórców i koneserów.
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POWIAT
RYCKI

Starostwo Powiatowe
w Rykach

POWIAT
ŚWIDNICKI

Starostwo Powiatowe
w Świdniku

POWIAT
TOMASZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Lubelskim

ul. Wyczółkowskiego 10a
08-500 Ryki

ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik

ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 081 865 74 50
fax 081 865 19 66
starostwo@ryki.powiat.pl
www.ryki.powiat.pl

tel. 081 468 70 01
fax 081 468 71 12
poczta@starostwo.swidnik.pl
www.powiat.swidnik.pl

tel. 084 664 35 35
fax 084 664 41 11
starosta.ltm@powiatypolskie.pl
www.powiat-tomaszowski.com.pl

starosta: Leszek Filipek

starosta: Mirosław Król

starosta: Jan Kowalczyk

Powiat świdnicki zaprasza inwestorów i turystów. Zainwestuj, przybądź, zostań z nami!

Roztocze tomaszowskie
– słoneczny biegun Polski.

POWIAT LUBARTOWSKI
amieszkiwany przez ponad 90 200 mieszkańców powiat lubartowski zajmuje powierzchnię 1 290 km kw. Powiat oddalony
jest od Warszawy o 162 km,
a od stolicy województwa – Lublina
– o 26 km.
Powiat lubartowski, szczególnie
w ostatnich latach, wykazuje dynamiczne tempo rozwoju gospodarczego. O tym, że region to atrakcyjne miejsce dla inwestorów, świadczy między innymi ranking opracowany na potrzeby Programu Partner COI – w którym powiat lubartowski zajmuje wysoką 8 pozycję
wśród 24 powiatów Lubelszczyzny.
Głównymi atutami powiatu są:
korzystna lokalizacja blisko Lublina
– stolicy województwa i ważnego
ośrodka naukowego, przy drodze
krajowej nr 19, blisko wschodniej
granicy UE, dobrze rozwinięta sieć
dróg, duży potencjał dobrze wykształconej i przygotowanej młodej
kadry pracowniczej, liczne tereny inwestycyjne w granicach powiatu i ich
duża atrakcyjność pod względem lo-

Z

kalizacyjnym i cenowym, możliwość uzyskania ulg
w podatku od nieruchomości przeznaczonych na
działalność gospodarczą

Zróżnicowane i nieskażone środowisko naturalne stwarza korzystne warunki dla rozwoju
sektora żywności ekologicznej, produkcji biopaliw
oraz energii na bazie biomasy. Na
terenie powiatu działa instytucja wspomagająca rozwój przedsiębiorczości – Lubelska Fundacja Rozwoju – oferująca usługi
doradcze, informacyjne, szkoleniowe oraz finansowe, a także
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.
Powiat Lubartowski to także doskonałe miejsce dla wypoczynku. Do urokliwych miejsc należą zadziwiające krajobrazowo
jeziora położone w gminach:
Uścimów, Ostrów Lubelski i Firlej, lasy (zwłaszcza Kozłowiecki
Park Krajobrazowy), liczne zabytki, wśród których na szczególną uwagę zasługuje zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce,
Pałac Jabłonowskich w Kocku,
Pałac Sanguszków oraz Bazylika
Mniejsza św. Anny w Lubartowie.
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POWIAT ŁUKOWSKI
Starostwo Powiatowe w Łukowie

owiat łukowski położony jest w północnej
części województwa lubelskiego i graniczy
z województwem mazowieckim. Sąsiadują z nim powiaty: bialski, lubartowski, radzyński, rycki, garwoliński i siedlecki. Przez teren
powiatu łukowskiego przebiega transeuropejska magistrala kolejowa Berlin–Warszawa–Moskwa,
a w pobliżu jego granic przebiegać też będzie pla-

P

szaru Chronionego Krajobrazu, położonego na terenie gmin: Łuków, Stoczek Łukowski i miast: Łuków, Stoczek Łukowski, znajdują się rezerwaty przyrody: „Jata”, „Topór”, „Kra Jurajska” i „Kulak”.
W Woli Okrzejskiej, miejscu urodzenia Henryka Sienkiewicza, znajduje się muzeum jego imienia. W Okrzei
zaś, znajduje się Kopiec Henryka Sienkiewicza, który społeczeństwo Polski usypało pisarzowi w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
Dogodnie usytuowany powiat z dobrymi warunkami komunikacyjnymi stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku. Jest też dobrym miejscem inwestycyjnym dla każdej firmy zainteresowanej rynkiem wschodnim, a zarazem chcącej zachować
związki z rozwojem gospodarczym centralnej Polski.

nowana autostrada A2. Na terenie
powiatu łukowskiego – w Łazach
– znajdują się tereny inwestycyjne będące częścią tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Powiat łukowski posiada wiele
walorów przyrodniczych i kulturowych. W granicach Łukowskiego Ob-

Muzeum H. Sienkiewicza
w Woli Okrzejskiej

POWIAT RADZYŃSKI
owiat radzyński rozsławiają w Polsce i poza
jej granicami nie tylko kreatywni mieszkańcy: artyści, literaci, muzycy, fotograﬁcy, animatorzy kultury, sportowcy, lecz
także przedsiębiorcy – twórcy wytwarzanych
w Radzyniu Podlaskim produktów spożywczych: serów dojrzewających Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek”, ciasteczek ﬁrm Lider Artur i Lider's-K.G. oraz
mrożonek z warzyw i owoców ﬁrmy Bimiz Food. Ponad 100-letnią tradycję ma przemysł metalowy
– Górnicza Fabryka Narzędzi wytwarza między innymi akcesoria kolejowe, a wkrótce do listy rozpoznawalnych radzyńskich marek dołączą narzędzia chirurgiczne ﬁrmy B. Braun Polska.
Sławy ziemi radzyńskiej przydają perły architektoniczne – radzyński zespół pałacowo-parkowy
Potockich z XVIII wieku, dzieło Jakuba Fontany
z cennymi rzeźbami dłuta Jana Chryzostoma Redlera. Do odwiedzin zachęca też unikatowy w skali kraju zespół pałacowo-obronny w Czemiernikach
z XVII wieku, złożony z willi oraz fortyfikacji w stylu włoskim. Ważną atrakcją turystyczną powiatu
są także liczne zespoły dworskie i pałacowo-parkowe: w Białce, Bełczącu, Bojanówce, Borkach,
Branicy Radzyńskiej, Woli Osowińskiej, Suchowoli i Żabikowie.
Bogactwem powiatu jest kultura. Tu odbywają
się imprezy o randze ponadwojewódzkiej: Festiwal

P

52

Zespół pałacowo-parkowy Potockich w Radzyniu Podlaskim,
Fot. Piotr Sławecki
Muzyki Klasycznej i Jazzowej „Dni Karola Lipińskiego”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria”, Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „Biały miś” i Międzynarodowe Warsztaty
Teatralne „Dialogi”, czy Międzywojewódzkie Spotkania Kabaretowe „Kąkolewisko”.
Obok rozwoju duchowego ważne w działaniach
powiatu jest krzewienie kultury sportowej. Mistrzami świata, Europy i Polski są zawodnicy Radzyńskiej Akademii Taekwon-do. Dobre wyniki
sportowe w skali kraju osiągają tenisiści stołowi
i lekkoatleci. Potencjał stanowi dobrze wyposażona

baza sportowa z nowoczesnym stadionem piłkarskim i halą sportowo-widowiskową dla tysięcznej
widowni w Radzyniu Podlaskim.
Raj dla wędkarzy, ornitologów i fotografików
przyrody stanowi dolina Tyśmienicy, dzikiej rzeki
z licznymi starorzeczami i stawami oraz bogactwem
awifauny, włączona do międzynarodowych programów ochrony przyrody: ECONET-PL, CORINE
i NATURA 2000. Na turystów czekają coroczne
rajdy piesze oraz imprezy turystyki kwalifikowanej – Radzyńskie Marsze na Orientację „Azymuciak”.
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POWIAT
WŁODAWSKI

Starostwo Powiatowe
we Włodawie
Al. J.Piłsudskiego 24
22-200 Włodawa
tel. 082 572 15 10
fax 082 572 24 44
starostwo@powiat.wlodawa.pl
www.powiat.wlodawa.pl

starosta: Janusz A. Kloc
Szukasz spokoju, krystalicznie czystej przyrody
i poznania tradycji trzech kultur – powiat włodawski zaprasza!

POWIAT
ZAMOJSKI

Starostwo Powiatowe
w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość
tel. 084 638 23 70
fax 084 639 31 52
starostwo@zamosc.pl
www.powiatzamojski.pl

starosta: Henryk Matej
Powiat zamojski przyjazny i otwarty na działalność inwestycyjną, gospodarczą i turystyczną.

BIAŁA PODLASKA

Urząd Miasta
w Białej Podlaskiej
ul. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

tel.083 343 66 92
fax 083 343 70 64
sekretariat@bialapodlaska.pl
www.bialapodlaska.pl
prezydent: Andrzej Czapski

CHEŁM

prezydent: Agata Fisz

Urząd Miasta
w Chełmie

Urząd Miasta
w Lublinie

LUBLIN

Urząd Miasta
w Zamościu

ZAMOŚĆ

ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

Plac Łokietka 1
20-109 Lublin

Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

tel. 082 565 22 23
fax 082 565 22 54
info@chelm.pl
www.chelm.pl

tel. 081 466 10 00
fax 081 466 10 01
bom@lublin.eu
www.um.lublin.eu

tel. 084 639 20 84
fax 084 639 20 84
mayor@zamosc.um.gov.pl
www.zamosc.pl

prezydent : Adam Wasilewski

prezydent: Marcin Zamoyski

Lublin - miasto inspiracji.

Zamość – miasto idealne!
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
POWIATY:
powiat gorzowski
powiat krośnieński (krosno odrzańskie)
powiat międzyrzecki
powiat nowosolski
powiat słubicki
powiat strzelecko-drezdenecki
powiat sulęciński
powiat świebodziński
powiat wschowski
powiat zielonogórski
powiat żagański
powiat żarski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra

Marek Cieślak – przewodniczący Konwentu
Starostów i Wicestarostów Lubuskich, starosta żarski
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– Dziesięciolecie będziemy świętować w poczuciu dobrze
spełnianego obowiązku, ale także z niedosytem wynikającym
z ograniczonych możliwości. Niedostateczne finansowanie to
przyczyna niedostatku, niskich płac i niepełnej obsady stanowisk w wielu powiatach lubuskich. Nie domagamy się jednak
dotacyjnej gotówki. Oczekujemy stabilnych źródeł dochodów własnych, zależnych od umiejętności i wysiłku nas, naszych radnych i pracowników. Nie godzimy się na dalsze nakładanie obowiązków bez środków na ich finansowanie.
Przez ostatnie 10 lat zdobyliśmy ogromne doświadczenie
i unikalne umiejętności – pora stworzyć warunki do ich pełnego
wykorzystania.
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POWIAT
GORZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wielkopolskim

POWIAT
KROŚNIEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Krośnie Odrzańskim

POWIAT
MIĘDZYRZECKI

Starostwo Powiatowe
w Międzyrzeczu

ul. Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp

ul. Piastów 10b
66-600 Krosno Odrzańskie

ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz

tel. 095 733 04 00
fax 095 733 04 01
starostwo@powiatgorzowski.pl
www.powiatgorzowski.pl

tel. 068 383 02 11
fax 068 383 02 36
powiat@krosno-odrz.pl
www.powiatkrosnienski.pl

tel. 095 742 84 10
fax 095 742 84 11
sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl
www.miedzyrzecz.starostwo.bip.net.pl

starosta: Józef Kruczkowski

starosta: Jacek Hoffmann

starosta: Grzegorz Gabryelski

Powiat gorzowski w zgodzie z naturą.

Powiat krośnieński w Odry dolinie, dziewiczym
pięknem przyrody słynie. Lasy bogate i wody czyste, wciąż zapraszają do nas turystę.

Czyste powietrze, piękne zabytki, jeziora i lasy zapraszają Państwa na wczasy!
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POWIAT
NOWOSOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli
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POWIAT
SŁUBICKI

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa Sól

ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice

tel. 068 458 68 00
fax 068 458 68 31
poczta@powiat-nowosolski.pl
www.powiat-nowosolski.pl

tel. 095 759 20 10
fax 095 759 20 11
sekretariat@powiatslubicki.pl
www.powiatslubicki.pl

POWIAT
Starostwo Powiatowe
STRZELECKO-DREZDENECKI
w Strzelcach
Krajeńskich
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 095 763 23 80
fax 095 763 11 26
starosta@fsd.pl
www.fsd.pl

starosta: Małgorzata Lachowicz-Murawska

starosta: Andrzej Bycka

starosta: Edward Tyranowicz

Poznaj nowosolski – powiat nad Odrą – szlakiem
wiatraków, winnic, murów obronnych. Znajdź
miejsce dla siebie.

Odkryj niepowtarzalne piękno nadodrzańskiego
krajobrazu

Powiat strzelecko-drezdenecki – dobre życie, malownicza kraina, którą musisz odwiedzić.
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POWIAT
SULĘCIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Sulęcinie

POWIAT
ŚWIEBODZIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Świebodzinie

POWIAT
WSCHOWSKI

Starostwo Powiatowe
we Wschowie

ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcin

ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin

Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa

tel. 095 755 52 41
fax 095 755 55 57
starostwo@powiatsulecinski.pl
www.powiatsulecinski.pl

tel. 068 475 53 06
fax 068 475 53 05
starostwo@powiat.swiebodzin.pl
www.swiebodzin.pl

tel. 065 540 48 00
fax 065 540 19 32
powiat@wschowa.com.pl
www.powiat.wschowa.com.pl
starosta: Marek Kozaczek

starosta: Stanisław Kubiak

starosta: Zbigniew Szumski

Urzekający, gościnny, zawsze w zgodzie z naturą!
Powiat sulęciński.

Nie wiesz gdzie spędzić urlop? Przyjedź do nas
– na pewno nie będziesz się nudził!
Powiat świebodziński zaprasza!

POWIAT
ZIELONOGÓRSKI

Starostwo Powiatowe
w Zielonej Górze

POWIAT
ŻAGAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Żaganiu

POWIAT
ŻARSKI

Starostwo Powiatowe
w Żarach

ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań

al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary

tel. 068 452 75 75
fax 068 452 75 00
promocja@powiat.zgora.pl
www.powiat.zgora.pl

tel. 068 477 79 01
fax 068 477 79 20
starostwo@powiatzaganski.pl
www.powiatzaganski.pl

tel. 068 479 06 00
fax 068 479 06 01
poczta@powiatzary.pl
www.powiatzary.pl

starosta: Edwin Łazicki

starosta: Krzysztof Jarosz

Powiat zielonogórski to: piękna przyroda, zabytki
jedyne w swoim rodzaju oraz życzliwi mieszkańcy.
Przyjedź, zobacz i … wróć.

Powiat żagański jakiego nie znacie!

starosta: Marek Cieślak

s. 59
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POWIAT GORZOWSKI
Kościół w Wojcieszycach
z XIII wieku

Zabytkowa Twierdza w Kostrzynie nad Odrą z XVI wieku

owiat gorzowski leży na północno-zachodnim skraju województwa lubuskiego,
rozciągając się na Równinie Gorzowskiej,
na powierzchni 1271 km kw., i obejmując
swoim obszarem miasto Kostrzyn nad Odrą oraz
gminy: Witnicę, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawę,
Santok i Lubiszyn, które zamieszkuje ponad
65 tys. osób.
Wielkim bogactwem powiatu gorzowskiego jest
środowisko przyrodnicze, które swoją różnorodnością i pięknem przesądza o jego atrakcyjności turystycznej. Liczne, malownicze jeziora oraz doliny
rzek Warty i Noteci zapewniają doskonałe warunki

P

Park Narodowy „Ujście Warty”

do aktywnej rekreacji i wypoczynku. W granicach
powiatu gorzowskiego wytyczonych jest ponad
100 km szlaków i ścieżek rowerowych, którymi
można dojechać do kilku ośrodków wypoczynkowych, między innymi w Ustroniu Leśnym, Witnicy, Lipach czy Zdroisku. Warto zobaczyć także Park
Narodowy i Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, rezerwaty „Santockie Zakole”, „Bogdanieckie Cisy”,
Zoo Safari w Świerkowinie, Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich oraz muzeum w Bogdańcu i Santoku.
Lasy zajmują 44,5 proc. powierzchni i występują w dużych kompleksach, dobrze zagospodarowanych stosownie do specyfiki wielorakich funkcji lasu. Entuzjaści grzybobrania
nie będą mieli powodów do narzekań, a znajdujące się w lasach jeziora przysporzą
wędkarzom niezapomnianych wrażeń. Najcenniejsze fragmenty stanowią rezerwaty
przyrody oraz Barlinecko-Gorzowski Park
Krajobrazowy.
Spośród zabytków architektury najciekawsze wydają się zachowane fragmenty renesansowej twierdzy oraz ruiny

starego miasta w Kostrzynie nad Odrą, które tworzą wspaniałą scenerię i niepowtarzalny klimat. Warto także odwiedzić i zobaczyć gotyckie i romańskie
kościoły w Witnicy, Dąbroszynie czy też Santocznie lub Wojcieszycach, które ze względu na swój
wiek są wręcz obiektami unikalnymi.
Niezwykle ważnym elementem jest położenie
na granicy z Niemcami, które owocuje współpracą transgraniczną i realizacją wspólnych projektów
z zachodnim partnerem – powiatem marchijskoodrzańskim. W ramach współpracy regionalnej prowadzone są wspólne działania z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim
w zakresie oświaty i szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz powiatem strzelecko-drezdeneckim
w ramach współpracy partnerskiej.
W gospodarce ważną rolę odgrywa rolnictwo
i leśnictwo, jednak dzięki znakomitemu położeniu
geograficznemu rozwinął się także przemysł,
skoncentrowany głównie w Kostrzynie nad Odrą
i Witnicy, gdzie w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Witnickiej Strefie Przemysłowej powstaje wiele nowych zakładów.
Te zasoby, a także stosunkowo łagodny klimat
oraz otwartość i gościnność mieszkańców, przesądzają o dużej atrakcyjności powiatu gorzowskiego,
zachęcając do jego odwiedzania i korzystania z uroków regionu.

Przystań rzeczna w Santoku
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POWIAT MIĘDZYRZECKI

Sanktuarium Maryjne w Rokitnie
Zamek w Międzyrzeczu
owiat międzyrzecki położony jest w północno-wschodniej części województwa
lubuskiego. Zajmuje obszar 1388 km kw.,
zamieszkiwany jest przez ponad
58 tys. osób. Tworzą go trzy gminy miejsko-wiejskie: Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel oraz trzy gminy wiejskie: Bledzew, Przytoczna i Pszczew. Gości z kraju i z zagranicy przyciąga tu przede wszystkim piękno nieskażonej natury, czyste powietrze,
bujne lasy i liczne jeziora, które są gwarancją udanego i zdrowego wypoczynku.
Położenie powiatu w odległości 100 km od Poznania, 150 km od Szczecina i 200 km od Berlina, pojawiające się wciąż nowe inwestycje w dziedzinie wysokich technologii, wykwalifikowana,
młoda kadra oraz przychylność władz powiatu dla
nowych przedsięwzięć gospodarczych sprawiają,
że powiat międzyrzecki jest miejscem atrakcyjnym
dla potencjalnych inwestorów. Rozwija się tu handel oraz sektor usługowy, powstają kolejne, duże
bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Ze względu na atrakcyjne położenie i dobrą infrastrukturę
region cieszy się coraz większym zainteresowaniem
także wśród inwestorów zagranicznych.
Duża ilość interesujących zabytków, będących
świadkami historii wielu pokoleń, zarówno Polaków,
jak i innych narodowości zamieszkujących te ziemie, spora ilość jezior i lasów czynią powiat terenem
atrakcyjnym także turystycznie.
Niezwykłym elementem krajobrazu powiatu są
zagubione wśród lasów i pól żelbetowe bryły bunkrów, potężne stalowe kopuły i ciągnące się kilometrami rzędy betonowych słupów, tak zwanych
„zębów smoka”– zapór przeciwczołgowych. Fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego do
dziś budzą podziw swym ogromem i zachęcają do
zwiedzania, stanowiąc największą atrakcję turystyczną ziemi międzyrzeckiej. Unikatowy na skalę
europejską system fortyfikacji przyciąga rzesze turystów z kraju i z zagranicy. Prowadzone badania

P

wykazały, że fortyfikacje MRU są jednym z największych zimowisk nietoperzy w Europie. Co roku
zimuje tu ponad 30 tys. osobników należących do
12 gatunków.
Główną atrakcją powiatu jest murowany zamek w Międzyrzeczu, wzniesiony za czasów Kazimierza Wielkiego, oraz muzeum z największą w Polsce kolekcją portretów trumiennych. XVIII-wieczne sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, z pięknym rokokowym kościołem,
posiadającym godność bazyliki mniejszej, oraz
Muzeum Historii Sanktuarium z pamiątkami osobistymi Ojca Świętego Jana Pawła II to cel pielgrzymów z całej Europy.
Obszar zamknięty rzekami: Notecią, Wartą
i Obrą oraz jeziorami: Soleckim, Głębokim, Lubikowskim i Chycińskim, stwarza doskonałe możliwości do uprawiania łowiectwa, zbierania grzybów,
wędkowania oraz wycieczek pieszych i rowerowych.
Rzeka Obra wraz z łańcuchem jezior zbąszyńskich – siedlisko bobrów – tworzy jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych na Niżu Polskim
i daje świetne warunki do uprawiania żeglarstwa,
kajakarstwa i windsurfingu. Dużą atrakcję powiatu stanowią spływy kajakowe rzeką Obrą, wijącą
się przez większość gmin powiatu. Bazę noclegową i gastronomiczną zapewniają ciekawie położone w lasach i nad jeziorami gospodarstwa agroturystyczne oraz pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe, niekiedy oferujące przejażdżki konne lub naukę jazdy. Doskonałe tereny do rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej znajdują się na terenie
gminy Skwierzyna.
Ciekawą atrakcją powiatu są wykopaliska
prowadzone na terenie byłego klasztoru cystersów w gminie Bledzewie, która dzięki bliskości granicy z Niemcami i ważnym szlakom komunikacyjnym staje się doskonałym obszarem i partnerem
do rozwijania na jej terenie różnorodnej działalności.
Na obszarze gminy Trzciel rozwinęły się rzemiosła

Fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego

Gmina Przytoczna

charakterystyczne dla regionu: wikliniarstwo i stolarstwo. Wyroby trzcielskich wikliniarzy chętnie kupują turyści i handlowcy zagraniczni. Specjalnością
gminy jest także uprawa szparagów – z tego powodu Trzciel zyskał miano „szparagowego zagłębia”. Na terenie gminy znajduje się rezerwat Czarna Droga i Jezioro Wielkie.
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POWIAT NOWOSOLSKI

Galar nowosolski
owiat nowosolski leży w południowowschodniej części województwa lubuskiego, w środkowej części dorzecza
Odry. Zajmuje powierzchnię 771 km kw.,
zamieszkuje go około 87 500 mieszkańców. Siedzibą powiatu jest Nowa Sól – ponad czterdziestotysięczne miasto położone na lewym brzegu
Odry. Powiat tworzą: gmina miejska Nowa Sól, trzy
gminy miejsko-wiejskie: Bytom Odrzański, Kożuchów, Nowe Miasteczko oraz cztery gminy wiejskie: Kolsko, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko.
Malownicze położenie wśród lasów, stanowiących 39 proc. powierzchni terenu, stwarza specyficzny mikroklimat, bardzo atrakcyjny dla turystów i wczasowiczów. Na uwagę zasługują najpiękniejsze starorzecza Odry występujące w okolicach Nowej Soli z cennymi zespołami roślinności
wodnej. Bogate w runo leśne i zwierzynę łowną lasy
to nie jedyne skarby natury. Atrakcją jest przepływająca przez region rzeka Odra, która pozwala na uprawianie turystyki wodnej i podziwianie piękna rzeki wraz z otaczającymi ją terenami. Od wielu lat odbywają się spływy tratw „Odra Adventure” na trasie Nowa Sól–Szczecin (około 330 km),
Powiatowe Spływy Kajakowe, Regaty Smoczych Łodzi, Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Ziem Zachodnich, a także Flis Odrzański.
Szeroką ofertę turystyki wodnej wzbogaca
możliwość rejsu jednostką pływającą zwaną galarem nowosolskim, który został zakupiony w ramach
projektu „Atrakcyjna i bezpieczna Odra”.
Rejs galarem daje możliwość
podziwiania ciekawych zakątków
Odry, malowniczych terenów
bogatych w niepowtarzalną
faunę i florę,

P

Kożuchów - polskie Carcassonne
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nież wiele obiektów oświatowych. Jedną z ostatnich inwestycji jest termomodernizacja Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli,
współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W powiecie nowosolskim rozwija się Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
posiadająca swoje podstrefy w Nowej Soli i Bytomiu
Odrzańskim. Władze powiatu nowosolskiego oraz
gmin tworzą sprzyjającą atmosferę do lokowania
działalności gospodarczej; oferują ulgi podatkowe,
wsparcie organizacyjno-prawne. Zapewniają pomoc
przedsiębiorcom, którzy chcą
zagospodarować tereny inwestycyjne, tym samym przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionu.
Chlubą powiatu jest najwyżej notowany w województwie lubuskim Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w NoKładka na kanale portowym w Nowej Soli

widocznych jedynie
z tafli wody. Cumując
u brzegu Bytomia
Odrzańskiego możemy dotrzeć do jednego z najpiękniejszych renesansowych rynków w Polsce, a przybijając do
brzegu w gminie Siedlisko obejrzeć zabytkowy zamek rodu Schönaich i Mauzoleum Księżnej Wandy Dönnersmark.
Na terenie powiatu znajduje się wiele cennych
zabytków architektury sakralnej oraz świeckiej. Na
szczególną uwagę zasługuje zabytkowy zespół
urbanistyczny Kożuchowa z XIII wieku wraz z zachowanymi w pierwotnej długości murami obronnymi, fosą i zamkiem. W okolicach wsi Stany można zobaczyć najdłuższy w Europie metalowy most
kolejowy na rzece, a w Nowej Soli: magazyny solne, budynek urzędu solnego, funkcjonujący most
zwodzony na kanale portowym.
Do najpiękniejszych zakątków powiatu można
dotrzeć korzystając z licznych tras pieszych oraz
coraz liczniejszych szlaków rowerowych. W ostatnim roku, korzystając ze środków europejskich,
w ramach inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A
oznaczono trzy szlaki rowerowe o łącznej długości blisko 130 km (Szlak Czarciego Kamienia, Szlak
Odry, Szlak Dziadoszan).
Wykorzystanie środków zewnętrznych, między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), pozwoliło na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wyremontowano rów-

Mauzoleum Księżnej
Wandy Dönnesmark w Siedlisku
wej Soli. W 2005 roku Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli uzyskało certyfikat „Przejrzysta Polska”, dołączając tym samym do elitarnej grupy
uczciwych i skutecznych samorządów w Polsce.
Rok później powiat nowosolski został laureatem w
konkursie „Przyjaźni Środowisku”, co dowodzi, jak
wielką wagę nadaje się poszanowaniu środowiska
i wszelkim działaniom proekologicznym.
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POWIAT ZIELONOGÓRSKI
Oranżeria w Domu Pomocy Społecznej
w Trzebiechowie

Fot. Tomasz Gawałkiewicz - Zielonogórska
Agencja Fotograficzno-Filmowa (2)
GORZÓW
WIELKOPOLSKI

Urząd Miasta
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 095 735 55 00
fax 095 735 56 70
um@um.gorzow.pl
www.gorzow.pl

prezydent: Tadeusz Jędrzejczak

ZIELONA GÓRA

Urząd Miasta
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

tel. 068 456 41 00
fax 068 456 41 55
urzadmiasta@um.zielona-gora.pl
www.zielona-gora.pl
prezydent: Janusz Kubicki

owiat zielonogórski ma w Lubuskiem największą powierzchnię, zajmuje bowiem
1571 km kw. Jest położony w środkowowschodniej części województwa. Liczy
ponad 88 tys. mieszkańców. Na powiat składa się
10 gmin. Można w nim znaleźć wiele atrakcji turystycznych, często jedynych w swoim rodzaju
i … w Polsce.
W 2003 roku dokonano niezwykłego odkrycia. Okazało się, że wnętrza Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (zbudowanego w latach
1903–1905),
zaprojektował
Henry van de
Velde. Ów
Belg, żyjący
na przełomie
XIX i XX wieku,
należał do najEuropejska Noc Muzeów bardziej znaw LMW w Drzonowie czących założycieli szkoły
„art nouveau”. W Domu Pomocy Społecznej do dzisiaj zachowały się oryginalne wzory stolarki
drzwiowej, klatki schodowej, przeszkleń, mebli, kominka, polichromii i innych elementów wyposażenia. Można go zwiedzać. Szczegóły na stronie
www.henryvandevelde.pl
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Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze
z siedzibą w Drzonowie (gmina Świdnica) może poszczycić się drugim co do wielkości i znaczenia zbiorem militariów w Polsce. Na przestrzeni swej działalności muzeum zgromadziło ponad 3 000 eksponatów. Są to: samoloty i śmigłowce, ciężki sprzęt
oraz broń (strzelecka i biała).
Ekspozycja Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy obejmuje pradzieje
i historię regionu do czasów nowożytnych. Prezentowane zabytki archeologiczne pochodzą z własnych badań wykopaliskowych muzeum.
W Wojnowie (gmina Kargowa) mieści się Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci. Zajmuje on
zabytkowe wnętrza pałacu, który przed II wojną
światową należał do Armagardy Kunegundy księżnej Biesterfeld zu Lippe, babki obecnej królowej holenderskiej Beatrix.
W maleńkiej wsi Klępsk (gmina Sulechów) znajduje się kościół pw. Najświętszej Marii Panny, perła czternastowiecznej architektury sakralnej, z gotycko-renesansowym wystrojem wnętrza.
W powiecie znajduje się kilkanaście gospodarstw agroturystycznych. Miłośnicy wakacji na
łonie natury mogą wypocząć w zielonogórskich lasach, które zajmują połowę powierzchni powiatu.
W powiecie nie brakuje jezior. Miłośnicy wędkarstwa moczą kije także w Odrze i Bobrze.

www.eo.org.pl

OGÓLNOPOLSKI SAMORZĄDOWY
SERWIS ENERGII ODNAWIALNEJ
erwis został stworzony przez Związek Powiatów Polskich w celu kontynuacji działań rozpoczętych w ramach II Europejskiej
Konferencji Samorządowych Specjalistów ds. Energii, która odbyła się w październiku 2006 roku, a jej organizacja została doﬁnansowana przez Program Komisji Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy.
Serwis adresowany jest w szczególności do
samorządowych specjalistów ds. energii oraz lokalnych agencji energetycznych, a także lokalnych
organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących w obszarze związanym z lokalną energetyką.
Celem serwisu jest wsparcie samorządów
w realizacji zamierzeń związanych z rozwojem lokalnej gospodarki energetycznej poprzez dostarczanie aktualnych informacji w zakresie:
• polityki energetycznej na poziomie
krajowym i UE;
• regulacji prawnych mających wpływ na
rozwój lokalnej gospodarki energetycznej
opartej o technologie wykorzystujące
odnawialne źródła energii;
• inicjatyw Komisji Europejskiej oraz
międzynarodowych sieci i stowarzyszeń
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samorządów lub organizacji działających
na rzecz zrównoważonej gospodarki
energetycznej;
• finansowania projektów w ramach
programów ramowych Komisji Europejskiej
oraz przez krajowe instytucje finansujące
działania w ochronie środowiska.
Szczególnie zapraszamy do zapoznania się
z zawartością modułu „Ranking inwestycji”, pod
którym znajduje się między innymi Ogólnopolski Ranking Energii Odnawialnych, prowadzony przez
Związek Powiatów Polskich. W dziale tym znajdą
Państwo także wykaz projektów inwestycyjnych
w zakresie energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej zrealizowanych przez polskie
samorządy.
Wierzymy, że informację zawarte na tej
stronie staną się dla Państwa inspiracją do podejmowania podobnych działań i wdrażania interesujących rozwiązań technologicznych związanych
z projektami ekoenergetycznymi.

Serdecznie zapraszamy
do odwiedzania
naszego serwisu
59
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
POWIATY:
powiat bełchatowski
powiat brzeziński
powiat kutnowski
powiat łaski
powiat łęczycki
powiat łowicki
powiat łódzki wschodni
powiat opoczyński
powiat pabianicki
powiat pajęczański
powiat piotrkowski
powiat poddębicki

powiat radomszczański
powiat rawski
powiat sieradzki
powiat skierniewicki
powiat tomaszowski
powiat wieluński
powiat wieruszowski
powiat zduńskowolski
powiat zgierski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Łódź
Piotrków Trybunalski
Skierniewice

Andrzej Szymanek – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Łódzkiego, starosta wieruszowski.
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– W województwie łódzkim funkcjonują 24 powiaty, w tym 3 miasta prezydenckie na prawach powiatu. Samorządy powiatowe są blisko obywateli. Dzięki temu szybko reagują na problemy środowisk
lokalnych, a realizując własne strategie rozwoju, odpowiadają na najważniejsze oczekiwania swoich mieszkańców.
W okresie dziesięcioletniej działalności samorządy powiatowe radykalnie zmieniły warunki materialne funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej, służby zdrowia i pomocy społecznej. Wykonały wiele inwestycji na drogach powiatowych mimo problemów finansowych z ich bieżącym utrzymaniem.
Promocja potencjału przybliżyła obszar powiatu inwestorom i turystom. Został uruchomiony poważny potencjał aktywności społecznej wynikający m.in. z szerokiej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – nastąpiła znaczna integracja społeczna, w tym osób niepełnosprawnych, wzrost
przedsiębiorczości i aktywizacja bezrobotnych. Wzrosła też świadomość ekologiczna mieszkańców.
Mimo słabego wyposażenia finansowego powiatów, efekty ich działalności są imponujące. Wynikają one z zaradności i gospodarności oraz z umiejętnego wykorzystania pieniędzy unijnych i celowych
funduszy krajowych.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z osiągnięciami powiatów województwa łódzkiego.
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POWIAT
BEŁCHATOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie

POWIAT
BRZEZIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

POWIAT
KUTNOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

tel. 044 635 86 00
fax 044 635 86 17
powiat@powiat-belchatowski.pl
www.powiat-belchatowski.pl

tel. 046 874 11 11
fax 046 874 11 11
wladze@powiat-brzeziny.pl
www.powiat-brzeziny.pl

tel. 024 355 47 80
fax 024 355 47 84
starostwo@www.kutno.pl
www.kutno.pl

starosta: Jarosław Brózda

starosta: Edmund Kotecki

Powiat bełchatowski
– dynamika i sukces.

Powiat brzeziński
– z tradycją w przyszłość.

starosta: Dorota Dąbrowska

s. 61
POWIAT
ŁASKI

Starostwo Powiatowe
w Łasku

s. 62
POWIAT
ŁĘCZYCKI

Starostwo Powiatowe
w Łęczycy

POWIAT
ŁOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Łowiczu

ul. Południowa 1
98-100 Łask

pl. T. Kościuszki 1
99-100 Łęczyca

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

tel. 043 675 68 00
fax 043 675 68 09
starosta@lask.com.pl
www.lask.com.pl

tel. 024 388 72 00
fax 024 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl
www.leczyca.pl

tel. 046 837 59 02
fax 046 837 50 15
stlowicz@medianet.pl
www.lowickie.eu

starosta: Cezary Gabryjączyk

Starosta: Wojciech Zdziarski

starosta: Janusz Michalak

Ziemia łaska to bogactwo kultury i historii, to
piękny obszar, pełen uroczych zakątków i obiektów cennych przyrodniczo.

W centrum Polski, między niebem a piekłem, zobaczysz historię, posmakujesz tradycje, usłyszysz
naturę i poczujesz klimat przyjaznych serc.

Wytnij w łowickie.

s. 63

POWIAT BEŁCHATOWSKI
orzystna lokalizacja powiatu bełchatowskiego sprzyja jego rozwojowi i dynamice wzrostu gospodarczego. Powiat znajduje się w centralnej Polsce, a bliskie sąsiedztwo stolicy regionu – Łodzi, miasta z rozbudowaną infrastrukturą techniczną i lotniskiem, powoduje, że powiat bełchatowski jest doskonałym miejscem do inwestowania i życia.
W życiu gospodarczym powiatu dominuje przemysł wydobywczy i energetyczny. Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” prowadzi eksploatację węgla dla potrzeb pobliskiej Elektrowni „Bełchatów” – największej w Polsce i Europie elektrowni opalanej węglem brunatnym.
Całkowite zasoby węgla wynoszą około 2 mld ton i są podzielone na trzy pola: „Bełchatów”,
„Szczerców” i „Kamieńsk”. Zdolność wydobywcza to 38,5 mln ton węgla brunatnego rocznie. Eksploatuje i wykorzystuje się surowce towarzyszące: piaski, żwiry, iły i kredę jeziorną.
Węgiel bezpośrednio z kopalni trafia taśmociągami do Elektrowni „Bełchatów”. Moc pracujących tu bloków energetycznych to 4440 MW i stanowi około 25 proc. produkcji krajowej.
Energia z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju. Obecnie trwa budowa nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW, która jest największą inwestycją polskiej elektroenergetyki ostatnich lat.
Jednak powiat bełchatowski to nie tylko przemysł. Na turystycznym szlaku powiatu znajduje się wiele zabytkowych kościołów i urokliwych zespołów dworsko-parkowych oraz kompleksy leśne i zbiorniki wodne. Na terenie powiatu dostępnych
jest tysiąc miejsc noclegowych, co stwarza dobre warunki dla
turystyki biznesowej. Korzystna lokalizacja powoduje, że dojazd z każdego zakątka kraju jest łatwy i nie zajmuje dużo czasu.
Powiat bełchatowski jest powiatem ekologicznym, choć
silny jest tutaj przemysł wydobywczy. Szeroko prowadzona jest
edukacja ekologiczna wśród mieszkańców. Za swoją działalność
na tym polu powiat otrzymał tytuł „Przyjaźni Środowisku” oraz
„Lider Polskiej Ekologii 2007”.

K
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POWIAT
ŁÓDZKI WSCHODNI

Starostwo Powiatowe
w Łodzi

POWIAT
OPOCZYŃSKI

POWIAT
PABIANICKI

Starostwo Powiatowe
w Opocznie

Starostwo Powiatowe
w Pabianicach

ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź

ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno

ul Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

tel. 042 633 71 91
fax 042 632 93 11
powiat@lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

tel. 044 736 15 00
fax 044 736 15 00
powiat@opocznopowiat.pl
www.opocznopowiat.pl

tel. 042 213 01 00
fax 042 215 91 66
powiat@powiat.pabianice.pl
www.powiat.pabianice.pl

starosta: Piotr Busiakiewicz

starosta: Józef Róg

starosta: Krzysztof Habura

Powiat łódzki wschodni przyjazny dla ludzi.

W Opocznie?
Na ludowo, tradycyjnie, komfortowo i zdrowo
- odpoczniesz.

Powiat pabianicki przyjazny inwestorom.

POWIAT
PAJĘCZAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Pajęcznie

POWIAT
PIOTRKOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie Trybunalskim

POWIAT
PODDĘBICKI

Starostwo Powiatowe
w Poddębicach

ul. Kościuszki 76
98-330 Pajeczno

Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

tel. 034 311 31 20
fax 034 311 31 21
starostwo@powiatpajeczno.pl
www.powiatpajeczno.pl

tel. 044 732 31 00
fax 044 732 31 03
starosta@powiat-piotrkowski.pl
www.powiat-piotrkowski.pl

tel. 043 678 28 05
fax 043 678 27 01
powiat@poddebicki.pl
www.poddebicki.pl
starosta: Stanisław Olas

starosta: Beata Mateusiak-Pielucha

starosta: Stanisław Cubała

Powiat pajęczański
– Jurajska Kraina.

Krajobraz i piękno ziemi piotrkowskiej, ciekawa
przeszłość i liczne zabytki stwarzają optymalne
warunki do wypoczynku i zwiedzania.

s. 65

POWIAT KUTNOWSKI
rzejeżdżając przez powiat kutnowski,
warto zatrzymać się w Krośniewicach, aby zobaczyć zgromadzone
tam zbiory Hetmana Kolekcjonerów
Polskich – Jerzego Dunin-Borkowskiego,
który zapisał narodowi dorobek swojego życia. Wśród 20 tys. eksponatów są obrazy
Marcello Bacciarellego, rękopisy Jagiellonów,
srebra, militaria, ordery, szkło, porcelana, zegary ścienne i inne pamiątki po wielkich Polakach. Muzeum dysponuje pokojami sypialnymi. Szczegóły na stronie internetowej:
www.muzeumkrosniewice.pl.
Będąc w powiecie kutnowskim,
warto też zjechać z głównych szlaków i odwiedzić zamek w Oporowie,
małą piętnastowieczną rezydencję
obronną, jedną z nielicznych w Polsce. Fosa i park krajobrazowy otaczają zamek, w którym obecnie mieści się muzeum wnętrz dworskich
– miejsce współczesnych wydarzeń
kulturalnych, ważnych ceremonii
i uroczystości. Tu również można spędzić nocleg w wyjątkowej, historycznej atmosferze. Szczegóły na
stronie: www.zamekoporow.pl.

P
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Muzeum-zamek
w Oporowie

Muzeum w Krośniewicach

Zamek w Oporowie
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POWIAT ŁĘCZYCKI

Zamek Królewski w Łęczycy
rastara świątynia w Tumie pod Łęczycą,
wyrastająca prosto z urodzajnych pól
łęczyckich, to najokazalszy i najlepiej
zachowany zabytek sztuki romańskiej
w Polsce. Dzięki zaangażowaniu św. Wojciecha
i Bolesława Chrobrego, a pod opieką Astryka, późniejszego arcybiskupa węgierskiego, około 997 roku
w miejscu kolegiaty powstało jedno z pierwszych
opactw benedyktynów w Polsce. Blisko sto pięćdziesiąt lat później arcybiskup gnieźnieński Jakub
ze Żnina wraz z Księżną Salomeą, wdową po
Bolesławie Krzywoustym, na fundamentach opactwa rozpoczęli budowę Archikolegiaty Łęczyckiej

P

Widok z Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie

Mieszkańcy są gościnni i życzliwi dla przyjeżdżających coraz liczniej turystów, czemu sprzyjają
między innymi liczne wydarzenia kulturalne, takie jak: Turniej Rycerski,
obchody Dnia Św. Huberta, festiwale muzyczne i imprezy plenerowe, nawiązujące do żyznych terenów ziemi łęczyckiej: Dzień Cebulowy w Grabowie, Dzień Ziemniaka
w Świnicach Warckich, Dzień Nowalijki w Piątku. Nawet diabeł Boruta związany legendami z Zamkiem
Królewskim w Łęczycy, Archikolegiatą Łęczycką w Tumie, torfowymi błotami i żyznymi polami, rozdaje
złote guziki podczas imprezy Moda
na Zamku. W wielu miejscowościach powiatu odPomnik Środka Polski w Piątku
zwierciedlenie znajdują
ślady różnych kultur,
w tym osadników
Fot. Janusz Jankowski (3)
holenderskich, Żydów,
Niemców, wyznawców
w Tumie, która swoim doprawosławia i ewangestojeństwem miała dorówlizmu, którym poświęnać świątyni krakowskiej.
cane są liczne wystawy
Dzień konsekracji świątyni
i konferencje.
21 maja 1161 roku stał się
W planach na przypoczątkiem nowej świetnoszłość powiat łęczycki
ści Ziemi Łęczyckiej, a zjazd
jawi się miejscem nie
w 1180 roku, uwieczniony
tylko przyjaznym śrona jednym z obrazów Jana
dowisku naturalnemu,
Matejki, został nazwany
ale i miejscem z per„pierwszym sejmem”.
spektywami dla młoOkoło 500 metrów od
dych, a dla osób starkolegiaty znajduje się groszych bezpiecznym i spodzisko, nazwane jeszcze przez Galla Anonima „ve- kojnym domem. W wizjach miejscowych włodatus castellum”, powstałe w czasach przedchrze- rzy powstają takie projekty jak „Droga Bursztyścijańskich, w VI wieku. Miejsce to było usytuowane nowa”, mająca na celu udostępnienie nowych tena szlakach handlowych, o czym świadczą nawią- renów inwestycyjnych dla przedsiębiorców, „Piazujące do Szlaku Bursztynowego kurhany książę- stowski Park Kulturowy”, ukierunkowany na
ce w Gledzianówku i Witaszewicach. Ciekawych zaprezentowanie wielowiekowego dziedzictwa
miejsc, ważnych dat i interesujących ludzi, two- historii i kultury łęczyckiej, rozwój gospodarstw
rzących nie tylko historię ziemi łęczyckiej, lecz tak- agroturystycznych, w których można by zjeść
że wpisujących się w barwne karty narodu pol- smaczne regionalne potrawy i odpocząć w cieniu
skiego, można by wymieniać dużo.
zabytków. Przy szkołach planowane są imponująDziś powiat łęczycki zajmuje obszar w samym ce obiekty sportowe i baza edukacyjna. Obiekty reśrodku Polski. Powierzchnię 773 km kw. za- kreacyjno-turystyczne będą korespondować z gomieszkuje około 53 tys. ludzi. Znajdują się tu rącymi źródłami w Uniejowie, a bliskie skrzyżowapodstawowe instytucje gminne i powiatowe. nie autostrad wzmocni szansę na rozwój terenów
W łęczyckim oddziale Łódzkiej Specjalnej Strefy inwestycyjnych.
Ekonomicznej działają firmy z kapitałem polskim
Pola uprawne, historyczne dziedzictwo, trai zagranicznym. Pradolina Warszawsko-Berliń- dycja i znakomita lokalizacja w samym centrum Polska, wpisana w europejski program Natura 2000, ski w oparciu o zrównoważony program rozwoju
to siedlisko około 250 gatunków ptaków, które od dają wspaniałe perspektywy i zapewniają mieszwczesnej wiosny do późnej jesieni panują w pod- kańcom wysoką jakość życia. Powiat, związany
niebnej przestrzeni prastarej Ziemi Łęczyckiej. Wio- z losami św. Faustyny Kowalskiej, św. Urszuli
sną na obszarze grodziska można znaleźć nietypową Ledóchowskiej, św. Wojciecha i wielu władców Poldla obszaru centralnej Polski roślinę – rukiewnik ski, powinien odzyskać swoją rangę, co stopniowschodni.
wo następuje.

63

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
POWIAT
RADOMSZCZAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Radomsku

POWIAT
RAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

POWIAT
SIERADZKI

Starostwo Powiatowe
w Sieradzu

ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. 044 683 45 09
fax 044 683 43 35
starostwo@powiat.radomszczanski.pl
www.radomszczanski.pl

tel. 046 814 46 31
fax 046 814 46 31
starostwo@powiatrawski.pl
www.powiatrawski.pl

tel. 043 822 05 01
fax 043 822 78 61
starosta.esi@powiatypolskie.pl
www.powiat-sieradz.pl

starosta: Mieczysław Zyskowski

starosta: Józef Matysiak

starosta: Dariusz Olejnik

W dorzeczu Warty i Pilicy, wśród lasów, rezerwatów i zabytków, z uzdrawiającą Matką Boską Gidelską – nabierzesz sił!

Powiat rawski na słońce i niepogodę.

Ziemia Sieradzka
– tradycja i nowoczesność.

s. 65

s. 66
POWIAT
WIELUŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Wieluniu

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach

POWIAT
Starostwo Powiatowe
TOMASZOWSKI w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice

ul. Św. Antoniego 26
97-200 Tomaszów Mazowiecki

pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń

tel. 046 833 46 37
fax 046 833 66 79
starosta@powiat.skierniewice.pl
www.powiat.skierniewice.pl

tel. 044 724 21 27
fax 044 724 27 27
sekretariat@powiat-tomaszowski.pl
www.powiat-tomaszowski.pl

tel. 043 843 42 80
fax 043 843 42 63
starostwo@powiat.wielun.pl
www.powiat.wielun.pl

POWIAT
SKIERNIEWICKI

starosta: Józef Dzierzbiński

starosta: Piotr Kaglankiewicz

starosta: Andrzej Stępień

Powiat skierniewicki
– źródłem zielonej energii w Polsce.

Powiat tomaszowski zaprasza!

Warto nad Wartę!

POWIAT
WIERUSZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Wieruszowie

POWIAT
ZDUŃSKOWOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Zduńskiej Woli

POWIAT
ZGIERSKI

Starostwo Powiatowe
w Zgierzu

ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów

ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

ul. Sadowa 6A
95-100 Zgierz

tel. 062 784 22 99
fax 062 783 19 63
starostwo@powiat-wieruszowski.pl
www.powiat-wieruszowski.pl

tel. 043 823 22 04
fax 0 43 823 28 73
starostwo@powiatzdunskowolski.pl
www.powiatzdunskowolski.pl

tel. 042 719 01 80
fax 042 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl
www.powiat.zgierz.pl

starosta: Andrzej Szymanek

starosta: Wojciech Marek Rychlik

starosta: Jacek Socha

Powiat wieruszowski
– „święty spokój” w środku Polski.

Turystę, biznesmena, a także pielgrzyma zduńskowolski powiat zaprasza i zatrzyma. Niemałe
zyski stad wyniesiesz – bywaj!

Powiat zgierski w sercu Polski.

s. 67
Urząd Miasta
w Łodzi

ŁÓDŹ

PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI

Urząd Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim

SKIERNIEWICE

Urząd Miasta
w Skierniewicach

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Pasaż K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Tryb.

Rynek 1
96-100 Skierniewice

tel. 042 638 40 00
fax 042 638 40 04
uml@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

tel. 044 732 77 01
fax 044 732 77 35
e-urzad@piotrkow.pl
www.piotrkow.pl

tel. 046 834 51 01
fax 046 834 51 51
prezydent@skierniewice.um.gov.pl
www.skierniewice.net.pl

prezydent: Jerzy Kropiwnicki

prezydent: Krzysztof Chojniak

prezydent: Leszek Trębski

Tysiące portów. Jedna Łódź.

Miasto z przyszłością, bogate przeszłością.

Skierniewice – stolica nauk ogrodniczych.
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POWIAT PIOTRKOWSKI
d dziesięciu lat powiat piotrkowski świadczy usługi dla mieszkańców jedenastu gmin
w sferze oświaty, komunikacji, budownictwa i architektury, geodezji i gospodarki nieruchomościami, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, rolnictwa, zarządzania drogami
powiatowymi, rynku pracy oraz promocji, kultury i sportu.
Powiat piotrkowski to obszar o pięknym krajobrazie, pełen uroczych zakątków i cennych przyrodniczo obiektów. To również teren niezwykle bo-

O

gaty kulturowo, z licznymi, często unikalnymi zabytkami.
Ziemia piotrkowska to nie tylko rezerwaty i pomniki przyrody, lecz także liczne festiwale folklorystyczne i kulturalne, mające na celu zachowanie i wznawianie tradycji, zwyczajów oraz
rzemiosła.
Powiat piotrkowski zaprasza na wyjątkowe wydarzenia, takie jak dożynki powiatowe czy spływ kajakowy i do odwiedzenia wyjątkowych miejsc, a mianowicie:

zespołu klasztornego opactwa cystersów w Sulejowie z XIII wieku, ruin zamku z przełomu XIII
i XIV stulecia oraz dworu Małachowskich z drugiej
połowy XVII wieku w Bąkowej Górze, a także nad
zalewy: Sulejowski, Cieszanowicki i Czarnociński.

Ruiny zamku w Bąkowej Górze

Spływ kajakowy

Dwór Małachowskich

POWIAT RAWSKI
owiat rawski to urozmaicony teren: pola,
lasy, czysta woda i wiele zabytków, i to
wszystko w centrum Polski, między Łodzią
a Warszawą.
Mimo, że po reformie z 1999 roku nie wrócił do dawnych granic i należy do mniejszych w kraju, to z powodzeniem może konkurować z innymi
w dziedzinach zarówno społecznych, jak i gospodarczych.
Samorząd z dumą wskazuje osiągnięcia ostatniego dziesięciolecia. Wykonano wiele inwestycji
w placówkach oświatowych, a ze środków unijnych
pozyskano pieniądze na stypendia, na wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimna-
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zjalnych. Przeprowadzono dwie inwestycje ważne
dla bezpieczeństwa mieszkańców – budowę Strażnicy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
oraz rozbudowę Komendy Powiatowej Policji.
Nieustannie trwają prace nad poprawą infrastruktury. Na budowę nowych dróg wydano ponad 10 mln zł. W miarę możliwości finansowych
samorząd wspiera rawski szpital. Prawie 9,5 mln zł
przeznaczono na pomoc w spłacie zadłużenia, wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz
utworzenie Ewakuacyjnej Izby Przyjęć.
Z perspektywy lat bardzo istotne okazało się zlokalizowanie strefy ekonomicznej na terenach należących do powiatu. Spowodowało to, że powiat raw-

ski z roku na rok stawał się coraz atrakcyjniejszy dla
inwestorów zewnętrznych. Na powiatowych terenach inwestycyjnych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej pobudowali swoje zakłady produkcyjne:
Quick-Mix, MGL, FAM Cynkowanie Ogniowe oraz Kingspan. W Rawskiej Strefie Przedsiębiorczości grunty zakupili: Stanley, Tabo, Ditta Seria, Zust, Blachy
Pruszyński. Na nowych inwestorów czekają kolejne
tereny, w tym 3,5 ha objętych ŁSSE.
Przed samorządem jeszcze wiele nowych
wyzwań, przede wszystkim rozwiązanie problemu
funkcjonowania rawskiego szpitala oraz współpraca
z samorządem miasta Rawa Mazowiecka przy realizacji krytej pływalni z lodowiskiem.
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POWIAT SIERADZKI

owiat sieradzki, największy powiat województwa łódzkiego, położony jest w centralnej Polsce, wzdłuż rzeki Warty. Obejmuje obszar 1 491 km kw., zamieszkały
przez 121 tys. osób. W skład powiatu ze stolicą
w Sieradzu wchodzi 11 samorządowych jednostek
administracyjnych, w tym cztery miasta.
Dzisiejszy powiat stanowi centralną część dawnej ziemi sieradzkiej, której dzieje zajmują niejedną ważną kartę w historii Polski. Sieradz, wzmiankowany już w 1136 roku jako stolica kasztelanii,
na przestrzeni dziejów bywał stolicą księstwa, województwa i powiatu. Odbywały się tu ważne zjazdy i szlacheckie sejmiki, na których wybierano kró-
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lów i podejmowano decyzje dotyczące losów całego kraju. Z ziemi sieradzkiej pochodzi wielu wybitnych Polaków, których zasługi w dziedzinie nauki, sztuki czy gospodarki są znane i cenione nie
tylko w kraju.
Chlubna przeszłość historyczna to powód do
dumy dla współczesnych Sieradzan, ale ich oczekiwania i nadzieje skierowane są ku przyszłości. Od
momentu uruchomienia programów unijnych powiat sieradzki skutecznie pozyskuje środki na projekty inwestycyjne i społeczne. Przy wsparciu funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych zrealizowano 8 inwestycji drogowych, 3 projekty stypendialne oraz 6 projektów na rzecz aktywizacji
osób bezrobotnych na łączną
kwotę 26 mln zł. Z myślą
o mieszkańcach w 2005 roku w Starostwie Powiatowym uruchomiono platformę
cyfrową, usprawniającą pracę urzędu. Wspólnie z samorządami gminnymi realizowane są dwa projekty
o kluczowym znaczeniu dla
wszechstronnego rozwoju
powiatu: „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty
i Zbiornika Jeziorsko” oraz
„Rewitalizacja sieradzkiej
starówki”, na łączną kwotę
blisko 100 mln zł.
Wśród 9 tys. funkcjonujących w powiecie podmiotów gospodarczych znajduje się wiele firm, których produkty – farmaceutyki, elektronika, środki
transportu, materiały budowlane – stanowią uznane
marki i są eksportowane do
wielu krajów na świecie.
Tworzenie miejsc pracy oraz

wspieranie nowych inwestycji to przedmiot stałej troski władz samorządowych. Utworzona na obszarze 14 ha Sieradzka Podstrefa Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej gwarantuje działającym w niej
inwestorom korzystanie z licznych przywilejów, między innymi z pomocy publicznej, sięgającej do
70 proc. wydatków inwestycyjnych. Ważnym
elementem sieradzkiej gospodarki jest rolnictwo.
Wśród 13 tys. gospodarstw indywidualnych
znaczny odsetek stanowią nowoczesne, specjalistyczne gospodarstwa hodowlane, sadownicze, warzywnicze, niejednokrotnie wyróżniane prestiżowymi
nagrodami branżowymi. Dzięki nim oraz licznym zakładom przetwórstwa rolnego powiat sieradzki staje się znanym i cenionym dostawcą żywności na
rynki krajowe i zagraniczne.
Ze względu na walory krajobrazowe, przyrodnicze i antropogeniczne powiat jest szczególnie predestynowany do rozwoju turystyki. Bogata historia tej ziemi pozostawiła wiele pomników
kultury materialnej, zwłaszcza zabytków architektury. Do najcenniejszych z nich należą zespoły
dworsko-parkowe w Jasionnej, Kalinowej, Tubądzinie
i Małkowie oraz zespoły klasztorne w Sieradzu, Warcie, Złoczewie. Pięknem i różnorodnością urzeka
też przyroda. Warta i jej dopływy to prawdziwy raj
dla kajakarzy. Liczący ponad 42 km kw. powierzchni zbiornik Jeziorsko w południowej części
stanowi rezerwat ornitologiczny, a w północnej jest
wykorzystywany do celów rekreacyjnych i sportowych: corocznie odbywają się tu regaty żeglarskie
i zawody w windsurfingu. Na miłośników turystyki rowerowej czeka 132-kilometrowy szlak rowerowy „Sieradzka eSka” oraz fragment dalekobieżnej Łódzkiej Magistrali Rowerowej. Amatorów
pamiątek przeszłości zapewne zainteresują zbiory sieradzkiego Muzeum Okręgowego i Muzeum
Walewskich w Tubądzinie, słynącego z organizacji
kameralnych koncertów. Kultura ludowa, kultywowana przez liczne zespoły folklorystyczne, jest
wciąż żywa i zachwyca różnorodnością obrzędów,
wytworami sztuki, barwnością strojów.
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POWIAT WIERUSZOWSKI
owiat wieruszowski leży na skrzyżowaniu
ważnych szlaków drogowych o znaczeniu
krajowym i międzynarodowym, w połowie
drogi pomiędzy Łodzią a Wrocławiem.
Położony jest w południowo-zachodniej części
województwa łódzkiego i zajmuje powierzchnię
577 km kw. Jest jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego. W skład powiatu
wieruszowskiego wchodzi 7 gmin: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów,
Łubnice, Sokolniki, Wieruszów. Siedziba
powiatu znajduje się w Wieruszowie,
jedynym mieście na terenie powiatu.
W powiecie wieruszowskim działają 3262 podmioty gospodarcze, co
zalicza ten teren do grupy powiatów
o najniższej stopie bezrobocia w województwie łódzkim, sytuując go na
4. miejscu, po powiatach: skierniewickim, rawskim oraz wieluńskim.
W strukturach powiatu działa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wieruszowie, prowadzony przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ze stuprocentowym
udziałem powiatu. Powiat zarządza trzema szkołami ponadgimnazjalnymi: Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, Ze-
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społem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Zespołem Szkół Rolniczych
im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.
Dużą uwagę poświęca się tutaj kształceniu zawodowemu, dostosowaniu kierunków kształcenia
do potrzeb rynku pracy i podnoszeniu standardów
nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem naby-

wania przez uczniów praktycznych umiejętności
oczekiwanych w zakładach pracy.
Na terenie powiatu wieruszowskiego znajduje się sieć oznakowanych szlaków turystycznych:
rowerowych, pieszych i konnych, o łącznej długości 500 km. Rzeka Prosna oferuje bogactwo ryb.
Piękne lasy, czyste powietrze i świetnie przygotowane gospodarstwa agroturystyczne zachęcają do odwiedzenia powiatu wieruszowskiego.
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
POWIATY:
powiat bocheński
powiat brzeski
powiat chrzanowski
powiat dąbrowski

powiat gorlicki
powiat krakowski
powiat limanowski

powiat miechowski
powiat myślenicki
powiat nowosądecki
powiat nowotarski
powiat olkuski
powiat oświęcimski
powiat proszowicki

powiat suski
powiat tarnowski
powiat tatrzański
powiat wadowicki
powiat wielicki

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Kraków
Nowy Sącz
Tarnów

– Reforma samorządowa pozwoliła społecznościom lokalnym zyskać nowe kierunki i możliwości rozwoju. Zmiany pozwoliły na budzenie inicjatyw społecznych i szerokich aspiracji środowiska lokalnego
ukierunkowanych na stymulowane rozwoju społeczno-gospodarczego. Nie inaczej było na Sądecczyźnie, której największym potencjałem są zasoby naturalne, kultura, czyste środowisko oraz aktywność
ludzka i przedsiębiorczość mieszkańców.
Od początku powiat systematycznie modernizuje sieć dróg, poszerza bazę i ofertę edukacyjną szkół,
organizuje akcje promocyjne. Jednocześnie w starostwie stale poprawiana jest jakość obsługi mieszkańców. We wszystkich działaniach kierujemy się bowiem dewizą, że samorząd ma służyć regionowi
i jego mieszkańcom.

Jan Golonka – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego,
starosta nowosądecki
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POWIAT
BOCHEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Bochni

POWIAT
BRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Brzesku

POWIAT
CHRZANOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie

ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia

ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko

ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów

tel. 014 615 37 00
fax 014 615 37 08
powiat@bochnia.pl
www.powiat.bochnia.pl

tel. 014 663 31 11
fax 014 663 23 43
sp@powiatbrzeski.pl
www.powiatbrzeski.pl

tel. 032 625 79 95
fax 032 625 79 04
sekretariat@powiat-chrzanowski.pl
www.powiat-chrzanowski.pl

starosta: Jacek Pająk

starosta: Ryszard Ożóg

starosta: Janusz Szczęśniak

Powiat bocheński to malownicze miejsce, a jego
wspaniałe zabytki architektury i piękne krajobrazy
tworzą niepowtarzalny klimat.

Powiat brzeski to niziny, góry, pola, lasy, czysta
woda i wiele zabytków reprezentujących różne
style i epoki.

Twoje życie – Twój czas – Nasz powiat
… więc… jeśli masz czas?
Odwiedź Nas!

s. 69

POWIAT
DĄBROWSKI

Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej

POWIAT
GORLICKI

Starostwo Powiatowe
w Gorlicach

POWIAT
KRAKOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Krakowie

ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska

ul. Biecka 3
38-300 Gorlice

Al. J. Słowackiego 20
30-037 Kraków

tel. 014 642 24 31
fax 014 642 22 29
starosta.kda@powiatypolskie.pl
www.powiatdabrowski.pl

tel. 018 353 53 80
fax 018 353 75 45
starostwo@powiat.gorlice.pl
www.powiat.gorlicki.pl

tel. 012 634 42 66
fax 012 633 52 94
zarzad@powiat.krakow.pl
www.powiat.krakow.pl

starosta: Wiesław Krajewski

starosta: Mirosław Wędrychowicz

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia powiatu
dąbrowskiego. Życzymy, aby czas spędzony u nas
pozostawił miłe i niezapomniane wrażenia.

Powiat gorlicki
– magiczna kraina Pogórzan i Łemków

starosta: Józef Krzyworzeka

s. 72

s. 70

POWIAT BOCHEŃSKI
ło 30 km od Bochni stacji narciarskiej
Laskowa–Kamionna.
Rezerwat „Kamień Grzyb” w gminie Lipnica Murowana, średniowieczne rynki, ciekawe zabytki architektury sakralnej z najważniejszą bazyliką
pw. św. Mikołaja w Bochni, czy perełki
ar chitektur y
Kopalnia Soli w Bochni drewnianej z kościółkiem św.

Zamek w Nowym Wiśniczu

starsza w Europie kopalnia soli. Powstałe na jej bazie Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia ze specyficznym mikroklimatem i dobrze przygotowanymi
trasami turystycznymi oraz bazą noclegową zachęca do skorzystania z podziemnych walorów,
w szczególności osoby z dolegliwościami astmatycznymi.
Warto skonfrontować swoje wyobrażenia z realiami, gdyż ziemia bocheńska to prawdziwa
skarbnica możliwości i kopalnia wrażeń.
Bazylika św. Mikołaja

owiat bocheński jest usytuowany w środkowej części województwa małopolskiego. Ziemia bocheńska to
region bardzo zróżnicowany krajobrazowo, pełen malowniczych pejzaży oraz godnych uwagi zabytków i unikalnych pomników przyrody.
Ziemia bocheńska to raj dla miłośników wycieczek pieszych i rowerowych, a dobrze wyznaczone szlaki turystyczne zachęcają do odkrywania
osobliwości przyrodniczo-historycznych powiatu. Zróżnicowana rzeźba terenu pozwala również
na uprawianie sportów zimowych w położonej oko-

P

Leonarda, wpisanym na listę UNESCO, sprawiają,
że powiat jest jednym
z ciekawszych turystycznie zakątków województwa.
Najcenniejszym zabytkiem powiatu jest naj-
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POWIAT
LIMANOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Limanowej

POWIAT
MIECHOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Miechowie

POWIAT
MYŚLENICKI

Starostwo Powiatowe
w Myślenicach

ul. J. Marka 9
34-600 Limanowa

ul. Racławicka 12
32-200 Miechów

ul. Mikołaja Reja 13
32-400 Myślenice

tel. 018 337 5360
fax 018 337 58 80
starostwo@powiat.limanowa.pl
www.powiat.limanowa.pl

tel. 041 382 11 10
fax 041 382 11 18
powiat@miechow.pl
www.miechow.pl

tel. 012 272 04 56
fax 012 272 12 14
starostwo@powiat-myslenice.pl
www.powiat-myslenice.pl

starosta: Jan Puchała

starosta: Mieczysław Bertek

starosta: Stanisław Chorobik

Powiat limanowski – ostoja natury i zdrowia.
Serdecznie zapraszamy!

Powiat miechowski
– symbioza historii z przyszłością.

Powiat myślenicki – atrakcyjne miejsce inwestowania i całorocznego, aktywnego wypoczynku
w przyjaznym środowisku.

s. 73
POWIAT
NOWOSĄDECKI

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu

POWIAT
NOWOTARSKI

Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu

POWIAT
OLKUSKI

Starostwo Powiatowe
w Olkuszu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

tel. 018 414 16 00
fax 018 414 17 00
ko@starostwo.nowy-sacz.pl
www.starostwo.nowy-sacz.pl

tel. 018 266 70 34
fax. 018 266 70 46
powiat@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl

tel. 032 643 04 14
fax 032 643 04 90
sp@sp.olkusz.pl
www.sp.olkusz.pl

starosta: Jan Golonka

starosta: Krzysztof Faber

starosta: Leszek Konarski

Jeśli tu nie byłeś, przyjedź koniecznie. Zobacz
miejsca zachwycające nawet tych, którzy widzieli
najpiękniejsze zakątki świata.

Podhale, Spisz, Orawa
– powiat nowotarski serdecznie zaprasza!

Ziemia Olkuska – wapienne skały, czeluście jaskiń, Pustynia Błędowska oraz zieleń dolin
Dłubni i Białej Przemszy.

POWIAT DĄBROWSKI
strzegalne w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki
prorodzinnej, infrastruktury. W ciągu
ostatniej dekady wybudowano dwie szkolne sale sportowe, we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych wykonano
termomodernizację budynków wraz
z wymianą stolarki okiennej i wybudowano

owiat dąbrowski leży w północno-wschodniej części województwa małopolskiego.
Naturalną granicę zachodnią stanowi najpiękniejsza górska rzeka Polski – Dunajec,
a północną – królowa polskich rzek Wisła. Obszar
530 km kw. zamieszkuje blisko 59 tys. osób.
W skład powiatu z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej wchodzi sześć gmin wiejskich: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin i jedna gmina miejsko-wiejska – Dąbrowa Tarnowska. Od 1 stycznia 2009 roku w powiecie będzie drugie miasto – Szczucin.
Dziesięciolecie istnienia powiatu dąbrowskiego niewątpliwie poprawiło sytuację społecznogospodarczą regionu. Zmiany te są najbardziej do-
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nowoczesne kotłownie centralnego ogrzewania. Od
2007 roku rozpoczęto program budowy boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach ponadgimnazjalnych.
Najbardziej kosztowne były inwestycje na drogach na kwotę ponad 32 mln zł. Przez 10 lat przebudowano i zmodernizowano ponad 60 km dróg powiatowych, 12 budowli inżynieryjnych w postaci

mostów i przepustów, a od 2004 roku wykonano 2,9 km chodników. W ramach pomocy niepełnosprawnym, przy pomocy powiatu, organizacje
pozarzadowe utworzyły Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dwa ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w Kupieninie i Szarwarku.
W 2007 roku utworzono Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, jedną z nielicznych w Polsce, a w 2008 roku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Brniu, aby wspierać i zintensyfikować dialog międzykulturowy pomiędzy mieszkańcami regionu a Polonią, w oparciu o kontakty, spotkania i wspólne
przedsięwzięcia kulturalno-rekreacyjne oraz gospodarcze. Powiat współpracuje z XVIII Dzielnicą
Budapesztu Pestszentlőrinc-Pestszentimre i powiatem Stara Lubovna na Słowacji.
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POWIAT
OŚWIĘCIMSKI

Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu

POWIAT
PROSZOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Proszowicach

POWIAT
SUSKI

Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej

ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

tel. 033 844 96 00
fax: 033 844 96 19
sekretariat@powiat.oswiecim.pl
www.powiat.oswiecim.pl

tel. 012 386 18 46
fax 012 386 29 33
starosta@proszowice.upow.gov.pl
www.proszowice.upow.gov.pl

tel. 033 874 18 27
fax 033 874 25 11
starostwo@powiatsuski.pl
www.powiatsuski.pl

starosta: Józef Kała

starosta: Zbigniew Wójcik

starosta: Andrzej Pająk

Piękne krajobrazy, interesujące zabytki, atrakcyjne
miejsca do wędkowania i kąpieli – to nasze atuty.

W powiecie Proszowice zobaczysz piękne okolice,
zjesz swojskie jadło i będziesz w rozterce – bo zostawisz tu serce.

Powiat suski - Podbabiogórze - tu warto przyjechać choćby na weekend!

POWIAT
TARNOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

POWIAT
TATRZAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Zakopanem
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POWIAT
WADOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Wadowicach

ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów

ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

tel. 014 631 63 00
fax. 014 631 63 10
starostwo@powiat.tarnow.pl
www.powiat.tarnow.pl

tel. 018 201 71 00
fax: 018 201 71 04
starostwo@tatry.pl
www.powiat.tatry.pl

tel. 033 873 42 50
fax 033 823 24 33
biuro@powiat.wadowice.pl
www.powiat.wadowice.pl
starosta: Teresa Kramarczyk

starosta: Mieczysław Kras

starosta: Andrzej Gąsienica Makowski

Powiat tarnowski jest gościnny i otwarty dla
wszystkich, dlatego zapraszamy Państwa do odkrywania uroków Ziemi Tarnowskiej.

Najpiękniej na świecie w tatrzańskim powiecie.
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BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE
Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Integracja Przedsiębiorczość Edukacja
uruchomiło Ogólnopolski Program Edukacyjny
na rzecz Zarządzania Kryzysowego w ramach
Programu ZPP „Bezpieczny Urząd”

wiązek Powiatów Polskich (ZPP) oraz Stowarzyszenie Integracja Przedsiębiorczość
Edukacja (IPE) zapraszają do współpracy koalicyjnej w zakresie opracowania i realizacji kompleksowego programu informacyjnego i edukacyjnego dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
zalecanego obowiązującą od 22 sierpnia 2007 roku
ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada na
jednostki samorządu terytorialnego konieczność
prowadzenia wielu konkretnych działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz działań prewencyjnych.
Jednym z podstawowych zadań, jakie ustawa nakłada na wojewodów (art. 14. pkt. 2.
ust. 3), starostów (art. 17. pkt. 2 ust. 3), wójtów i burmistrzów (art. 19. pkt. 2 ust. 3) jest
„zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na
potencjalne zagrożenia”.

Z

www.zpp.pl

Ustawa definiuje również infrastrukturę krytyczną prawnie zobowiązaną do zapewnienia ciągłości działań.
ZPP wraz ze Stowarzyszeniem IPE podjęły
współpracę w zakresie opracowania i realizacji
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz
Zarządzania Kryzysowego (OPEZK). Głównym założeniem tego programu jest merytoryczna kompleksowość i maksymalizacja jakości z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego dla optymalizacji kosztów ponoszonych
przez wszystkich jego beneficjentów.
Niezbędnym warunkiem realizacji programu
zarządzania kryzysowego jest współdziałanie zarówno podmiotów i instytucji zobligowanych do
realizacji ustawy, jak też podmiotów zainteresowanych jej wspomaganiem ze względu na przedmiot swej działalności biznesowej.
Stowarzyszenie IPE buduje koalicję, nawiązując
relacje z tymi podmiotami oraz z potencjalnymi

partnerami prywatnymi OPEZK, które mogą być
zainteresowane dotarciem ze swoją ofertą biznesową do jednostek samorządu terytorialnego
oraz do pozostałych koalicjantów. Współpraca partnerów prywatnych obejmować może między innymi współfinansowanie szkoleń z zakresu OPEZK,
w szczególności zaś kosztów wykładów, materiałów
edukacyjnych, wyposażenia bazy szkoleniowej
w niezbędny sprzęt oraz innych niezbędnych
kosztów organizacji przedsięwzięcia.
Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do
koalicji OPEZK, zrzeszającej podmioty gotowe
wspierać najwyższą jakość zintegrowanej struktury zarządzania kryzysowego, która gwarantuje poczucie bezpieczeństwa wszystkich społeczności.
Jacek Suwara
Ekspert ZPP ds. Bezpieczeństwa,
prezes zarządu Stowarzyszenia IPE
tel. 0 667 157 666

www.bezpieczenstwo.org
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POWIAT GORLICKI

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy z 1653 roku w Owczarach,
leżąca na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej
lipcu 1998 roku Sejm RP reaktywoPowiat gorlicki to skarbnica unikatowych na
wał powiat gorlicki. Dzięki tej decyzji skalę światową zabytków, kraina wielu kultur, obyziemia gorlicka znów stała się inte- czajów i tradycji, a także doskonałe miejsce wygralną całością, wracając do sięga- poczynku przez okrągły rok.
jących 140 lat historycznych korzeni. „Magiczna
Do wędrówek śladami wspomnień zachęcają:
kraina Pogórzan i Łemków” po 23 latach na nowo
- pierwsze na świecie szyby naftowe,
zaistniała na mapie Polski, wchodząc w skład
województwa małopolskiego.
10 lat samorządu powiatowego to czas
wielu ważnych inicjatyw i osiągnięć, szczególnie w zakresie inwestycji, wśród których
za najważniejsze należy uznać: oddane do
użytku budynki Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, gruntowną
modernizację Szpitala Specjalistycznego
w Gorlicach oraz wielu obiektów użyteczności publicznej, a także poprawę szeroko
rozumianej infrastruktury drogowej, Renesansowy dwór obronny z 1540 roku w Szymbarku
w tym: drogi wojewódzkiej Moszczenica–
Gorlice–Konieczna oraz wybudowanie obwodnicy
Biecza. Był to także czas wielu znaczących wydarzeń promocyjnych o znaczeniu ogólnopolskim:
8 edycji prestiżowej nagrody „Mosty Starosty”,
przyznawanej wybitnym osobistościom życia kulturalnego wywodzącym się z powiatu gorlickiego
(na przykład Zbigniew Preisner, Mieczysław Czyżykiewicz), 4 edycji samochodowego Rajdu Magurskiego z udziałem czołówki polskich kierowców
rajdowych, czy też 14 edycji turnieju piosenki poetyckiej „Poetycko-Muzyczna Bitwa pod Gorlicami” jako eliminacji do Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Ponadto zrealizowano niezwykle
interesujący międzynarodowy projekt „Żywe dziedzictwo – Heritage Alive!”, odkrywający dla świata wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO kościoły w Sękowej i Binarowej.
Jezioro w Klimkówce

W
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- miejsce, w którym Ignacy Łukasiewicz zapalił
pierwszą na świecie uliczną lampę naftową,
- jedyny w Europie Szlak Cmentarzy z I Wojny Światowej – widomych znaków największej bitwy na froncie wschodnim – operacji gorlickiej
z maja 1915 roku,
- niepowtarzalny Szlak Architektury Drewnianej, obfitujący w kościoły i niezwykłej urody cerkiewki łemkowskie,
- gród Biecz – miasto królów, katów i poetów,
słynny niegdyś ośrodek handlu winami węgierskim,
zwany Małym Krakowem,
- grobowiec w kształcie piramidy, w którym
spoczywa rodzina hrabiów Skrzyńskich, a wśród
nich Aleksander, który był premierem i ministrem spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej,
- ślady kultury żydowskiej: synagoga i kirkut
w Bobowej, na którym spoczywa cadyk Salomon
ben Natan, do którego grobu pielgrzymują Żydzi
z całego świata,
- harmonijnie współistniejące religie i różnorodne tradycje.
Do wycieczek szlakiem przyrody i uzdrowisk
zachęcają:
- niepowtarzalny mikroklimat, dzikie tereny, cisza, spokój i niezapomniane przeżycia z obcowania z naturą
- ciekawe trasy pieszych i rowerowych wędrówek szlakami Beskidu Niskiego, a szczególnie
szlaki: Królewski, Winny, Transgraniczny, Wielokulturowy w ramach Karpackiego Szlaku Rowerowego
- różnorodne formy rekreacji nad urokliwym, górskim jeziorem – zalewem w Klimkówce
- zróżnicowane zabiegi lecznicze oraz posiadające niezwykłe moce wody mineralne w uzdrowiskach: Wysowej-Zdroju i Wapiennem
- konne atrakcje w największej w Europie Stadninie Koni Huculskich w Gładyszowie
- stok Magury Małastowskiej oraz trasy dla
sympatyków narciarstwa biegowego.
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POWIAT LIMANOWSKI
Widok z góry Łopień na Ćwilin i Śnieżnicę

po Bazie Paliw w Limanowej-Sowlinach, którego
koszt całkowity wyniósł nieco ponad 4 mln zł
(2005–2008),
- restrukturyzacja i modernizacja Szpitala Powiatowego w Limanowej, dzięki którym obecnie nie
ma on zadłużenia i od kilku lat osiąga zyski na poziomie kliku milionów złotych rocznie; dodatkowo
ze środków budżetu powiatu dofinansowano zakup
aparatury i sprzętu medycznego na łączną kwotę
ponad 2 mln zł,
- budowa i renowacja dróg o łącznej długości
ponad 208 tys. m. W planach realizacji jest jeszcze 8967 m nowych dróg.
Plany na przyszłość powiatu obejmują:
- budowę krytej pływalni w Limanowej wspólnie z miastem Limanowa,
- dalszą modernizację dróg powiatowych,
gu ujęto 313 powia- budowę nowych
tów). Jeszcze lepiej
obiektów sportowych
o gospodarności powia(hala widowiskowotu i jego zdolności do gesportowa przy ZS Nr 1
nerowania rozwoju
w Limanowej, sala gimświadczy trzecia pozycja
nastyczna przy ZSP
w klasyfikacji „Wspólw Mszanie Dolnej),
noty” pod względem in- Zabytkowy kościół w Kasinie Wielkiej
- modernizację trawestowania ze środków własnych (z pominięciem środków z ze- sy stanowiącej najkrótszą drogę z Limanowej do
wnątrz). Realizując inwestycje, samorząd jedno- Krakowa, wiodącej przez Stare Rybie i Tarnawę,
- budowę nowych dróg (na przykład drogi Chycześnie dba o budżet, czego najlepszym potwierdzeniem jest zajęcie drugiego miejsca w Polsce pod szówki–Słopnice),
- liczne projekty i programy realizowane przy
względem wysokości nadwyżki operacyjnej w rankingu ogłoszonym w 2007 roku przez Ministerstwo pomocy środków budżetu państwa, takie jak
„Osłona Przeciwosuwiskowa”,
Finansów.
- budowę basenów termalnych w Porębie WielDo sukcesów powiatu limanowskiego należą:
- kompleksowa termomodernizacja obiektów kiej, przewidywaną jako jedna z największych
szkolnych i użyteczności publicznej, na którą w la- atrakcji nie tylko powiatu, ale całego województwa,
- przebudowę słynnego limanowskiego buzotach 1999–2002 przeznaczono ponad 7 mln zł,
- projekt o łącznej wartości prawie 5 mln zł, dromu w celu utworzenia tam nowoczesnego Cendzięki któremu możliwe było zmniejszenie zapo- trum Informacji Turystycznej
- budowę infrastruktury turystycznej (ścieżtrzebowania na ciepło w budynkach Szpitala Powiatowego w Limano- ki rowerowe, trasy wycieczkowe, miejsca widokowe),
wej (2002),
- budowę małych przepływowych elektrowni
- projekt mający na
celu rewitalizację terenu wodnych.

owiat limanowski leży w środkowej części
województwa małopolskiego. Swoim zasięgiem obejmuje Beskid Wyspowy i północne stoki Gorców. Posiadając szczególnie
cenne walory przyrodnicze, zachwyca pięknym krajobrazem. Doskonałe warunki klimatyczne i niecodzienne usytuowanie geograﬁczne wśród urokliwych szczytów Gorców i Beskidu Wyspowego
podnoszą jego atrakcyjność oraz nadają mu niepowtarzalny charakter przez cały rok. O wygodny i miły wypoczynek turystów odwiedzających region dbają gościnni gospodarze kwater agroturystycznych, pensjonatów oraz hoteli. Powiat limanowski oferuje również bogactwo smaków produktów regionalnych, a także możliwość obcowania
z miejscowym, bardzo różnorodnym folklorem oraz
z unikalnym dziedzictwem kulturowym i tradycją.
Typowo rolniczy i turystyczny charakter powiatu limanowskiego w żadnym wypadku nie hamuje jego rozwoju gospodarczego. Stopień bezrobocia z roku na rok spada, przybywa nowych
przedsiębiorstw, a istniejące firmy konsekwentnie
umacniają swoją pozycję nie tylko na rynku krajowym, lecz także zagranicznym. Na terenie powiatu swoje siedziby mają tak
znane marki jak:
Tymbark SA, Koral,
Gold Drop, Emiter
czy też Wolimex.
Owocem wieloletniej pracy samorządowców powia- Zespół regionalny Mali Męcinianie
tu limanowskiego
było zdobycie w 2007 roku dziesiątego miejsca
w Polsce, a pierwszego w Małopolsce, w rankingu gazety samorządowej „Wspólnota”, który obrazuje skalę przeprowadzonych inwestycji w polskich powiatach. W tym roku powiat wspiął się jeszcze wyżej, bowiem we wspomnianym rankingu zajął szóste miejsce w skali całego kraju (w rankin-

P

Góra Świętego Jana
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NOWY SĄCZ
oście odwiedzający Nowy Sącz mówią
wprost: to nie to samo miasto co pięć czy
dziesięć lat temu, a sądeczanie potwierdzają tę opinię. Zmiany widać niemal na
każdym kroku. Nowy Sącz wypiękniał, a w postępie widać rękę gospodarzy.
Powstała w latach dziewięćdziesiątych XX wieku oczyszczalnia ścieków w ostatnich latach była
rozbudowywana. Podłączone zostały do niej kolejne osiedla, przysiółki, a obecnie finalizowane jest projektowanie i przygotowanie do budowy kolejnych kolektorów, które mają przejąć nieczystości z ościennych gmin. Kolektory miejskie powstawały ze
środków unijnych, na to ogromne przedsięwzięcie
miasto ma promesę na około 250 mln zł. Dzięki temu
otworzą się nowe możliwości dla inwestorów, a miasto będzie mogło zaoferować tereny z pełną podstawową infrastrukturą. Odetchnie też przyroda.
Jeszcze nie tak dawno na czele listy życzeń
znajdował się zespół rekreacyjno-sportowy z prawdziwego zdarzenia. Dziś kryta pływalnia, korty (zimą
lodowisko), sala sportowo-widowiskowa z jedną
z największych w kraju ścianek wspinaczkowych są

G

dla sądeczan codziennnością. Obiekty te „żyją” sportowymi i kulturalnymi imprezami i są licznie odwiedzane przez mieszkańców Nowego Sącza i okolicznych gmin.
Krok po kroku remontowane są ulice w głównych ciągach komunikacyjnych. Przygotowywane
w ostatnich latach plany budowy sądeckich obwodnic
i mostów powoli zaczynają przybierać realne kształty. Gospodarze miasta intensywnie zabiegają o środki na realizację obwodnicy, która przejęłaby z miasta ruch tranzytowy z kierunku Brzesko–Limanowa.
Blisko wkopania pierwszej łopaty jest projekt budowy
nowego mostu, który ułatwi komunikację między zachodnią a wschodnią częścią miasta.
Nawet najwięksi sceptycy przyznają, że miasto pięknieje. W tym roku wyremontowano ulicę
Jagiellońską – reprezentacyjny deptak miasta – przywracając jej dawny styl i duszę, stosownie do rangi i wiekowych kamienic. Zmienił się też sądecki rynek. Właściciele okalających go kamienic odremontowali zabytkowe domy z XIX wieku. Pomnik
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Jana Pawła II, grająca fontanna, kawiarniane
ogródki i moc zieleni sprawiły, że nieco opustoszały
do niedawna główny plac miasta znowu ożył. Kwiatowe dywany są wizytówką Nowego Sącza i przywracają mu przydomek „miasta kwiatów i zieleni”.
Na czele listy dokonań minionych dziesięciu lat
widnieje jeszcze jeden przydomek: miasto akademickie. Uprawniają do niego trzy szkoły wyższe,

cztery filie krakowskich uczelni, kilkusetosobowa
kadra nauczająca i bez mała 10 tys. studentów.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest „dzieckiem” sądeckich samorządowców. Uczelnia dostała
od miasta budynki, teren pod budowę Instytutu
Technicznego i Instytut Kultury Fizycznej, który ma

służyć również mieszkańcom miasta i sportowcom.
Kto wie, może instytut i jego zaplecze przydadzą
się w piłkarzom na Euro 2012?
O mieście jest głośno dzięki sądeckim „tygrysom” – firmom: Koral, Konspol, Fakro, Wiśniowski, Newag, Expol, Optimus, które z powodzeniem wypromowały swoją markę i produkty
w kraju i za granicą, stając się synonimami sukcesu.
Z roku na rok przybywa przedsiębiorców, którzy
dołączają do tego grona. Zachętą do rozwijania działalności jest utworzenie sądeckiej podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej, w ramach której władze przygotowują kolejne hektary.
Nowy Sącz nie będzie miastem turystycznym,
ale jego gospodarze nie zapominają o gościach. Miasto nad Dunajcem i Kamienicą to miejsce, gdzie
przyjeżdża się choćby na kilka godzin, wypoczywając
w pobliskich uzdrowiskach: Krynicy, Muszynie czy
Piwnicznej lub po słowackiej stronie granicy. Właśnie o takich gości zabiega Nowy Sącz, wzbogacając z roku na rok swą ofertę.
Atrakcją o której coraz głośniej daleko poza Nowym Sączem jest zaawansowana realizacja Miasteczka Galicyjskiego. Jego układ architektoniczny, kamienice, karczma, budynek straży pożarnej
i ratusz budowane są na wzór tych, które zachowały się jeszcze w Starym Sączu, Lanckoronie albo
na starych fotografiach czy planach, a oddają atmosferę galicyjskich miasteczek końca XIX wieku.
Sądeccy samorządowcy, podsumowując dekadę powiatów, są zgodni: nie zmarnowali tych lat.
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POWIAT
WIELICKI

Starostwo Powiatowe
w Wieliczce

KRAKÓW

Urząd Miasta
w Krakowie

NOWY SĄCZ

Urząd Miasta
Nowego Sącza

ul. Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka

Pl. Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków

ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

tel. 012 288 02 10
fax 012 288 00 40
starostwo@powiatwielicki.pl
www.wieliczka.pl

tel. 012 616 14 39
fax 012 616 17 06
magiczny.krakow@um.krakow.pl
www.krakow.pl

tel. 018 443 53 08
fax 018 443 78 63
urząd@nowysacz.pl
www.nowysacz.pl

prezydent: Jacek Majchrowski

starosta: Jacek Juszkiewicz

prezydent: Ryszard Nowak
Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi.

Powiat wielicki – solą Polskiej Ziemi.
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TARNÓW

Urząd Miasta
w Tarnowie
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
tel. 014 688 24 00
fax 014 621 53 08
umt@umt.tarnow.pl
www.tarnow.pl

prezydent: Ryszard Ścigała
Tarnów – Polski Biegun Ciepła.

POWIAT SUSKI
owstanie przed dziesięciu laty powiatu suskiego przyczyniło się do integracji lokalnej społeczności zamieszkującej Podbabiogórze, która przez wcześniejszą reformę została podzielona między dwa województwa:
bielskie i nowosądeckie.
Powiat suski, wchodzący obecnie w skład województwa małopolskiego, zamieszkuje około 82 tys.
osób w 37 miejscowościach, tworzących 9 gmin:
dwie miejskie (Sucha Beskidzka, Jordanów), jed-

P

ną miejsko-wiejską (Maków Podhalański) i sześć
wiejskich (Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów,
Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce).
10 lat funkcjonowania powiatu udowodniło, że
dzięki integracji łatwiej realizować wiele wspólnych
przedsięwzięć i inwestycji. Powiat mający wyjątkowe walory turystyczno-krajobrazowe (między innymi Babiogórski
Park Narodowy),
z lasami na niemal

50 proc. jego powierzchni, jest także siedzibą kilku dużych firm (Fabios, Valvex, Fideltronik, Blachdom). W powiecie działa dobrze rozwinięta sieć placówek edukacyjnych z dwiema szkołami wyższymi:
Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii i Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych, a Powiatowy Szpital
w Suchej Beskidzkiej należy do najlepszych w regionie.
Wartość inwestycji kubaturowych
powiatu (bez inwestycji drogowych) w minionym okresie wyniosła ponad 30 mln zł.
Duża część tych nakładów została poniesiona na modernizację placówek szkolnych oraz obiektów służących osobom niepełnosprawnym i wymagającym opieki.
Wspólnie z miastem Sucha Beskidzka powiat wybudował krytą pływalnię. Inwestycja ta była
jedną z pierwszych tego typu powiatowo-gminnych
realizacji w kraju. Wartość inwestycji drogowych
w ciągu 10 lat wyniosła ponad 26 mln zł. Corocznie,
przy udziale finansowym gmin, wykonuje się średnio około 8 km odnów nawierzchni bitumicznych.
Łącznie daje to ponad 70 km, co w bardzo dużej
mierze poprawiło standard techniczny dróg. W ciągu ostatniej dekady wybudowano także około
25 km chodników.
Mieszkańcy chętnie identyfikują się z powiatem i nazywają go po prostu swoim.
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POWIAT TATRZAŃSKI
Fot. arch. Starostwo Powiatowe w Zakopanem
autor Elżbieta Bochnak

owiat tatrzański – skarbnica tradycji i kultury góralskiej oraz unikalnej przyrody.
W jego skład wchodzą następujące gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska,
Kościelisko, Poronin, Zakopane. Powiat zamieszkiwany przez 66 048 mieszkańców zajmuje powierzchnię 471,62 km kw.
Powiat tatrzański jest wymarzonym miejscem
do aktywnego spędzania wolnego czasu przez cały

P

Fot. arch. Starostwo Powiatowe w Zakopanem
autor Krzysztof Porzeżyński
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rok. Bardzo dobrze przygotowana baza noclegowa oraz wyśmienite regionalne potrawy, a także
rozwinięta turystyka piesza, szlaki rowerowe, między innymi „Tatrzański Szlak Rowerowy” obejmujący 8 tras, przyciągają setki turystów każdego roku. Na terenie powiatu wytyczony
jest również „Szlak oscypkowy”,
który umożliwia przyjeżdżającym
na Podhale dotarcie bez-

pośrednio do 15 najpopularniejszych bacówek.
Można tam skosztować nie tylko najsmaczniejszego oscypka, ale także bundz i żętycę.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
sporty zimowe. Świetnie przygotowane stoki narciarskie o różnych stopniach trudności,
„Szlak* Góral-ski”, trasy biegowe, kolejka na
Kasprowy Wierch i Gubałówkę oraz skocznie
pozwalają na wspaniałe spędzanie czasu pod
Tatrami.
Na terenie powiatu tatrzańskiego odbywają się liczne imprezy, między innymi Wielka Majówka Tatrzańska, Tatrzańskie Wici, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich
w Zakopanem, Karnawał Góralski i Sabałowe
Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, Poroniańskie Lato w Poroninie, Przednówek w Polanach w Kościelisku, Parada Gazdowska i Nojśwarniejso Górolecka (Wybory Miss Podhala) w Białym Dunajcu oraz inne imprezy kulturalne i muzyczne.
Na Podhalu kultywowana jest gwara góralska, strój regionalny, zwyczaje i tradycje
przodków. Ludzie dbający o kulturę duchową i materialną, piękno tatrzańskiej przyrody, wspaniałe widoki, przyciągały i nadal przyciągają wrażliwych na piękno tego miejsca.
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POWIATY:
powiat białobrzeski
powiat ciechanowski
powiat garwoliński

powiat gostyniński
powiat grodziski
powiat grójecki
powiat kozienicki
powiat legionowski
powiat lipski
powiat łosicki
powiat makowski
powiat miński
powiat mławski
powiat nowodworski
powiat ostrołęcki
powiat ostrowski
powiat otwocki
powiat piaseczyński
powiat płocki
powiat płoński

Zenon Szczepankowski – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, starosta przasnyski
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powiat pruszkowski
powiat przasnyski
powiat przysuski
powiat pułtuski
powiat radomski
powiat siedlecki
powiat sierpecki
powiat sochaczewski
powiat sokołowski
powiat szydłowiecki
powiat warszawski zach.
powiat węgrowski

powiat wołomiński
powiat wyszkowski
powiat zwoleński
powiat żuromiński
powiat żyrardowski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Warszawa
Ostrołęka
Płock
Radom
Siedlce

– Czterdzieści dwa mazowieckie powiaty – 37 ziemskich i 5 grodzkich – od 10 lat realizują zadania
samorządowe oraz rządowe, przejęte od urzędów rejonowych oraz dawnych województw. Efektem usamorządowienia zadań jest lepsza i tańsza ich realizacja. W działalność samorządu wmontowany jest bowiem silny mechanizm motywacji podyktowany zarówno konkurencją, jak też bliską, bezpośrednią oceną
wszystkich poczynań władz przez ich wyborców.
Powiaty mazowieckie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem potencjału
gospodarczego jak i ludnościowego. Zmniejszający się wskaźnik gęstości zaludnienia w powiatach rolniczych i postępujący proces wzmożonego osadnictwa na obszarach dużych miast, w szczególności Warszawy, przysparza w obu przypadkach wielu problemów natury społecznej i ekonomicznej. Samorząd województwa dostrzegł znaczenie tego problemu i wspólne z samorządami powiatów i gmin stara się wdrożyć strategię dywersyfikacji miejsc zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju. Ośrodki władzy centralnej również dostrzegają zagrożenie rysujących się dysproporcji, co skłania je do rozważań na temat zmiany ustawy o dochodach samorządów. Dochodząc do tych samych wniosków możemy mieć nadzieję, że znajdziemy w przyszłości bardziej wydajne źródło finansowania zadań powiatowych, gdyż powiaty odgrywają szczególną rolę w równoważeniu rozwoju, jak też w zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb ludności.
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POWIAT
BIAŁOBRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Białobrzegach

POWIAT
CIECHANOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Ciechanowie

POWIAT
GARWOLIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Garwolinie

pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

ul. Staszica 15
08-400 Garwolin

tel. 048 613 34 14
fax 048 613 34 20
sekretariat@bialobrzegipowiat.pl
www.bialobrzegipowiat.pl

tel. 023 672 34 85
fax 023 672 29 45
starostwo@ciechanow.pl
www.ciechanow.powiat.pl

tel. 25 684 30 10
fax:25 684 30 10
starostwo@garwolin-starostwo.pl
www.garwolin-starostwo.pl

starosta: Andrzej Oziębło

starosta: Sławomir Morawski

starosta Grzegorz Woźniak

Po przygodę nad Pilicę.

Ziemia ciechanowska to bezpieczna i przyjazna
ludziom mała ojczyzna, tu można godnie żyć i pracować.

Powiat garwoliński
– dobre miejsce, dobry czas, dobre inwestycje.

POWIAT
GOSTYNIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Gostyninie

POWIAT
GRODZISKI

Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Maz.

POWIAT
GRÓJECKI

Starostwo Powiatowe
w Grójcu

ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

tel. 024 235 79 81
fax 024 235 79-85
starosta.wgs@powiatypolskie.pl
www.gostynin.powiat.pl

tel. 022 724 18 33
fax 022 724 30 49
starostwo@powiat-grodziski.pl
www.powiat-grodziski.pl

tel. 048 665 11 00
fax 048 670 44 14
starostwo@grojec.pl
www.grojec.pl
starosta: Janusz Różycki

starosta: Marek Wieżbicki

starosta: Jan Baranowski

Grójecki sad to Europy kwiat.

Gościnny powiat gostyniński zaprasza!

POWIAT
KOZIENICKI

Starostwo Powiatowe
w Kozienicach

POWIAT
LEGIONOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Legionowie

POWIAT
LIPSKI

Starostwo Powiatowe
w Lipsku

ul. J.Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice

ul. gen. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

ul. Rynek 1
27-300 Lipsko

tel. 048 611 73 00
fax 048 611 73 17
sekretariat@kozienicepowiat.pl
www.kozienicepowiat.pl

tel. 022 764 01 00
fax 022 774 25 51
promocja@powiat-legionowski.pl
www.powiat-legionowski.pl

tel. 048 378 11 50
fax 048 378 11 51
starosta.wli@powiatypolskie.pl
www.powiatlipsko.pl

starosta: Janusz Stąpór

starosta: Jan Grabiec

starosta: Roman Ochyński

Powiat kozienicki ekologicznymi płucami
Mazowsza.

Powiat legionowski
– przystań w sercu Mazowszu.

Powiat lipski - szlakami natury, tradycji, bogatej
historii ku nowoczesności.
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POWIAT
ŁOSICKI

Starostwo Powiatowe
w Łosicach

POWIAT
MAKOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Makowie Mazowieckim

POWIAT
MIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Mińsku Mazowieckim

ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice

ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 083 359 03 34
fax 083 359 03 34
powiat@losice.pl
www.losice.pl

tel. 029 717 36 60
fax 029 717 36 64
starostwo@powiat-makowski.pl
www.powiat-makowski.pl

tel. 025 759 87 00
fax 025 759 87 02
starostwo@powiatminski.pl
www.powiatminski.pl

starosta: Czesław Giziński

starosta: Zbigniew Roman Deptuła

starosta: Antoni Jan Tarczyński

Powiat łosicki – nadbużańska kraina pośród pagórków i lasów, usłana piękną przyrodą i krajobrazami.

Powiat tradycji, kultury i wykorzystanych szans.

Zapraszamy do wspólnego budowania przyszłych
dziesięcioleci i stuleci na gościnnej Ziemi Mińskiej!

s. 82
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POWIAT
MŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Mławie

POWIAT
NOWODWORSKI

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Maz.

POWIAT
OSTROŁĘCKI

Starostwo Powiatowe
w Ostrołęce

ul. Reymonta 6
06-500 Mława

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Maz.

Plac Bema 5
07-410 Ostrołęka

tel. 023 654 34 09
fax 023 655 26 22
starostwo@powiatmlawski.pl
www.powiatmlawski.pl

tel. 022 775 36 79
fax 022 775 36 79
starosta.wnd@powiatypolskie.pl
www.nowodworski.pl

tel. 029 764 36 45
fax 029 764 32 81
starosta@powiat.ostroleka.pl
www.powiat.ostroleka.pl

starosta: Włodzimierz Adam Wojnarowski

starosta: Krzysztof Kapusta

starosta: Stanisław Kubeł

Powiat mławski – tu warto inwestować!

Powiat nowodworski chlubi się niepowtarzalnymi
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz unikalnym zespołem budowli fortecznych Twierdzy Modlin.

Kurpie – kraina miodem i mlekiem płynąca. Znajdziesz tu niepowtarzalną przyrodę, piękne krajobrazy oraz poznasz wspaniałą kulturę kurpiowską.

s. 83
POWIAT
OSTROWSKI

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

s. 85
POWIAT
OTWOCKI

Starostwo Powiatowe
w Otwocku

POWIAT
PIASECZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Piasecznie

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Górna 13
05-400 Otwock

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 029 645 71 00
fax 029 645 71 01
starostwo@powiatostrowmaz.pl
www.powiatostrowmaz.pl

tel. 022 779 32 95
fax 022 779 32 95
promocja@powiat-otwocki.pl
www.powiat-otwocki.pl

tel. 022 757 20 51
fax 022 737 11 58
starostwo@piaseczno.pl
www.piaseczno.pl
starosta: Jan Dąbek

starosta: Zbigniew Kamiński

starosta: Krzysztof Boczarski

Gościnna Ziemia Ostrowska zaprasza.

Powiat otwocki – lider sosnowych klimatów!
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POWIAT
PŁOCKI

Starostwo Powiatowe
w Płocku

POWIAT
PŁOŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Płońsku

POWIAT
PRUSZKOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie

ul. Bielska 59
09 - 400 Płock

ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

ul. Staszica 1
05-800 Pruszków

tel. 024 267 68 00
fax 024 267 68 48
starostwo@powiat.plock.pl
www.powiat.plock.pl

tel. 023 662 77 64
fax 023 662 38 16
urzad@powiat-plonski.pl
www.powiat-plonski.pl

tel. 022 738 14 00
fax 022 728 92 47
starostwo@powiat.pruszkow.pl
www.powiat.pruszkow.pl

starosta: Michał Boszko

starosta: Jan Mączewski

starosta: Elżbieta Anna Smolińska

Powiat płocki najpiękniejszy na Mazowszu!

Mieszkasz w Warszawie lub jej okolicach? Dużo
i długo pracujesz? Nie masz czasu na dłuższy
urlop? Spędź weekend w powiecie płońskim!

Powiat pruszkowski – Twoją szansą na sukces.
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POWIAT
PRZASNYSKI

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

POWIAT
PRZYSUSKI

Starostwo Powiatowe
w Przysusze

POWIAT
PUŁTUSKI

Starostwo Powiatowe
w Pułtusku

ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

Al. Jana Pawła II nr 10
26-400 Przysucha

ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk

tel. 029 752 22 70
fax 029 752 22 70
starostwo@powiat-przasnysz.pl
www.powiat-przasnysz.pl

tel. 048 675 55 15
fax 048 675 36 72
starostwo@przysucha.pl
www.przysucha.pl

tel. 023 692 12 66
fax 023 692 52 77
sekretariat@starostwopultusk.org.pl
www.starostwopultusk.org.pl

starosta: Zenon Szczepankowski

starosta: Marian Niemirski

starosty: Andrzej Dolecki

Powiat przasnyski – inwestycyjny tygrys Mazowsza. „Bo największym kapitałem jest człowiek...

Bogata tradycja, ciekawa historia, znakomite warunki do wypoczynku to atuty naszego regionu
oferowane Tobie.

Powiat pułtuski – podróż śladami historii, szlakami Puszczy Białej, błękitną Narwią.
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POWIAT LEGIONOWSKI

Pole golfowe w Rajszewie
owiat legionowski położony jest w centralnej części Niziny Mazowieckiej, a w jego
skład wchodzi 5 gmin: Legionowo, Jabłonna, Wieliszew, Nieporęt, Serock. Od
zachodu powiat graniczy z powiatem nowodworskim, od północy z powiatem pułtuskim, od wschodu z powiatami wyszkowskim i wołomińskim, a od
południa z Warszawą. Na powierzchni 39,278 ha
mieszka około 100 tys. osób, z czego 50 tys.
w samym Legionowie.
Głównym atutem turystycznym powiatu jest
znajdujący się na jego terenie Zalew Zegrzyński
– sztuczne jezioro o powierzchni 3300 ha i głębokości dochodzącej do 5,7 m, powstałe w wyniku spiętrzenia wód Narwi i Bugu. W jego bezpośrednim otoczeniu funkcjonuje wiele ośrodków wypoczynkowych, które latem goszczą wczasowiczów
z całej Polski, a zimą skupiają swoją działalność na
organizowaniu konferencji i szkoleń. Tereny powiatu
legionowskiego to zróżnicowane przyrodniczo
miejsca do odpoczynku, w tym coraz popularniejsze w powiecie gospodarstwa agroturystyczne. Doskonałe zaplecze rekreacyjne sprawia, że powiat
legionowski odwiedza coraz więcej osób. Nie brak
tu pięknych lasów, łąk i rozlewisk pełnych dzikiego ptactwa oraz zabytków stanowiących nie lada
gratkę dla pasjonatów historii.
Gospodarka na terenie powiatu charakteryzuje się obecnością małych i średnich przedsiębiorców, działających głównie w sektorze usług.
Bliskość Warszawy sprawia, że duża część
mieszkańców pracuje w stolicy.
Tereny powiatu cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
inwestorów. Atu-

P

tem jest przebiegająca przez nie droga krajowa z Warszawy przez Łomżę i Ostrołękę do Augustowa, przy której działalność gospodarczą
prowadzi wiele firm usługowo-handlowych. Powiat aktywnie włącza się w działania zmieniające region. Przykładem może być powołanie
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego – podmiotu, którego celem jest rozwój i modernizacja nadzalewowych terenów, między innymi
dzięki wykorzystaniu środków z budżetu UE.
Władze powiatu prowadzą aktywną politykę inwestycyjną. Wydatki na inwestycje w 2007 roku
wyniosły prawie 17 mln zł. Tak dobre wyniki to
przede wszystkim efekt pozyskania dużej ilości środków zewnętrznych. Dla porównania w 2006 roku
wydatki inwestycyjne sięgnęły niespełna 11 mln zł.
Tak duże środki na inwestycje powodują, że powiat
nieustannie się rozwija, budując i modernizując infrastrukturę drogową i edukacyjno-sportową.
Oprócz inwestycji infrastrukturalnych dla komfortu
życia mieszkańców władze powiatu inwestują w podniesienie świadomości zdrowotnej społeczności lokalnej. Chlubnym przykładem jest realizowany od
2001 roku Samorządowy Program Promocji
Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych, który w 2008 roku został rozszerzony
o program zapobiegania
chorobom kardiologicznym i otyłości.
W ramach pro-

Molo w Serocku
gramu mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych
badań i porad lekarzy specjalistów.
Od 3 września 2005 roku miastem partnerskim powiatu legionowskiego jest małe miasteczko Kosów, położone w obwodzie iwanofrankowskim
na Ukrainie, liczące – według danych z 2001 roku
– 8,3 tys. mieszkańców. Kosów to region turystyczny o bogatych tradycjach rzemieślniczych.
Znajduje się tam jedyny w Europie Państwowy Instytut Stosowanych i Dekoracyjnych Sztuk, gdzie
powstają unikatowe, wykonane ręcznie i z naturalnych materiałów bieżniki, dywany, narzuty, ceramika oraz inne
wyroby.

Złoty rynek
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POWIAT MIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Mińsku Mazowieckim
owiat miński jest jednym z najwiękW miarę jak kwestie organizacyjne zwiąszych powiatów województwa mazane z utworzeniem powiatu przechodziły do
zowieckiego, obejmującym pohistorii, ich miejsce zajmowały nowe wywierzchnię 116 435 ha i liczącym pozwania. Przyszedł czas na formułowanie
nad 140 tys. mieszkańców. Na jego obszarze
strategii rozwoju powiatu na następne dzieznajdują się miasta: Mińsk Mazowiecki i Susięciolecia i planowanie nowych inwestycji.
lejówek, gminy miejsko-wiejskie: Halinów i KaDo najistotniejszych z nich należy budowa
łuszyn oraz gminy wiejskie: Mińsk Mazowiecki,
powiatowej hali widowiskowo-sportowej
Zmodernizowany budynek Zespołu Szkół Nr 1
Dębe Wielkie, Stanisławów, Dobre, Jakubów,
w Mińsku Mazowieckim.
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
Mrozy, Cegłów, Latowicz i Siennica. Kilka z tych
Do strategicznych celów rozwoju gomiejscowości widniało na gospodarczej mapie dynków polepszyły się warunki pobytu chorych spodarczego w powiecie mińskim należą: rozwój
Polski zanim jeszcze Mazowsze i Warszawa stały w szpitalu powiatowym. Domy pomocy społecznej sieci handlowo-usługowej, przetwórstwa rolnosię administracyjnym sercem Polski. Powiat po- zostały dostosowane do obowiązujących stan- spożywczego, budownictwa przemysłowego i mieszłożony jest wzdłuż drogi międzynarodowej Berlin– dardów. Sukcesywnie rośnie zasób sprzętowy po- kaniowego oraz rozwój bazy rekreacyjno-turyWarszawa–Moskwa, w bliskiej odległości od sto- licji i straży pożarnej, wpływając na poprawę bez- stycznej i agroturystyki. Rozwojowi turystyki
licy kraju. Przez jego teren przebiega magistrala pieczeństwa mieszkańców powiatu. Gruntownie wy- sprzyjają wysokie walory kulturowo-przyrodnicze
kolejowa Paryż–Berlin–Warszawa–Moskwa.
remontowano większość dróg powiatowych. Z my- powiatu, funkcjonujące tu instytucje kultury, jak
W latach 1998–2008 rada i zarząd nowo ślą o stworzeniu urzędu przyjaznego mieszkańcom również coraz lepiej rozwijająca się baza noclegoutworzonego powiatu mińskiego musiały sprostać powiatu usprawniono procedury administracyjne. wa i gastronomiczna.
poważnym wyzwaniom związanym z utworzeniem
administracji powiatowej i scaleniem obszaru powiatu należącego wcześniej do dwóch różnych województw: siedleckiego i warszawskiego. Administrację powiatową zbudowano w oparciu o majątek i struktury dawnego Urzędu Rejonowego
w Mińsku Mazowieckim. Przejęto działające na obszarze powiatu szkoły ponadgimnazjalne, domy pomocy społecznej, urząd pracy, dom dziecka oraz zakład opieki zdrowotnej. Utworzono nowe podmioty: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.
Większość instytucji i spraw przekazanych wówczas powiatowi mińskiemu znajdowała się w złym
stanie i wymagała natychmiastowego podjęcia działań naprawczych.
Z perspektywy dziesięciu lat można zaobserwować widoczną poprawę warunków pracy i nauki w powiatowych jednostkach oświatowych. Dzięki inwestycjom w sprzęt oraz modernizacji buNowy pawilon Domu Pomocy Społecznej w Kątach
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POWIAT MŁAWSKI
owiat mławski zlokalizowany jest
w północnej części
województwa mazowieckiego, w północnowschodniej części Niziny Mazowieckiej. Teren powiatu
obejmuje 1182 km kw. i liczy
około 74 tys. mieszkańców.
Jego stolicą jest miasto Mława, które zamieszkuje około
30 tys. osób. Jest ono jedynym miastem w powiecie, a zarazem siedzibą starostwa.
Mława położona jest na
głównej trasie drogowej i kolejowej, łączącej Warszawę
z Gdańskiem w odległości
120 km na północ od stolicy
Polski. Obszar ten stanowi
główną część historycznej ziemi
zawkrzeńskiej, leżącej na północ
od rzeki Wkry. Administracyjnie
powiat mławski tworzy dziesięć
następujących gmin: Mława
(gmina miejska), Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów,
Strzegowo, Stupsk, Szreńsk,
Szydłowo, Wieczfnia Kościelna oraz Wiśniewo.
Do głównych atutów i możliwości rozwojowych
powiatu mławskiego należą: bliskość aglomeracji
warszawskiej; bliskość komunikacyjna z uwagi na
centralne położenie powiatu w Polsce i dogodne
położenie na trasie Warszawa–Gdańsk; duże zasoby dobrze wykształconej i wykwalifikowanej siły
roboczej, zwłaszcza w branży przemysłu elektro-

P

nicznego, obuwniczego, odzieżowego,
budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego oraz
przetwórstwa mięsnego i mleczarskiego; dobrze
rozwinięta sieć infrastrukturalna (drogi, oczyszczalnia ścieków, wysoki stopień zgazyfikowania, wodociągów i telefonizacji); dotychczasowe udane doświadczenia inwestycyjne, również ze strony firm
zagranicznych, na przykład Curtis Electronics,
LG Electronics, Joy & Company i inne; duża ini-

wego
Siedziba Starostwa Powiato

w Mławie

cjatywa i prorozwojowe
podejście władz samorządowych (opracowanie strategii rozwojowych, ulgi dla inwestorów, popieranie organizacji pozarządowych); czystość ekologiczna, umożliwiająca rozwój agroturystyki i produkcję zdrowej żywności; duży potencjał surowcowy rolnictwa, umożliwiający rozwój przemysłu
spożywczego, mięsnego, drobiarskiego, mleczarskiego, przetwórstwa rolnego itp.; dobrze rozwinięte szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe.

Zalew Ruda
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POWIAT
RADOMSKI

Starostwo Powiatowe
w Radomiu

POWIAT
SIEDLECKI

Starostwo Powiatowe
w Siedlcach

POWIAT
SIERPECKI

Starostwo Powiatowe
w Sierpcu

ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom

ul. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce

ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

tel. 048 365 58 01
fax 048 365 58 07
powiat@radompowiat.pl
www.radompowiat.pl

tel. 025 644 72 17
fax 025 644 71 55
starostwo@powiatsiedlecki.pl
www.powiatsiedlecki.pl

tel. 024 275 91 01
fax 024 275 91 00
starosta@powiat.sierpc.pl
www.powiat.sierpc.pl

starosta: Tadeusz Osiński

starosta: Zygmunt Wielogórski

starosta: Paweł Kaźmierczak

Powiat radomski – tutaj inwestuj i wypoczywaj!

Powiat siedlecki to ciekawe zabytki, czysta przyroda oraz nowoczesność a zarazem tradycyjna gościnność. Odwiedź nas!

s. 88

POWIAT
SOCHACZEWSKI

Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

POWIAT
SOKOŁOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Sokołowie Podlaskim

POWIAT
SZYDŁOWIECKI

Starostwo Powiatowe
w Szydłowcu

ul. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski

pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec

tel. 046 864 18 40
fax 046 864 18 71
promocja@powiat.sochaczew.pl
www.powiat.sochaczew.pl

tel. 025 781 74 00
fax 025 781 74 60
sekretariat@powiat-sokolowski.pl
www.powiat-sokolowski.pl

tel. 048 617 10 08
fax 048 617 10 61
powiat@szydlowiecpowiat.pl
www.szydlowiecpowiat.pl

starosta: Tadeusz Koryś

starosta: Antoni Czarnocki

starosta: Włodzimierz Górlicki

Urodziłem się na Ziemi Sochaczewskiej.

Nieskażona przyroda, przyjaźni mieszkańcy, władze samorządowe sprzyjające inwestorom - tylko
w powiecie sokołowskim.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa w gościnne
progi powiatu szydłowieckiego – „południowej
bramy Mazowsza”.

POWIAT
Starostwo Powiatowe
WARSZAWSKI ZACH. w Ożarowie Mazowieckim

POWIAT
WĘGROWSKI

Starostwo Powiatowe
w Węgrowie,
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

tel. 022 733 72 00
fax 022 733 72 01
promocja@pwz.pl
www.pwz.pl

tel. 025 792 26 17
fax 025 792 26 17
starosta.wwe@powiatypolskie.pl
www.powiatwegrowski.pl

tel. 022 787 43 01
fax 022 776 50 93
biuro@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

starosta: Krzysztof Fedorczyk

Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie

starosta: Maciej Urmanowski
Powiat wołomiński
– ziemia Norwida i Cudu nad Wisłą.

Nasz powiat oferuje doskonałe warunki dla inwestorów, a dla turystów relaks i aktywny wypoczynek w Puszczy Kampinoskiej.

POWIAT
ZWOLEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Zwoleniu

POWIAT
ŻUROMIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Żurominie

Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

ul. Władysława Jagiełły 4
26-700 Zwoleń

Pl. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

tel. 029 743 59 00
fax 029 743 59 33
starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www.powiat-wyszkowski.pl

tel. 048 676 33 89
fax 048 676 25 20
sekretariat@zwolenpowiat.pl
www.zwolenpowiat.pl

tel. 023 657 47 00
fax 023 657 35 35
zuromin-powiat@home.pl
www.zuromin-powiat.pl

starosta: Bogdan Pągowski
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Starostwo Powiatowe
w Wołominie

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

starosta: Jan Żychliński

POWIAT
WYSZKOWSKI

POWIAT
WOŁOMIŃSKI

starosta: Jerzy Koziński

starosta: Janusz Welenc

Powiat zwoleński – gościnna, pielęgnująca tradycje i dziedzictwo kulturowe regionu, Ziemia Jana
Kochanowskiego.

Zapraszamy do gościnnej Ziemi Żuromińskiej,
gdzie piękna rzeka Wkra płynie i gdzie wartością
są ludzie zacni i gospodarni.
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POWIAT NOWODWORSKI
Wkra w okolicach Pomiechówka,
Fot. J.M. Jeliński

owiat nowodworski leży
w środkowej
części województwa mazowieckiego i graniczy z pięcioma powiatami: pułtuskim, płońskim, soDawne rosyjskie kasyno,
chaczewskim, legioFot. W. Majchrzak
nowskim i warszawskim zachodnim. W skład powiatu o powierzchni
691,6 km kw. i liczbie mieszkańców około 76 tys.,
wchodzi sześć gmin: Czosnów, Leoncin, Nowy Dwór
Mazowiecki, Nasielsk, Pomiechówek i Zakroczym.
Powiat wyróżnia się niepowtarzalnymi krajobrazami
i walorami przyrodniczymi oraz znaczącym potencjałem inwestycyjnym.
Głównym atutem środowiska przyRyś z Kampinoskiego Parku Narodowego,
rodniczego
ziemi nowodworskiej jest KamFot. G. Okołów
pinoski Park Narodowy, w 2000 roku
uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Cenne krajobrazowo są
układy rzeczne o dużej naturalności, obejmujące doliny Wisły, Narwi i Wkry z przyległymi kompleksami leśnymi. Unikatowym
miejscem pod względem turystyczno-krajobrazowym jest ujście Narwi do Wisły
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i przepiękne widoki na Twierdzę Modlin, założoną
na polecenie Napoleona w 1806 roku i rozbudowaną w latach 1811–1812. Twierdza modlińska,
zaliczana do największych zabytkowych budowli
sztuki fortyfikacyjnej w Europie, stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną.
Przez dziesięć lat istnienia nowego powiatu nowodworskiego zrealizowano wiele przedsięwzięć
w zakresie infrastruktury społeczno-gospodarczej.
Nowe siedziby otrzymały: komenda powiatowa policji, komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, prokuratura rejonowa i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Utworzono IV Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Zmodernizowano i doposażono wszystkie powiatowe placówki
oświatowe, a Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
otrzymał nowoczesną salę gimnastyczną, wybudowaną dzięki wsparciu środków finansowych z UE.
Ponadto przy udziale funduszy unijnych przebudowano i zmodernizowano kilkanaście kilometrów
dróg powiatowych, w tym drogę powiatową Pomiechówek–Nasielsk. Wybudowano też Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku. Największym atutem dla rozwoju gospodarczego i turystycznego
powiatu jest uruchomienie regionalnego lotniska
na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie, planowane na 2010 rok.
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POWIAT PIASECZYŃSKI
owiat piaseczyński położony jest na południowych obrzeżach stolicy Polski i Mazowsza – Warszawy. W skład powiatu
wchodzi 6 gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów
i Tarczyn. Powierzchnia powiatu wynosi
623 km kw., zaś liczba mieszkańców przekracza
150 tys. osób. Powiat dysponuje dogodnymi połączeniami drogowymi i kolejowymi, a bliskość zlokalizowanego w południowej części Warszawy
portu lotniczego Okęcie zapewnia krajową i międzynarodową komunikację lotniczą. Przez teren powiatu przebiegają trzy drogi krajowe: nr 79 w kierunku Warki i Kozienic, nr 7 w kierunku Krakowa
oraz nr 50, stanowiąca południową obwodnicę Warszawy dla ruchu tranzytowego, a także ważna linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem i południową częścią Polski.
Urokliwe krajobrazy, cenne zabytki i dobra infrastruktura turystyczna sprzyjają wypoczynkowi,
rozwojowi turystyki podmiejskiej i rekreacji weekendowej. Powiat piaseczyński posiada niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Do najważniejszych należą: Chojnowski Park Krajobrazowy,
dolina Wisły, Skarpa Wiślana i dolina rzeki Jeziorki. W granicach powiatu znajduje się jedenaście rezerwatów przyrody.
Powiat oferuje wiele atrakcji dla miłośników
historii i dawnej architektury. Najcenniejszym
obiektem są ruiny piętnastowiecznego Zamku
Książąt Mazowieckich w Czersku. Interesującym
miastem jest Góra Kalwaria, gdzie w XVII wieku powstał ośrodek pielgrzymkowy, nazwany Nową
Jerozolimą. Do dziś można tu podziwiać zabytki architektury sakralnej: barokowy kościół pobernardyński, kościół na Górce (dawny Ratusz Piłata)
i kapliczkę św. Antoniego, a także Wieczernik, gdzie
znajdują się relikwie bł. Stanisława Papczyńskiego, otoczonego kultem założyciela zgromadzenia
marianów.
Zasłużoną renomą
cieszy się KonstancinJeziorna, powstały na
przełomie XIX i XX wieku
jako wzorcowe miastoogród. Zachowały się
tu liczne przykłady cennej architektury willo-
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wej i rezydencjonalnej. Atrakcją Konstancina, posiadającego status uzdrowiska, jest zadbany park
zdrojowy z tężnią solankową.
Jednym z ciekawszych zabytków powiatu
piaseczyńskiego jest wybudowany w początkach
XVI wieku kościół pw. św. Mikołaja w Tarczynie
– mieście, którego historia sięga XIII wieku, kiedy to nad rzeczką, nazywaną dziś Tarczynką, powstało znane w okolicy targowisko. Prawa miejskie Tarczyn uzyskał w 1353 roku. Z kolei w Prażmowie można oglądać dziewiętnastowieczny kościół
i murowany dwór w otoczeniu starego parku, wybudowany przez Franciszka Ryxa.
Powiat piaseczyński ma szereg atutów, które przyciągają nowych inwestorów i mieszkańców.
Charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju infrastruktury technicznej i rozwiniętą infrastrukturą
otoczenia biznesu. Powiat stwarza także szerokie
możliwości rekreacji i wypoczynku. Wszystko to
sprawia, że cieszy się zainteresowaniem inwestorów poszukujących terenów
pod budownictwo mieszkaniowe oraz różnego
rodzaju działalność
gospodarczą: produkcyjną, logistyczną, magazynową i usługową.
Inwestują tu zarówno największe
firmy polskie, jak
i międzynarodowe korporacje.
Samorząd
powiatu piaseczyńskiego prowadzi 7 zespołów
szkół ponadgimnazjalnych,
3 szkoły specjalne, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i 2 domy
pomocy społecznej. Specjalistyczne usługi

na rzecz mieszkańców realizują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Siecią dróg
zarządza Zarząd Dróg Powiatowych.
Powiat systematycznie zwiększa kwoty przeznaczane na inwestycje i remonty. Największe nakłady finansowe są ponoszone na modernizację
i rozbudowę sieci dróg powiatowych oraz placówek oświatowych. Zgodnie z planem budżetowym
na 2008 rok udział wydatków na inwestycje i remonty w wydatkach ogółem wynosi 35,2 proc. Wydatki budżetowe w 2008 roku zaplanowano na poziomie 181,8 mln zł i w porównaniu z 2007 rokiem
są wyższe o 26,8 mln zł, czyli o 17,3 proc.
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POWIAT PRUSZKOWSKI

Otwarcie stadionu w Powiatowym
Ośrodku Sportu
Nowoczesna sala gimnastyczna
w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki
owiat pruszkowski leży w centralnej części województwa mazowieckiego, 12 kilometrów od Warszawy. Obszarowo jest
najmniejszym powiatem w województwie
(zajmuje 0,069 proc. jego powierzchni), ale pod
względem gęstości zaludnienia (594 osoby na
1 km kw.) klasyﬁkuje się na jednym z czołowych
miejsc.
Stolicą powiatu jest miasto Pruszków, które
leży na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Utratą. Charakteryzuje się ono dogodnym położeniem
komunikacyjnym. Liczne połączenia kolejowe, drogowe oraz bliskość międzynarodowego portu lotniczego mają duży wpływ na rosnącą tendencję migracyjną ludności.
Powiat jest atrakcyjny pod względem turystycznym i rekreacyjnym. We wschodniej jego części, na obszarze 110 ha, rozpościerają się Stawy
Raszyńskie, które tworzą unikalny rezerwat przyrodniczy. Malownicza jest również zalesiona południowa część powiatu, gdzie znajdują się Lasy Młochowskie, Sękocińskie i Chojnowskie, stanowiące
zielone płuca dla przylegających terenów, a zwłaszcza Warszawy.
Na terenie powiatu istnieje również dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa licealnego i aż trzy wyższe uczelnie, co sprawia, że rynek pracy nasycony jest bardzo dobrze wykształconą kadrą pracowniczą. Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, poprzez utworzenie nowoczesnych
ośrodków kształcenia zawodowego, kształtuje
politykę oświatową, zacieśniając współpracę szkół
zawodowych z pracodawcami i ich organizacjami.
Liczba osób pracujących na terenie powiatu
pruszkowskiego wynosi ponad 31,5 tys. Większość
osób aktywnych zawodowo pracuje poza terenem
powiatu, głównie w Warszawie.
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Gałęziami gospodarki,
które najdynamiczniej rozwijają się w powiecie, są: budownictwo, handel, transport
oraz usługi. Obecnie szacuje

Ulica Bolesława Prusa
w Pruszkowie
się, że działalność gospodarczą prowadzi ponad
20 tys. podmiotów.
Ściśle związanym tematem z edukacją jest
sport, gdyż ma on wpływ nie tylko na rozwój fizyczny, ale także intelektualny i duchowy każdego
człowieka. Rozwój sportu w powiecie ma na celu
promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, umożliwienie młodym pokoleniom rozwoju w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej
(Centrum Sportu Szkolnego) oraz wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego. Popularyzacji
sportu służyć ma rozwój programów wychowania
fizycznego w szkołach, wypracowanie i wybór najlepszych metod nauczania na lekcjach wychowania fizycznego.
Powiat posiada również dobrze rozwiniętą infrastrukturę zdrowotną. Na jego terenie funkcjonują
trzy szpitale i kilkadziesiąt przychodni opieki zdrowotnej, dzięki czemu usługi medyczne są dostępne dla społeczeństwa w szerokim zakresie.

Głównym i rzeczywistym sposobem realizacji
strategii rozwoju powiatu, są inwestycje, przy czym
ich forma jest zdeterminowana rodzajem, wielkością nakładów i źródłami finansowania.
Inwestycje na terenie powiatu rozwijają się dynamicznie wzdłuż dwóch dróg krajowych, które
przez niego biegną. Są to drogi: nr 8 („katowicka”) i nr 7 („krakowska”), gdzie znajdują się tereny atrakcyjne dla inwestorów.
Istotne znaczenie w strategii ma polityka inwestycyjna, która jest zespołem wszelkich długookresowych i doraźnych działań, mających na celu
określenie potrzeb w zależności od warunków i możliwości realnego oddziaływania na otoczenie. Strategia rozwoju powiatu opiera się na wieloletnim planie inwestycyjnym. Celem sporządzenia takiego planu jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych
w zakresie rzeczowym i finansowym, w trzyletniej
perspektywie czasowej. Decyzje te pozwolą na
wcześniejsze rozpoczęcie prac przygotowawczych
planowanych procesów inwestycyjnych. Plan realizacji poszczególnych programów i wynikających
z nich zadań dostosowano do prognozowanych możliwości finansowych powiatu.
Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na
atrakcyjność powiatu, który w ostatnim czasie
zmienia się bardzo dynamicznie.
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POWIAT
ŻYRARDOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Żyrardowie

OSTROŁĘKA

Urząd Miasta
W Ostrołęce

PŁOCK

Urząd Miasta
w Płocku

ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

Pl. Gen. J. Bema 1
07-410 Ostrołęka

Stary Rynek 1
09-400 Ostrołęka

tel. 046 855 37 17
fax 046 855 20 21
starostwo@powiat-zyrardowski.pl
www.powiat-zyrardowski.pl

tel. 029 764 68 11
fax 029 765 43 20
um@um.ostroleka.pl
www.ostroleka.pl

tel. 024 367 15 55
fax 024 367 15 98
bok8@ump.pll
www.plock.eu

starosta: Wojciech Szustakiewicz

prezydent: Janusz Kotowski

Powiat żyrardowski w otoczeniu Puszczy Bolimowskiej – atrakcyjnym dziedzictwem natury
i kultury oraz możliwościami rozwoju.

Ostrołęka – brama Kurpi.

WARSZAWA

Urząd Miasta
w Warszawie

RADOM

prezydent: Mirosław Milewski

Urząd Miasta
w Radomiu

SIEDLCE

Urząd Miasta
w Siedlcach

pl. Bankowy3/5
00-950 Warszawa

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

tel. 022 695 67 41
fax 022 695 67 41
urzad@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl

tel. 048 362 02 01
fax 048 362 67 53
promocja@magistrat.radom.pl
www.radom.pl

tel. 025 643 07 00
fax 025 644 67 49
info@um.siedlce.pl
www.siedlce.pl

prezydent: Hanna Gronkiewicz-Waltz

prezydent: Andrzej Kosztowniak

prezydent: Wojciech Kudelski

Zakochaj się w Warszawie.

Radom – tu chcę mieszkać.

Zapraszamy do odwiedzenia Siedlec – miasta przyjaznego, kuszącego swoim ciepłem i gościnnością
mieszkańców.

POWIAT SIEDLECKI
owiat siedlecki leży we wschodniej części
województwa mazowieckiego i obejmuje tereny wokół miasta Siedlce. W skład powiatu wchodzi 13 gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn, zamieszkiwanych łącznie przez około 82 tys. osób. Ze względu na wyskoki potencjał
siedleckiego rolnictwa, korzystne położenie na szlaku komunikacyjnym wschód–zachód (trasa A2), wykwaliﬁkowaną kadrę pracowniczą, rozwiniętą infrastrukturę oraz przyjazną przedsiębiorczości administrację powiat siedlecki stanowi atrakcyjne miejsce dla inwestycji gospodarczych.
Jednym z priorytetów samorządu powiatowego jest poprawa regionalnego
systemu komunikacyjnego poprzez
modernizację i przebudowę dróg powiatowych. W tej dziedzinie powiat
siedlecki intensyfikuje działania
zmierzające do realizacji zadań drogowych współfinansowanych ze
środków unijnych w ramach programów operacyjnych przewidywanych na lata 2007–2013.
Działalność kulturalno-rekreacyjna powiatu skupia się wokół
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Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (www.reymontowka.art.pl). Pełni on rolę powiatowego centrum edukacji kulturalnej, historycznej i ekologicznej. Wewnątrz zabytkowego dworu i okalającego go parku odbywają się szkolenia,
konferencje, koncerty, wystawy malarskie i rzeźbiarskie, spotkania z literaturą, operą i operetką,
konkursy recytatorskie, występy chórów i orkiestr
dętych oraz międzynarodowe plenery i warsztaty dla malarzy, rzeźbiarzy, literatów, muzyków, tancerzy.
Powiat siedlecki to teren cenny pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym, bogaty w faunę
i florę, obejmujący obszar doliny Bugu oraz równiny południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Dogodna lokalizacja i modernizowana sieć dróg, a zarazem malownicze otoczenie, nieskażone środowisko i wiele zabytków architektury dworskopałacowej oraz sakralnej, a przede
wszystkim przyjaźni, pamiętający czym jest staropolska gościnność ludzie, sprawiają, iż
powiat siedlecki jest znakomitym
miejscem do wypoczynku na łonie natury.
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
POWIATY:
powiat brzeski (opolskie)
powiat głubczycki
powiat kędzierzyńsko - kozielski
powiat kluczborski
powiat krapkowicki
powiat namysłowski
powiat nyski
powiat oleski
powiat opolski
powiat prudnicki
powiat strzelecki

MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU:
Opole

Henryk Lakwa – przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Opolskiego, starosta opolski
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– Przed dziesięciu laty odrodziła się idea samorządu powiatowego. Stał się
on pomostem pomiędzy szczeblami gminnym a wojewódzkim. Decentralizacja państwa, wypływająca z podziału kompetencji, pozwoliła na podejmowanie działań dostosowanych i wynikających z lokalnych potrzeb. Dzięki temu powołano takie ograny jak konwent starostów czy konwenty wójtów i burmistrzów. Gremia te chronią przed pociągnięciami narzucanymi z zewnątrz.
Restrukturyzacja służby zdrowia – to udana prywatyzacja szpitala w Ozimku, trafna przemiana własnościowa placówek w Kluczborku i Prudniku. Remontowane
drogi, restaurowane zabytki, odnawiane placówki socjalne i oświatowe – to wynik komasowania środków i współdziałania grup samorządowych naszego województwa, między innymi przy pozyskiwaniu środków dla projektów unijnych.
Pozytywnych przejawów „Polski powiatowej” jest dużo więcej. Wszystkie one
wynikają z najważniejszego aspektu: samorząd terytorialny wzmocnił więzi społeczne
w małych ojczyznach i uwolnił zdolność jasnego artykułowania celów i dążeń obywateli.
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POWIAT
BRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Brzegu

POWIAT
GŁUBCZYCKI

Starostwo Powiatowe
w Głubczycach

POWIAT
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 077 444 79 00
fax 077 444 7903
starostwo@brzeg-powiat.pl
www.brzeg-powiat.pl

tel. 077 485 20 78
fax 077 485 65 33
starostwo@powiatglubczycki.pl
www.powiatglubczycki.pl

tel. 077 472 32 00
fax 077 472 32 95
starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl
starosta: Józef Gisman

starosta: Józef Kozina

starosta: Maciej Stefański
Perły powiatu brzeskiego: Zamek Piastów Śląskich – Szlak Polichromii Brzeskich – Stobrawski
Park Krajobrazowy. Zapraszamy!

POWIAT
KLUCZBORSKI

Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

POWIAT
KRAPKOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach

POWIAT
NAMYSŁOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Namysłowie

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów

tel. 077 418 52 18
fax 077 418 65 20
starostwo@powiatkluczborski.pl
www.powiatkluczborski.pl

tel. 077 407 43 00
fax 077 407 43 32
starostwo@powiatkrapkowicki.pl
www.powiatkrapkowicki.pl

tel. 077 410 36 95
fax 077 410 39 22
sekretariat@namyslow.pl
www.namyslow.pl
starosta: Michał Ilnicki

starosta: Albert Macha

starosta: Piotr Pośpiech

Namysłów Zielony Powiat
– Mamy pomysł na weekend!

Powiat kluczborski – jeden z najpiękniejszych zakątków Opolszczyzny, raj dla miłośników miodu,
agroturystyki i architektury drewnianej.

POWIAT
NYSKI

Starostwo Powiatowe
w Nysie

s. 92
POWIAT
OLESKI

Starostwo Powiatowe
w Oleśnie

POWIAT
OPOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Opolu

ul. Moniuszki 9-10
48-300 Nysa

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

tel. 077 408 50 00
fax 077 408 50 70
starostwo@powiat.nysa.pl
www.powiat.nysa.pl

tel. 034 359 78 33
fax 034 359 78 45
starostwo@powiatoleski.pl
www.powiatoleski.pl

tel. 077 441 40 60
fax 077 441 40 61
starostwo@powiatopolski.pl
www.powiatopolski.pl

starosta: Jan Kus

starosta: Adam Fujarczuk

starosta: Henryk Lakwa
Zatrzymaj się w naszym powicie – on zachwycił
nawet dinozaury!

Odkryj uroki powiatu nyskiego!

s. 92
POWIAT
PRUDNICKI

Starostwo Powiatowe
w Prudniku

s. 93
POWIAT
STRZELECKI

Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich

OPOLE

Urząd Miasta
w Opolu

ul. T. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Rynek – Ratusz
45-015 Opole

tel. 077 438 17 00
fax 077 438 17 01
powiatpr@powiatprudnicki.pl
www.powiatprudnicki.pl

tel. 077 440 17 00
fax 077 440 17 01
starostwo@powiatstrzelecki.pl
www.powiatstrzelecki.pl

tel. 077 451 18 00
fax 077 451 18 61
promocja@um.opole.pl
www.opole.pl

starosta: Radosław Roszkowski

starosta: Józef Swaczyna

prezydent: Ryszard Zembaczyński

Opolska Amazonka, perła na wulkanie…
- cały świat w granicach powiatu strzeleckiego.

Opole – Stolica Polskiej Piosenki.
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POWIAT NAMYSŁOWSKI
owiat namysłowski położony jest w północno-zachodniej części województwa
opolskiego. Jego obszar graniczy z Dolnym
Śląskiem i Wielkopolską, zajmuje powierzchnię 748 km kw., zamieszkałą przez około
45 tys. osób.
Chętnie odwiedzanym miejscem przez turystów
jest sztuczne jezioro – zbiornik retencyjny na rzece Widawie w Michalicach. Stolicą i centrum gospodarczym powiatu jest liczący ponad 750 lat Namysłów, który w historii zapisał się rokiem 1348,
kiedy to Kazimierz Wielki zawarł pokój namysłowski z cesarzem Karolem Luksemburskim, kończący wojnę o Śląsk i ustanawiający jego przynależność do Czech. Karolowi IV Namysłów zawdzięcza
gotycki zamek i mury obronne. Ozdobą miejskiej starówki jest piętnastowieczny gotycko-renesansowy ratusz z monumentalną, 57-metrową wieżą oraz
bramą miejską z okazałą wieżą, zwaną krakowską.
Z interesujących zabytków zachowanych w powiecie koniecznie trzeba zobaczyć kościółki w okolicznych wioskach, między innymi drewniane kościółki: pw. św. Michała Archanioła w Michalicach
z XVII wieku czy pw. św. Trójcy w Baldwinowicach.
Na uwagę zasługuje również kościół pw. św. Marcina w Strzelcach z XV wieku, będący typowym
przykładem warownego budownictwa średniowiecznego. W Gręboszowie i Pokoju zostały pamiątki
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po rezydujących rodach Henckel von Donnersmarck
i Württemberg, na przykład klasycystyczne rzeźby i budowle (między innymi ruiny herbaciarni na
wyspie otoczonej wodą, żelazny odlew wielkiego
śpiącego lwa z 1864 roku) olbrzymiego zespołu parkowego w Pokoju. Ówczesny kompleks parkowy był

wykonany jako połączenie parku francuskiego i angielskiego.
Ozdobą powiatu jest Stobrawski
Park Krajobrazowy, gdzie występują
cenne gatunki ptaków, takie jak: orły
bieliki, czarne bociany i zimorodki. Powiat namysłowski słynie również z atrakcyjnych terenów łowieckich. Dzięki tym
wszystkim przymiotom powiat ma ofertę dla każdego turysty.

POWIAT NYSKI
owiat nyski, leżący w granicach dawnego
Księstwa Nyskiego, w południowo-zachodniej części województwa opolskiego,
posiada ponad osiemsetletnią historię.
Księstwo Nyskie posiadało dobre warunki rozwoju ekonomicznego: żyzne ziemie, górnictwo złota,
srebra i miedzi. Z tego okresu na terenie powiatu do dziś przetrwały relikty eksploracji, a przez
stare szyby, sztolnie i wyrobiska biegnie dzisiaj oznakowany szlak „Złotych Górników”.
Powiat nyski to region o ogromnym potencjale
turystycznym. Na odcinku około 70 km graniczy
on z Republiką Czeską. Wejście Polski i Czech do
strefy Schengen zatarło granice, otwierając liczne możliwości rozwoju turystyki transgranicznej.
Dogodne połączenia drogowe, osobowe i kolejowe
oraz powiązana sieć turystycznych szlaków pieszych
i rowerowych przyczyniają się do aktywnej
wymiany polsko-czeskiej.
Południową granicę
powiatu wyznaczają
Góry Opawskie – najDni Twierdzy Nysa
dalej na wschód wysu– impreza cykliczna
nięte pasmo Sudetów
i niezwykły obszar, na którym powstał Park Kra-

P

92

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
i św. Agnieszki w Nysie

jobrazowy „Góry Opawskie” i trzy
rezerwaty przyrody. Można tu aktywnie wypocząć, przemierzając
oznakowane szlaki piesze i rowerowe. Wysunięte na północ powiatu lasy należące do Borów
Niemodlińskich to idealne miejsce
do zbierania runa leśnego podczas
Jezioro Nyskie

wędrówek. Zmotoryzowanych turystów ucieszy oznakowany szlak samochodowy powiatu, wyznaczający wiele
ciekawych obiektów architektonicznych, przyrodniczych i rekreacyjnych na
trasie wiodącej od przejścia granicznego Paczków/Bily Potok, poprzez Paczków, Otmuchów, Nysę, Głuchołazy do przejścia gra-

nicznego Konradów/Zlate Hory. Atutem ziemi nyskiej są jeziora Nyskie i Otmuchowskie oraz Zalew
Paczkowski. Piaszczyste plaże, liczne przystanie
i dobrze rozwinięta baza gastronomiczno-noclegowa
tworzą doskonałe warunki do wypoczynku.
Oprócz walorów przyrodniczych interesujące
są fortyfikacje, stanowiące niegdyś o potędze Twierdzy Nysa. Obecnie odbywa się tu wiele imprez cyklicznych, jak Metalowa Twierdza czy Dni Twierdzy
Nysa. Z historią regionu zapoznają także trzy muzea: regionalne w Nysie, gazownictwa w Paczkowie i Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
Wszystko to wzbogaca chwile spędzone na ziemi nyskiej. Najlepsze jednak pozostaje do odkrycia...
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POWIAT OPOLSKI

Pawilon wystawienniczy na wykopaliskach
w Karasiejowie

Zamek w Prószkowie
owiat opolski znajduje się w środkowej części województwa opolskiego. Zajmuje
1587 km kw. powierzchni. W 10 gminach
wiejskich i 3 miastach mieszka prawie
140 tys. ludzi.
Największym sukcesem minionego dziesięciolecia było udane przekształcenie własnościowe
publicznego Szpitala w Ozimku w zakład niepubliczny
– działanie pionierskie w skali kraju. Podstawą wdrożenia pomysłu była determinacja starosty opolskiego
Henryka Lakwy poparta gruntowną znajomością zasad rządzących rynkiem usług medycznych i ekonomii. Przemiana własnościowa nie spowodowała przerwy w pracy szpitala. Nowy pracodawca zatrudnił większość personelu, a szpital w ramach
kontraktu prowadzi działalność niekomercyjną.
W kategoriach sukcesu można także rozpatrywać realizację założeń reformy oświatowej. Restrukturyzacja oświaty dotyczyła między innymi powoływania nowych typów szkół i bezbolesnej likwidacji kierunków nieprzydatnych na rynku pracy. Przykładem może być utworzony przy Zespole Szkół w Prószkowie, w listopadzie 2004 roku,
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jeden z 14 w kraju
– Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej. Drużyna z prószkowskiej szkoły
w 2006 roku zdobyła w Austrii tytuł
Mistrza Europy Juniorów. Ośrodek
wypełnił puste
miejsce po klasach
o profilu ogrodniczym.
Systematyczne remonty dróg, restaurowane zabytki, odnawiane placówki socjalne i oświatowe – to wynik pozyskiwania środków unijnych.
Efekty widać w zmodernizowanym Domu Pomocy
Społecznej w Prószkowie, nowoczesnym zapleczu
sportowym w Zespołach Szkół w Prószkowie, Chróścinie, Niemodlinie, Tułowicach, standaryzacji w powiatowych domach dziecka w Chmielowicach i Tarnowie Opolskim.
Najważniejszym jest jednak to, że 10 lat istnienia samorządu terytorialnego wzmocniło więzi społeczne w „małych ojczyznach” i uwolniło
w ludziach zdolność jasnego artykułowania celów
i dążeń.
Powiat opolski jest miejscem atrakcyjnym
turystycznie. Na szczególną uwagę zasługują:
w Zagwiździu – młotownia i magazyn huty żelaza
z XVIII wieku, w Ozimku z tego samego okresu, używany do dziś – stalowy most wiszący, w Dańcu
– Izba Muzealna Konrada Mientusa, w Prószkowie pozostałości księgozbioru pierwszej w Europie Akademii Rolniczej, w Krasiejowie muzeum paleontologiczne ze stałą wystawą prezentującą między innymi dzieje ziemi i pawilon wystawienniczy

w miejscu, gdzie odkryto szkielety przodka dinozaurów.
Do najciekawszych szlaków turystycznych
należy „Szlak drewnianych kościołów”, prowadzący
od Kolanowic przez Zakrzów Turawski, Dobrzeń
Wielki, Czarnowąsy (kościół zrekonstruowany po
pożarze), Bierdzany (polichromia „bierdzka
śmierć”), Ochodze, Popielów do Radomierowic.
W Radomierowicach znajduje się jeden z nielicznych
w województwie opolskim kościołów o konstrukcji szachulcowej – pamiątka kolonizacji fryderycjańskiej.
Turawa i Osowiec to miejscowości wypoczynkowe. Rozwinęła się tu turystyka wypoczynkowa, sporty wodne i motorowodne. Gminy Niemodlin, Prószków, Tułowice, Murów i Popielów oferują wypoczynek w dobrze wyposażonych i ładnie
urządzonych gospodarstwach agroturystycznych.
W Suchym Borze i Lipnie znajdują się baseny letnie, a w Zespole Szkół w Tułowicach kryta pływalnia,
w Zawadzie i Chrząstowicach korty tenisowe dostępne przez siedem dni w tygodniu, w Dobrzeniu
Wielkim kręgielnia.
Walory przyrodnicze powiatu znajdują się
między innymi w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, obszarach chronionego krajobrazu, rezerwatach, użytkach ekologicznych. Do ciekawostek
przyrodniczych należą wydmy polodowcowe, głazy narzutowe z okresu zlodowacenia i okazy
drzew liczących kilkaset lat. Niezwykłości świata
roślinnego zgromadzone są także w najstarszym
w Europie ogrodzie dendrologicznym w Lipnie
i arboretum usytuowanym przy Zespole Szkół
w Prószkowie. Tułowice, Prószków, Narok, Niemodlin, Niewodniki, Karczów, Karłowice, Zimnice
Małe, Dąbrowa i Turawa to miejscowości, w których można obejrzeć pałace i zamki świadczące
o dawnej świetności tej ziemi.
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
POWIATY:
powiat bieszczadzki
powiat brzozowski
powiat dębicki
powiat jarosławski
powiat jasielski
powiat kolbuszowski
powiat krośnieński
powiat leski
powiat leżajski
powiat lubaczowski
powiat łańcucki
powiat mielecki
powiat niżański
powiat przemyski
powiat przeworski
powiat ropczycko - sędziszowski
powiat rzeszowski
powiat sanocki
powiat stalowowolski
powiat strzyżowski
powiat tarnobrzeski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Krosno
Przemyśl
Rzeszów
Tarnobrzeg

– Mam zaszczyt pełnić urząd starosty łańcuckiego od początku odrodzonej samorządności powiatowej,
to jest od 1 stycznia 1999 roku. Od samego początku, z grupą współpracowników, biorę udział w kształtowaniu samorządności, dokładając wszelkich starań, by działania samorządów jak najlepiej służyły społeczeństwu. Nie jest to zadanie łatwe w dobie szybkich przemian politycznych i legislacyjnych. Na powiatach spoczywa wiele zadań z dziedziny oświaty, ochrony zdrowia, polityki społecznej czy infrastruktury
– zadań, na które z budżetu państwa przeznacza się zbyt mało środków finansowych. Mimo trudności powiaty muszą radzić sobie z ich wykonaniem. Dużą rolę pomocniczą spełnia Związek Powiatów Polskich, w ramach którego działamy.
Od dwu kadencji pełnię funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.
Wspólnie ze starostami i prezydentami miast Podkarpacia pracujemy dla poprawy jakości życia mieszkańców naszego województwa.
Adam Krzysztoń – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego,
starosta łańcucki
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POWIAT
BIESZCZADZKI

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

POWIAT
BRZOZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Brzozowie

POWIAT
DĘBICKI

Starostwo Powiatowe
w Dębicy

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

ul. Ogrodowa 4
39-200 Dębica

tel. 013 471 10 80
fax 013 471 10 73
powiat@bieszczadzki.pl
www.bieszczadzki.pl

tel. 013 434 26 45
fax 013 434 26 45
spbrzozow@pro.onet.pl
www.powiatbrzozow.pl

tel. 014 680 31 00
fax 014 680 31 36
info@powiatdebicki.pl
www.powiatdebicki.pl

starosta: Zygmunt Błaż

starosta: Krzysztof Gąsior

starosta: Władysław Bielawa
Powiat dębicki: czyste wody, zielone lasy, zachowana w drewnie i kamieniu historia, przyjaźni
mieszkańcy. Zapraszamy!

POWIAT
JAROSŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu

POWIAT
JASIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Jaśle

POWIAT
KOLBUSZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej

ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

ul. Rynek 18
38-200 Jasło

ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

tel. 016 624 62 00
fax 016 624 62 49
sekretariat@powiat.jaroslaw.pl
www.starostwo.jaroslaw.pl

tel. 013 446 31 89
fax 013 446 31 89
promocja@powiat.jaslo.pl
www.powiat.jaslo.pl

tel. 017 227 58 80
fax 017 227 15 23
starostwo@powiat.kolbuszowa.pl
www.powiat.kolbuszowski.pl

Starosta: Tadeusz Chrzan

starosta: Adam Kmiecik

starosta: Józef Kardyś

Powiat jarosławski
– w zgodzie z naturą wśród skarbów kultury

Powiat jasielski to wymarzone miejsce dla wszystkich, którzy cenią sobie kontakt z nieskażoną
przyrodą, a także szukają ciszy i spokoju.

Na skraju Puszczy Sandomierskiej
– powiat kolbuszowski zaprasza.

s. 96

POWIAT
KROŚNIEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Krośnie

POWIAT
LESKI

Starostwo Powiatowe
w Lesku
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POWIAT
LEŻAJSKI

Starostwo Powiatowe
w Leżajsku

ul. Bieszczadzka l
38 - 400 Krosno

ul. Rynek 1
38-600 Lesko

ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk

tel. 013 437 57 13
fax 013 437 57 15
starostwo@powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

tel. 013 469 71 24
fax 013 469 71 30
starostwolesko@home.pl
www.powiat-leski.pl

tel. 017 240 45 00
fax 017 240 45 09
powiat@starostwo.lezajsk.pl
www.starostwo.lezajsk.pl

starosta: Jan Juszczak

starosta: Marek Scelina

starosta: Robert Żołynia

Powiat krośnieński
– bogactwo przyrody i kultury.

Powiat leski to Bieszczady i Zalew Soliński, to
także naturalne miejsce do inwestycji gdzie buduje
się drogi ku lepszej przyszłości.

Jeśli szukasz piękna zabytków i przyrody, miłych
i przyjaznych ludzi – zawitaj do naszej Ziemi Leżajskiej.
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POWIAT
LUBACZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie

POWIAT
ŁAŃCUCKI

Starostwo Powiatowe
w Łańcucie
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POWIAT
MIELECKI

Starostwo Powiatowe
w Mielcu

ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut

ul. Sękowskiego 2b
39-300 Mielec

tel. 016 632 14 36
fax 016 632 38 46
starostwo@lubaczow.powiat.pl
www.lubaczow.powiat.pl

tel. 017 225 70 00
fax 017 225 69 70
starosta@powiat-lancut.com.pl
www.powiat-lancut.com.pl

tel. 017 780 04 00
fax 017 780 04 02
starostwo@powiat-mielecki.pl
www.powiat-mielecki.pl

starosta: Józef Michalik

starosta: Adam Krzysztoń

starosta: Andrzej Chrabąszcz

Powiat lubaczowski zaprasza. Tu agroturystyka
i uzdrowiska, roztoczańska przyroda, dobry wypoczynek i dobre ludziska.

Powiat łańcucki zaprasza do aktywnego wypoczynku w miejscach, gdzie kultura i tradycja przenikają się wzajemnie.

Nowoczesność i urokliwe krajobrazy rozpościerającego się nad Wisłą i Wisłoką zakątku Polski
– Ziemi Mieleckiej.

s. 100
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POWIAT
NIŻAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Nisku

POWIAT
PRZEMYSKI

Starostwo Powiatowe
w Przemyślu

Starostwo Powiatowe
w Przeworsku

Plac Wolności 2
37 - 400 Nisko,

Pl. Dominikański 3
37 700 Przemyśl

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

tel. 015 841 20 57
fax 015 841 27 00
poczta@powiat-nisko.pl
www.powiat-nisko.pl

tel. 016 678 50 54
fax 016 678 27 60
starostwo@powiat.przemysl.pl
www.powiat.przemysl.pl

tel. 016 648 70 09
fax. 016 648 94 84
starosta@powiat.przeworsk.pl
www.powiat.przeworsk.pl

starosta: Władysław Pracoń

starosta: Jan Pączek

Powiat niżański – kolebka flisactwa i wikliniarstwa – atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rozwoju działalności gospodarczej.

Powiat przemyski to piękna, nie skażona przez
wielki przemysł kraina pogranicza; przenikających
się kultur Wschodu i Zachodu.

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

POWIAT
PRZEWORSKI

Starostwo Powiatowe
w Ropczycach

POWIAT
RZESZOWSKI

starosta: Zbigniew Kiszka

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie

POWIAT
SANOCKI

Starostwo Powiatowe
w Sanoku

ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rynek 1
38-500 Sanok

tel. 017 221 83 06
fax 017 222 85 71
ropczyce@pro.onet.pl
www.spropczyce.pl

tel. 017 867 14 62
fax 017 867 19 64
starostwo@powiat.rzeszow.pl
www.powiat.rzeszow.pl

tel. 013 465 29 00
fax 013 465 29 88
promocja@powiat-sanok.pl
www.powiat-sanok.pl

starosta: Józef Rojek

starosty: Józef Jodłowski

starosta: Wacław Krawczyk

Powiat ropczycko-sędziszowski jest atrakcyjnym
miejscem do rozwoju i tworzenia nowych przedsięwzięć gospodarczych. Zapraszamy.

Powiat rzeszowski sercem Podkarpacia – miejsce
dla poszukiwaczy zielonych pejzaży, ciekawych
zabytków, a także terenów inwestycyjnych.

Przyjaźni, serdeczni, niepowtarzalni
– Ziemia Sanocka zaprasza.
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POWIAT JASIELSKI

owiat Jasielski, usytuowany w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, należy do najatrakcyjniejszych regionów Podkarpacia. Ziemia jasielska to miejsce dla turystów szukających
ciszy, spokoju, kontaktu z nieskażoną przyrodą oraz
śladów przeszłości. Spragnionych kontaktu z naturą swoim bogactwem przyciąga utworzony
w 1995 roku Magurski Park Narodowy.
Najciekawszym miejscem związanym z przeszłością regionu jest „Karpacka Troja” w Trzcinicy, gdzie znajdują się najstarsze w Polsce osady
obronne z początków epoki brązu oraz jedno z naj-

P
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starszych grodzisk słowiańskich. Odkryto
tam przedmioty kultu, broń i ozdoby. Niezwykle cenny okazał się srebrny skarb
wczesnośredniowieczny, składający się
z monet, ozdób, kawałków srebra i unikalnego okucia pochwy miecza – wielkiego
dzieła sztuki wczesnośredniowiecznej.
Obecnie w Trzcinicy powstaje niepowtarzalny w skali ogólnopolskiej skansen
archeologiczny. Obiekt zostanie otwarty dla zwiedzających w maju
2010 roku.
W miejscowości Cieklin,
gdzie powstała pierwsza na
ziemiach polskich para nart,
znajduje się Muzeum Narciarstwa Polskiego
z największą kolekcją nart w Polsce. Na stałe w krajobraz powiatu jasielskiego wpisały się mało poznane, budzące ciekawość i szacunek, cmentarze
z okresu I wojny światowej, będące
świadectwem krwawej historii tego
regionu. Interesującą propozycją są
zachowane na terenie ziemi jasielskiej
dwory szlacheckie, stanowiące nieodłączną część polskiego krajobrazu.

W południowej części ziemi jasielskiej, charakteryzującej się bogatą kulturą ludności łemkowskiej, zachwycają liczne drewniane cerkwie,
krzyże i kapliczki oraz chyże – chaty łemkowskie.
Sanktuaria w Dębowcu, Tarnowcu, Jaśle, Nowym
Żmigrodzie, Skalniku oraz na Górze Liwocz (o wysokości 562 m) przyciągają liczne rzesze pielgrzymów. Ciekawą ofertą dla odwiedzających tę
część powiatu jest Szlak Architektury Drewnianej, który przebiega obok najcenniejszych drewnianych świątyń, a także Szlak Papieski upamiętniający wędrówki Jana Pawła II po Beskidzie Niskim.
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POWIAT KOLBUSZOWSKI
Budynek administracyjny Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów
Września 1939 roku w Kolbuszowej

eaktywowany w 1998 roku powiat kolbuszowski położony jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Swoim zasięgiem obejmuje prawie dwie trzecie obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego i od północy niewielką część Równiny Tarnobrzeskiej.
Dużą część powiatu zajmują tereny zielone
z licznymi zagajnikami i lasami, stanowiącymi pozostałość po olbrzymiej niegdyś Puszczy Sandomierskiej. To raj dla turystów, pozwalający połączyć wypoczynek z poznawaniem przyrody w ciszy
i spokoju. Lasy powiatu obfitują nie tylko w owoce leśne, ale także w dziką zwierzynę łowną, dzięki czemu odbywają się tu polowania, podczas których również myśliwi z aparatami fotograficznymi
mogą trafić swoją „zdobycz”.
Władze powiatu we wzorowej współpracy z samorządami gminnymi, nieustannie podnoszą standardy dla gości i mieszkańców poprzez poprawę
komunikacji i budowę dróg oraz zagwarantowanie
bezpieczeństwa i dostępu do informacji, edukacji,
opieki zdrowotnej. Szpital powiatowy prowadzi szeroki zakres usług medycznych na wysokim poziomie. Jednym z bardzo dobrze rozwiniętych oddziałów jest oddział rehabilitacji gdzie opiekę nad
chorymi sprawują wysoko wykwalifikowani specjaliści.
W powiecie kolbuszowskim oprócz szkół podstawowych i gimnazjalnych kształcą: Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września
1939 roku, Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół AgrotechnicznoEkonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
w Weryni. Ponadto w Kolbuszowej działa Państwowa i Prywatna Szkoła Muzyczna, kształcąca
uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież. Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych istnieje możliwość kontynuowania nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii UR w Weryni. Powiat Kolbuszowski przystąpił także do realizacji projektu „Regionalne Centrum

R

Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” na bazie Centrum Kształcenia
Praktycznego.
Na terenie powiatu działa szereg stowarzyszeń i fundacji na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych, które procentują licznymi programami i pozyskanymi funduszami
z UE. Wśród nich prężnie działają: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu KolPowiatowy Szpital im. Jana Pawła II
buszowskiego „Nil”, Stowarzyszenia na
w Kolbuszowej
Rzecz Rozwoju Gmin, Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Rodziny, które to przy
współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Kolbuszowej, Powiatowym Urzędem
Pracy oraz gminami, stwarzają mieszkańcom powiatu możliwość samozatrudnienia,
znalezienia pracy i podniesienia kwalifikacji
zawodowych.
Powiat kolbuszowski jest przyjazny
również przedsiębiorcom, którzy poszukują
miejsca na rozpoczęcie i rozwój działalności, dlatego też przystąpił do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Mielec”.
Przykładem jest współpraca Zespołu Szkół
Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przedsiębiorców skupionych w „Dolinie Lotniczej”, wykorzystująca transfer nowoczesnej myśli technologicznej.
Turyści odwiedzający powiat czują się
Odbudowany most w miejscowości Stece
bezpiecznie i komfortowo, wypoczywając
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
w saunach, kapsułach spa i na krytym basenie w Cmolasie, a już niedługo także
w Kolbuszowej, gdzie w realizacji jest budowa baW minionym dziesięcioleciu na terenie powiatu
senu z pełnym zapleczem odnowy biologicznej i re- dokonano wielu inwestycji oraz zrealizowano
habilitacji. Turyści oraz mieszkańcy mogą aktyw- przedsięwzięcia w zakresie rozwoju infrastruktunie spędzać czas również na stadionach, kortach ry transportowej, edukacyjnej, ochrony i promotenisowych, w siłowniach i salach gimnastycznych. cji zdrowia, ochrony środowiska, upowszechniaDla miłośników obcowania z przyrodą wytyczono nia kultury, troski o dziedzictwo narodowe, pomocy
4 ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, których pięk- rodzinie oraz opieki nad ludźmi starszymi. Podjęno można odkrywać pieszo, na rowerze lub kon- to współpracę partnerską z powiatem w Levoči
no. Inną formą wypoczynku jest pobyt w jednym Okresny Ukrad ze Słowacji oraz z powiatem Roz wielu gospodarstw agroturystycznych.
manowskim na Ukrainie.
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POWIAT
STALOWOWOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Stalowej Woli

POWIAT
STRZYŻOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Strzyżowie

POWIAT
TARNOBRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Tarnobrzegu

ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

ul. Przecławczyka 15
38-100 Strzyżów

ul. 1 Maja 4
39 - 400 Tarnobrzeg

tel. 015 643 37 09
fax 015 643 36 02
powiat@stalowowolski.pl
www.stalowowolski.pl

tel. 017 276 50 00
fax 017 276 50 13
starostwo@strzyzow.un.pl
www.strzyzow.com.pl

tel. 015 822 39 22
fax 015 822 39 22
powiat@tarnobrzeski.pl
www.tarnobrzeski.pl

starosta: Wiesław Siembieda

starosta: Robert Godek

starosta: Wacław Wróbel

U nas realizuj własne plany i zamierzenia. Zapraszamy do powiatu stalowowolskiego w sercu
prastarej Puszczy Sandomierskiej!

Dobry powiat – tani powiat.

W tarnobrzeskiem miło i pożytecznie spędzisz
czas – zapraszamy!
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KROSNO

Urząd Miasta
w Krośnie

PRZEMYŚL

Urząd Miasta
w Przemyślu

RZESZÓW

Urząd Miasta
w Rzeszowie

ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl

ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów

tel. 013 436 75 43
fax 013 436 28 65
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl

tel. 016 675 20 81
fax 016 678 64 49
mail@um.przemysl.pl
www.przemysl.pl

tel. 017 875 41 00
fax 017 875 41 05
umrz@erzeszow.pl
www.rzeszow.pl

prezydent: Piotr Przytocki

prezydent: Robert Choma

prezydent: Tadeusz Ferenc

Krosno. Niepowtarzalne miasto w wyjątkowym
miejscu!

Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl.

Rzeszów – miasto in plus.

POWIAT LESKI
granicach powiatu leskiego znajduje
się najpiękniejsza część Bieszczadów oraz Jezioro Solińskie z największą w Polsce zaporą wodną. Są
to tereny urokliwe, pełne unikalnej przyrody i czystego powietrza. To doskonałe miejsce zarówno
do życia, jak i prowadzenia inwestycji. To także obszar idealny dla rozwoju turystyki.
Samorząd lokalny, ze starostą Markiem Sceliną na czele, dba o infrastrukturę komunikacyjną, rozwój i edukację młodzieży oraz zdrowie mieszkańców i turystów odwiedzających te wyjątkowe
tereny. W Lesku od lat już odbywają się organizowane przez władze powiatu targi „Agrobieszczady”. Ta impreza o uznanej marce i zasięgu wojewódzkim przyciąga tysiące zwiedzających, pro-

Jezioro Solińskie

W

Bieszczadzkie Połoniny zimą

Drogi w powiecie leskim
mując lokalną przedsiębiorczość, produkty regionalne i tradycje ziemi bieszczadzkiej.
Władze powiatu robią wszystko, aby
stworzyć jak najlepszy klimat dla rozwoju
przedsiębiorczości. – Należymy do samorządów skutecznie aplikujących o środki zewnętrzne – mówi Marek Scelina – Mamy dobrze przygotowaną kadrę, infrastrukturę
techniczną niezbędną dla profesjonalnego
pozyskiwania informacji, przygotowywania
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wniosków, a następnie zarządzania projektami. Podejmujemy efektywną współpracę z innymi podmiotami w celu pozyskania i wykorzystania tych
środków. Tylko w ubiegłej kadencji powiat Leski wykonał 40 km dróg powiatowych. Drugim ważnym
punktem w wydatkach są środki przeznaczone na
remonty i inwestycje w placówkach oświatowych.
Rozwój infrastruktury w powiecie sprzyja mieszkańcom, którzy swoje życiowe szanse wiążą z naszym regionem. Od lat współpracujemy z Ukrainą,
Słowacją i Węgrami. Z myślą o przyszłości działamy
wielotorowo. Pragniemy stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju naszych terenów. Dążymy do
tego, by przedsiębiorca, chcący inwestować na
terenie powiatu, wszystkie „surowce” miał na miejscu.
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TARNOBRZEG

Urząd Miasta
w Tarnobrzegu
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
tel. 015 822 65 70
fax 015 822 52 81
um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl

prezydent: Jan Dziubiński
Tarnobrzeg – miasto przyjazne.

Podglądamy
elity
www.magazynvip.pl

POWIAT LEŻAJSKI
iemia leżajska to atrakcyjne miejsce na Podkarpaciu, licznie nawiedzane przez turystów,
pielgrzymów i melomanów. Dzięki posiadanym walorom zabytkowym, sakralnym,
przyrodniczym i kulturalnym, a także staraniom
władz i mieszkańców, jest miejscem ciekawym turystycznie.
Leżajsk jako miasto posiada bogatą historię.
Prawa miejskie uzyskał już w 1397 roku z rąk Władysława Jagiełły. Najsłynniejszym zabytkiem rozsławiającym ziemię leżajską jest bazylika i klasztor
oo. Bernardynów w Leżajsku, gdzie corocznie ściągają rzesze pielgrzymów, aby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej. Wnętrze zdobią słynne organy, których brzmienie zachwyca wybitnych
wirtuozów i melomanów muzyki organowej. W obrębie klasztoru znajduje się także Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów, które gromadzi bezcenne pamiątki związane z historią zakonu.
Przybywając do Leżajska, warto odwiedzić Muzeum Ziemi Leżajskiej znajdujące się w odrestaurowanym Dworze Starościńskim i zapoznać się
z wystawą prezentującą tradycję browarnictwa na
ziemi leżajskiej oraz ekspozycję leżajskiego zabawkarstwa. Odbywają się tu ciekawe wystawy,
konferencje i koncerty, które ukazują bogactwo kulturowe tej ziemi.

Z

Leżajskie organy

Ponadto, wszystkim odwiedzającym, powiat
urozmaica pobyt bogatą ofertą kulturalną. Wśród
szerokiej gamy imprez warte wymienienia są: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Międzynarodowy Festiwal Łowiecki,
Międzynarodowe Spotkania Poetów „Wrzeciono”,
Podkarpacka Parada Straży Wielkanocnych „Turki”, Zawody Pucharu Świata i Pucharu Polski w Modelarstwie Lotniczym, Jarmark Kulturalny „Na Michała”, Ogólnopolska Prezentacja Potraw Wiejskich
„Włościańskie Jadło”, Ogólnopolskie Spotkania
Skrzypków Ludowych „Maj-Danówka”.
Dodatkowym atutem powiatu są
piękne lasy, naturalne
Muzeum Ziemi Leżajskiej,
Dwór Starościński – siedziba
środowisko i wiele miejsc,
fot. Sławomir Kułacz
które pozwolą turyście
na odpoczynek i rekreację. Piękno przyrody zachęca do pieszych wędrówek, przejażdżek rowerowych lub konnych wojaży
po okolicy. Liczne gospodarstwa agroturystyczne
w powiecie umożliwią wybranie ciekawej oferty, zarówno dla rodzin, jak i osób
starszych.
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POWIAT LUBACZOWSKI
amieszkiwany przez około
60 tys. mieszkańców powiat lu- Radruż
baczowski zajmuje powierzchnię
1308 km kw. i obejmuje swoim zasięgiem północno-wschodnią część Płaskowyżu Tarnogrodzkiego oraz południowo-wschodnią część Roztocza. W skład
powiatu wchodzą gminy: Lubaczów miasto, Lubaczów gmina, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz
Narol i Horyniec-Zdrój.
Powiat jest godny uwagi ze względu na malownicze położenie oraz liczne zabytki architektury: urokliwe kościoły i cerkwie, grodziska, dwory, kurhany, ciekawe przydrożne kapliczki, krzyże i pomniki nagrobne, stanowiące niepowtarzalne
dziedzictwo kamieniarstwa bruśnieńskiego oraz bunkry, będące pozostałością po Linii Mołotowa.
W granicach powiatu leżą osobliwe regiony
geograficzne, jak Lasy Sieniawskie i Puszcza Solska, gdzie można spotkać zwierzynę łowną, rzadkie gatunki ptaków, gadów i roślin. Najpiękniejsze
naturalne obszary leśne objęto ochroną w formie
parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody
i użytków ekologicznych. Należą do nich: Sieniawski
Obszar Chronionego Krajobrazu, Roztoczański

Z

Horyniec-Zdrój

Obszar Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy
Puszczy Solskiej, Południoworoztoczański Park Kra-

jobrazowy, rezerwat „Minokąt” koło
Narola, rezerwat „Sołokija” w Dziewięcierzu, rezerwat „Bukowy Las” koło
Narola, rezerwat „Jedlina” koło Nowego Sioła.
Wybitne walory turystyczne reprezentuje region Roztocza Wschodniego,
z największymi wzniesieniami w granicach Polski, jak choćby Długi Goraj
(391 m n.p.m.) i nieco niższy Wielki Dział.
Specyficzny charakter powiatu lubaczowskiego ukształtowało środowisko
i bogate dziedzictwo kulturowe. Jest on
postrzegany głównie jako kraina rolnicza
i rejon o atrakcyjnych walorach rekreacyjno-turystycznych i uzdrowiskowych.
Dzięki obecności wód o doskonałych
właściwościach leczniczych oraz dużych pokładów
borowiny, niezwykle skutecznej w leczeniu chorób
reumatycznych i schorzeń narządów ruchu, w Horyńcu-Zdroju funkcjonują trzy sanatoria.
Każdy, kto zechce tu przyjechać i wypocząć,
na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie i zawsze może liczyć na szczerą gościnność. Mieszkańcy tej ziemi chętnie oferują pomoc także inwestorom zamierzającym realizować tutaj swoje
przedsięwzięcia.

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
okresie dziesięciolecia istnienia powiatów samorząd ropczycko-sędziszowski zrealizował szereg przedsięwzięć w zakresie infrastruktury
transportowej, związanych z odnową dróg powiatowych na łącznej długości 109,23 km oraz
przebudową i remontami 9 mostów.
Do znaczących inwestycji infrastruktury
oświatowej należy zaliczyć oddaną do użytku
w 2002 roku halę widowiskowo-sportową w Sędziszowie Małopolskim oraz halę widowiskowosportową w Ropczycach z 2006 roku. Staraniem
samorządu powiatowego drugiej kadencji było uruchomienie w Ropczycach Publicznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (2005–
2006). W infrastrukturze ochrony i promocji zdrowia kluczową inwestycją był remont i modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie
Małopolskim (2004–2005).
W zakresie pomocy rodzinie wykonano kilka inwestycji, wśród których do największych należy zaliczyć rozbudowę domów pomocy społecznej w Rudzie (2001–2002) i w Lubzinie (2004–2006),
utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Lubzinie oraz utworzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych. Do koronnych inwestycji
pierwszej i drugiej kadencji zaliczyć należy remont

W
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i modernizację budynku
Hala widowiskowo-sportowa w Ropczycach
internatu Zespołu Szkół
Agrotechnicznych w Ropczycach, gdzie od 2004 roku siedzibę ma Starostwo
Powiatowe oraz kilka instytucji powiatowych.
Dużą inwestycję drugiej
kadencji stanowiła modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ropczycach.
W dziedzinie ochrony
Szpital Powiatowy
środowiska przeprowaw Sędziszowie Małopolskim
dzono działania związane
z likwidacją i modernizacją dzikich wysypisk śmieci na terenie powiatu (2005–2006), zadania mające na celu likwidację przyczyn powstawania osuwisk oraz skutków spowodowanych ich powstaniem w miejscowości Mała i Szkodna (2007–
2008). Zainstalowano system monitoringu
i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoce i jej
dopływach (2006–2007), a w starostwie wdrożono projekt „e-Urząd”, który przyczynił się do
znacznego podniesienia standardu pracy urzędu. nansowego EOG, obejmującego termomodernizaW trzeciej kadencji rozpoczęto realizację projek- cję jedenastu budynków użyteczności publicznej
tu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Fi- w powiecie.
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POWIAT SANOCKI
owiat sanocki to kraina pogranicza. Tu spotyka się
Europa Wschodnia z Zachodnią, niziny z górami. Panorama Sanoka, Fot. A i M. Skowrońscy
Tu żyją Polacy, Ukraińcy, Łemkowie, a wcześniej tereny zasiedlali Bojkowie, Wołosi i Żydzi. Rzeka Osław
nie tylko dzieli powiat na część wschodnią i zachodnią, ale
również stanowi granicę pomiędzy wschodnimi i zachodnimi Karpatami, a linia Sanu oddziela Podkarpacie od Karpat. Dzięki temu krajobraz jest tu urozmaicony i różnorodny
jak nigdzie indziej w Polsce, a ﬂora i fauna zachwyca każdego swoimi osobliwościami. Odwiedzając lasy i łąki, można spotkać dzikie zwierzęta, również te walczące o miano króla zwierząt ziemi sanockiej: żubra, niedźwiedzia i orła przedniego.
Żyjący tu ludzie, których rodowód wywodził się z różnych pni narodowych, stworzyli przedziwną mieszankę tradycji i obyczajów i na trwałe pozostawili swój ślad. Kultura ruska jest
obecna w cerkwiach i ikonach. Cerkwie można obejrzeć w ich naturalnym otoczeniu odwiedzając Szlak Ikon, a same ikony – w obu sanockich muzeach. Szczególnie spragnieni doznań
artystycznych muszą koniecznie odwiedzić Muzeum Historyczne w Sanoku. Tu bowiem znajduje się największa ekspozycja dzieł Zdzisław Beksińskiego oraz kolekcja École de Paris – obrazy polskich artystów lat 20.–30. XX wieku.
Łagodne, długie stoki, które latem zachęcają do pieszych lub rowerowych wędrówek, zimą
wspaniale nadają się do zjazdów narciarskich, szczególnie dla początkujących i tych, którzy przedkładają rekreację nad wyczynowymi zjazdami. Dobry posiłek zapewnią liczne kafejki, zajazdy,
karczmy i restauracje. O nocleg także nie trzeba się martwić – można go znaleźć w każdym
zakątku powiatu.
Dzięki wielu atrakcjom turystycznym, imprezom kulturalnym dla koneserów i amatorów
oraz dobrej infrastrukturze i władzom lokalnym sprzyjającym rozwojowi powiat sanocki to dobry wybór na wszelkie inwestycje turystyczne.

P

Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku, Fot. M i A. Skowrońscy
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POWIAT STALOWOWOLSKI
- budowa – oddanej do użytku w 2003 roku
– hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli, której koszt wyniósł 2,5 mln zł,
- utworzenie Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji), w których do końca
2007 roku leczyło się ponad 4 tys. pacjentów,
- budowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego i utworzenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej
i Angiologii z Pracownią Hemodynamiki, na którym
do końca 2007 roku leczono 1,2 tys. pacjentów,
- przebudowa łącznie 65,3 km odcinków
dróg o łącznej wartości 14,12 mln zł,
- organizacja Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu, imprezy, podczas której wręczane są
doroczne nagrody starosty stalowowolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury, a także za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy”
- począwszy
od 2007 roku, organizacja Powiatowego konkursu architektonicznego
o „Stalowowolską
Złotą Strzechę”,
w którym jury konkursowe wybiera
Szpitalny Pawilon
najpiękniejsze
Diagnostyczno-Zabiegowy
obiekty budowla- utworzenie Pracowni Tomografii Kompute- ne powstające na terenie powiatu,
rowej w 2000 roku, w której rocznie wykonuje się
- otwarcie w 2008 roku nowej siedziby Staokoło 4 tys. badań diagnostycznych,
rostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
- utworzenie w 2000 roku Domu Pomocy Spo- oddanie do użytku w 2008 roku nowoczełecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli – placówki snej hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnoo charakterze ponadlokalnym, przeznaczonej dla kształcących im. Komisji Edukacji Narodowej,
osób przewlekle somatycznie chorych,
- oddanie do użytku kompleksu sportowego
- uruchomienie w 2000 roku Zakładu Pielę- w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
gnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli, który roz- przy Zespole Szkół nr 3.
począł działalność jako jeden z pierwszych w PolStarania samorządu powiatowego zostały
sce tego typu zakładów utworzonych w ramach re- docenione przez niezależne gremia, czego poformującej się ochrony zdrowia,
twierdzeniem jest przyznanie w 2008 roku sta- utworzenie Centrum Kształcenia Praktycz- roście stalowowolskiemu Podkarpackiej Nagrody
nego w Stalowej Woli – publicznej placówki Samorządowej dla najlepszego starosty wojeoświatowo-wychowawczej powołanej do realiza- wództwa podkarpackiego 2007 roku.
cji zadań z zakrePanorama Stalowej Woli
su przygotowania
praktycznego młodzieży i dorosłych,
wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych,
- otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w nowym, estetycznym
obiekcie o powierzchni użytkowej 828 mkw.,
Muzeum Regionalne

stycznia 1999 roku
Rzeczpospolita Polska przekazała wspólnocie samorządowej
i władzom powiatu stalowowolskiego odpowiedzialność
za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie
należącym dotąd do administracji rządowej. W skład
powiatu weszło sześć jednostek samorządowych,
a mianowicie gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl
n/Sanem, Zaklików i Zaleszany oraz miasto i gmina Stalowa Wola. Obecnie na powierzchni
833 km kw. mieszka 109 tys. osób.
Mijające dziesięciolecie powiatu stalowowolskiego należy uznać za owocne. Efektem tego okresu jest szereg przedsięwzięć, głównie na polu inwestycyjnym, ale także edukacyjnym, ochrony zdrowia i środowiska, upowszechniania kultury, pomocy
rodzinie i ludziom starszym. Za sprawą zarządów
i radnych kolejnych trzech kadencji powiat stalowowolski zmienił się w nowoczesny i otwarty na
inwestorów region, posiadający potężne zaplecze
dla rozwoju gospodarki i turystyki, ochrony zdrowia i środowiska, co było możliwe między innymi
dzięki zaangażowaniu własnych środków, sporych
nakładów finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.
Spośród ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu minionej dekady przez powiat
stalowowolski należy wymienić:
- rozbudowa Zespołu Szkół Ekonomicznych
– inwestycja realizowana była w 1999 roku. Polegała na dobudowie skrzydła, w którym zlokalizowano
8 sal dydaktycznych, szatnię oraz węzły sanitarne. Realizację inwestycji zakończono w 2000 roku.
Koszt rozbudowy wynosił ponad 1 mln zł. Nowe
skrzydło zdecydowanie poprawiło warunki do nauki dla młodzieży i kadry pedagogicznej szkoły,

1
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POWIAT STRZYŻOWSKI

Zabytkowy kościół drewniany
w Lutczy – jeden z obiektów,
którego restauracja dofinansowana
została z budżetu powiatu

owiat strzyżowski położony jest na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego, rozdzielonych malowniczą
doliną Wisłoka. Na obszarze 503 km kw.
zamieszkuje 62,5 tys. mieszkańców. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa. Jego stolicą jest blisko dziesięciotysięczne miasto Strzyżów.
Sielski krajobraz pogórzy, nieskażone wielkim
przemysłem środowisko, łatwa dostępność i wciąż
poszerzana gama usług rekreacyjnych, gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych zachęcają do przyjazdu wszystkich pragnących choć
na chwilę oderwać się od miejskiego gwaru.
Na obszarze powiatu znajduje się Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz obszary
chronionego krajobrazu: Sędziszowsko-Strzyżowski i Hyżniańsko-Gwoźnicki, a także rezerwaty przyrody: Góra Chełm, Wielki Las i Herby, w których poddano ochronie najcenniejsze obiekty
przyrody nieożywionej. Walory naturalne wykorzystują także koła myśliwskie, które w ramach swej
działalności współpracują z myśliwymi z kraju i z zagranicy, organizując polowania.
Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają
szlaki o różnej skali trudności, trasy rowerowe,
ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, stoki narciarskie,
kryta pływalnia oraz otwarte kąpieliska. Z ciekawą ofertą wychodzą liczne gospodarstwa agroturystyczne.
W powiecie Strzyżowskim do dziś zachowało się wiele obiektów zabytkowych, z których do
największych i najpiękniejszych należą: zespół pałacowo-parkowy w Wiśniowej, zespół kościelny
z XV wieku i zespół dworski z XVIII wieku w Strzyżowie, bożnice żydowskie w Czudcu, Niebylcu
i Strzyżowie, zespół pałacowy w Żyznowie, kościoły
drewniane w Gogołowie, Lubli i Lutczy oraz cer-

P

kwie w Bonarówce
i Oparówce. Ciekawostką jest zespół fortyfikacji z okresu II wojny światowej w Stępinie
i Strzyżowie.
Zmodernizowany obiekt Specjalnego Ośrodka
W regionie rozwinięta jest uprawa warzyw Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku
i owoców miękkich, hodowla trzody chlewnej,
drobiu i bydła. Do największych przedsiębiorstw Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pow powiecie należą: Cukiernicza Spółdzielnia Rok- mocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedasana w Strzyżowie – słynąca z produkcji znako- gogiczna, zespoły szkół. Istotne działania samorządu
mitych słodyczy, Spółdzielnia Pracy Asprod – pro- wiążą się z aktywizacją społeczności lokalnej poducent wyrobów z blach ocynkowanych, czarnych wiatu. Jej wynikiem było powołanie Powiatowego
lakierowanych, drewna litego i sklejki, Fabryka Ma- Forum Gospodarczego – stowarzyszenia przedszyn Sp. z o.o., produkująca agregaty sprężarko- siębiorców wspierającego działania w zakresie rozwe, Przedsiębiorstwo Budowlane Rembud, ofe- woju przedsiębiorczości, które realizuje kolejne prorujące roboty budowlano-remontowe. Coraz pręż- jekty ze środków krajowych i zagranicznych oraz
niej rozwijają się mniejsze prywatne przedsię- wdrożenie programu „Przywróćmy nadzieję”, rebiorstwa, głównie z branży przetwórczej (mięsnej alizowanego w ramach EFS, adresowanego do osób
i owocowej), drzewnej, metalowej, rękodzielniczej. długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, poW powiecie działa wiele grup i zespołów ar- zostających bez zatrudnienia. Starosta strzyżowski
tystycznych w domach i ośrodkach kultury, mię- Robert Godek, jako przedstawiciel Związku Podzy innymi: Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia”, Zespół wiatów Polskich, pracuje w składzie polskiej delePieśni i Tańca „Pogórze”, kapela ludowa „Jany” gacji do Komitetu Regionów – przedstawicielstwa
z Niebylca, Strzyżowski Chór Kameralny, kabaret europejskich samorządów w ramach Unii Euro„Miećka” z Frysztaka, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk pejskiej.
Pięknych im. Władysława Gduli ze StrzyPrezentacja kultury powiatu podczas Podkarpackich
żowa.
Do niewątpliwych sukcesów mi- Prezentacji Agromania w Strzyżowie
nionego dziesięciolecia należy realizacja
wielu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza Unii Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego. W pozyskiwanie środków angażowały się różne jednostki organizacyjne powiatu: Starostwo Powiatowe,
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIATY:
powiat augustowski
powiat białostocki
powiat bielski (podlaskie)
powiat grajewski
powiat hajnowski
powiat kolneński
powiat łomżyński
powiat moniecki
powiat sejneński
powiat siemiatycki
powiat sokólski
powiat suwalski
powiat wysokomazowiecki
powiat zambrowski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Białystok
Łomża
Suwałki

– Z perspektywy minionych 10 lat funkcjonowania samorządu powiatowego mogę stwierdzić, że powiaty województwa podlaskiego – mimo trudnych warunków, w których przyszło im pracować – zdały egzamin, a efekty ich działań widoczne są na każdym kroku. Nowe
inwestycje drogowe, modernizacja bazy oświatowej i sportowej, nowe przedsięwzięcia turystyczne, poprawa dostępności do nowoczesnej opieki medycznej. Wszystko to sprawia,
że nasze „powiatowe ojczyzny” stają się coraz bardziej przyjazne i piękniejsze. Jednak nadal
pozostaje niedosyt, ponieważ potrzeby społeczne są większe od możliwości finansowych
powiatów.
Wszystkim samorządowcom życzę dalszej pasji i wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń.

Franciszek Wiśniewski – przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego, starosta augustowski
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POWIAT
AUGUSTOWSKI

POWIAT
BIAŁOSTOCKI

Starostwo Powiatowe
w Augustowie

Starostwo Powiatowe
w Białymstoku

POWIAT
BIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

ul. Borsucza 2
15-569 Białystok

ul. Adama Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

tel. 087 643 96 50
fax 087 643 96 95
promocja@hot.pl
www.augustowski.home.pl

tel. 085 740 39 51
fax 085 740 39 82
starosta@powiatbialostocki.pl
www.powiatbialostocki.pl

tel. 085 833 26 10
fax 085 833 26 12
starostwo@powiatbielski.pl
www.powiatbielski.pl

starosta: Franciszek Wiśniewski

starosta: Wiesław Pusz

starosta: Sławomir Jerzy Snarski

Wspaniała przyroda, piękne krajobrazy, Kanał
Augustowski, malownicze rzeki i jeziora są bogactwem powiatu augustowskiego.

Białostocczyzna
– ziemia urokliwej przyrody i wielu kultur.

Urokliwe krajobrazy, czyste środowisko, znaczący
potencjał, prężny rozwój.

s. 105

POWIAT
GRAJEWSKI

s. 106
POWIAT
HAJNOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Grajewie

Starostwo Powiatowe
w Hajnówce

POWIAT
KOLEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Kolnie

ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

ul. 11-Listopada 1
18-500 Kolno

tel. 086 273 84 63
fax 086 273 84 62
starostwograjewo@poczta.onet.pl
www.starostwograjewo.xt.pl

tel. 085 682 27 18
fax 085 682 42 20
starostwo@powiat.hajnowka.pl
www.powiat.hajnowka.pl

tel. 086 278 24 29
fax 086 278 20 92
powiatkolno@home.pl
www.powiatkolno.home.pl

starosta: Jarosław Augustowski

starosta: Włodzimierz Pietroczuk

Malownicze położenie jezior w bliskości sosnowych
lasów sprawia, że powiat grajewski jest wspaniałym miejscem wypoczynku w ciszy i spokoju.

Powiat hajnowski
– kraina puszczy i żubra
– zaprasza turystów i inwestorów.
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POWIAT
ŁOMŻYŃSKI

POWIAT
MONIECKI

Starostwo Powiatowe
w Łomży

starosta: Henryk Duda

s. 108

Starostwo Powiatowe
w Mońkach

POWIAT
SEJNEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Sejnach

ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża

ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny

tel: (086) 215-69-00
fax: (086) 215-69-04
starosta.blm@powiatypolskie.pl
www.powiatlomzynski.pl

tel. 085 727 88 00
fax 085 727 88 30
starostwo@monki.pl
www.monki.pl

tel. 087 516 20 66
fax 087 516 20 13
biuro@powiat.sejny.pl
www.powiat.sejny.pl

starosta: Zbigniew Męczkowski

starosta: Krzysztof Kozicki

starosta: Ryszard Grzybowski
Nic nie odda piękna Ziemi Sejneńskiej, tu trzeba
przyjechać by pokochać ten niepowtarzalny, urokliwy zakątek kraju – naszą Małą Ojczyznę.

Powiat łomżyński – rzeką wspomnień, wielowiekowej tradycji, sercem unikatowej przyrody.

POWIAT AUGUSTOWSKI
owiat augustowski od chwili reaktywowania
w 1999 roku z powodzeniem wykonuje
przypisane mu zadania publiczne. Profesjonalna i skuteczna realizacja tych zadań,
właściwe gospodarowanie ﬁnansami oraz pozyskanie
środków zewnętrznych umożliwiło w minionej dekadzie realizację wielu priorytetowych inwestycji,
głównie w zakresie infrastruktury drogowej, oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej.
W działaniach samorządu powiatowego ważne
było również systematyczne podnoszenie jakości i stan-

P
Śluza na Kanale Augustowskim,
Fot. Grzegorz Haraburda

dardu usług na rzecz mieszkańców poprzez wprowadzanie zasad usprawniających obsługę klientów
i zapewniających jawność podejmowanych przedsięwzięć.
Prace te przyniosły ważne tytuły i miejsca w rankingach krajowych. Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001,
3. miejsce w Polsce w 2007 roku w rankingu najlepszych powiatów, tytuł „Samorząd na 6”, certyfikaty akcji społecznej dla samorządów „Przejrzysta Polska” i „Powiat Augustowski otwarty na fundusze
strukturalne” to tylko niektóre z nich.
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POWIAT
SIEMIATYCKI

Starostwo Powiatowe
w Siemiatyczach

POWIAT
SOKÓLSKI

Starostwo Powiatowe
w Sokółce

POWIAT
SUWALSKI

Starostwo Powiatowe
w Suwałkach

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki

tel. 085 655 25 25
fax 085 655 25 25
powiat@siemiatycze.pl
www.siemiatycze.pl

tel. 085 711 08 11
fax 085 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
www.sokolka-powiat.pl

tel. 087 565 92 00
fax 087 566 47 18
sekretariat@powiat.suwalski.pl
www.powiat.suwalski.pl
Starosta: Szczepan Ołdakowski

starosta: Franciszek Budrowski

starosta: Jan Zalewski

Suwalszczyzna to kraina jak baśń. To przygoda
wśród wzgórz i jezior. To gwarancja mroźnej zimy
i słonecznego lata.

s. 108

POWIAT
WYSOKOMAZOWIECKI

Starostwo Powiatowe
w Wysokiem Maz.

POWIAT
ZAMBROWSKI

Starostwo Powiatowe
w Zambrowie

ul. Ludowa 15A
18-200 Wysokie Maz.

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

tel. 086 275 24 17
fax 086 275 31 53
powiat@wysokomazowiecki.pl
www.wysokomazowiecki.pl

tel. 086 271 24 18
fax 086 271 20 92
starosta@powiatzambrowski.com
www.powiatzambrowski.com

starosta: Bogdan Zieliński

starosta: Stanisław Rykaczewski
Powiat zambrowski
– miejsce do realizacji twoich marzeń

Mieszamy
w gospodarce
www.magazynfakty.pl

POWIAT BIELSKI
owiat bielski ze stolicą w Bielsku Podlaskim, położony jest na obszarze
„Zielonych Płuc Polski”, w południowej części województwa podlaskiego. Od północy jego granice wyznacza dolina Górnej Narwi, zaś od wschodu – pobliska
Puszcza Białowieska. Przez południową część
powiatu, aż do jego zachodniego krańca płynie rzeka Nurzec, prawy dopływ Bugu. Jest
to piąty pod względem powierzchni i trzeci pod
względem liczby ludności powiat w wojePałac Ossolińskich w Rudce
wództwie podlaskim. Na powierzchni
1385 km kw. zamieszkuje tu blisko 60 tys. osób. drożnych kapliczek i krzyży, co czyni powiat bielBogata i złożona historia naszej ziemi oraz jej ski miejscem bardzo atrakcyjnym pod względem
piękno widoczne są w rozległych krajobrazach pra- przyrodniczo-turystycznym. Dodatkowym atustarej doliny Narwi, rozległych kompleksach leśnych tem przyciągającym turystów jest bogate dzieoraz nostalgicznych pejzażach z mnóstwem przy- dzictwo kulturowe i religijne, znajdujące swój wy-

P

raz w różnorodności obrzędów religijnych
i miejscowych obyczajów, którym towarzyszy
niezwykła tutejsza gościnność.
Korzystne położenie na skrzyżowaniu
międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, dobrze rozwinięte rolnictwo oraz infrastruktura techniczna i społeczna, otwartość mieszkańców i życzliwość miejscowych
władz wobec inwestorów sprawiają, że powiat bielski jest wyjątkowo dobrym miejscem
do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dzięki staraniom władz powiatu we współpracy
z samorządami gminnymi udaje się utrzymać wysoki lokalny wzrost gospodarczy. Od lat powiat bielski zajmuje czołowe miejsca w rankingach inwestycyjnych, a bezrobocie utrzymuje się na poziomie poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej.

Bocian – przyjaciel Podlasia, Fot. Mateusz Zakrzewski
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POWIAT GRAJEWSKI

Kościół p.w. św. Stanisława B.M.
w Niedźwiadnej z XVI w.

owiat grajewski położony jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego na terenie Zielonych Płuc Polski
i zajmuje powierzchnię 967,24 km kw., którą zamieszkuje około 50 tys. osób. W jego skład
wchodzą: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród,
miasto i gmina Szczuczyn oraz gminy: Grajewo, Radziłów i Wąsosz.
Głównym ośrodkiem przemysłowym powiatu
jest miasto Grajewo, gdzie zlokalizowany jest
przemysł drzewny. W Grajewie swoją siedzibę ma
też jedna z największych w kraju spółdzielni mleczarskich. Na pozostałym obszarze powiatu dominuje rolnictwo, handel, usługi oraz agroturystyka.
Przez powiat grajewski wiodą dwa ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 65 z Białegostoku do Ełku i droga krajowa nr 61 z Warszawy
do Suwałk, które krzyżują się w Grajewie, oraz linia kolejowa z Białegostoku do Olsztyna.
Burzliwa i bogata historia pozostawiła na obszarze powiatu grajewskiego barwną mozaikę
kulturową i obyczajową. Współobecne kultury i narodowości pozostawiły trwałe ślady w architekturze

P

miast, bogactwie obiektów sakralnych i świeckich. Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym jest zespół poklasztorny w stylu barokowym w miejscowości Szczuczyn. Klasztor,
ufundowany przez Jana III Sobieskiego jako wotum dziękczynne na pamiątkę zwycięstwa pod
Wiedniem, wybudował Antoni Szczuka na
przełomie XVII i XVIII wieku sprowadzonym przez
niego ojcom pijarom.
Ponadto we wsi Niedźwiadna, położonej w gminie Szczuczyn, znajduje się późnogotycki kościół
pw. św. Stanisława B.M., wzniesiony około połowy XVI wieku, będący najstarszym zabytkiem w powiecie i jedynym zabytkiem w województwie zachowanym do dziś w pierwotnym stanie.
Według legendy w podziemiach kościoła pokarmelickiego pw. Narodzenia NMP w Wąsoszu
znajduje się grobowiec Rzędziana, rycerza z ,,Potopu” Henryka Sienkiewicza. W Wąsoszu mieściła się także karczma Pokrzyk, gdzie bił się Butrym
z Kmicicem.
Rzeka Ełk, prawy dopływ Biebrzy, dzieli powiat
grajewski na dwie części. Na południe od rzeki znajduje się większa część powiatu, zajmująca północnowschodnią część Wysoczyzny Kolneńskiej i część
Kotliny Biebrzańskiej. Teren rozciągający się na północ stanowi południową część Pojezierza Ełckiego. Część północna jest bardziej urozmaicona: występują tu łąki, torfowiska, bagna, las, malownicze i czyste jeziora: Rajgrodzkie, Dreństwo, Toczyłowskie oraz Mierucie. Jezioro Rajgrodzkie jest
włączone do szlaku wodnego przebiegającego

Rajgród i jezioro Rajgrodzkie z lotu ptaka
z Olecka do Augustowa. Bogata roślinność przybrzeżna, a zwłaszcza lasy sosnowe nad zbiornikiem
głównym, wytwarzają specyficzny mikroklimat. Czysta woda gwarantuje występowanie wielu gatunków ryb i ptactwa wodnego.
Część powiatu grajewskiego leży w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny.
Unikalne w skali europejskiej obszary bagiennotorfowe są naturalną ostoją łosia. Bogaty jest również świat ptaków, obejmujący wiele osobliwych gatunków w skali kraju i Europy.
Cennym obiektem przyrodniczym powiatu
jest jezioro Brajmura (Grajwy), położone w granicach administracyjnych miasta Grajewo. Otacza
je rozległa strefa szuwaru trzcinowego. Jest
ono jednym z dwóch miejsc (obok jeziora Tajno)
w środkowym basenie Biebrzy, gdzie swoje perzowiska mają ptaki kaczkowate.
Dzięki terenom Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obecności jezior, które posiadają bogatą linię brzegową i tworzą z łączącymi je rzekami malownicze szlaki turystyczne, powiat grajewski
oferuje wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego
czasu, w tym turystyki aktywnej: wycieczek rowerowych, żeglarstwa, kajakarstwa, wędkarstwa, polowań, grzybobrania oraz agroturystyki.
Teren ten to jeden z ośrodków turystycznych
Polski, na którym rozlokowane są liczne ośrodki
wczasowe. Malownicze położenie jezior w bliskości sosnowych lasów sprawia, że powiat grajewski jest wspaniałym miejscem wypoczynku w ciszy
i spokoju.
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POWIAT HAJNOWSKI
owiat Hajnowski leży w południowowschodniej części województwa podlaskiego. W dwóch miastach: Hajnówce
i Kleszczelach oraz w 242 miejscowościach wiejskich mieszka 48 tys. osób. Złożony
z dziewięciu gmin powiat zajmuje powierzchnię
1624 km kw.
W ciągu dziesięciu lat funkcjonowania samorządu powiatowego przedsięwzięto szereg istotnych dla mieszkańców powiatu inicjatyw. Jedną
z ważniejszych jest powstanie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, którego główny cel stanowi współpraca transgraniczna
sąsiadujących ze sobą partnerów: Polski i Białorusi. W Hajnówce uruchomiono też Urząd Skarbowy oraz Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej. W 2006 roku
Starostwo Powiatowe w Hajnówce wdrożyło
system zarządzania jakością i uzyskało certyfikat
systemu jakości zgodny z normą PN-EN
ISO 9001:2001, dzięki czemu od trzech lat urząd
spełnia wymagania normy w zakresie realizacji zadań publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju
powiatu.
Powiat hajnowski ze swoim głównym bogactwem, jakim jest prastara Puszcza Białowieska, jest
wymarzoną ostoją odpoczynku. W miejscowościach

P

powiatu na gości czekają przytulne kwatery agroturystyczne, pensjonaty i hotele, które oprócz usług noclegowych
oferują regionalną kuchnię podlaską,
pełną pierogów, babki ziemniaczanej i dziczyzny przyprawianej puszczańskimi ziołami. W regionie Puszczy Białowieskiej istnieje kilkanaście
atrakcyjnych, dobrze oznakowanych
tras turystycznych, do których należy między innymi nowo powstały rowerowy Białowieski Szlak Transgraniczny. Do
dyspozycji turystów są również szlaki piesze i ścieżki edukacyjne, takie jak:
Szlak Dębów Królewskich
i Książąt Litewskich, Żebra
Żubra oraz szlaki wodne rzeką Narewką
i Narwią.
Wszelkie informacje można uzyskać
w Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
w Hajnówce, ul. 3 Maja 45,
tel. (085) 682 43 81,
fax (085) 682 51 41
e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

POWIAT SUWALSKI
owiat suwalski leży w północnej części województwa podlaskiego. Jego obszar terytorialny tworzy 9 gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl,
Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni ponad 1,3 tys. km kw.
Ziemia suwalska wyróżnia się wybitnie turystycznym charakterem. Jest
to kraina kontrastów i niezwykłego
nagromadzenia różnorodnych form krajobrazu. Szczególnym bogactwem są jeziora, których w granicach powiatu jest
ponad sto, o łącznej powierzchni
6,6 tys. ha. Centralną część powiatu zajmuje Suwalski Park Krajobrazowy – najstarszy w kraju, cechujący się polodowcową rzeźbą terenu, którą tworzą:
morenowe wysoczyzny, kemy, ozy, wisząca dolina
rzeczna oraz ponad 20 jezior o zróżnicowanej powierzchni, w tym Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce. Południowo-wschodni obszar zajmuje Wigierski
Park Narodowy z cennym przyrodniczo i krajobrazowo jeziorem Wigry oraz pokamedulskim zespołem klasztornym w Wigrach – miejscem odwiedzin papieża Jana Pawła II w 1999 roku.
Teren powiatu przecinają trzy herbowe rzeki: Czarna Hańcza, Rospuda – atrakcyjne szlaki ka-

P
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jakowe oraz posiadająca tu swoje źródliska Szeszupa. Sercem szlaku, nad rzeką Rospudą, jest Dowspuda – mała miejscowość pomiędzy Augustowem i Raczkami z ruinami dawnego neogotyckiego pałacu polskiego patrioty i reformatora hrabiego
gen. Ludwika Michała Paca. Z dziewiętnastowiecznej perły architektury pozostał
imponujący portyk,
wieża narożna zwana „Bocianią”, budynek kordegardy,

służący dziś jako obiekt noclegowy, a także ryzalit i mury zachodnie, otoczone starym parkiem
z pięknymi alejami lipowo-grabowymi i malowniczymi
stawami. Historię Dowspudy można zgłębić na
ścieżce poznawczej „Park w Dowspudzie – natura i historia”. Aktywnemu wypoczynkowi na ziemi
suwalskiej służą szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe, konne) przybliżające okolice.
Liczne gospodarstwa agroturystyczne proponują przysmaki atrakcyjnej kuchni regionalnej:
sękacze, kartacze, soczewiaki czy dojrzewające sery
podpuszczkowe.
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BIAŁYSTOK

Urząd Miejski
w Białymstoku

ŁOMŻA

Urząd Miejski
w Łomży

SUWAŁKI

Urząd Miasta
w Suwałkach

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Stary Rynek 14
18-400 Łomża

ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

tel. 085 869 60 00
fax 085 869 62 65
prezydent@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl

tel. 086 215 67 00
fax 086 216 45 56
ratusz@um.lomza.pl
www.lomza.pl

tel. 087 562 80 00
fax 087 562 80 98
org@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl

prezydent: Tadeusz Truskolaski

prezydent: Jerzy Brzeziński

Wschodzący Białystok

Zobacz i pokochaj Łomżę!

prezydent: Józef Gajewski
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
POWIATY:
powiat bytowski
powiat chojnicki
powiat człuchowski
powiat gdański
powiat kartuski
powiat kościerski
powiat kwidzyński
powiat lęborski
powiat malborski

powiat nowodworski (pomorskie)
powiat pucki
powiat słupski
powiat starogardzki
powiat sztumski
powiat tczewski
powiat wejherowski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Gdańsk
Gdynia
Słupsk
Sopot

– Trudno w kilku słowach określić bogaty, dziesięcioletni dorobek województwa pomorskiego.
W tym czasie nastąpiło bardzo wiele pozytywnych zmian, między innymi notujemy: dobrą koniunkturę gospodarczą, największy w kraju spadek bezrobocia (do 8,4 proc.), największy odsetek firm przypadających na jednego mieszkańca, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych wspierających obszar
społeczny i gospodarkę, wzrost inwestycji oświatowych, które stworzyły lepsze warunki pracy uczniom
i nauczycielom, wielość projektów służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, rosnącą atrakcyjność turystyczną regionu i zwiększającą się liczbę wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.
Stolicą województwa jest Gdańsk – kolebka „Solidarności”, ale największą wartością naszego regionu jest potencjał, który mierzymy aktywnością jego mieszkańców. Ich dobra współpraca, także dzięki wielokulturowości tego niezwykłego miejsca sprawia, że województwo pomorskie ma przed sobą szerokie perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego. To dobry kurs!
Janina Kwiecień – przewodnicząca Konwentu Starostów Województwa
Pomorskiego, starosta kartuski
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POWIAT
BYTOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Bytowie

POWIAT
CHOJNICKI

Starostwo Powiatowe
w Chojnicach

POWIAT
CZŁUCHOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Człuchowie

ul. 1-go Maja 15
77-100 Bytów

ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

tel. 059 822 80 00
fax 059 822 80 03
starostwo@powiatbytowski.pl
www.powiatbytowski.pl

tel. 052 396 65 00
fax 052 397 50 03
starostwo@powiat.chojnice.pl
www.powiat.chojnice.pl

tel. 059 834 34 61
fax 059 834 25 39
starostwo@czluchow.org.pl
www.starostwo.czluchow.org.pl
starosta: Aleksander Gappa

starosta: Stanisław Skaja

starosta: Jacek Żmuda-Trzebiatowski
Zapraszamy do powiatu bytowskiego
– krainy aktywnego wypoczynku!

POWIAT
GDAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdańskim

POWIAT
KARTUSKI

Starostwo Powiatowe
w Kartuzach

POWIAT
KOŚCIERSKI

Starostwo Powiatowe
w Kościerzynie

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

ul. 3 Maja 9c
83-400 Kościerzyna

tel. 058 683 49 99
fax 058 683 48 99
sekretariat@powiat-gdanski.pl
www.powiat-gdanski.pl

tel. 058 681 03 28
fax 058 681 36 43
powiat@kartuskipowiat.com.pl
www.kartuskipowiat.com.pl

tel. 058 680 18 40
fax 058 680 18 58
starostwo@powiat.koscierzyna.pl
www.powiat.koscierzyna.pl

starosta: Cezary Bieniasz-Krzywiec

starosta: Janina Kwiecień

starosta: Wiesław Baryła

Powiat gdański – kraina Rzymian i Mennonitów.

Powiat kartuski – perłą Kaszub.

Powiat kościerski – serce Kaszub.

s. 112
POWIAT
KWIDZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Kwidzynie

POWIAT
LĘBORSKI

Starostwo Powiatowe
w Lęborku

POWIAT
MALBORSKI

Starostwo Powiatowe
w Malborku

ul. Kościuszki 29b
82-500 Kwidzyn

ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

tel. 055 646 50 00
fax 055 646 50 02
sekretariat@powiatkwidzynski.pl
www.powiatkwidzynski.pl

tel. 059 863 28 10
fax 059 863 28 50
starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

tel. 055 646 04 00
fax 055 272 34 62
starostwo@powiat.malbork.pl
www.powiat.malbork.pl
starosty: Mirosław Czapla

starosta: Ryszard Wenta

starosta: Jerzy Godzik
Prężny przemysł – wspaniała przyroda – ciekawe
zabytki – otwarta społeczność – powiat kwidzyński zaprasza!

s. 114

s. 113

POWIAT
Starostwo Powiatowe
NOWODWORSKI w Nowym Dworze Gdańskim

POWIAT
PUCKI

Starostwo Powiatowe
w Pucku

POWIAT
SŁUPSKI

Starostwo Powiatowe
w Słupsku

ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk

tel. 055 247 36 71
fax 055 247 36 70
starostwo@nowydworgdanski.pl
www.nowydworgdanski.pl

tel. 058 673 42 02
fax 058 673 41 91
sekretariat@starostwo.puck.pl
www.starostwo.puck.pl

tel. 059 841 12 48
fax 059 842 71 11
starostwo@powiat.slupsk.pl
www.powiat.slupsk.pl

starosta: Zbigniew Piórkowski

starosta: Artur Jabłoński

starosta: Sławomir Ziemianowicz

Powiat pucki... prawdziwie morski.

s. 115
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POWIAT
STAROGARDZKI

Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdańskim

POWIAT
SZTUMSKI

Starostwo Powiatowe
w Sztumie

POWIAT
TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe
w Tczewie

ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański

ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

ul. J. Dąbrowskiego 18
83-110 Tczew

tel. 058 562 20 45
fax 058 562 32 94
starostwo@powiatstarogard.pl
www.powiatstarogard.pl

tel. 055 267 74 41
fax 055 267 74 42
sekretariat@powiatsztumski.pl
www.powiatsztumski.pl

tel. 058 531 30 60
fax 058 531 29 26
starostwo@powiat.tczew.pl
www.powiat.tczew.pl

starosta: Leszek Burczyk

starosta: Piotr Stec

starosta: Witold Sosnowski

Powiat starogardzki
– czysta woda, bezpieczeństwo i uroda.

Kraina Dolnego Powiśla. Warto zobaczyć, zwiedzić, poczytać.

Powiat tczewski – powiatem równych szans.
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POWIAT
WEJHEROWSKI

GDAŃSK

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie

Urząd Miasta
w Gdańsku

GDYNIA

Urząd Miasta
w Gdyni

ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

ul. Nowe Ogrody 8/12
60-803 Gdańsk

Al. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

tel. 058 572 94 00
fax 058 572 94 02
starostwo@powiat.wejherowo.pl
www.powiat.wejherowo.pl

tel. 058 323 60 00
fax 058 302 39 41
umg@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

tel. 058 668 80 00
fax 058 620 97 98
umgdynia@gdynia.pl
www.gdynia.pl

starosta: Józef Reszke

prezydent: Paweł Adamowicz

Powiat wejherowski – mòje stronë.

Gdańsk. Morze możliwości.

prezydent: Wojciech Szczurek

s. 117

POWIAT KWIDZYŃSKI
owiat kwidzyński leży w południowowschodniej części województwa pomorskiego i sąsiaduje z powiatami: sztumskim,
tczewskim (w województwie pomorskim),
świeckim, grudziądzkim (w województwie kujawsko-pomorskim) oraz iławskim (w województwie
warmińsko-mazurskim). Jego zachodnią granicę wyznacza Wisła. Pod względem terytorialnym powiat
kwidzyński o powierzchni 835 km kw. należy do średniej wielkości powiatów ziemskich w województwie
pomorskim i obejmuje tereny miast: Kwidzyna i Prabut oraz gmin: Kwidzyn, Gardeja, Ryjewo i Sadlinki. Zamieszkuje go około 80 tys. mieszkańców.
Przez teren powiatu przebiega droga krajowa nr 55, łącząca Malbork ze Stolnem, oraz linie
kolejowe: magistrala Gdańsk–Warszawa–
Kraków i linia Malbork–Grudziądz–Toruń. Od najbliższego portu lotniczego i połączenia morskiego
obszar dzieli odległość około 100 km.
Na tle innych powiatów województwa powiat
kwidzyński wyróżnia się pod względem przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym jest blisko czterdziestotysięczny Kwidzyn. Istnieje tu rozbudowany przemysł z wieloma firmami reprezentującymi
kapitał zarówno rodzimy, jak i zagraniczny, skupiający się głównie w przemyśle drzewnym i elek-

P

Zabytkowa fontanna na rynku w Prabutach

trotechnicznym. Stworzone przez samorząd warunki sprawiły, iż mimo problemów komunikacyjnych swój kapitał ulokowały tu znane firmy międzynarodowe. Na terenie miasta znajduje się fabryka podzespołów elektronicznych Jabil i zakład
celulozowo-papierniczy największego na świecie producenta papieru International Paper. Obok tych niekwestionowanych liderów rozwijają się inne gałęzie przemysłu: elektromechaniczny, spożywczy, naftowy i odzieżowy, a także te dziedziny działalności,
których korzenie wywodzą się z tradycji i historii,
na przykład kowalstwo artystyczne, wikliniarstwo czy rzeźbiarstwo.
Powiat kwidzyński jest członkiem Związku
Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli i Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa”.

Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie
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POWIAT LĘBORSKI
Ulica Staromiejska w Lęborku

Fragment martwego lasu
owiat lęborski, usytuowany w północnozachodniej części województwa pomorskiego, to miejsce szczególne. Naturalne,
szerokie, morskie plaże, unikatowe w Europie ruchome wydmy, Słowiński Park Narodowy,
rezerwaty przyrody, bogactwo świata fauny i ﬂory sprawią, że każdy zachowa w pamięci niepowtarzalne piękno odkrytych przez siebie miejsc.
Obszar powiatu, zamieszkiwany przez ponad
65 tys. osób, zajmuje 707 km kw. W skład powiatu
wchodzą dwa miasta: Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Dogodne położenie geograficzne, jeziora, bagna i lasy spowodowały, że powiat lęborski jest jednym z bardziej malowniczych regionów województwa pomorskiego.
Dzikie, nieskażone gospodarką człowieka zakątki, malownicze miejsca i interesujące formy krajobrazu stanowią o uroku tego miejsca, a zdrowe
powietrze obfituje w wartościowe składniki chemiczne, zwłaszcza jod.
Z historycznego punktu widzenia pojęcie ziemi lęborskiej datuje się na II połowę XIV wieku. Obszar wójtostwa oparty na naturalnych granicach
takich jak: rzeka Łeba, dolina Piaśnicy, jezioro Żarnowieckie i wybrzeże Bałtyku, przeszedł okres władania krzyżackiego, a potem już jako powiat lęborski
z małymi zmianami przetrwał do XX wieku.
Działalność gospodarcza powiatu opiera się na
jego naturalnych walorach, toteż jej podstawowymi
dziedzinami są: rolnictwo, przemysł spożywczy,
drzewny, materiałów budowlanych oraz gospodarka
morska i turystyka. Wzrost kontaktów międzynarodowych zaowocował powstaniem firm z kapitałem zagranicznym: austriackim, holenderskim
i szwedzkim. Wszechstronnej fachowej pomocy potencjalnym i działającym już w małym i średnim biznesie przedsiębiorcom udziela Lęborskie Centrum Wspierania Biznesu oraz biznesmeni skupieni
w Lęborskim Klubie Przedsiębiorców.
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Plaża w Łebie
W rolnictwie przeważają gospodarstwa do
20 ha, stanowiące 86,4 proc. wszystkich gospodarstw rolnych. Użytki rolne stanowią
47 proc. powierzchni ogólnej powiatu, a lasy
i zadrzewienie sięga 38,5 proc. Do podstawowych upraw należą: zboża, ziemniaki, rzepak i rośliny pastewne.
Trudno przecenić rolę i znaczenie powiatu lęborskiego w turystyce. Ziemia
lęborska, nazywana „Błękitną Krainą”,
i Łeba, będąca „Perłą Bałtyku”, rokrocznie
przyciągają tysiące wczasowiczów. Powiat oferuje nie tylko uroki leniwego plażowania, lecz także możliwość uprawiania
turystyki aktywnej. Na rowerzystów czeka 160-kilometrowy „Szlak zwiniętych torów” – specjalnie przygotowana trasa, wio- Kościół w Bukowinie
dąca z Łeby przez Bytów do Miastka. Amatorzy sportów wodnych i wędkowania też nie będą sjonaty, kwatery prywatne, campingi i pola nazawiedzeni. Dla miłośników żeglarstwa przygoto- miotowe spełnią wymagania każdego. Mieszkańwano port jachtowy, który może przyjąć i zapew- cy gmin wiejskich coraz częściej przyjmują turystów
nić pełną obsługę 120 jednostkom różnych klas. w gospodarstwach agroturystycznych, których
A wszystko to w otoczeniu przepięknych plenerów, obecnie jest w powiecie około 60, głównie we
które docenią nie tylko fotografowie.
wsiach gminy Cewice: Bukowina, Kamieniec, ŁeNa wszystkich przyjezdnych czeka wiele cen- bunia, gminy Nowa Wieś Lęborska: Lubowidz, Łenych zabytków oraz dobrze przygotowana baza noc- bień, Krępa Kaszubska i gminy Wicko: Żarnowska,
legowa i gastronomiczna. Hotele, motele, pen- Nowęcin, Wrzeście, Sarbsk.
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SŁUPSK

Urząd Miasta
w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel. 059 848 83 83
fax 059 842 35 83
sekretariata@um.slupsk.pl
www.um.slupsk.pl

prezydent: Maciej Kobyliński
Słupsk- więcej niż myślisz!

s. 116
SOPOT

Urząd Miasta
w Sopocie
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 058 521 37 50
fax 058 551 01 33
promocja@sopot.pl
www.sopot.pl

prezydent: Jacek Karnowski
Najdłuższe w Europie drewniane molo.
250 restauracji, pubów i kawiarni.
Centrum Windsurfingu i Żeglarstwa.

POWIAT
SŁUPSKI
owiat słupski obejmuje Wybrzeże Słowińskie, Równinę Sławieńską oddzieloną
rzeką Słupią od Wysoczyzny Damnickiej
oraz wschodnią część Wysoczyzny Polanowskiej. Administracyjnie podzielony jest na 10
gmin, w których zamieszkuje 95,1 tys. osób. Jest
to 8 gmin wiejskich: Damnica, Dębnica Kaszubska,
Główczyce, Kobylnica, Potęgowo,
Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz 2 miasta: Kępice i Ustka.
Północna część powiatu to etniczne ziemie Słowińców, których
kulturę materialną prezentuje Muda również Park Krajobrazowy
„Dolina Słupi” ze szlakiem kazeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
jakowym „Najstarszych ElekLasy zajmują 43,3 proc. powierzchni
trowni Wodnych” na rzece
powiatu. Liczne jeziora oraz rzeki
– Słupia ze Skotawą, Łeba, Wieprza
Słupi. W powiecie słupskim zai Łupawa – sprzyjają uprawianiu
chowały się cenne zabytki budownictwa szachulcowego zaturystyki wodnej oraz wędkarstwa.
Atrakcją turystyczną są czyste nadRuchome wydmy liczanego do tak zwanej Krainy w Kratę, której stolicą jest
morskie plaże, ruchome wydmy
w Słowińskim Parku Narodowym, Światowy Re- Swołowo, leżące na szlaku turystycznym z Darłowa
zerwat Biosfery, a także liczne obiekty dziedzictwa do Łeby. W Warcinie, na południe od Kępic, znajkulturowego. Duże znaczenie dla turystyki posia- duje się pałac z XVI wieku, będący ulubioną leśną

P

Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
rezydencją kanclerza Prus Otto von Bismarcka. Tam
też działa ważny ośrodek kulturalny w powiecie,
jakim jest Centrum Edukacji Regionalnej mieszczące
się w osiemnastowiecznej, szachulcowej wozowni pałacowej. Odbywają się tam kursy i szkolenia
oraz liczne imprezy kulturalne o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. W sali
wystawowej prezentowane są wystawy malarskie,
rzeźbiarskie i myśliwskie. Bogata działalność centrum związana jest z edukacją historyczną, przyrodniczą, regionalną, a także promocją turystyczną powiatu.
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SŁUPSK
łupsk to ważne centrum gospodarcze, kulturalne, naukowe i turystyczne oraz
istotny węzeł komunikacyjny i transportowy w regionie Pomorza Środkowego.
Liczące blisko 750 lat miasto o powierzchni
43 km kw. zamieszkuje blisko 100 tys. osób.
Słupsk, usytuowany na Pobrzeżu Słowińskim i na
Równinie Słupskiej, zbudowano po obydwu brzegach rzeki Słupi, 18 km od Bałtyku.
Słupsk uznaje się za przemysłowe centrum Pomorza Środkowego – w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa wiele zakładów produkcyjnych, zatrudniających około 2 tys. osób. Tu swoją największą w Europie fabrykę autobusów ulokowała Scania, tu działają spółki giełdowe PlastBox i Gino Rossi i wiele innych, znaczących zakładów przemysłowych, głównie z branży obuwniczej,
czego efektem miano „zagłębia obuwniczego”.
Ostatnio potężne pieniądze inwestują tu zachodnie korporacje i konsorcja finansowe: Polimeni International, Echo Investment oraz Mayland Real
Estate, które łącznie za ponad 320 mln zł budują
swoje centra handlowo-rozrywkowe.
Słupsk jest znaczącym ośrodkiem kulturalnym
z Muzeum Pomorza Środkowego, Polską Filharmonią „Sinfonia Baltica” oraz Nowym Teatrem, sięgającym po śmiały i trudny repertuar. Ośrodek Teatralny „Rondo” realizuje szereg działań teatral-

S

nych i okołoteatralnych, w tym widowiska plenerowe dla tysięcy osób. Teatr Lalki „Tęcza”
organizuje Międzynarodowe Festiwale
Teatrów Lalkowych Krajów Unii Europejskiej. W słupskich placówkach kultury
odbywają się festiwale i konkursy muzyczne, jak Komeda Jazz Festival i Niemen Non
Stop. Miasto jest też znane z klubów sportowych,
których zawodnicy zdobywali medale mistrzostw
Polski i olimpijskie.
Dzięki położeniu w krainie czystych lasów, jezior, rzek, w pobliżu morza, Słupsk uważa się za
perełkę turystyczną. Odwiedzający znajdą
tu niezwykłą przyrodę, interesujące zabytki
i miejsca historyczne: krzywą wieżę kościoła
Najświętszej Marii Panny, najstarszą
czynną windę w Europie, największą na
świecie kolekcję prac plastycznych Witkacego, a także dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną.

Fot. Michał Słupczewski (2)

POWIAT TCZEWSKI
owiat tczewski leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego
w regionie kociewskim. Głównym miastem
powiatu jest Tczew z zespołem architektonicznym starego miasta oraz zabytkowym mostem tczewskim, który w 2008 roku obchodził
150-lecie istnienia. Most ten wpisany jest na listę Międzynarodowych Zabytków Inżynierii Budowlanej, na której znajduje się również wieża
Eifﬂa.
Najbardziej charakterystycznym elementem tej
części Kociewia są zabytki architektury. To właśnie
na skarpie wiślanej oraz w dorzeczu dolnej Wierzycy
odnajdziemy najwięcej grodzisk. W Gniewie zachował
się zamek pokrzyżacki, a Pelplin słynie z jednej z największych pocysterskich katedr oraz licznych starodruków przecho-
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wywanych w Muzeum Diecezjalnym, z których najsłynniejszy jest jedyny w Polsce egzemplarz Biblii
Gutenberga.
Warte zwiedzenia są również zabytki sakralne: kościół farny w Tczewie, sanktuaria w Lubiszewie, Gorzędzieju i Piasecznie, a także kościoły
w Dzierżążnie, Rajkowach, Subkowach i Gniewie.
Nizina Walichnowska szczyci się nie tylko przepięknym nadwiślańskim krajobrazem, ale również
pamiątkami po osadnikach holenderskich – menonitach.
W okolicach Swarożyna i Opalenia występują największe kompleksy leśne. W lasach opaleńskich utworzono cztery rezerwaty przyrody ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin. Prócz pięk-

nych krajobrazów Kociewia Tczewskiego oraz zabytków na odwiedzających powiat czeka również
wiele interesujących propozycji kulturalnych. W każdy trzeci weekend września w Pelplinie odbywa się
Jarmark Cysterski, który przenosi uczestników
w czasy zakonu cystersów. Można również „opanować” gniewską warownię podczas takich imprez
historycznych, jak: Pokaz Kucia Artystycznego, Turniej Jana III Sobieskiego oraz Vivat Vasa.
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POWIAT WEJHEROWSKI
Pałac Przebendowskich

iasto jest niewielkie, całe murowane,
bardzo ładne dzięki pięknym ulicom
i ślicznym domom przy nich stojącym,
przepięknie położone na równinie poprzecinanej licznymi strumykami, z wdzięcznymi pagórkami z jednej strony, na których wojewoda kazał zbudować kamienną Kalwarię ze stacjami
Męki Pańskiej, kapliczkami i kościołem rozstawionym w takich odległościach, jak to jest w Jerozolimie”. Tak została opisana osada Wejherowska
Wola – przyszła stolica powiatu wejherowskiego
– w relacji urzędnika nuncjatury warszawskiej Giacomo Fantuzziego z 1652 roku. Już wtedy to wyjątkowe miasto, jedyne prywatne na Kaszubach
i ostatnie lokowane na prawie chełmińskim na Pomorzu, rozwijało się dzięki walorom geograﬁcznym
oraz niewątpliwym zabiegom
założyciela Jakuba Wejhera,
a po jego śmierci w wyniku
sta-

M

Powiat
wejherowski

rań magnackich rodów Radziwiłłów, Sobieskich oraz
Przebendowskich.
Na przestrzeni wieków Wejherowska Wola
zmieniła się w Wejherowo, które od 1 stycznia
1999 roku jest stolicą powiatu wejherowskiego,
obejmującego również miasta: Redę i Rumię oraz
gminy: Choczewo, Gniewino, Linię, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo. Pod względem liczby ludności jest to największy powiat ziemski w województwie pomorskim.
Ziemia wejherowska to urokliwa kraina jezior,
wybujałych wzgórz morenowych, krętych potoków,
rozległych lasów i łąk. Kraina zamieszkiwana od wieków przez gościnnych, uczynnych i upartych w dążeniu do celu Kaszubów, którzy do dziś zachowali swój odrębny język i kulturę. Nie brakuje tu zakątków, które na długo pozostają w pamięci turystów. Lasy, czyste jeziora i rozkołysane morze
pozwalają wypocząć zarówno tym, którzy wolny
czas lubią spędzać w ruchu, jak i tym, którzy preferują błogie lenistwo.
Skuteczną i skoordynowaną promocją turystyki powiatu wejherowskiego zajmuje się lokalna organizacja turystyczna Stowarzyszenie
Turystyczne „Ziemia Wejherowska”, która została powołana na początku
2004 roku. O dotychczasowej
aktywności stowarzyszenia najlepiej świadczą uzyskane efekty,
a w szczególności wciąż zwiększające się zainteresowanie regionem
oraz dokonujące się przeobrażenia infrastrukturalne i organizacyjne. Fakty
te mają istotny wpływ na jakość i zakres

oferty turystycznej. Dzięki temu coraz więcej osób
wybiera za cel swojego wypoczynku powiat wejherowski. Turyści do najważniejszych atrakcji zaliczają Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub. Zespoły pałacowo-parkowe obfitują w liczne walory architektoniczne i przyrodnicze. Każdy z nich posiada ciekawą historię i łączy przeszłość ze współczesnością, oferując usługi hotelarsko-gastronomiczne (www.dworypomorza.pl).
Wśród obiektów kulturowych Szlaku Dworów
i Pałaców Północnych Kaszub jedna placówka wyróżnia się szczególną dynamiką i zakresem działalności. To Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które posiada bogate zbiory historyczne dotyczące historii Kaszub
i Pomorza. Turyści i goście mogą zwiedzić w Pałacu Przebendowskich ekspozycje stałe oraz czasowe, a także zapoznać się z bogatą kulturą Kaszub.
Mogą też korzystać z licznych materiałów promocyjnych oraz oglądać cenne zasoby piśmiennictwa
i muzyki kaszubskiej. (www.muzeum.wejherowo.pl)
Dostęp do morza zapewnia gmina Choczewo,
której dziewicze plaże Lubiatowa i Sasina są doskonałym miejscem dla spragnionych samotności turystów. Warto też odwiedzić latarnię morską Stilo, największą w kraju kolekcję kaktusów
w Rumi, fermę strusi w Kniewie oraz Jezioro Żarnowieckie w Gniewinie, w pobliżu którego znajduje się wieża widokowa „Kaszubskie Oko”. Z wysokości ponad 40 m n.p.m. rozpościera się z niej
niezapomniany widok na część powiatu.
Szczegółowe informacje na temat atrakcji turystycznych powiatu dostępne są na stronie:
www.ziemiawejherowska.eu.

117

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
POWIATY:
powiat będziński
powiat bielski (śląskie)
powiat bieruńsko-ledziński
powiat cieszyński
powiat częstochowski
powiat gliwicki
powiat kłobucki
powiat lubliniecki
powiat mikołowski
powiat myszkowski
powiat pszczyński
powiat raciborski
powiat rybnicki
powiat tarnogórski
powiat wodzisławski
powiat zawierciański
powiat żywiecki

Andrzej Płonka – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Śląskiego, starosta bielski
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MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Bielsko-Biała
Bytom
Chorzów
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jastrzębie Zdrój
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Rybnik
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Żory
– Przed nami 10 rocznica funkcjonowania samorządowych powiatów w Polsce. Jako przewodniczący
Konwentu Starostów Województwa Śląskiego wyrażam nadzieję, że proponowane zmiany decentralizacji zadań, co wielokrotnie podkreślał premier RP, wejdą w życie. Niestety od czasu odważnie przeprowadzonych przez rząd premiera Jerzego Buzka reform, obserwujemy centralizację zadań, co w naszym
odczuciu oddala władzę samorządową od mieszkańców.
Cieszymy się z zapowiadanych zmian zespolenia służb, inspekcji i straży na poziomie powiatów, bo
moim zdaniem bliska współpraca ze służbami, to szybkie reagowanie w okresie kryzysu. Martwi nas fakt,
iż przez 10 lat nie zmieniono dochodów powiatów, a jedynie zwiększały się ich kompetencje.
Jako Konwent Starostów Województwa Śląskiego apelujemy, aby zadania realizowane przez powiaty,
w tym związane z modernizacją, remontami i utrzymaniem dróg powiatowych, miały zapewnione odpowiednie finansowanie. W ślad za odpowiedzialnością powinny iść środki finansowe. Martwi nas fakt, że
do tej pory nie doczekaliśmy się żadnego projektu ustaw o ochronie zdrowia, tak bardzo przez wszystkich oczekiwanych. Wiemy, że rozpoczęły się intensywne prace parlamentarzystów nad tymi zagadnieniami, dlatego z nadzieją czekamy na przepisy prawne, które pomogą rozwiązać najpilniejsze problemy.
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POWIAT
BĘDZIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Będzinie

POWIAT
BIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej

POWIAT
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Bieruniu

ul. Sączewskiego 6
42-500 Będzin

ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

ul. Jagiełły 1
43-155 Bieruń

tel. 032 368 07 00
fax 032 267 79 33
powiat@powiat.bedzin.pl
www.powiat.bedzin.pl

tel. 033 813 62 00
fax 033 822 06 72
starosta@powiat.bielsko.pl
www.powiat.bielsko.pl

tel. 032 216 38 88
fax 032 326 92 87
starosta@powiatbl.pl
www.powiatbl.pl

starosta: Adam Lazar

starosta: Andrzej Płonka

starosta: Piotr Czarnynoga

Powiat będziński sercem Zagłębia.

Powiat bielski – perłą Ziemi Beskidzkiej.

Jesteśmy dumni z naszej rodni – Małej Ojczyzny
i naszego dorobku. Zapraszamy ciekawych Górnego Śląska, twórczych i przedsiębiorczych.
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POWIAT
CIESZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie

POWIAT
CZĘSTOCHOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Częstochowie

POWIAT
GLIWICKI

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

tel. 033 477 71 44
fax 033 477 73 33
sekretariat@powiat.cieszyn.pl
www.powiat.cieszyn.pl

tel. 034 322 91 00
fax 034 322 91 11
starostwo@czestochowa.powiat.pl
www.czestochowa.powiat.pl

tel. 032 332 66 00
fax 032 231 08 22
sekretariat@starostwo.gliwice.pl
www.powiatgliwicki.pl

starosta: Czesław Gluza

starosta: Andrzej Kwapisz

Starosta: Michał Nieszporek

Radość lata, czar wiosenny, szczerość zimy, żal jesienny, da Wam się w tej krainie, co źródłami
Wisły słynie.

Powiat częstochowski
- przyjedź, poznaj, pokochaj.

Powiat gliwicki – jedyne takie miejsce na ziemi
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POWIAT BIELSKI
owiat bielski o powierzchni 457 km leży
w południowej części województwa śląskiego, na pograniczu Śląska i Małopolski.
Zamieszkuje go 148 tys. ludności. W skład
powiatu wchodzi 10 gmin: Szczyrk, CzechowiceDziedzice, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice. W gospodarce dominuje przemysł, turystyka i rolnictwo.
Powiat charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Północne krańce wchodzące w skład Kotliny Oświęcimskiej, pełne pagórków i stawów rybnych, przechodzą we wzgórza Pogórza Śląskiego,
a dalej w pasma górskie Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego, oddzielone Bramą Wilkowicką. Osobliwością Beskidu Małego jest malowniczy przełom
Soły, ze sztucznym zbiornikiem wodnym z zaporą
w Porąbce. Najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego:
Klimczok i Skrzyczne górują nad Szczyrkiem – drugą po Zakopanem stolicą sportów zimowych w Polsce, gdzie znajduje się około 50 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, 4 skocznie

P

narciarskie, kolejka linowa na Skrzyczne, ponad
30 wyciągów, snowpark, liczne wypożyczalnie,
szkółki narciarskie oraz bogata baza noclegowa
i gastronomiczna. Na obszarze gminy Jaworze,
na Salmopolu i w rejonie Magurki istnieje też możliwość uprawiania narciarstwa biegowego.
Latem turyści mają do dyspozycji około
200 km znakowanych szlaków turystycznych
oraz 110 km tras rowerowych zlokalizowanych
głównie na terenie Szczyrku, Jaworza i Jasienicy.
Miłośników sportów wodnych i wędkowania przyciągają malowniczo położone jeziora zaporowe na
Sole oraz przystanie kajakowe w CzechowicachDziedzicach i Kaniowie. Atrakcją jest możliwość jazdy konnej oraz nauka latania na paralotniach w rejonie Skrzycznego.

Walory klimatyczne oraz jodowo-bromowe
wody gminy Jaworze są wykorzystywane w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym przy
leczeniu chorób płuc, alergii, schorzeń układu narządów ruchu. Zdrowotnymi właściwościami mikroklimatu szczyci się także Bystra. Atrakcyjności
dodają terenom liczne dobra kultury, będące
świadectwem historii i tradycji poszczególnych
gmin.
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POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
Dąbrowa Zielona – Kościół pw. św. Jakuba, fot. P. Kras

Janów – Dworek – muzeum Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku, fot. K. Pierzgalski

Kamienica Polska – Basen przy Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji, fot. M. Kuroń

Konopiska – Pole golfowe, fot. P. Kras

Przyrów - Park Krajobrazowy
„Stawki”, fot. K. Pierzgalski

owiat częstochowski jest największym powiatem w województwie śląskim i jednym z największych w kraju: powierzchnia
1519 km kw. stanowi 12,4 proc. całego
województwa śląskiego. Średnia powierzchnia gmin w powiecie
wynosi 95 km kw. Podzielony
jest na 16 jednostek administracyjnych, które obejmują
dwie gminy miejsko-wiejskie:
Blachownia i Koniecpol oraz
czternaście gmin wiejskich: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice (największa – 148 km kw.), Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów,
Mykanów, Olsztyn, Poczesna,
Przyrów, Rędziny, Starcza (najmniejsza – 20 km kw.).

P
Blachownia – Zalew, fot. K. Pierzgalski

Olsztyn - Ruiny zamku z XIV, fot. K. Pierzgalski
Koniecpol
– centrum miasta, fot. P. Kras

Kłomnice – Pałac w Nieznanicach, obecnie hotel i restauracja, fot. P. Kras

120

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Poczesna - Trasa DK 1 przecinająca gminę, fot. K. Pierzgalski

Mstów - kompleks zabytkowych stodół, fot. P. Kras

Lelów - Chasydzi podczas corocznej
pielgrzymki do grobu cadyka Dawida
Biedermana zwanego Lelowerem,
fot. P. Kras

Starcza - Kościół pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej, fot. M. Kuroń

Szybowcowe Mistrzostwa Polski na lotnisku
w Rudnikach – Rędziny, fot. P. Kras

Powiat częstochowski w znacznej części obejmuje tereny Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, jednak i poza jej granicami ma wiele do pokazania i zaoferowania zarówno turystom, jak i inwestorom. Na naszym terenie odnaleźć można bowiem szereg zabytków architektonicznych, niezwykłą przyrodę i zróżnicowany
krajobraz ze skalnymi wzgórzami i tajemniczymi jaskiniami, a także sprzyjające warunki do prowadzenia działalności w różnych
dziedzinach gospodarki. Zaplecze hotelowo-gastronomiczne,
a zwłaszcza prężnie rozwijająca się w ostatnich latach agroturystyka, zaspokoją gusta wszystkich gości, niezależnie od zasobności ich portfeli.
Warto więc do nas przyjechać i zostać na dłużej.
Mykanów - Grób Edwarda Reszke
- światowej sławy śpiewka operowego na cmentarzu w Borownie,
fot. P. Kras

Kruszyna - Stadnina koni
w Widzowie, fot. P. Kras
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POWIAT
KŁOBUCKI

Starostwo Powiatowe
w Kłobucku

POWIAT
LUBLINIECKI

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu

POWIAT
MIKOŁOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Mikołowie

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

tel. 034 310 95 00
fax 034 310 95 07
starostwo@klobuck.pl
www.powiatklobucki.pl

tel. 034 351 05 05
fax 034 351 05 11
sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

tel. 032 324 81 00
fax 032 324 81 32
kancelaria@powiat.mikolow.pl
www.sip.mikolow.pl
starosta: Henryk Jaroszek

starosta: Joachim Smyła

starosta : Stanisław Garncarek

Powiat mikołowski jest spokojnym zakątkiem Górnego Śląska pomiędzy gwarnymi ośrodkami przemysłowymi i terenami wypoczynkowymi Beskidów.

Powiat kłobucki – rozwój w zgodzie z naturą.
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POWIAT
MYSZKOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Myszkowie

POWIAT
PSZCZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Pszczynie

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu

ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz

tel. 034 315 91 00
fax 034 315 91 60
starosta.smy@powiatypolskie.pl
www.powiatmyszkowski.pl

tel. 032 449 23 00
fax 032 449 23 45
powiat@powiat.pszczyna.pl
www.powiat.pszczyna.pl

tel. 032 415 44 08
fax 032 418 14 04
starosta@powiatraciborski.pl
www.powiatraciborski.pl
Starosta: Adam Hajduk

starosta: Józef Tetla

starosta: Marian Wróbel

Powiat raciborski – Zielona Oaza Kultur!

Miejsce ludzi pozytywnie myślących, energicznych,
otwartych na świat. Powiat gdzie warto żyć, inwestować i odpoczywać.

POWIAT
RYBNICKI

Starostwo Powiatowe
w Rybniku
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POWIAT
TARNOGÓRSKI

Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach

POWIAT
WODZISŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim

ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik

ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry

ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

tel. 032 422 83 00
fax 032 422 86 58
kancelaria@starostwo.rybnik.pl
www.starostwo.rybnik.pl

tel. 032 381 37 11
fax 032 381 37 27
promocja@tarnogorski.pl
www.powiat.tarnogorski.pl

tel. 032 453 97 10
fax 032 453 97 12
starostwo@powiatwodzislawski.pl
www.powiatwodzislawski.pl

starosta: Damian Mrowiec

POWIAT
ZAWIERCIAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Zawierciu

starosta: Józef Korpak

starosta: Jerzy Rosół

Powiat tarnogórski
– ziemia śląskich gwarków i magnatów.

Powiat wodzisławski miejsce ludzi spokojnych
o swoją przyszłość.

POWIAT
ŻYWIECKI

Starostwo Powiatowe
w Żywcu

BIELSKO-BIAŁA

Urząd Miasta
w Bielsku-Białej

ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

ul. Krasińskiego 13
34-300 Żywiec

pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. 032 671 07 10
fax 032 672 19 71
urzad@zawiercie.powiat.pl
www.zawiercie.powiat.pl

tel. 033 861 24 24
fax 033 861 46 23
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.starostwo.zywiec.pl

tel. 033 497 14 97
fax 033 497 17 82
um@um.bielsko.pl
www.um.bielsko.pl

starosta: Ryszard Mach

starosta: Andrzej Zieliński

Powiat zawierciański. Witamy w Edenie!

Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak
matka.
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POWIAT
RACIBORSKI

prezydent: Jacek Krywult

Bielsko-Biała – przeżyj dwa razy więcej!
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BYTOM

Urząd Miasta
w Bytomiu

CHORZÓW

Urząd Miasta
w Chorzowie

Urząd Miasta
w Częstochowie

ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

ul. Rynek 1
41-500 Chorzów

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 032 281 20 51
fax 032 281 58 75
um@um.bytom.pl
www.bytom.pl

tel. 032 241 12 61
fax 032 241 24 59
urzad@chorzow.um.gov.pl
www.chorzow.um.gov.pl

tel. 034 370 71 00
fax 034 370 71 70
info@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl
prezydent: Tadeusz Wrona

prezydent: Marek Kopel

prezydent: Piotr Koj

„Częstochowa to dobre miasto”
Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II.

Bytom Cię Lubi.

DĄBROWA
GÓRNICZA

CZĘSTOCHOWA

Urząd Miasta
w Dąbrowie Górniczej

GLIWICE

Urząd Miasta
w Gliwicach

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Urząd Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Górnicza 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. 032 295 67 00
fax 032 262 50 32
um@dabrowa-gornicza.pl
www.idabrowa.pl

tel. 032 231 30 42
fax 032 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.um.gliwice.pl

tel. 032 478 51 00
fax 032 471 70 70
miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

prezydent: Zbigniew Podraza

prezydent: Zygmunt Frankiewicz

Dębowy Świat. Czas na Dąbrowę.

Stare miasto. Nowy świat.

prezydent: Marian Janecki

POWIAT MIKOŁOWSKI

iczący ponad 90 tys. mieszkańców powiat mikołowski prowadzi swoje działania od 1 stycznia 1999 roku. Jego obszar zajmuje
232 km kw., a tworzy go pięć gmin: Mikołów (79 km kw.), Wyry (35 km kw.), Łaziska Górne (20 km kw.), Ornontowice (15 km kw.) oraz
największe powierzchniowo miasto Orzesze
(83 km kw.).
Pomimo bliskości dużych miast, takich jak Katowice, Gliwice czy Ruda Śląska, powiat jest spokojnym zakątkiem w sercu Górnego Śląska, przystankiem pomiędzy gwarnymi ośrodkami przemysłowo-naukowymi oraz terenami wypoczynkowymi Beskidów. Od czasów średniowiecza przez jego

L

tereny przebiegały
uczęszczane trakty handlowe. Dziś powiat leży
w pobliżu szlaków komunikacyjnych wiodących z Krakowa do Wrocławia oraz z Cieszyna
do Warszawy.
Ziemie powiatu mikołowskiego mają piękną
i bogatą przeszłość. Tutejszą kulturę ukształtowały wpływy różnych
kręgów cywilizacyjnych,
które zbudowały rozpowszechnione na obszarze powiatu tradycje
rzemieślnicze i handlowe. Niewysokie domy,
kościoły, przydrożne kapliczki, unikalna dzięki swej
różnorodności przyroda –
wszystko to urzeka i inspiruje
swoim pięknem.
Powiat posiada przemysł, ale
również rozległe tereny rolnicze
i leśne. Dużo uwagi poświęca się
rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, inwestycjom w za-

kresie budownictwa mieszkaniowego, turystyki,
sportu i rekreacji, a także ochronie środowiska naturalnego.
Samorząd powiatu mikołowskiego, otwarty na
pojawiające się możliwości rozwoju, aktywnie
działa w wielu dziedzinach, inwestując zarówno
w infrastrukturę, jak i w kapitał ludzki. Powiat mikołowski, jako wspólnota pięciu gmin, skutecznie
działa na rzecz wspólnego dobra ich mieszkańców.
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POWIAT RACIBORSKI
Mieszkańcy powiatu starannie kultywują
tradycje. Specyficzną ceremonią o charakterze religijno-ludowym jest błagalna procesja konna,
organizowana między innymi w Pietrowicach
Wielkich w drugi dzień świąt Wielkanocy. Mieszkańcy regionu licznie uczestniczą w wielu imprezach artystycznych i sportowych, z których od kilkunastu lat największą jest raciborski memoriał pamięci strażaków poległych w 1992 roku podczas
gaszenia jednego z największych w Europie pożarów lasów wokół Kuźni Raciborskiej. Dużym zainteresowaniem cieszą się też kolejne edycje trzydniowego Wielkiego Festynu Majowego w Nędzy.
Ziemia raciborska zachwyca różnorodnością.
Harmonijnie współistnieją tu przemysł i rozwinięte
rolnictwo, którego wyróżnikami są pracowitość

południowo-zachodniej
części województwa śląskiego, nad Odrą, u wrót
Bramy Morawskiej, na
powierzchni 544 km kw. rozpościera
się powiat raciborski. W skład powiatu raciborskiego wchodzi osiem gmin,
z których trzy graniczą bezpośrednio
z Republiką Czeską.
Powiat raciborski to „zielone płuca” Śląska.
Każdego zachwycą urokliwe krajobrazy leśne i dbałość o środowisko naturalne. Tu krzyżują się wpływy różnych kultur: czeskiej, niemieckiej, polskiej,
morawskiej, śląskiej czy żydowskiej, a na atrakcyjność turystyczną wpływa przygraniczne położenie. Ziemia raciborska obfituje w oryginalne znaleziska archeologiczne, świadczące o pradawnym
osadnictwie na tych terenach, jak choćby we wsi
Maków, gdzie odkryto ślady człowieka ze starszej
epoki kamiennej. Godne uwagi są obiekty o dużej
wartości kulturowej: zespoły zamkowe i pałacowo-dworskie, kościoły i zespoły sakralne, obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej. W granicach powiatu znajduje się też wiele miejsc zachwycających swą oryginalną przyrodą: Park
Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, jeden z największych w Polsce rezerwatów przyrody – „Łężczok” oraz utworzony w pradolinie górnej Odry ogród botaniczny
w Raciborzu pod nazwą Arboretum Bramy Morawskiej.
Atrakcją Raciborszczyzny są malowniczo usytuowane trasy rowerowe, które poza walorami
sportowymi dostarczają bogatej wiedzy historycznej, przyrodniczej i geograficznej. Uprawianiu
turystyki, sprzyja dobrze rozwinięta baza hotelowo-gastronomiczna powiatu, oferująca optymalne warunki do jednodniowych wypadów krajoznawczych do Czech.

W
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i wysoka kultura rolna miejscowej ludności, połączone
z dobrym wyposażeniem gospodarstw
w maszyny i sprzęt
rolniczy. Na terenie
powiatu działa szereg instytucji i organizacji powołanych
w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa i przemian
strukturalnych na wsi.
Powiat raciborski to również przemysł: maszynowy, chemiczny, rolnospożywczy i lekki. Produkty przedsiębiorstw, takich jak: SGL Carbon SA, Raciborska Fabryka Kotłów Rafako SA,
Henkel Polska SA, Fabryka Obrabiarek
Rafamet SA czy Zakłady Przemysłu Cu-

kierniczego Mieszko SA reprezentują wysoki poziom i cieszą się dużym uznaniem w kraju i za granicą. Liczba podmiotów wdrażających i stosujących
metody zarządzania oparte o systemy zapewnienia jakości ISO oraz systemy zarządzania środowiskowego według międzynarodowych norm stawia powiat w ścisłej krajowej czołówce. Racibórz
od kilku lat jest znany z nowatorskich rozwiązań
stosowanych w gminie w zakresie ochrony środowiska. Starostwo Powiatowe w Raciborzu, jako
pierwszy urząd powiatowej administracji samorządowej w Polsce, wdrożyło system zarządzania
jakością ISO w zakresie obsługi klienta, co zostało potwierdzone Certyfikatem Jakości, wydanym
w 2001 roku, a system jakości jest nieustannie
doskonalony.
W powiecie raciborskim komponowali Beethoven, Liszt i Mendelssohn, a lata młodości spędzał
Joseph von Eichendorff – romantyk niemiecki. Tu
przetrwały stare średniowieczne twierdze, pałace szlacheckie czy barokowe kościoły. Tu działa także najstarsza polska kuźnia z 1702 roku i tu spotkać można najstarszą „raciborzankę”, DżetAmonet-ius-anch (mumia Egipcjanki), która urodziła się w IX wieku p.n.e. Na ziemi raciborskiej spisano najstarsze polskie zdanie „Gorze szo nam stało”, o prawie 30 lat wcześniejsze od pochodzącej
z 1270 roku zapiski w słynnej Księdze
Henrykowskiej i to stąd wywodzą się
kluski śląskie. Tu polował cesarz Wilhelm II, i tu znajduje się unikalna w skali europejskiej ekspozycja jedenastu
zdobionych trumien i sarkofagów. Tu
także działa stacja sejsmologiczna
oraz przyprawiająca o dreszcze ekspozycja dawnych technik dentystycznych.
Piękno tej
ziemi, bogate
tradycje, symbole historii
i wielowiekowej
kultury oraz
otwartość jej
mieszkańców to
gwarancja przyjemnego i udanego pobytu.

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
JAWORZNO

Urząd Miasta
w Jaworznie

KATOWICE

Urząd Miasta
w Katowicach

MYSŁOWICE

Urząd Miasta
w Mysłowicach

ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno

ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

tel. 032 618 15 00
fax 032 618 15 01
jaworzno@um.jaworzno.pl
www.jaworzno.pl

tel. 032 259 39 09
fax 032 253 79 84
urzad_miasta@um.katowice.pl
www.katowice.eu

tel. 032 317 11 00
fax 032 222 25 65
um@myslowice.pl
www.myslowice.pl

prezydent: Paweł Silbert

prezydent: Piotr Uszok

prezydent: Grzegorz Osyra

Jaworzno – aktywne miasto!

Katowice – miasto wielkich wydarzeń.

Mysłowice... dobrze brzmiące.

PIEKARY ŚLĄSKIE

Urząd Miasta
w Piekarach Śląskich

RUDA ŚLĄSKA

Urząd Miasta
w Rudzie Śląskiej

RYBNIK

Urząd Miasta
w Rybniku

ul. Bytomska 84
41-947 Piekary Śląskie

Plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

tel. 032 287 10 59
fax 032 393 94 11
um@piekary.pl
www.piekary.pl

tel. 032 248 62 81
fax 032 248 73 48
media@ruda-sl.pl
www.ruda-sl.pl

tel. 032 439 20 00
fax 032 422 41 24
rybnik@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl

prezydent: Stanisław Korfanty

prezydent: Andrzej Stania

prezydent: Adam Fudali

Piekary Śląskie – miasto z perspektywami.

Przed Rudą Śląską otwiera się przyszłość…

Rybnik – miasto z ikrą.

SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE

Urząd Miasta
w Siemianowicach Śląskich

SOSNOWIEC

Urząd Miasta
w Sosnowcu

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Urząd Miasta
w Świętochłowicach

ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

tel. 032 760 52 00
fax 032 760 52 80
ratusz@um.siemianowice.pl
www.um.siemianowice.pl

tel. 032 296 06 00
fax 032 296 06 05
um@um.sosnowiec.pl
www.um.sosnowiec.pl

tel. 032 349 18 00
fax 032 349 18 12
um@swietochlowice.pl
www.swietochlowice.pl

prezydent: Jacek Guzy

prezydent: Kazimierz Górski

Miasto sportu i rekreacji, przyjazne inwestorom.

Sosnowiec – łączy.

prezydent: Eugeniusz Moś
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ŚWIĘTOCHŁOWICE

więtochłowice to miasto usytuowane w sercu 2,5-milionowej Metropolii Górnośląskiej, posiadające największą w Europie gęstość zaludnienia.
Położenie przy Drogowej Trasie Średnicowej Katowice–Gliwice, niewielka odległość od Międzynarodowych Portów Lotniczych „Katowice”, „Kraków” oraz „Ostrawa”, a także bliskość budowanych autostrad: A4 i A1 czynią
z miasta atrakcyjne miejsce inwestycji.
Do wykorzystania jest bez mała 150 ha terenów, które – zgodnie z planem
zagospodarowania miasta – mogą być przeznaczone na inwestycje mieszkaniowe,
handlowe, logistyczne i inne.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką gospodarczą
do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.swietochlowice.pl, gdzie odnajdą
szczegółowe informacje.

Ś
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TYCHY

Urząd Miasta
w Tychach

ZABRZE

Urząd Miasta
w Zabrzu

ŻORY

Urząd Miasta
w Żorach

al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

ul. Powstańców 5-7
41-800 Zabrze

al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

tel. 032 776 33 33
fax 032 776 33 44
poczta@umtychy.pl
www.umtychy.pl

tel. 032 271 15 23
fax 032 271 08 18
umz@um.zabrze.pl
www.um.zabrze.pl

tel. 032 434 82 20
fax 032 435 12 15
umzory@um.zory.pl
www.zory.pl

prezydent: Andrzej Józef Dziuba

prezydent: Małgorzata Mańka-Szulik

prezydent: Waldemar Andrzej Socha

Tychy. Dobre Miejsce.

POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

Prasłowiański gród w Ogrodzieńcu
owiat zawierciański to egzotyczna wyspa
na wzburzonym ocenie mechanicznego ruchu, ludzkiej bieganiny, hałasu i dymu, z jakimi kojarzy się województwo śląskie.
Ta enklawa spokoju wciśnięta jest między trzy
wielkie aglomeracje. Tu, w bliskim sąsiedztwie Katowic, Częstochowy i Krakowa, życie biegnie
własnym – dalekim od wielkomiejskiego zgiełku
– torem. Nie wyznaczają go autobusowe i tramwajowe rozkłady jazdy, lecz rytm natury. O każdej
porze roku urzekają i zaskakują inne elementy krajobrazu: kipiąca, czysta zieleń lata, brązy i żółcie
jesieni, zimowe białe czapy na koronach potężnych
drzew.

P
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Jednak powiat zawierciański to nie
tylko otoczona betonowymi pustyniami oaza, lecz żywe świadectwo dziejów
Ziemi – dostępna wszystkim zmysłom
ilustracja procesów geologicznych i namacalny dowód wyobraźni Stwórcy,
który tutaj postanowił zbliżyć człowieka do raju. Bo czyż nie zasługują na
miano edenu te pofałdowane okolice, nad którymi wznoszą się
fantastyczne, wapienne twory, swoim kształtem podsuwające wyobraźni obrazy
z najpiękniejszych bajek?
Tu każdy krok jest wstępowaniem na
plan realizowanego z rozmachem filmu
o fascynującej jurajskiej prehistorii albo monumentalnej, rycerskiej epopei. Tu na każdym
wiejskim podwórku można znaleźć skamieniały odcisk morskiego żyjątka sprzed tysięcy lat, a pośród
białych skał słychać szczęk oręża pojedynkujących
się rycerzy.
Wszyscy spragnieni rajskich przygód są mile
widziani w tej krainie średniowiecznych zamczysk,
prasłowiańskich osad i gościnnych chat, gdzie wyszukanego jadła i niebiańskich napitków na pewno nie zabraknie.

Na każdym kroku można się
spotkać ze śladami prehistorycznego
dziedzictwa
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

POWIATY:
powiat buski
powiat jędrzejowski
powiat kazimierski
powiat kielecki
powiat konecki
powiat opatowski
powiat ostrowiecki
powiat pińczowski
powiat sandomierski
powiat skarżyski
powiat starachowicki
powiat staszowski
powiat włoszczowski

Edmund Kaczmarek – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, starosta jędrzejowski
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MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU:
Kielce

– Rok jubileuszu ponownego pojawienia się na mapie administracyjnej powiatów zmusza do refleksji.
Z perspektywy tych dziesięciu lat widać, że powierzenie spraw lokalnych samorządowi powiatowemu było
posunięciem dobrym. Samorządy powiatowe udowodniły, że pomimo niedofinansowania potrafią właściwie dbać o najistotniejsze sprawy swoich lokalnych społeczności, budując sprawnie działającą administrację
powiatową, z determinacją walcząc o właściwe zabezpieczenie opieki szpitalnej, odrabiając zapóźnienia
w budowie i remontach dróg lokalnych, z troską zabezpieczając właściwe warunki do nauki i pracy w placówkach oświatowych, dostosowując do standardów europejskich Domy Pomocy Społecznej i Domy Dziecka, a przy tym integrując lokalną społeczność w sensie tożsamości kulturowej i historycznej.
W ten proces aktywizacji lokalnych społeczności pięknie wpisują się powiaty województwa świętokrzyskiego,
które we współpracy z gminami i samorządem wojewódzkim wykorzystują wszystkie możliwości, aby pokazać nasze walory historyczno-przyrodnicze, a przez to zachęcić turystów i inwestorów do odwiedzin
i inwestycji w naszym regionie. Czekają tu na Was ludzie życzliwi, gościnni i otwarci na współpracę.
W imieniu Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego zapraszam do odwiedzenia województwa
świętokrzyskiego i wszystkich trzynastu powiatów.
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POWIAT
BUSKI

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

POWIAT
JĘDRZEJOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie

POWIAT
KAZIMIERSKI

Starostwo Powiatowe
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów

ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

tel. 041 378 30 51
fax 041 378 35 78
starostwo@powiat.busko.pl
www.powiat.busko.pl

tel. 041 386 37 41
fax 041 386 37 42
powiat.tje@jedrzejow.pl
www.jedrzejow.pl

tel. 041 350 23 00
fax 041 350 23 13
starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
www.powiat.kazimierzaw.pl

starosta: Jerzy Kolarz

starosta: Edmund Kaczmarek

starosta: Jan Nowak

Zapraszamy do powiatu buskiego!

Czysta przyroda, bogata historia, życzliwi ludzie.
Powiat jędrzejowski zaprasza!

Przyjazny powiat kazimierski.
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POWIAT
KIELECKI

Starostwo Powiatowe
w Kielcach

s. 130
POWIAT
KONECKI

Starostwo Powiatowe
w Końskim

Starostwo Powiatowe
w Opatowie

Al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce

ul. Staszica 2
26-200 Końskie

ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

tel. 041 342 13 07
fax 041 344 28 25
starostwo@powiat.kielce.pl
www.powiat.kielce.pl

tel. 041 372 41 34
fax 041 372 83 20
starostwo@powiat.konskie.pl
www.powiat.konskie.pl

tel. 015 868 29 71
fax 015 868 29 55
powiat@opatow.pl
www.opatow.pl
starosta: Kazimierz Kotowski

starosta: Andrzej Lenart

starosta: Zenon Janus

Powiat opatowski – kraina pól, lasów i nieodkrytych możliwości otwiera przed Państwem swoje
przestrzenie.

Powiat kielecki – jest takie miejsce w sercu Gór
Świętokrzyskich. Warto tu przyjechać, warto tu
odpocząć, warto tu zainwestować.

POWIAT
OSTROWIECKI

POWIAT
OPATOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św.
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POWIAT
PIŃCZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Pińczowie

POWIAT
SANDOMIERSKI

Starostwo Powiatowe
w Sandomierzu

ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

tel. 041 247 66 10
fax 041 247 69 65
starosta.tos@powiatypolskie.pl
www.tos.pl

tel. 041 357 60 01
fax 041 357 60 07
starostwo@pinczow.pl
www.pinczow.pl

tel. 015 644 10 10
fax 015 832 28 29
starostwo@powiat.sandomierz.pl
www.powiat.sandomierz.pl

starosta: Waldemar Marek Paluch

starosta: Andrzej Kozera

starosta: Stanisław Masternak

Powiat pińczowski – sercem Ponidzia.

Sandomierskie – żyć w ogrodzie.
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POWIAT BUSKI
en położony na Ponidziu region posiada niezwykłe walory turystyczne i uzdrowiskowe
oraz malownicze krajobrazy. Atrakcyjność
rolniczego obszaru podnosi jego uzdrowiskowy charakter.
Uzdrowiska Busko-Zdrój i Solec-Zdrój świadczą usługi lecznicze na wysokim, europejskim poziomie. W nowoczesnych sanatoriach, szpitalach
uzdrowiskowych i zakładach przyrodoleczniczych
leczy się schorzenia reumatologiczne, pourazowe
i neurologiczne, dermatologiczne, układu krążenia
i choroby cywilizacyjne.

T

Powiat buski, słynący z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej, posiada cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe, dzięki czemu większą część
powiatu objęto prawną ochroną przyrody. Tu znajduje się Nadnidziański Park Krajobrazowy i Szaniecki Park Krajobrazowy
oraz piękne rezerwaty przyrody.
Miłośnikom natury i kameralnych Siedziba Starostwa Powiatowego
form wypoczynku powiat oferuje wiele w Busku-Zdroju,
możliwości spędzenia urlopu w gospo- fot. Tadeusz Sempioł
darstwach agroturystycznych, wśród
lasów, łąk i stawów oraz dobre warunki do kajakowej czy samochodowej, jak również szerouprawiania turystyki pieszej, konnej, rowerowej, ką bazę noclegową i gastronomiczną.
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POWIAT JĘDRZEJOWSKI
owiat jędrzejowski, położony w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy, obejmuje
swym zasięgiem obszar 1256 km kw. i zamieszkiwany jest przez około 93 tys. osób. Powiat
obejmuje dziewięć gmin: Jędrzejów, Małogoszcz,
Sędziszów, Imielno, Wodzisław, Sobków, Słupię, Nagłowice i Oksę. Siedzibą powiatu jest miasto Jędrzejów. Prawami miejskimi legitymują się jeszcze
Małogoszcz i Sędziszów. Powiat jędrzejowski to region o wyjątkowo bogatej przeszłości historycznej
i kulturowej oraz o urzekającym krajobrazie.

P

Tereny powiatu jędrzejowskiego stanowią jeden z najstarszych ośrodków osadniczych w Małopolsce, którego historia sięga
kilku tysięcy lat wstecz. W okolicach Sobkowa zlokalizowano wiele stanowisk archeologicznych, zwłaszcza z okresu kultury łużyckiej. Natomiast znaleziska archeologiczne z okolic Nagłowic świadczą o docieraniu
tu wpływów rzymskich.
Ziemia jędrzejowska ma piękną tradycję,
ściśle związaną z historią Polski. Bogata przeszłość tej ziemi to także działalność wielu wybitnych ludzi związanych z regionem jędrzejowskim. Wśród najważniejszych postaci należy wymienić: bł. Wincentego Kadłubka, Mikołaja Reja
z Nagłowic, Jana Chryzostoma Paska, księdza Stanisława Konarskiego.
Współcześnie powiat jędrzejowski to przede wszystkim
region o charakterze rolniczym. Uprawa roli i hodowla pozostają podstawą
gospodarki dla wielu
gmin powiatu, co sprzyja przetwórstwu rolno-spożywczemu.
Dodatkowym
atutem jest

Klasztor cystersów
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Ciuchcia Expres Ponidzie

bliskie sąsiedztwo z gminami specjalizującymi się
w produkcji owocowo-warzywnej. Dobrze rozwinięta jest także hodowla drobiu i trzody chlewnej.
Coraz częstszą formą działalności jest agroturystyka, która ze względu na ekologiczne walory regionu, takie jak: czysta woda, świeże powietrze, różnorodność krajobrazów oraz piękno przyrody, staje się coraz bardziej popularna. Właściciele gospodarstw oferują atrakcyjne warunki i bogaty wachlarz zróżnicowanych atrakcji, takich jak:
zaplecze sportowe, wydzielone place zabaw, możliwość jazdy konnej, grillowania, a tereny zachęcają do wędkowania, grzybobrania i polowań. Większość gospodarstw proponuje własną wiejską, tradycyjną kuchnię, opartą o produkty naturalne.
Rzesze turystów z całej Polski przyciągają też
obiekty zabytkowe powiatu, przede wszystkim Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, które posiada trzecią co do wielkości na świecie kolekcję
zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych oraz archiopactwo oo. cystersów w Jędrzejowie, powstałe w XII wieku jako pierwszy
w Polsce klasztor cysterski. W kościele klasztornym zachowały się XVIII-wieczne organy o niepowtarzalnym brzmieniu, z unikalnymi rozwiązaniami technicznymi. Latem odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
z udziałem światowej sławy artystów. Dużą atrakcją turystyczną jest zabytkowa kolejka wąskotorowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”. Jej trasa wiedzie przez urokliwe Ponidzie, z Jędrzejowa do Umianowic pod Pińczowem. W regionie warto odwiedzić też: muzeum dworek Reja w Nagłowicach, zamek rycerski w Sobkowie, zespoły dworsko-parkowe i kościoły parafialne.
Przez powiat jędrzejowski biegną ważne szlaki komunikacji samochodowej i kolejowej: droga międzynarodowa E7 oraz krajowa nr 78, a także linie
kolejowe łączące Warszawę z Krakowem, Katowicami i Częstochową oraz linia szerokotorowa,
stanowiąca bezpośrednie połączenie ze wschodem
Europy. Tak korzystna lokalizacja i bliskość dużych
aglomeracji miejskich, zwłaszcza kieleckiej, krakowskiej i katowickiej, to atuty, czyniące powiat
miejscem atrakcyjnym nie tylko dla turystów, lecz
także dla potencjalnych inwestorów, którym samorządy lokalne stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju.
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POWIAT OPATOWSKI
Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie

owiat opatowski bogaty w piękną architekturę, krajobrazy i wyjątkowe miejsca zaprasza dziś do siebie. Ruiny zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe, kolegiata św. Marcina oraz Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie przeniosą Państwa w czasy, kiedy Ziemię Opatowską przemierzali
templariusze, a piwnice wypełniały dobra świadczące o bogactwie tutejszych
gospodarzy. Szlaki najstarszych w Europie Gór Świętokrzyskich zachęcą do spacerów, zaś meandry rzek Koprzywianka i Opatówka ukoją spokojem i zachwycą malowniczymi widokami. Jestem przekonany, że powiat opatowski, który łączy w sobie tradycję i współczesne wzorce, wzbudzi u Państwa pozytywne emocje – zachęca do odwiedzenia terenów powiatu starosta opatowski i prezes zarządu Związku Powiatów Polskich Kazimierz Kotowski.

P

Powiat opatowski jest malowniczo położoną
krainą między Górami Świętokrzyskimi a doliną Wisły. Charakterystyczną cechą krajobrazu ziemi opatowskiej są łagodnie
pofałdowane wzgóRuiny zamku „Krz
yżtopór” w Ujeź
rza. Na takie ukształdzie
towanie terenu
wpłynął less, który na
skutek działania wiatru podczas cofania się lodowca
pokrył twarde skały paleozoiczne. Ta lessowa pokrywa o grubości nawet do 15 metrów okazała się bardzo urodzajną glebą dla roślinności, która do dziś przyozdabia liczne wzgórza, doliny, wąwozy i jary dzikimi
zagajnikami bądź rzadko spotykaną w Polsce roślinnością kserotermiczną. Takie warunki sprzyjały uprawie pól, które od czasów starożytnych po współczesne
są nieodłącznym elementem tutejszego krajobrazu
Jednym z najpiękniejszych terenów powiatu jest
dolina Wisły. Mocno rzeźbiony i urozmaicony malowniczymi plażami i skarpami obszar jest miejscem
idealnym do rekreacji i odpoczynku.
Bogata historia ziemi opatowskiej pozostawiła
po sobie wiele śladów architektonicznych, między innymi monumentalne ruiny zamków i liczne kościoły.
Natomiast wydarzenia ważne dla regionu i całego kraju stały się ważnym elementem miejscowej tradycji.
Świadectwem niegdysiejszej świetności ziemi opatowskiej są liczne zabytki, często unikatowe w skali
Kolegiata pw. św. Marcina z Tours
kraju.
Opatów słynie z tego, iż nie tylko na powierzchni jest atrakcyjny turystycznie. Liczne, połączone ze sobą piwnice kupieckie dały początek kilkusetmetrowej
Podziemnej
Trasie Turystycznej, która stała się
wizytówką regionu.

kie jesienią
Góry Świętokrzys
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POWIAT
SKARŻYSKI

Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej

POWIAT
STARACHOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

POWIAT
STASZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Staszowie

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. dr Wł. Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów

tel. 041 395 30 09
fax 041 252 40 01
starostwo@skarzysko.powiat.pl
www.skarzysko.powiat.pl

tel. 041 276 09 00
fax 041 276 09 02
starostwo@powiat.starachowice.pl
www.powiat.starachowice.pl

tel. 015 864 27 65
fax 015 864 22 11
powiat@staszow.upow.gov.pl
www.staszowski.eu
starosta: Romuald Garczewski

starosta : Jerzy Żmijewski

starosta: Andrzej Matynia

Powiat skarżyski wszystkim bliski – tu odpoczniesz w zaciszu lasów, wśród unikalnej przyrody
i tradycyjnej gościnności.

Kraina turystyki i aktywnego wypoczynku wśród
licznych zabytków, pachnących lasów, czystych
akwenów i wspaniałych rezerwatów przyrody.

s. 133

POWIAT
WŁOSZCZOWSKI

Starostwo Powiatowe
we Włoszczowie

s. 134

KIELCE

Urząd Miasta
w Kielcach

ul.Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa

Rynek 1
25-303 Kielce

tel. 041 394 49 50
fax 041 394 49 50
prom@powiat-wloszczowa.pl
www.powiat-wloszczowa.pl

tel. 041 367 60 00
fax 041 344 27 63
opinie@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl

starosta: Ryszard Maciejczyk

prezydent: Wojciech Lubawski

Powiat włoszczowski to idealny region do wypoczynku i inwestowania-dowodem tego są: ZPUE,
Effector, OSM Włoszczowa.

Kielce – dodaj do ulubionych.

Magazyn pilnie
poszukiwany
www.magazynvip.pl

POWIAT PIŃCZOWSKI
istoria powiatu pińczowskiego zaczęła się
w 1867 roku. Leżący na południu guberni
kieleckiej powiat tworzyły 2 miasta: Pińczów i Działoszyce, 4 osady oraz 22 gminy, a zamieszkiwało go około 73 tys. mieszkańców.
Pierwszym starostą był Rosjanin Michaił Annekow.
Powstały przed dziesięcioma laty powiat,
tworzony przez gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota, obejmuje obszar 611 km kw.,
zamieszkuje go około 42 tys. mieszkańców. Pierwszym starostą samorządowego powiatu, pełniącym
funkcję do dziś, jest Andrzej Kozera.
Pod względem geograficznym powiat leży
w centrum Ponidzia. Różnorodność form geologicznych, w tym unikalność krasu gipsowego, śródlądowa delta Nidy, naturalne krajobrazy, dogodne
warunki klimatyczne, bogata przeszłość kulturowa (w Bronocicach leżących opodal
Działoszyc,
znaleziono najstarszy na
świecie do-

H
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wód stosowania trakcji kołowej) spowodowały objęcie ponad
90 proc. powierzchni powiatu
ochroną prawną w ramach sieci Natura 2000 oraz Zespołu
Parków Krajobrazowych Ponidzia.
Powiat ma rolniczo-przemysłowy charakter. Być może
wykształcone na podłożu lessowym czarnoziemy, a także „kredowe” rędziny były magnesem
dla prehistorycznych rolników
– ludu celtyckiego, którego znaczące ślady odkryto w miejscowości Pełczyska k. Złotej. Ponad 70 proc. powierzchni jest wykorzystywana rolniczo. Poza
uprawami zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych
i tytoniu, rolnicy specjalizują się w uprawie gruntowej warzyw oraz ziół, a 186 atestowanych gospodarstw ekologicznych stawia region w czołówce
rolnictwa ekologicznego.
Zakłady gipsowe, powstałe w latach 50.
XX wieku, rozwijające się w oparciu o największe
złoża gipsu w Europie dają dziś ponad 80 proc. krajowej produkcji gipsu i jego wyrobów, a marki „Dolina Nidy” (Gacki) oraz „Rigips” (Stawiany) znane są szeroko poza granicami kraju.

Rozpoczęta przez cystersów w X wieku, na potrzeby budowy Jędrzejowa, przemysłowa eksploatacja wapienia zwanego pińczakiem trwa do
dziś. Dzięki Gucciemu „pińczak” zdobi Kraków, którego akt lokacyjny wystawiono w 1257 roku w podpińczowskiej Koperni.
Znaczącym towarem eksportowym są araby
ze Stadniny Koni Michałów, dzięki którym wiele osób
na świecie wie gdzie leży Polska, świętokrzyskie,
Ziemia Pińczowska.
Przystrojona meandrami Nidy, bogata w liczne zabytki, wyzłocona zbożem i pachnąca miętą Ziemia Pińczowska zaprasza wszystkich gości.
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POWIAT SKARŻYSKI
„Bukowa Góra” - gmina Łączna

„Kamieniołom Kopulak” w Suchedniowie
owiat skarżyski o powierzchni 395 km kw.
nie posiada tradycji powiatowych. Jednak
od dziesięciu lat niestrudzenie buduje
swoją historię, zachowując tożsamość i pielęgnując odrębność kulturową. Główną dewizą samorządu powiatu skarżyskiego jest wszechstronny
rozwój, zarówno powiatu, jak i jego mieszkańców.
Modernizacja dróg, rozbudowa szpitala powiatowego, budowa nowych obiektów sportowych
to tylko niektóre z priorytetowych zadań realizowanych przez samorząd lokalny. Efekty tych działań są widoczne. 56 ze 184 km dróg zostało już
zmodernizowanych, a kolejne remonty zaplanowano
na lata 2009–2013. Od czterech lat w Suchedniowie prężnie działa nowa hala sportowo-rehabilitacyjna, wybudowana między innymi z pieniędzy
powiatu. Rozpoczęto procedury związane z budową
nowej sali gimnastycznej przy I LO w SkarżyskuKamiennej. W 2008 roku w szpitalu powiatowym
zakończono budowę nowoczesnego bloku operacyjnego o europejskich standardach. Samorząd planuje też stworzyć dogodniejsze warunki osobom
starszym, wymagającym opieki poprzez utworzenie dodatkowych ośrodków pomocy społecznej.
Pięć gmin powiatu: Bliżyn, Łączna, SkarżyskoKamienna, Skarżysko Kościelne, Suchedniów tworzy teren wymarzony dla turysty. Dolina rzeki Kamiennej, ogromne obszary leśne i bliskość Gór Świętokrzyskich to jego turystyczne atuty. Malownicze krajobrazy z unikatową przyrodą zachowaną
w rezerwatach przyrody: Świnia Góra, Dalejów,
Ciechostowice i Parki Krajobrazowe: Sieradowicki i Suchedniowsko-Oblęgorski oraz czyste zbiorniki wodne i ośrodki rekreacyjne z bogatą bazą noclegowo-gastronomiczną gwarantują odpoczynek

P

i niecodzienne doznania estetyczne. Przez najciekawsze miejsca powiatu skarżyskiego przebiegają liczne piesze i rowerowe szlaki turystyczne oraz
fragment Międzynarodowego Szlaku Rowerowego „Lwów–Berlin”. Na amatorów jazdy konnej czekają stadniny koni.
Powiat skarżyski to również jedno z niewielu
miejsc, gdzie można zetknąć się z bogatą twórczością rzemiosła artystycznego: tkactwem, garncarstwem, ikonografią, malarstwem, rzeźbiarstwem, hafciarstwem, wyrobem mebli i zabawek
drewnianych. Nasi rękodzielnicy posiadają tradycyjne warsztaty, które chętnie udostępniają turystom korzystającym z wypoczynku agroturystycznego. W ostatnich latach równie mocno rozwinęła się i zakorzeniła w powiecie skarżyskim sztuka fotografii plenerowej.
Ziemia skarżyska to także miejsce pielgrzymek
kultu maryjnego do tutejszego Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które jest wierną repliPiknik Archeologiczny RYDNO
na terenie Rezerwatu Rydno

„Brama Piekła” - gmina Bliżyn
ką Ostrej Bramy w Wilnie z kopią cudownego obrazu, ukoronowanego papieskimi koronami.
Spośród atrakcji turystycznych na szczególną uwagę zasługuje zabytek kultury klasy europejskiej, jakim jest rezerwat archeologiczny Rydno, gdzie odnaleziono ślady obozowisk łowców jeleni kultury magdaleńskiej z pracowniami narzędzi
kamiennych. Na jego obszarze zostały też udokumentowane paleolityczne kopalnie czerwonych
barwników hematytowych. Co roku na terenie tego
rezerwatu odbywa się Piknik Archeologiczny Rydno, podczas którego można przenieść się w czasy paleolityczne i zasmakować życia ówczesnych
osadników.
Odwiedzając powiat skarżyski warto zobaczyć
także: Muzeum im. Orła Białego z jedną z największych w kraju kolekcji militariów, w tym bogatymi zbiorami związanymi z działaniami partyzanckimi prowadzonymi na tym terenie; pozostałości wielkiego pieca hutniczego z przełomu XVIII
i XIX wieku; neogotycki kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego z 1923 roku; drewniany zabytkowy kościół pw. św. Józefa z 1928 roku (obok
kościoła pomnik upamiętniający wizyty poety Leopolda Staffa); cmentarz rzymskokatolicki z około 1885 roku; cmentarz żydowski z przełomu XIX
i XX wieku, obejmujący prawie sto nagrobków,
z których najwcześniejszy pochodzi prawdopodobnie
z 1915 roku; drewniany kościół św. Zofii w Bliżynie; neogotycki zameczek w Bliżynie (obecnie
siedziba gminnego ośrodka kultury); zabytkowy
Wiejski Dom Kultury w Mostkach z figurką św. Floriana oraz liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła
z 1758 roku i zabytkowy cmentarz w Suchedniowie.
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WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
POWIATY:
powiat bartoszycki
powiat braniewski
powiat działdowski
powiat elbląski
powiat ełcki
powiat giżycki
powiat gołdapski
powiat iławski
powiat kętrzyński

powiat lidzbarski
powiat mrągowski
powiat nidzicki
powiat nowomiejski
powiat olecki
powiat olsztyński
powiat ostródzki
powiat piski
powiat szczycieński
powiat węgorzewski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Elbląg
Olsztyn

– Po dekadzie zasadność istnienia powiatów nie budzi wątpliwości. Mimo rozdźwięku między skalą zadań,
a możliwościami ich finansowania powiaty przebyły długą drogę ku poprawie jakości. Zanotowaliśmy wielką przebudowę sieci naszych szkół i dostosowaliśmy je do potrzeb rynku pracy. Dziś potrafią one sprostać konkurencji
z dużych ośrodków miejskich. Szpitale powiatowe na tle innych placówek w kraju plasują się w czołówce rankingów jakości leczenia i prezentują się „zdrowo” pod względem ekonomicznym. Cieszy postęp w opiece nad dziećmi
pozbawionymi szans na miłość w rodzinach. Rezultaty: coraz mniej dzieci w domach dziecka, a więcej w opiece zastępczej. Myśląc o drogach powiatowych czujemy niedosyt. Pieniędzy starczało na niewielkie inwestycje. Cieszy
za to systematyczny spadek bezrobocia, choć byłby on wyraźniejszy, gdyby powiaty miały większe możliwości pobudzania rozwoju gospodarczego. Myślą przewodnią wielu przedsięwzięć była odbudowa tożsamości krain historycznych naszego regionu. Z dobrym skutkiem promocyjnym. Przez lata zapewniliśmy mieszkańcom fachową obsługę. Dziś wiele starostw ma prestiżowy Certyfikat Jakości ISO 9001. Powiaty były też prekursorem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nasze kontakty oswoiły nasze społeczności lokalne z rzeczywistością Nowej Europy.
Mirosław Pampuch – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
starosta olsztyński

136

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
POWIAT
BARTOSZYCKI

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach

POWIAT
BRANIEWSKI

Starostwo Powiatowe
w Braniewie

POWIAT
DZIAŁDOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Działdowie

ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

tel. 089 762 17 20
fax 089 762 53 10
starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl
www.powiatbartoszyce.pl

tel. 055 644 02 00
fax 055 644 02 05
starostwo@powiat-braniewo.pl
www.powiat-braniewo.pl

tel. 023 697 59 40
fax 023 697 59 41
sekretariat@dzialdowo.starostwo.gov.pl
www.powiatdzialdowski.pl

starosta: Jan Zbigniew Nadolny

starosta: Leszek Dziąg

starosta: Marian Janicki

Powiat bartoszycki – po polsku, po swojsku.
Wsiadaj na rower, kajak, grzbiet konia i zanurz
się w zielonej krainie bociana!

Powiat braniewski otwarty na świat - miejsce spotkań wielu kultur.

Powiat działdowski – region o ciekawej historii,
niezwykłych walorach krajobrazowych i kulturowych, zachęcający do aktywnego wypoczynku.

POWIAT
ELBLĄSKI

Starostwo Powiatowe
w Elblągu.
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POWIAT
EŁCKI

Starostwo Powiatowe
w Ełku

POWIAT
GIŻYCKI

Starostwo Powiatowe
w Giżycku

ul. Saperów 14a
82-300 Elbląg

ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Al. 1-go Maja 14
11-500 Giżycko

tel. 055 239 49 00
fax 055 232 42 26.
starosta.neb@powiatypolskie.pl
www.powiat.elblag.pl

tel. 087 621 83 00
fax 087 621 83 39
powiat@powiat.elk.pl
www.powiat.elk.pl

tel. 087 428 59 58
fax 087 428 55 06
skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
www.gizycko.starostwo.bip.info.pl

starosta: Sławomir Jezierski

starosta: Krzysztof Piłat

starosta: Wacław Strażewicz

Powiat elbląski przyjazny inwestorom i turystom.

Powiat ełcki – najlepsze strony Mazur.

Kurs na Giżycko!

POWIAT
GOŁDAPSKI

Starostwo Powiatowe
w Gołdapi

Starostwo Powiatowe
w Iławie

POWIAT
KĘTRZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie

ul. Krótka 1
19-500 Gołdap

ul. Gen. W. Andersa 2a
14-200 Iława

Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

tel. 087 615 44 44
fax 087 615 44 45
starostwo.goldapskie@post.pl
www.powiatgoldap.home.pl

tel. 089 649 07 00
fax 089 649 66 00
starostwo@powiat-ilawski.pl
www.powiat-ilawski.pl

tel. 089 751 17 00
fax 089 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
www.starostwo.ketrzyn.pl

starosta: Jarosław Podziewski

POWIAT
BRANIEWSKI
zieje powiatu braniewskiego – części historycznej krainy Warmii – tworzyły różne plemiona i narodowości. Przez wieki
Braniewo, zwane Atenami Północy, było
prężnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym Europy. W XIV wieku członkowstwo Braniewa
w Związku Miast Hanzy przyczyniło się do jego rozwoju gospodarczego. Do dziś w mieście zachowały
się zabytki z tamtego okresu: dawne Liceum Hosianum, Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny Alek-

D

POWIAT
IŁAWSKI

starosta: Maciej Rygielski

starosta: Tadeusz Mordasiewicz

Powiat iławski 3x naj… – najdłuższe jezioro
w Polsce, największa wyspa śródlądowa w Europie, najlepsze miejsca do wypoczynku.

Święta Lipka, Gierłoż i Reszel
– powiat kętrzyński zaprasza!

sandryjskiej, hospicjum dla Fot. Jacek Iwulski
konwertytów, pozostałości
Zamku Biskupiego i dawnej
dzielnicy spichlerzy oraz
największy w Polsce cmentarz wojenny.
We Fromborku, znanym z pobytu Mikołaja Kopernika, godne uwagi są:
Wzgórze Katedralne, Wieża Radziejowskiego z XVII wieku z planetarium, Wieża Kopernika oraz Pałac Biskupi. Warto zwiedzić
klasztor werbistów z Muzeum Misyjnym w Pieniężnie i Skansen Maszyn Rolniczych w Łajsach.

Teren powiatu obfituje w pomniki przyrody
i obszary chronione. Na
Zalewie Wiślanym odbywają się Międzynarodowe
Regaty o Bursztyn Kopernika i Fromborska Jesień, a latem kursują
statki wycieczkowe do
Krynicy Morskiej.
W okresie letnim, od ponad czterdziestu lat,
odbywają się we Fromborku słynne koncerty, Międzynarodowe Festiwale Muzyki Organowe. Na turystów czekają plaże, jeziora i szlak wodny Pasłęki.
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POWIAT
LIDZBARSKI

Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku Warmińskim

POWIAT
MRĄGOWSKI

POWIAT
NIDZICKI

Starostwo Powiatowe
w Mrągowie

Starostwo Powiatowe
w Nidzicy

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

tel. 089 767 79 00
fax 089 767 79 03
sekretarz@powiatlidzbarski.pl
www.powiatlidzbarski.pl

tel. 089 741 01 50
fax 089 741 72 75
starostwo@powiat.mragowo.pl
www.powiat.mragowo.pl

tel. 089 625 32 79
fax 089 625 32 79
starosta.nni@powiatypolskie.pl
www.powiatnidzicki.pl

starosta: Marek Chyl

starosta: Dominik Tarnowski

starosta: Ludwik Ekiert

Piękno Ziemi Lidzbarskiej
– powiat lidzbarski – zaprasza!

Powiat mrągowski – warto tu być!

Brama wjazdowa na Mazury – jest tu to wszystko,
co składa się na udany wypoczynek: piękne krajobrazy, zabytki i bogata baza turystyczna.

s. 138
POWIAT
Starostwo Powiatowe
NOWOMIEJSKI w Nowym Mieście Lubawskim

POWIAT
OLECKI

Starostwo Powiatowe
w Olecku

POWIAT
OLSZTYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko

pl. Bema 5
10-516 Olsztyn

tel. 056 472 42 20
fax 056 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
www.powiat-nowomiejski.pl

tel. 087 520 24 75
fax 087 520 32 19
starostwo@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl

tel. 089 527 21 30
fax 089 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
www.powiat-olsztynski.pl

starosta: Stanisław Czajka

starosta: Stanisław Lucjan Ramotowski

starosta: Mirosław Pampuch

Mały powiat – dużych możliwości!

Kto choć raz zawita do naszej krainy, doświadczy niezapomnianych wrażeń. Przyjedź i zasmakuj w mazurskich przygodach!

Warmia – warto!

s. 139

s. 140

s. 142

POWIAT LIDZBARSKI
eden z ciekawszych powiatów województwa
warmińsko-mazurskiego – powiat lidzbarski – wita wszystkich malowniczą przyrodą. Tworzy go 5 gmin: Lidzbark Warmiński
(miejska i wiejska), Orneta, Lubomino i Kiwity.
Powiat lidzbarski może się poszczycić wieloma osiągnięciami w zakresie inwestycji, współpracy
zagranicznej i kultury. Kierunki działań inwestycyjnych powiatu są różnorodne i obejmują modernizacje dróg i mostów, termomodernizacje obiektów należących do powiatu, oraz inwestycje
oświatowe i w zakresie służby zdrowia, przy
wsparciu między innymi środków unijnych.
Jako część „Zielonych Płuc Polski” powiat wiele uwagi poświęca ekologii – rozpowszechnianiu
i promowaniu odnawialnych
źródeł energii oraz wszelkim
działaniom sprzyjającym
czystości środowiska. W miejsce
kotłowni węglowych w placówkach powiatowych
powstaje jedna kotłownia

J
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opalana zrębkami drewna. Samorząd
lidzbarski opracował Strategię EkoEnergetyczną, która sukcesywnie
poprawia ekologiczny wizerunek powiatu i stała się argumentem w staraniach o pozyskiwanie zewnętrznych
źródeł finansowania. W efekcie tych
działań powiat został laureatem
ogólnopolskiego konkursu „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
Od 2004 roku kwitnie współpraca powiatu lidzbarskiego
z niemieckim powiatem Emsland, czego wyrazem liczne
wizyty, turnieje sportowe,
spotkania włodarzy, obustronna pomoc i wymiana doświadczeń.
Przygraniczne
położenie
powiatu
z Federacją Rosyjską
stworzyło

szansę do nawiązania partnerstwa z miastem i rejonem Bagrationowsk w 2000 roku. Z kolei
2004 rok to czas podpisania porozumienia powiatów warmińskich, w tym lidzbarskiego, z prowincją Perugia we Włoszech. 2007 rok zaowocował
kolejną umową partnerską – z powiatem zastaveńskim na Ukrainie.
Stolica powiatu – Lidzbark Warmiński – to kolebka różnorodnej kultury, wyznań i imprez na skalę krajową i światową. Od siedmiu lat starostwo
regularnie organizuje konferencje z cyklu Dni
Dziedzictwa Warmii, które mają na celu kształtować regionalne poczucie tożsamości, uświadamiając
identyczność i równość warmińską.
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POWIAT
NOWOMIEJSKI
owiat nowomiejski stanowi połączenie historycznych ziem: sasińskiej, pomezańskiej, chełmińskiej, lubawskiej i michałowskiej. W XIV wieku były tu ziemie biskupów chełmińskich i wójtostwa krzyżackiego.
Powiat usytuowany jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na osi drogi krajowej nr 15 Inowrocław–
Toruń–Ostróda–Olsztyn oraz drogi wojewódzkiej

P

nr 538 Radzyń Chełmiński–Rozdroże. Powiat leży
na pograniczu Pojezierza Chełmińskiego, Pojezierza Iławskiego, Garbu Lubawskiego i Pojezierza Dobrzyńskiego. Obszar 695 km kw. obejmuje jedną
gminę miejską – Nowe Miasto Lubawskie oraz cztery gminy wiejskie: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik
i Nowe Miasto Lubawskie.
Zróżnicowana rzeźba terenu jest zdominowana
przez krajobraz pagórkowaty. Urozmaiconą sieć
hydrograficzną tworzą: najdłuższy prawy dopływ
Wisły w północnej Polsce – Drwęca, największy
dopływ jej dorzecza – Wel oraz Osa, Młynówka,
Groblica, Skarlanka i mniejsze rzeki. Ważnym elementem hydrograficznym okolic Nowego Miasta

Riny Zmku Kpitulnego w Kurzętniku
Lubawskiego są jeziora. W powiecie częściowo leżą
dwa parki krajobrazowe: Brodnicki i Welski, obszary chronionego krajobrazu oraz liczne rezerwaty przyrody.

USPRAWNIANIE DZIAŁAŃ SAMORZĄDÓW
„Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług
publicznych”
d początku września 2007 roku Związek
Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz
Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, realizuje czteroletni projekt doradczoszkoleniowy. Projekt jest współﬁnansowany ze
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Poszczególne komponenty projektu pozwalają
aktywnym samorządom i ich pracownikom na wzajemną wymianę wiedzy, wzmacnianie kompetencji merytorycznych, umiejętności pracy zespołowej oraz podnoszenie motywacji do poprawy jakości usług.

O

Cele projektu
- doskonalenie zarządzania usługami społecznymi i technicznymi dla mieszkańców i przedsiębiorców – poprzez wymianę doświadczeń między samorządowcami, praktycznie zorientowane
szkolenia oraz zbudowanie stałej platformy analityczno-doradczej służącej doskonaleniu wiedzy
osób zarządzających usługami;
- promocja innowacyjności i profesjonalizmu
w zakresie metod zarządzania w samorządach
– w tym mierzenia kosztów, wyników i opinii odbiorców usług.
Według założeń projekt – poprzez wpływ na
polepszenie jakości oraz podniesienie skuteczności i efektywności usług świadczonych przez samorządy, a także przejrzystości ich działania – przyczyni się w efekcie do podniesienia zaufania publicznego do działań samorządów i idei samorządności lokalnej.
Osiągnięciu przyjętych celów ma służyć szeroki wachlarz działań projektowych na rzecz polskich samorządów (opisanych poniżej), w tym także bardziej szczegółowe zapoznanie się ze sposobem świadczenia usług publicznych przez samorządy norweskie, gdzie zarządzanie tymi usługami stoi na bardzo wysokim poziomie.

Projekt zawiera sześć głównych komponentów, wspieranych przez portal internetowy
www.jst.org.pl, który dostarcza bardzo szczegółowych informacji na temat działań projektowych
oraz ukazuje je na tle aktualnych wydarzeń w obszarze administracji publicznej w Polsce (materiały
związane z funkcjonowaniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

o działalności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Komponenty projektu
- System Analiz Samorządowych – baza
danych o kosztach i wynikach dostarczania usług
oraz uwarunkowaniach finansowych i demograficznych działań JST umożliwiająca porównania
i analizy;
- Grupy Wymiany Doświadczeń w zarządzaniu usługami – forma współpracy JST i wzajemnego uczenia się na swoich doświadczeniach, między innymi poprzez porównania;
- Lider Zarządzania w Samorządzie – ogólnopolskie konkursy na innowacje w zarządzaniu
usługami
- Baza Dobrych Praktyk – udostępniony samorządom zbiór opisów projektów możliwych do
wykorzystania przez zainteresowane samorządy;
- Szkolenia z zarządzania usługami publicznymi
– praktyczne szkolenia dla urzędników samorządowych zarządzających różnymi typami usług
- Wizyty studialne i staże samorządowców
w Norwegii – praktyczne zapoznanie się z osiągnięciami norweskich samorządów w zarządzaniu
usługami.
Szczegóły dotyczące poszczególnych komponentów znajdą Państwo w poświęconych im opisach szczegółowych, a przede wszystkim na
stronach portalu internetowego projektu:
www.jst.org.pl
Po zakończeniu realizacji projektu portal ten
będzie działał dalej jako główne źródło informacji

www.jst.org.pl
139

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POWIAT OLECKI

iemia olecka to urocza „kraina z miodu i mleka słynąca”. Każdy, kto odwiedzi region, spotka się z przyjaznym przyjęciem władz samorządowych i mieszkańców powiatu. Powiat olecki jest doskonałym miejscem do wypoczynku zarówno dla chcących aktywnie spędzić
urlop, jak i dla turystów spragnionych spokoju i kontaktu z przyrodą.
Powiat olecki jest położony w północno-wschodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego na obszarze Zielonych Płuc Polski. Tworzą go gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno oraz Wieliczki.
Turystów i ekologów zachwycają unikatowe walory krajobrazowo-przyrodnicze Puszczy Boreckiej, Wzgórz Szeskich,
Doliny Legi. Rejon chlubi się interesującymi
rezerwatami przyrody oraz bogactwami

Z
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naturalnymi. Występują tu: borowiny, torf, gliny,
podziemne wody mineralne.
Atrakcją turystyczną powiatu oleckiego są szlaki rowerowe i piesze: „Szlakami Mazur Garbatych”
w gminie Kowale Oleckie czy „Wiewiórcza Ścieżka” w gminie Olecko. W gminie Świętajno można

zobaczyć zabytkowe dwory i zespoły folwarczne,
a w gminie Wieliczki – dobrze zachowany modrzewiowy kościół z 1677 roku. Powiat posiada
duże zaplecze noclegowe i gastronomiczne z potrawami kuchni regionalnej, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przystań żeglarską, klub płetwonurków, stadion, boiska i korty tenisowe.
Na terenie powiatu działa szpital, który w 2003 roku został przekształcony
w spółkę handlową Olmedica w Olecku. Przekształcenia dokonały władze powiatu. Szpital obejmuje opieką medyczną mieszkańców
powiatu oleckiego, sąsiednich powiatów
oraz osób odwiedzających region.
Powiat może poszczycić się również dużym doświadczeniem w realizacji projektów
infrastrukturalnych i miękkich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Z pozyskanych funduszy utworzono Mazurskie
Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych, dokonano budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, zmodernizowano Szpital Powiatowy w Olecku, zrealizowano programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i studentów. Niewątpliwym sukcesem władz gminnych jest rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna,
która wpłynęła na poprawę ochrony środowiska
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pięknej ziemi oleckiej. Pozyskano także środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na realizację projektu o charakterze turystycznoekologicznym o nazwie „Wirtualny przewodnik po
krainie EGO” – www.egoturystyka.pl.
Ogromnym osiągnięciem powiatu pleckiego jest
zajęcie drugiego miejsca w Polsce pod względem
wielkości wykorzystanych środków zagranicznych
na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca
za 2007 rok. Ranking został przeprowadzony
w 2008 roku przez tygodnik samorządowy „Wspólnota” i naukowców Uniwersytetu Warszawskiego.
W powiecie oleckim prężnie rozwija się przemysł drzewny – od wielu lat z powodzeniem
funkcjonuje kilka dużych zakładów działających w tej dziedzinie. Znajduje się tu również przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją łodzi żaglowych i motorowych, a ponad 90 proc. to produkcja eksportowa.
Kwitnie strefa usług ogólnobudowlanych.
Władze powiatowe i gminne inwestują w rozwój szkolnictwa i dbają o proces nauczania i kształtowania młodych ludzi. Atutem jest także niepaństwowa uczelnia
wyższa – Wszechnica Mazurska w Olecku
– w której możliwe jest podjęcie nauki na
kierunkach: administracja, zarządzanie, filologia, pedagogika i ochrona środowiska.
Olecko to miasto malowniczo położone nad jeziorem. Jego rozpoznawalnym elementem
architektonicznym jest plaża miejska ze skocznią
oraz unikatowa kamienna półrotunda z kompleksem rekreacyjno-sportowym z 1927 roku. Obecnie obiekt jest elementem centrum sportoworekreacyjnego, na którym trenują miedzy innymi
młodzieżowe reprezentacje Polski w piłce nożnej.
Olecko słynie nie tylko z organizacji imprez
sportowych o międzynarodowym charakterze,
lecz także z działań kulturalnych stanowiących wizytówkę regionu, takich jak „Przystanek Olecko”
czy „Mazurskie Spotkania z Folklorem”. Miasto stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania regionu – blisko stąd do Federacji Rosyjskiej (35 km)
i Litwy (65 km).
Gmina Kowale Oleckie zaprasza turystów możliwością napotkania dziko żyjących żubrów. Kowale
Oleckie są bardzo często kojarzone jako region prze-

mysłowy, a to za sprawą miejscowej odlewni żeliwa, której wyroby trafiają na polski i europejski
rynek. Bogactwo kopalin zapewnia również funkcjonowanie dużych zakładów produkujących kruszywo i ceramikę budowlaną. Kowale Oleckie to gmina przyszłości, która swoją pozycję zawdzięcza zdolnym, ambitnym ludziom, chętnym do podejmowania
trudu nauki i pracy. Do atrakcji kulturalnych należą imprezy o zasięgu międzynarodowym - "Kowaliada", "Dożynkowe Święto Wsi" i "Międzynarodowy Rajd Rowerowy".
Gmina Świętajno to centrum rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych. Atutem gminy jest 19 dobrze zarybionych jezior. Można tu złowić szczupaka, sandacza, suma, węgorza,
leszcza, okonia, lina. W rzekach łączących jeziora
występuje miętus, kleń i jelec. To także doskonałe miejsce na zapoznanie się z tradycją gospodarstw wiejskich. Pobyt
turystom uatrakcyjniają biesiady
wiejskie, Święto Mleka, pokazy wypieku chleba, wyrobu masła, degustacje tradycyjnych wyrobów z mięsa i ryb. Dla osób pragnących aktywnie spędzić czas dobrą propozycją okażą się rajdy rowerowe i spływy kajakowe. Oferowana jest też szeroka gama pokazów w gospodarstwie
rolnym, jak sianokosy, żniwa, wykopki
czy miodobranie.
Gmina Wieliczki to obszar typowo rolniczy. Położona jest nad jeziorem Olecko Małe. Gmina aktywnie dba o rozwój gospodarczy, a potencjalnym inwestorom ma do zaoferowania tak
zwane tereny aktywności gospodarczej.
W gminie można zapoznać się z pracami lokalnych twórców ludowych, zajmujących się
haftowaniem, rzeźbiarstwem w drewnie i gipsie, kowalstwem artystycznym, malarstwem i rzeźbą w kamieniu. Wszyscy odpoczywający aktywnie są zachęcani do skorzystania z bazy sportowej przy Gimnazjum
w Wieliczkach oraz w kompleksie sportoworekreacyjnym przy jeziorze Olecko Małe.
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POWIAT
OSTRÓDZKI

Starostwo Powiatowe
w Ostródzie

POWIAT
PISKI

Starostwo Powiatowe
w Piszu

POWIAT
SZCZYCIEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Szczytnie

ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda

Plac Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

tel. 089 642 98 47
fax 089 642 98 17
sekretariat@powiat.ostroda.pl
www.powiat.ostroda.pl

tel. 087 423 35 05
fax 087 423 35 05
starosta.npi@powiatypolskie.pl
www.powiat.pisz.pl

tel. 089 624 70 00
fax 089 624 70 05
sekretariat@powiat.szczytno.pl
www.powiat.szczytno.pl

starosta: Włodzimierz Brodiuk

starosta: Andrzej Nowicki

starosta: Jarosław Matłach

Powiat ostródzki – czyste jeziora i zaczarowane
lasy, przygoda z historią i spotkania z naturą.

Nie mówcie nie gdy na myśl Wam przyjdzie odwiedzić nasz Powiat bo: „Nikt prawie nie wie, dokąd go
zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu” – Tolkien.

Powiat szczycieński zaprasza na odpoczynek
z dala od zgiełku wielkiego miasta.

s. 143
Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie

ELBLĄG

Urząd Miasta
w Elblągu

OLSZTYN

Urząd Miasta
w Olsztynie

ul. 3 Maja 17b
11-600 Węgorzewo

ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

tel. 087 427 09 60
fax 087 427 09 61
starostwo@powiatwegorzewski.pl
www.powiatwegorzewski.pl

tel. 055 239 30 00
fax 055 239 33 30
umelblag@elblag.com.pl
www.umelblag.pl

tel. 089 527 31 11
fax 089 535 15 58
bok@olsztyn.eu
www.olsztyn.eu

starosta: Halina Irena Faj

prezydent: Henryk Słonina

zastępca prezydenta: Tomasz Głażewski

Powiat węgorzewski to Zielone Płuca Polski,
Wielkie Jeziora Mazurskie, obszar Europejskiego
Dziedzictwa Kulturowego!

Wszędzie dobrze, ale tu najlepiej.
Elbląg- miastem ludzi.

Odpoczynek od codzienności? Czy można sobie
wymarzyć lepsze miejsce jak Olsztyn: 11 jezior,
dwie rzeki, 1020 ha pow. lasów. Zapraszamy!
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POWIAT OSTRÓDZKI

ielkie, rozległe lasy pełne były blasków,
całe w jasnej zieleni, w migotliwym błękicie. Lasy jak zaczarowane, a jednak
dające poczucie pełnego bezpieczeństwa. Jeden ogromny boży dom”. Cytat i tytuł
książki "Bóg śpi na Mazurach" autorstwa Hansa
Hellmuta Kirsta oddają atmosferę z jaką spotyka
się każdy, kto odwiedza powiat. H.H. Kirst urodził
się w Ostródzie i przez część życia mieszkał
w powiecie. Powiat ostródzki to miejsce o bogatej historii, skrywające wśród lasów i jezior staropruskie grodziska, tajemnicze zamki i warownie
krzyżackie oraz zabytkowe dwory, pałace i świątynie.
Nasz powiat to także wymarzone miejsce do odpoczynku. Nieskażone powietrze, soczysta zieleń,
bogactwo natury oraz dziesiątki czystych jezior to
tylko niektóre walory tej malowniczej krainy.
Głównymi atutami powiatu są „trzy skarby”:
Wzgórza Dylewskie, Kanał Elbląski oraz historyczne
Pola Grunwaldzkie. Największym skarbem jest bezspornie Kanał Elbląski. Ten dziewiętnastowieczny

W

cud techniki tworzy pięć pochylni służących pokonaniu niemal stumetrowej różnicy poziomów wód pomiędzy żuławskim jeziorem Drużno a mazurskim – Pniewy oraz cztery
śluzy. W 2007 roku Kanał
Elbląski został uznany za jeden
z siedmiu cudów Polski.
Drugim skarbem powiatu ostródzkiego są historyczne Pola Grunwaldzkie,
gdzie w 1410 roku stoczono zwycięską bitwę,
w której wojska polsko-litewskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły pokonały armię krzyżacką.
Obecnie znajduje się tam muzeum bitwy. W każdą rocznicę wiktorii – 15 lipca – organizowane są
inscenizacje z udziałem licznych bractw rycerskich
oraz koncerty w wykonaniu gwiazd estrady. Spektaklom tym towarzyszą dziesiątki tysięcy widzów, głównie turystów.
Za trzeci skarb powiatu
uznaje się Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich. Największa część parku wraz z najwyższym wzniesieniem na całym Pojezierzu Mazurskim
– Górą Dylewską o wysokości
312 m n.p.m. leży w gminie
Ostróda. Nieopodal szczytu
znajduje się wyciąg narciarski.
W tej okolicy mieści się jedna
z największych i najnowszych inwestycji turystycznych w powiecie i regionie – ośrodek odnowy biologicznej z kompleksem

hotelowo-gastronomicznym i rekreacyjnym – Hotel SPA dr Irena Eris „Wzgórza Dylewskie”.
Ostródzkie jeziora to wymarzony raj dla amatorów żeglarstwa i sportów wodnych, takich jak
jazda na jednym z największych w Polsce torze do
nart wodnych. Jednak ziemia ostródzka stoi
otworem nie tylko dla turystów. Bliska odległość
od rynków zbytu, dogodne połączenia komunikacyjne, działające na terenie powiatu zakłady i przyjazne otoczenie biznesu stwarzają odpowiedni klimat do inwestowania. W powiecie dominuje rolnictwo, leśnictwo, usługi turystyczne, budownictwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze i drzewne. W Morągu działają zakłady mleczarskie Lactima, słynące daleko poza regionem z produkcji wyśmienitych serów i jogurtów. Pod Ostródą, w Morlinach, grupa Animex produkuje na eksport smakowite wędliny opatrzone marką Morliny. Firma Indyk-Mazury wzbogaca rynek krajowy i zagraniczny przetworami z drobiu. W dziedzinie gospodarki turystycznej powiat realizuje spójną politykę promocyjną przy pomocy powołanej w 2005 roku Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
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POWIATY:
powiat chodzieski
powiat czarnkowsko-trzcianecki
powiat gnieźnieński
powiat gostyński
powiat grodziski
powiat jarociński
powiat kaliski
powiat kępiński
powiat kolski
powiat koniński
powiat kościański
powiat krotoszyński
powiat leszczyński
powiat międzychodzki
powiat nowotomyski
powiat obornicki
powiat ostrowski
powiat ostrzeszowski
powiat pilski
powiat pleszewski
powiat poznański
powiat rawicki
powiat słupecki
powiat szamotulski
powiat śremski
powiat średzki (wielkopolskie)
powiat turecki
powiat wągrowiecki
powiat wolsztyński
powiat wrzesiński
powiat złotowski

Wiesław Maszewski – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Wielkopolskiego, starosta czarnkowsko-trzcianecki
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MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Kalisz
Konin
Leszno
Poznań

– Mija 10 lat samorządu powiatowego. Z perspektywy historii można powiedzieć, że zaledwie dziesięć lat. Lecz tych dziesięć lat wystarczyło, aby samorząd powiatowy stał się integralną częścią ustroju współczesnej Polski, stał się czymś oczywistym i społecznie korzystnym.
Śmiało mogę powiedzieć, że powiaty na dobre weszły w strukturę życia naszego kraju zdobywając wiele doświadczeń i osiągając sukcesy, choć trzeba przyznać, nie unikając i błędów. A początki nie
były łatwe. Musieliśmy pokonać wiele barier niedostatku wiedzy i braku doświadczenia, a także sceptycyzmu oraz nieufności. Jedno jest pewne, reforma administracyjna nie tylko zdecentralizowała władzę, ale przede wszystkim zaktywizowała lokalną społeczność, wyzwoliła jej aktywność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, uruchomiła niezwykle cenne inicjatywy lokalne.
Myślę, że największą naszą zdobyczą są ludzie, którzy z dużą odwagą przyjęli na siebie odpowiedzialność za wyniki sprawowania władzy, za konkretne rezultaty podejmowanych decyzji i za kształtowanie nowego oblicza swoich małych ojczyzn.
Samorządność stała się faktem, rośnie też świadomość społeczna, a wraz z nią aktywność obywateli. Naszym obowiązkiem jest otwartość i gotowość wsparcia lokalnych inicjatyw. Jeśli zdobędziemy
się na pełne zaufanie oraz jedność działań, możemy w kolejnym dziesięcioleciu zrobić znacznie więcej.

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
POWIAT
GNIEŹNIEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Chodzieży

Starostwo Powiatowe
POWIAT
w Czarnkowie
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

tel. 067 281 27 23
fax 067 281 27 11
starosta@powiat-chodzieski.pl
www.powiat-chodzieski.pl

tel. 067 253 01 60
fax 067 253 01 78
promocja@pct.jst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

tel. 061 424 07 13
fax 061 424 07 70
starostwo@powiat-gniezno.pl
www.powiat-gniezno.pl

POWIAT
CHODZIESKI

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

starosta: Mirosław Juraszek

starosta: Wiesław Maszewski

starosta: Krzysztof Ostrowski

Szwajcaria Chodzieska
– wielkopolskie serce, kraina jezior i porcelany.

Powiat czarnkowsko-trzcianecki
– więcej niż powiat!

Powiat gnieźnieński – dobre miejsce, królewska
tradycja.
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POWIAT
GOSTYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Gostyniu

POWIAT
GRODZISKI

Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Wielkopolskim

POWIAT
JAROCIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Jarocinie

ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin

tel. 065 575 25 13
fax 065 572 31 46
starostwo@gostyn.pl
www.powiat.gostyn.pl

tel. 061 445 25 00
fax 061 445 25 55
starostwo@pgw.pl
www.pgw.pl

tel. 062 747 29 20
fax 062 747 33 37
starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

starosta: Andrzej Pospieszyński

starosta: Stanisław Hadka

starosta: Stanisław Martuzalski

Powiat gostyński – jesteś na właściwej drodze!

Poznaj piękno powiatu grodziskiego!

Powiat jarociński w gości prosi…

s. 147
POWIAT
KALISKI

Starostwo Powiatowe
w Kaliszu

POWIAT
KĘPIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Kępnie

s. 148
POWIAT
KOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Kole

ul. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno

ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło

tel. 062 501 42 00
fax 062 757 26 22
organizacyjny@powiat.kalisz.pl
www.powiat.kalisz.pl

tel. 062 782 89 00
fax 062 782 89 01
kepno@kepno.com.pl
www.kepno.com.pl

tel. 063 261 78 35
fax 063 272 58 25
starostwo@strostwokolskie.pl
www.strostwokolskie.pl
starosta: Wieńczysław Oblizajek

starosta: Jerzy Trzmiel

starosta: Krzysztof Nosal

W powiecie kolskim dni radośnie płyną, bo cały
powiat jest położony nad Warty doliną. W kolskim powiecie najlepiej na świecie!

Powiat kaliski - dbamy o zrównoważony rozwój.

s. 148
POWIAT
KONIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Koninie

POWIAT
KOŚCIAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Kościanie

POWIAT
KROTOSZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie

Al. 1 Maja 9
62-510 Konin

Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

tel. 063 240 32 00
fax 063 240 32 01
powiat@powiat.konin.pl
www.powiat.konin.pl

tel. 065 512 17 85
fax 065 512 08 25
starosta.pks@powiatypolskie.pl
www.powiatkoscian.pl

tel. 062 725 42 56
fax 062 725 34 23
starosta@krotoszyn.pl
www.powiat-krotoszyn.pl

starosta: Andrzej Jęcz

starosta: Stanisław Bielik

starosta: Leszek Kulka

Powiat koniński – zawsze na Twoim szlaku!

s. 150
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POWIAT
LESZCZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Lesznie

POWIAT
MIĘDZYCHODZKI

Starostwo Powiatowe
w Międzychodzie

POWIAT
NOWOTOMYSKI

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu

Pl. Kościuszki 4b
64-100 Leszno

ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód

ul. Poznańska 33
64-300 nowy Tomyśl

tel. 065 529 68 00
fax 065 529 68 09
starostwo@powiat-leszczynski.pl
www.powiat-leszczynski.pl

tel. 095 748 87 11
fax 095 748 24 30
starostwo@powiat-miedzychodzki.pl
www.powiat-miedzychodzki.pl

tel. 061 442 67 00
fax 061 442 35 89
nowytomysl@home.pl
www.nowytomysl.com.pl

starosta: Krzysztof Benedykt Piwoński

starosta: Julian Mazurek

Zapraszamy do odwiedzenia powiatu leszczyńskiego,
gdzie każdego zauroczą przepiękne lasy, przejrzyste
jeziora oraz imponujące zamki, pałace i dworki.

Powiat międzychodzki – „Kraina 100 Jezior” zaprasza : na grzyby! na konie! na ryby!

POWIAT
OBORNICKI

Starostwo Powiatowe
w Obornikach

starosta: Andrzej Wilkoński

s. 151
POWIAT
OSTROWSKI

Starostwo Powiatowe
w Ostrowie Wielkopolskim

POWIAT
OSTRZESZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie

ul.11Listopada 2a
64-600 Oborniki

Al. Powstańców Wlkp. 16
63-400 Ostrów Wlkp.

ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

tel. 061 297 31 00
fax 061 297 31 01
sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl
www.oborniki.starostwo.gov.pl

tel. 062 737 84 00
fax 062 737 84 33
starostwo@powiat-ostrowski.pl
www.powiat-ostrowski.pl

tel. 062 732 00 40
fax 062 730 17 71
starosta@powiatostrzeszowski.pl
www.powiatostrzeszowski.pl

starosta: Gustaw Wańkowicz

starosta: Włodzimierz Jędrzejak

starosta: Lech Janicki

Powiat obornicki – nieznane piękno blisko Poznania warte poznania.

Powiat ostrowski – w sercu Wielkopolski.

Powiat ostrzeszowski
– wzgórza możliwości, dolina kreatywności.

s. 152

s. 153

POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
owiat gnieźnieński tworzą gminy:
Gniezno (miejska i wiejska), miejskie:
Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno,
Witkowo oraz wiejskie: Kiszkowo,
Łubowo, Mieleszyn i Niechanowo, które zamieszkuje łącznie 140 tys. osób.
Powiat o powierzchni 1254 km kw. leży
na Pojezierzu Gnieźnieńskim, czyli w środkowej, najwyższej części Pojezierza Wielkopolskiego. Obszar jest zdominowany przez wzgórza morenowe o wysokości do 167 m, miejscami występują też sandry i jeziora, głównie
rynnowe. Dzięki malowniczym terenom i bazie agroturystycznej powiat stanowi doskonałe miejsce na rekreację i wypoczynek. Stąd
też nieustanny rozwój turystyki w regionie.
Powiat gnieźnieński to także miejsce na miłe
spędzenie czasu dla miłośników turystyki kulturowej.
Miejscowe Muzeum Archidiecezjalne sprawuje opiekę nad skarbcem katedralnym, który obok wawelskiego należy do posiadających najcenniejsze

P
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i najbardziej unikatowe zabytki sakralnej sztuki romańskiej i gotyckiej. Atrakcję turystyczną stanowią także: wyjątkowa Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, jedna z 18 czynnych, jakie pozostały w Polsce, Lednicki Park Krajobrazowy oraz Szlak Piastowski.

Atrakcyjność lokalizacyjna, sieć instytucji
okołobiznesowych i niskie stawki podatków lokalnych to warunki sprzyjające rozpoczynaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie powiatu. Potencjalni inwestorzy w Centrum Obsługi Inwestora, działającym przy
Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, otrzymają kompleksową i fachową informację o terenach i obiektach pod inwestycje
oraz administracyjno-prawnych aspektach inwestowania w powiecie gnieźnieńskim.
Powiat charakteryzuje także intensywny
rozwój szkolnictwa wyższego, ułatwiający dostęp
do wykwalifikowanej kadry. Obecnie w Gnieźnie
siedzibę mają trzy uczelnie wyższe o zróżnicowanym profilu kształcenia. Wychodząc naprzeciw
problemom występującym na rynku pracy, władze
samorządowe, szkoły oraz Powiatowy Urząd Pracy stworzyły Centrum Kształcenia Praktycznego,
co pozwala dostosować umiejętności pracowników
do bieżących potrzeb przedsiębiorstw.
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POWIAT GRODZISKI
owiat Grodziski jest położony w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Powstał w wyniku reformy samorządowej z 1998 roku. Obejmuje swoim zasięgiem
administracyjnym pięć gmin – dwie wiejskie: Granowo i Kamieniec oraz trzy jednostki miejsko-gminne: Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice i Wielichowo. Zajmuje łącznie 643,72 km kw. i zamieszkały jest przez 49 701 osób. Największym miastem w regionie i jego
stolicą jest Grodzisk Wielkopolski.
Wydawnictwo, które ukazuje się w dekadę istnienia powiatów,
jest znakomitą okazją do pokazania piękna naszej ziemi i prężnego rozwoju, jaki dokonuje się w naszych lokalnych ojczyznach.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia powiatu grodziskiego.

P
POWIAT
PILSKI

Starostwo Powiatowe
w Pile

POWIAT
PLESZEWSKI

Starostwo Powiatowe
w Pleszewie

POWIAT
POZNAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

ul.Jackowskiego18
60-509 Poznań

tel. 067 210 93 01
fax 067 210 93 02
starostwo@powiat.pila.pl
www.powiat.pila.pl

tel. 062 742 96 52
fax 062 742 96 65
sekretarz@pleszew.starostwo.gov.pl
www.pleszew.starostwo.gov.pl

tel. 061 841 05 01
fax 061 847 34 21
zarzad@powiat.poznan.pl
www.powiat.poznan.pl

starosta: Tomasz Bugajski

starosta: Michał Karalus

starosta: Jan Grabkowski

Powiat pilski – wypoczynek dla turysty, atrakcje
dla inwestora.

Wstąp do nas
– powiat pleszewski to jest po drodze.

Siedemnaście gmin, setki możliwości, tysiące turystów i tylko jeden taki powiat – blisko Poznania,
do bliskiego zapoznania.

POWIAT
RAWICKI

Starostwo Powiatowe
w Rawiczu

POWIAT
SŁUPECKI

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

POWIAT
SZAMOTULSKI

Starostwo Powiatowe
w Szamotułach

ul. Rynek 17
63-900 Rawicz

ul. Poznańska 20
62-400 Słupca

ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

tel. 065 546 22 11
fax 065 546 22 11
powiatrawicki@home.pl
www.powiatrawicki.pl

tel. 063 275 86 00
fax 063 275 86 69
powiat@powiat-slupca.pl
www.powiat-slupca.pl

tel. 061 292 87 00
fax 061 292 18 80
starostwo@szamotuly.com.pl
www.powiat-szamotuly.pl

starosta: Zdzisław Maćkowiak

starosta: Paweł Kowzan

starosta: Mariusz Roga
Powiat słupecki – ziemia warta odkrycia! Przyroda
i zabytki zachęcają do odwiedzania naszego regionu.
Bo ta piękna ziemia jest naprawdę warta odkrycia!

POWIAT
ŚREDZKI

Starostwo Powiatowe
w Środzie Wielkopolskiej

POWIAT
ŚREMSKI

Starostwo Powiatowe
w Śremie

POWIAT
TURECKI

Starostwo Powiatowe
w Turku

ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska

ul. Mickiewicza 17
63-100 Śrem

ul. Kaliska 59
62-700 Turek

tel. 061 285 80 51
fax 061 285 32 52
starostwo@srodawlkp-powiat.pl
www.srodawlkp-powiat.pl

tel. 061 283 70 01
fax 061 282 93 21
starostwo@powiat-srem.pl
www.powiat-srem.pl

tel. 063 289 62 00
fax 063 278 83 19
starostwo@powiat.turek.pl
www.powiat.turek.pl

starosta: Piotr Piekarski

starosta: Tadeusz Waczyński

starosta: Ryszard Bartosik

Atrakcje turystyczne, tereny inwestycyjne i położenie w pobliżu Poznania – to ważne atuty naszego powiatu! Zapraszamy!

Powiat śremski – twoja przystań. U nas możesz:
osiedlić się, zainwestować swoje pieniądze i spędzić atrakcyjnie wolny czas.

s. 154
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POWIAT JAROCIŃSKI
owiat jarociński jest jednym z 31 powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego. Dawny region – dziś umownie nazywany ziemią jarocińską – od północy zamyka Warta, od wschodu Prosna, przez środek
przepływa Lutynia z jej dopływem Lubieszką, a na
zachodzie Obra. Teren powiatu jarocińskiego obejmuje w swych granicach administracyjnych cztery gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków położone na obszarze 587,7 km kw.

P

Ziemia jarocińska jest bardzo atrakcyjna pod
względem krajobrazowym i turystycznym. Około
12 km na północ od Jarocina położony jest Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, który zachwyca urozmaiconą rzeźbą terenu, bogatą i ciekawą roślinnością oraz rzadkimi gatunkami zwierząt. Jednocześnie to urocze miejsce intryguje bogatą historią i kulturą, związaną z przeszłością regionu. Atrakcyjny turystycznie kompleks Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego sprzyja rozwojowi turystyki i tworzeniu nowoczesnej bazy turystycznej.

Park Żerkowsko-Czeszewski - zakole Lutyni, Fot.Stanisław Dziekański

Do szczególnej sławy tych ziem przyczynił się
w znacznym stopniu pobyt w latach 1831–
1832 w pałacu w Śmiełowie wielkiego polskiego
poety epoki romantyzmu – Adama Mickiewicza. To
tutaj Mickiewicz, urzeczony pięknem okolic, napisał prawdopodobnie pierwsze strofy „Pana Tadeusza”.
10 lat samorządności powiatowej pozwoliło na
rozwinięcie wielu dziedzin życia, służących mieszkańcom ziemi jarocińskiej. W trosce o poprawę warunków nauczania wyremontowano szkoły i placówki
oświatowe zarządzane przez samorząd. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło kolejne możliwości,
które powiat jarociński umiejętnie wykorzystał. Dzięki pozyskaniu unijSzpital Powiatowy w Jarocinie,
nych 10 mln zł saFot. Stanisław Dziekański
morządowi powiatu
udało się rozbudować miejscowy szpital, a poprzez jego
stopniowe doposażanie w nowoczesny sprzęt medyczny – osiągnąć poprawę standardu
świadczonych tam
usług.

POWIAT KALISKI
zień dzisiejszy powiatu kaliskiego charakteryzuje się intensywnym rozwojem
różnych dziedzin życia. Ciągła rozbudowa
infrastruktury oraz dynamiczna działalność
przedsiębiorstw w powiecie stwarzają dobry klimat dla potencjalnych inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych współpracą gospodarczą.
Szczególnie wysoki poziom reprezentuje rolnictwo
oraz przemysł rolno-spożywczy, które jakością swojej produkcji spełniają najwyższe, europejskie normy.
Dbałość o przyszłe pokolenia przejawia się
w dobrze funkcjonującej bazie szkolnej, posiadającej bogatą ofertę edukacyjną. W powiecie, w sze-

D

rokim zakresie realizowane są zadania związane
z opieką społeczną, począwszy od najmłodszych,
aż po osoby najstarsze. Świadczą o tym sprawnie funkcjonujące placówki, do których należą: dom
dziecka, dom pomocy społecznej, środowiskowy
dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej
oraz warsztaty terapii zajęciowej.
Osoby, które chciałby odpocząć na terenie powiatu lub zwiedzić ciekawe miejsca, mogą tu znaleźć zabytki, świadczące o jego bogatej historii oraz
ukazujące przemiany, jakim na przestrzeni wieków
ulegał region kaliski. Przykładem może tu być znane w Europie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, mieszczące się w klasycystycznej, starej fa-
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bryce sukienniczej z początku XIX wieku, czy też Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, ulokowane
w zabytkowym dworku, miejscu urodzenia pisarki.
Miłośnicy bliskiego kontaktu z naturą mają do
dyspozycji wiele atrakcyjnych przyrodniczo terenów, do których można zaliczyć rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zbiorniki retencyjne i kąpieliska.
Powiat kaliski dostrzega korzyści płynące ze
współpracy zarówno z krajami Unii Europejskiej, jak
i z państwami byłego bloku wschodniego. Oprócz
kontynuacji współpracy powiatu kaliskiego z powiatem Mittlere Erzgebirge w Niemczech oraz Rejonem Szcziokino w Rosji, nawiązano nowe kontakty zagraniczne z Obwodem Lwowskim na Ukrainie oraz samorządami rolniczymi departamentu
Ille-et-Vilaine z Bretanii (Francja) i z regionu Sibiu
(Rumunia). Najnowsza współpraca dotyczy partnera z Ukrainy i wiąże się z podpisaniem umowy
o współpracy z Rejonem Stryjskim.
Powiat odpowiada również na potrzeby mieszkańców, doceniając ich inicjatywę i aktywność na
przykład w zakresie kontaktów z podmiotami zagranicznymi. Dlatego władze powiatu na bieżąco
śledzą zmiany społeczno-gospodarcze i podejmują stosowne działania, które wpływają na zrównoważony rozwój regionu oraz poprawę poziomu
życia jego mieszkańców.
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KONIN

onin to miasto położone w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski,
nad rzeką Wartą. Liczba mieszkańców wynosi 80 tys. Na granicy miasta przebiega autostrada A2, a przez miasto alternatywna dla
niej droga krajowa nr 92 oraz droga krajowa nr 25
z północy na południe. Konin przecina międzynarodowa trasa kolejowa. To doskonałe położenie logistyczne daje dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Z myślą o krajowych i zagranicznych inwestorach samorząd Konina
przygotował specjalną ofertę inwestycyjną, w której proponuje przedsiębiorcom tereny inwestycyjne, gwarantujące dostęp do autostrady i linii kolejowej oraz zwolnienia z podatku od
nieruchomości od roku do 10 lat,
dla tych, którzy zechcą lokalizować swoje ﬁrmy w Koninie.
W opinii analityków ekonomistów oferta Konina
w perspektywie długoletniej jest równie
korzystna jak oferty
proponowane inwestorom w specjalnych strefach ekonomicznych.
Najbliższe okolice Konina są znakomitym rejonem
do uprawiania sportów wodnych,
wędkowania i wypoczynku. Dlatego
też bardzo często

K

tereny te są nazywane ,,małymi Mazurami”.
Wiele jezior poprzez kanał Warta–Gopło posiada połączenia żeglowne z Wisłą i wybrzeżem Bałtyku.
10 km od Konina znajduje się Sanktuarium Maryjne
w Licheniu. Wybudowana tam bazylika jest jedną
z największych świątyń w Europie.
Konin to także laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym konkursów: Nasza Gmina w Europie, Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom, Najlepsze Miasto w dziedzinie wykorzystania Funduszy Unijnych, Europejskiego Certyfikatu Standaryzacji Ekologicznej,
rankingów inwestycyjnych „Wspólnoty”
oraz Europejska Gmina – Europejskie
Miasto „Gazety Prawnej”.
Samorząd Konina każdego roku
przeznacza na inwestycje ponad
20 proc. wysokości budżetu miasta.
Dodatkowe wsparcie dla realizacji inwestycji stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej. Tylko
w latach 2005–2007
miasto wydało na
zadania inwestycyjne blisko
370 mln zł,
z czego 150
mln zł stanowiło dofinansowanie z UE.
Kwotę tę
samorząd pozyskał na realizację największej w po-

wojennej historii miasta inwestycji – budowę drugiej przeprawy przez Wartę. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 200 mln zł. I właśnie za wydatki
na inwestycje Konin został laureatem prestiżowej
nagrody im. Kazimierza Wielkiego. Miejsce w pierwszej trójce najlepszych samorządowych inwestorów wśród miast na prawach powiatu to dla samorządu Konina ogromy sukces, będący uwieńczeniem starań o rozwój miasta i jego pozycję
w kraju.
Przez cały czas w Koninie prowadzone są inwestycje drogowe, kanalizacyjne, budowane są
nowe placówki oświatowe, sportowe, mieszkania
socjalne i pod wynajem w ramach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spore nakłady przeznaczane są także na ekologię. Za największe osiągnięcia w tej dziedzinie należy uznać
między innymi gospodarkę odpadami komunalnymi, która osiągnęła poziom europejski. Miasto posiada nowoczesną sortownię odpadów oraz nowoczesne składowisko odpadów komunalnych.
Od ponad 10 lat w mieście prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, którą objętych jest
100 proc. mieszkańców. W 2001 roku oddano do
eksploatacji nowoczesną oczyszczalnię ścieków na
prawym brzegu Warty, która spełnia wymogi
unijne. Na terenie miasta na bieżąco podejmowane są działania, które mają wpływ na poprawę jakości powietrza. Realizowane są też zadania związane ze zwiększeniem efektywności wykorzystania
energii cieplnej.
Samorząd Konina chce, żeby dzięki dobrym rozwiązaniom infrastrukturalnym i atrakcyjnej ofercie w każdej dziedzinie życia miasto było przyjazne
inwestorom, a mieszkańcom żyło się lepiej i dostatniej.
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POWIAT
WĄGROWIECKI

Starostwo Powiatowe
w Wągrowcu

POWIAT
WOLSZTYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Wolsztynie

Starostwo Powiatowe
we Wrześni

ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

ul. Chopina 10
62-300 Września

tel. 067 268 05 00
fax 067 262 78 88
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl

tel. 068 384 27 00
fax 068 384 35 38
powiat@powiatwolsztyn.pl
www.powiatwolsztyn.pl

tel. 061 640 44 44
fax 061 640 20 51
starostwo@wrzesnia.powiat.pl
www.wrzesnia.powiat.pl
starosta: Dionizy Jaśniewicz

starosta: Michał Piechocki

starosta: Ryszard Kurp

Powiat wągrowiecki – bogactwo zabytków, liczne
jeziora i lasy, unikalne pomniki przyrody, a wszystko
to w samym sercu gościnnej Wielkopolski.

Powiat wolsztyński: słońce, jeziora, lasy.

s. 155
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POWIAT
ZŁOTOWSKI

POWIAT
WRZESIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Złotowie

KALISZ

Urząd Miasta
w Kaliszu

KONIN

Urząd Miasta
w Koninie

Al. Piasta 32
77-400 Złotów

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

pl. Wolności 1
62-500 Konin

tel. 067 263 32 20
fax 067 263 28 02
starosta@zlotow-powiat.pl
www.zlotow-powiat.pl

tel. 062 765 43 01
fax 062 764 20 32
umkalisz@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl

tel. 063 240 11 11
fax 063 242 99 20
um_konin@konet.pl
www.konin.pl

starosta: Mirosław Jaskólski

prezydent: Janusz Pęcherz

prezydent: Kazimierz Pałasz

Ziemia Złotowska – przepiękne, malownicze miejsce, gdzie splata się tradycja z nowoczesnością.

Na bursztynowym szlaku leży najstarsze miasto
w Polsce. Kalisz – tu historia harmonizuje z nowoczesnością.

Konin – lubię moje miasto.

POWIAT KONIŃSKI
owiat koniński to wyjątkowe miejsce,
dysponujące szeroką gamą walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych. Z uwagi na bogactwo natury jest doskonałym miejscem dla wszystkich, którzy poszukują aktywnego wypoczynku. Na turystów czekają oznakowane ścieżki rowerowe, rezerwaty przyrody, malownicze akweny oraz licznie odwiedzane
miejsca kultu religijnego.
Niepowtarzalne piękno, różnorodność przyrody
i tradycji można podziwiać dzięki licznym szlakom
turystycznym, wśród których do najważniejszych
należą:
- Szlak Wodny „Warta–Gopło” – jedna z największych atrakcji powiatu. Koniń-

P

Starorzecze Warty
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skie rynnowe jeziora połączone systemem kanałów i śluz zachęcają do uprawiania sportów wodnych oraz do kajakowych i żeglarskich wędrówek.
- Szlaki piesze – dla zwolenników wędrówek
pieszych przygotowano siedem pieszych tras o łącznej długości ponad 110 km, wiodących przez urokliwe miejsca powiatu.
- Szlaki rowerowe – do dyspozycji turystów
jest ponad 500 km doskonale oznakowanych tras
rowerowych. Długość poszczególnych odcinków jest
różna i zależy od terenów, którymi przebiegają.
- Szlaki kulturowe – niewątpliwym atutem powiatu jest jego spuścizna historyczna, dzięki której region kojarzony jest z kultem Pięciu Braci Męczenników oraz Matki Bożej Licheńskiej.
Przez teren powiatu przebiegają historyczne szlaki: Romański, Piastów,
Szwedzki, Cysterski, Szkocki oraz
Szlak Zamków, Droga do Malborka,
Szlak Klasztorów, Drewniane Kościoły Powiatu Konińskiego.
Ziemia konińska może poszczycić
się bogactwem zasobów leśnych. Na
terenie gminy Grodziec, powstał Ośrodek Edukacji Leśnej. Nadleśnictwo posiada leśne ścieżki dydaktyczne, izby
leśne, wiaty edukacyjne. W koronach drzew, 8 m nad ziemią, umiesz-
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Bazylika w Licheniu Starym

czono platformę widokową, z której można obserwować zwierzęta, zgodnie żyjące w leśnej
ochronce.
Całości dopełnia bardzo zróżnicowana baza noclegowa. Wypoczynek oferują hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, kwatery prywatne oraz
wplatane w malowniczy, wiejski krajobraz gospodarstwa agroturystyczne.
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POWIAT NOWOTOMYSKI
owiat nowotomyski to ważne gospodarczo ogniwo Wielkopolski i obszar nieograniczonych możliwości rozwoju
społeczno-gospodarczego, w którym
warto żyć. Ten region w zachodniej Wielkopolsce, obejmujący 1012 km kw., jest zamieszkiwany przez 72 tys. osób. Powstały w wyniku
reformy administracyjnej kraju z 1 stycznia
1999 roku powiat tworzą gminy miejskie:
Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń, gmina miejsko-wiejska Lwówek oraz gminy wiejskie: Kuślin
i Miedzichowo. Funkcję miasta powiatowego, a
zarazem jego główny ośrodek kulturalny, edukacyjny oraz przemysłowy pełni miasto Nowy Tomyśl, położone w centralnej części regionu.
Cechą szczególnie wyróżniającą powiat nowotomyski w skali kraju jest bardzo korzystne po-

P

LESZNO

łożenie geograficzne na szlaku wschód–zachód.
Przez jego teren przebiegają dwa ważne międzynarodowe węzły komunikacyjne Europy Środkowej:
zmodernizowana linia kolejowa z Poznania do
Berlina, będąca częścią międzynarodowej magistrali
kolejowej Paryż–Moskwa, oraz droga krajowa nr 2,
będąca częścią międzynarodowego szlaku E 30, łączącego Berlin z Moskwą. Najnowsze udogodnienie komunikacyjne to autostrada A2 z Nowego Tomyśla w kierunku Poznania oraz kontynuacja budowy autostrady od Nowego Tomyśla w kierunku
zachodniej granicy kraju w Świecku. Dopełnieniem
korzystnego położenia geograficznego powiatu
jest bliskość Międzynarodowego Portu Lotnicze-

go Poznań-Ławica i Portu Lotniczego Zielona
Góra-Babimost.
Tradycyjna wielkopolska gospodarność, korzystne położenie geograficzne, rozwinięta infrastruktura instytucjonalna i proinnowacyjne nastawienie w połączeniu z potencjałem i odpowiednimi zasobami ludzkimi stanowią kluczowe
czynniki rozwoju gospodarczego powiatu nowotomyskiego. Dzięki swoim atutom powiat plasuje się w czołówce ogólnopolskich rankingów
atrakcyjności inwestycyjnej. Począwszy od
1989 roku w poszczególnych gminach powiatu zainwestowało dotąd około stu firm i koncernów zagranicznych z krajów UE i Stanów Zjednoczonych, które wyróżniają się wysokim zatrudnieniem oraz nowoczesną technologią produkcji,
jak również znakomitą jakością wyrobów.

Urząd Miasta
w Lesznie
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
tel. 065 529 81 00
fax 065 529 81 31
um@leszno.pl
www.leszno.pl

prezydent: Tomasz Malepszy
Leszno. Rozwiń skrzydła.

POZNAŃ

Urząd Miasta
w Poznaniu
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 061 878 52 00
fax 061 852 92 75
prezydent@um.poznan.pl
www.city.poznan.pl

prezydent: Ryszard Grobelny
Poznań. Tu warto żyć.
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POWIAT OSTROWSKI
statnie lata były dla samorządu ostrowskiego czasem wytężonej pracy. Zrealizowano wiele inwestycji w szkoły, szpital,
domy pomocy społecznej, infrastrukturę
drogową, bezpieczeństwo i walkę z bezrobociem.
Na ten cel przeznaczono 43 mln zł. Sprawujący od
dwóch kadencji funkcję starosty ostrowskiego Włodzimierz Jędrzejak obejmował stanowisko z gotowym planem pracy, mając świadomość, że bez dodatkowych funduszy niewiele jest w stanie zdziałać. Czas walki o każdą złotówkę z Warszawy i Brukseli nie był czasem straconym. Wspólny wysiłek samorządowców zaprocentował pozyskaniem dla powiatu dodatkowych 42 mln zł.
Starosta doskonale zna strukturę komunalną Ostrowa, potrzeby miasta i regionu. Przez minione 10 lat – najpierw jako radny powiatowy,
a potem jako starosta – dokładnie zdefiniował priorytety dla powiatu ostrowskiego. Najważniejszą
inwestycją na tej liście była obwodnica, na którą
mieszkańcy miasta i powiatu czekali ponad 30 lat.
To nie tylko szansa na wyprowadzenie z miasta
Pałac Myśliwski Radziwiłłów w Antoninie - miejsce
uciążliwego transportu, lecz także na otwarcie nospotkań miłośników muzyki Chopina i dobrej kuchni
wych, jakże potrzebnych, terenów inwestycyjnych.
W czerwcu 2008 roku nastąpiło symboliczne wbicie łopaty na budowie, a dzisiaj część nawierzchni ski był bezkonkurencyjny i został oceniony jako naj- ogromne pieniądze zostały przeznaczone na stanjest już wylana asfaltem. To dowód, że warto wie- lepszy w Polsce.
daryzację domów opieki społecznej.
rzyć w marzenia. W związku z budową obwodniInnym kluczowym zadaniem, przed jakim staPowiat nie szczędzi też środków na oświatę.
cy powiat podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Kra- nął samorząd ostrowski, była gruntowna moder- Wdrożony został Oświatowy Program Inwestycyjny,
jowych i Autostrad pilotażowe w skali kraju po- nizacja szpitala powiatowego. Do użytku oddano na modernizację, remonty i wyposażenie szkół przerozumienie o wspólnej realizacji tej inwestycji. Pro- supernowoczesny Oddział Patologii Noworodka, Od- znaczono ponad 10,5 mln zł. Obecnie każda pojekt zaowocował prestiżowym tytułem Samorzą- dział Paliatywny oraz imponujący – w ocenie wiatowa placówka ma swojego oświatowego
dowego Lidera Zarządzania 2008
partnera za granicą, a uczniowie wyjeżdżają na
w konkursie zorganizowanym przez III i IV Liceum Ogólnokształcące
międzynarodowe szkolenia, staże i praktyki zaZwiązek Miast Polskich we współ- po kompleksowej termomodernizacji
wodowe, które kończą się europejskim certyfipracy ze Związkiem Powiatów Polkatem. W 2008 roku wybudowano nową siedzibę
skich, Związkiem Gmin Wiejskich RP
dla Zespołu Szkół Muzycznych, co cieszy uczniów,
oraz Norweskim Związkiem Władz Lonauczycieli, a przede wszystkim całe środowisko
kalnych i Regionalnych. Powiat
muzyczne regionu. W zakresie infrastruktury droostrowski doceniono za nowatorskie
gowej zmodernizowano 32 km dróg, wybudowano
rozwiązania wdrożone przy realizacji
13 km chodników, a właściwie ciągów roweroinwestycji „budowa obwodnicy Ostrowo-pieszych. Wcześniej budowano zaledwie kilwa Wielkopolskiego – partnerstwo
kusetmetrowe odcinki. Powiat przystąpił także
samorządowo-rządowe”. W katedo Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalgorii „transport” samorząd ostrownych.
Starania i osiągnięcia samorządu powiatu
ostrowskiego nie przechodzą bez echa. Dowospecjalistów najlepszy dem uznania dla lokalnych sukcesów jest stała od
w południowej Wiel- lat, wysoka lokata w rankingu Związku Powiatów
kopolsce – Oddział Po- Polskich. Na ponad 370 powiatów polskich, powiat
łożniczy i profesjonal- ostrowski stale znajduje się w pierwszej piętnany Szpitalny Oddział stce. Znalazł się też w gronie finalistów NarodoRatunkowy. Aktualnie wego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środopowiat przygotowuje wisku”, a starosta otrzymał tytuł Europejczyka
się do utworzenia Roku 2005, przyznawany przez fundację „Prawo
nowoczesnego Cen- Europejskie” i miesięcznik „Monitor Unii Europejtrum Kardiologiczne- skiej”, co traktuje jako sukces osobisty, ale takgo. W 2009 roku zo- że wyraz uznania dla wszystkich, z którymi pracował
stanie oddana do użyt- na taki wizerunek powiatu – gospodarnego, akku nowa poradnia spe- tywnego i zarządzanego mądrze, bo ponad parcjalistyczna. Ponadto tyjnymi podziałami, dla dobra mieszkańców.
Zmodernizowany Szpital Powiatowy

O
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POWIAT OSTRZESZOWSKI
Panorama Ostrzeszowa,
Fot. G. Grzebieniuk

czynia się również dobra baza hotelarska, liczne
ścieżki piesze i rowerowe oraz rekreacyjne odradzanie się linii kolejowej Ostrzeszów–Namysłaki. Coraz większą popularnością cieszy się wypoczynek
w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych
w Agroturystycznym Stowarzyszeniu Ziemi Ostrzeszowskiej oraz w Stowarzyszeniu Agroturystycznym Gminy Kobyla Góra. Powiat słynie też z przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. Wymienić tu należy organizowany od ponad 45 lat Cross Ostrzeszowski czy Bieg o Puchar Kocich Gór z licznym udziałem osób niepełnosprawnych.
Do ważnych sukcesów społeczności powiatu
należy zaliczyć pokonanie zawirowań związanych
z transformacją gospodarczą. W efekcie likwidacji w latach dziewięćdziesiątych dużych i znaczących przedsiębiorstw oraz dzięki przedsiębiorczości
mieszkańców w 2007 roku na terenie powiatu działało 3 516 różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, a bezrobocie spadło poniżej 5 proc.
W powiecie obok tradycyjnego przemysłu metalowego, z istotnym udziałem kapitału zagranicznego,
prężnie rozwija się przemysł rolno-przetwórczy. Znacząca jest również produkcja materiałów budowlanych, ceramiki oraz mebli.
Obszar powiatu jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Sprzyjają temu dogodne połączenia komunikacyjne z Poznaniem, Wrocławiem, Łodzią i Katowicami, jak również sąsiedztwo
międzynarodowych lotnisk we Wrocławiu
i Poznaniu oraz dobrze rozwinięta infrastruktura miejska i wiejska. Według Instytutu
Badań nad Gospodarką Rynkową powiat
ostrzeszowski zalicza się do grupy B – drugiej co do atrakcyjności inwestycyjnej grupy powiatów w Polsce, a miasto Ostrzeszów
zostało sklasyfikowane w skali kraju na
24. miejscu wśród wszystkich miast powiatowych.

raz z reformą administracyjną bę mają klub jachtowy oraz szkoła windsurfingu,
z 1999 roku w województwie wiel- co dodatkowo utrwala pozycję Kobylej Góry jako
kopolskim przywrócono powiat ostrze- znaczącego ośrodka rekreacyjnego w Wielkopolszowski. Po raz trzeci w historii sce.
Ostrzeszów został stolicą powiatu, czym przypieNa miłośników jazdy konnej czekają ośrodki hoczętowano znaczenie ziemi ostrzeszowskiej.
dowli koni, posiadające ogromny potencjał hoPowiat ostrzeszowski leży w południowej dowlany, sportowy i turystyczny. Lokalną tradyczęści Wielkopolski, na styku Wielkopolski i Dolnego cją stały się „Zawody w Powożeniu Zaprzęgami”
Śląska. Obszar powiatu wynosi 772,37 km kw., i „Powiatowe Wystawy Koni”, organizowane
co stanowi 3,86 proc. powierzchni województwa. przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Składa się z 7 jednostek samorządowych, wśród wspólnie z Powiatowym Kołem Wielkopolskiego
których są 3 gminy miejsko-wiejskie: Ostrzeszów, Związku Hodowców Koni. Do rozwoju turystyki przyGrabów nad Prosną i Mikstat oraz 4 gminy
wiejskie: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra
i Kraszewice. Powiat zamieszkuje 55 874 osób.
Ziemia ostrzeszowska to jeden z piękniejszych zakątków południowej Wielkopolski,
o ciekawie ukształtowanym terenie w 40 proc.
porośniętym przez lasy. Od zachodniej granicy powiatu rozciąga się pasmo wzniesień
– Wzgórza Ostrzeszowskie, będące częścią
Wału Trzebnickiego z dwoma najwyższymi
wzniesieniami w Wielkopolsce: Kobylą Górą
Fabryka mebli Unimebel w Ostrzeszowie, Fot. S. Kulawiak
(284 m n.p.m.) i Bełczyną (278 m n.p.m.).
Wschodnia część powiatu to malownicze
jary oraz doliny rzeczne Prosny wchodzące w skład
tak zwanej Kotliny Grabowskiej.
Czyste ekologiczne środowisko oraz brak
uciążliwych zakładów przemysłowych stwarzają doskonałe warunki do pracy i wypoczynku, zarówno
rdzennym mieszkańcom, jak i turystom. Bogactwo
zabytków z Basztą Kazimierzowską z XIV wieku
w Ostrzeszowie, kościołem z XII wieku w Kotłowie
i licznymi drewnianymi kościółkami, przeplata się
z pięknem natury, reprezentowanej przez takie okazy, jak: ponadtysiącletni kraszewicki cis, podostrzeszowskie jodły czy krajobraz rzeki Prosny. To
wszystko stwarza specyficzny klimat, czyniąc
nasz region bardzo atrakcyjnym turystycznie.
Na szczególną uwagę zasługuje usytuowana na południu powiatu wieś letniskowa Kobyla Góra, na terenie której w 1983 roku utworzono 18-hektarowy zalew Blewązka. Nad wodami zalewu siedzi-

W

Prosna w okolicy Grabowa,
Fot. S. Kulawiak
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POWIAT ŚREMSKI

Powiat Śremski to region, w którym nie brakuje akwenów. Wypocząć można
np. nad Jeziorem Grzymisławskim. Fot. L. Piasecka
owiat śremski obejmuje cztery gminy:
Brodnicę, Dolsk, Książ Wielkopolski
i Śrem. Region leży w centralnej części województwa wielkopolskiego, a odległość
między stolicą województwa – Poznaniem a stolicą powiatu – Śremem wynosi 42 km. Niewątpliwie
bliskość Poznania sprzyja jego wszechstronnemu
rozwojowi. Zamieszkiwany jest przez ponad
58 tys. mieszkańców.
Powiat śremski jest obszarem bardzo malowniczym, bogatym w różnorodne gatunki flory
i fauny. Znaczna jego część znajduje się w strefach
ochrony, na przykład: rezerwat florystyczny Miranowo i Goździk Siny w Grzybnie, rezerwat krajobrazowy Krajkowo, Park Krajobrazowy im. gen.
D. Chłapowskiego, Rogaliński Park Krajobrazowy
oraz zespół przyrodniczo krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”. Teren posiada wiele zabytków przyrodniczych i architektonicznych oraz ścieżek rowerowych i tras turystycznych. W każdej z gmin
można skorzystać również z agroturystyki.
Mimo iż gminy powiatu mają charakter typowo
rolniczy, prowadzona jest różnorodna działalność
produkcyjna, usługowa i handlowa. Największe zagłębie inwestycyjne znajduje się w Śremie. Tutaj
zlokalizowany jest Śremski Park Inwestycyjny – Obszar Wschodni włączony do podstrefy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W gminie Śrem
działają zarówno firmy z kapitałem polskim, jak i zagranicznym.
W grudniu 2007 roku powiat podpisał list intencyjny z powiatem słubickim, stanowiący początek
współpracy w zakresie edukacji, spraw społecznych,
kultury, inwestycji czy ochrony przeciwpożarowej.
Ponadto gminy obu powiatów mają nawiązane stosunki z miastami partnerskimi, między innymi w Czechach i Niemczech.

P
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Wizytówką powiatu od kilku lat są organizowane w Śremie
mistrzostwa motorowodne o randze światowej i europejskiej.
Fot. Arch. Starostwo Powiatowe w Śremie

Reasumując, powiat otwarty jest zarówno na tych, którzy
chcieliby robić interesy, jak i na
tych, którzy chcieliby w nim odpocząć i poznać piękno regionu.
Spośród najważniejszych wydarzeń, jakie w ciągu ostatniej dekady odnotowano w powiecie
śremskim, należy wymienić:
- oddanie do użytku drogi
Ostrowieczno–Lipówka wybudowanej ze środków SAPARD (wrzesień, 2004 rok),
- początek wielkiego festiwalu
sportowego nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie, czyli motorowodnych mistrzostw w skali Europy i świata w różnych klasach, które odbywają się cyklicznie co roku (sierpień, 2003
rok),
- oddanie do użytku pierwszego ronda w powiecie śremskim, w Śremie (sierpień, 2005
rok).
- otwarcie drogi Mchy–
Na rzece Warcie co roku kwitnie turystyka rzeczna.
Niedźwiady (gmina Książ WielkoFot. Arch. Starostwo Powiatowe w Śremie
polski), wybudowanej z pieniędzy
unijnych i powiatowych (grudzień, 2005 rok),
Stację Dializ czy Zakład Leczniczo-Opiekuńczy
- otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej (luty, 2007 rok),
przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie
- oddanie do użytku I etapu obwodnicy Śre(wrzesień, 2006 rok),
mu, która odciążyła ruch w mieście (październik,
- początek wielkich przemian w szpitalu, któ- 2007 rok),
ry z miesiąca na miesiąc zmienia swoje oblicze
- wojewódzka inauguracja roku szkolnego
i wzbogaca się o nowy sprzęt typu tomograf czy 2008/2009 w Zespole Szkół Politechnicznych
rentgen, a także oferuje nowe usługi, na przykład w Śremie oraz jubileusz 150-lecia Gimnazjum i LiOddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, ceum w Śremie (wrzesień 2008 roku).
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POWIAT WĄGROWIECKI
owiat wągrowiecki jest jednym z 35 po- zamku rodu Pałuków w Gołańczy z XIV wieku, kawiatów Wielkopolski. Leży w jej północ- mień św. Wojciecha w Budziejewku. W Wągrowno-zachodniej części, na przecięciu cu urodził się ks. Jakub Wujek – jezuita, teolog, auSzlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cy- tor pierwszego i jednocześnie najbardziej znanesterskim, w większości w historycznym i etno- go przekładu Pisma Świętego na język polski.
Kościół drewniany pw. św. Mikołaja z połowy XIV w.
Powiat wągrowiecki charakteryzuje się piękgraﬁcznym regionie zwanym Pałukami. Zajmuje
w Tarnowie Pałuckim. Fot. Eliza Budzyńska
powierzchnię 1040,8 km kw. Zamieszkuje go po- nem przyrody, malowniczością krajobrazów i przynad 67 tys. mieszkańców. W powiecie funk- jaznym środowiskiem naturalnym. Występują tu
cjonuje 7 jednostek administracyjno-samo- 54 jeziora, które stwarzają wymarzone warunki do
rządowych: gmina miejska Wągrowiec, gminy wypoczynku, wędkowania i uprawiania sportów
wodnych. Większość jezior rynnowych okalają
miejsko-wiejskie: Gołańcz i
piękne lasy, zajmujące
Skoki oraz gminy wiejskie: Da18,89 proc. powierzchni
masławek, Mieścisko, Wapno
powiatu. Na ziemi wągroi Wągrowiec.
Odwiedzając
powiat
wąwieckiej
istnieje kilka inteStarostwo Powiatowe w Wągrowcu.
resujących rezerwatów
growiecki, warto zobaczyć
Fot. Eliza Budzyńska
przyrody, jak choćby remiędzy innymi: kościół i klaszzerwat przyrodniczo-leśny
tor pocysterski w Wągrowcu,
Jezioro Durowskie. Fot. Eliza Budzyńska
„Dębina” z blisko 300-letszesnastowieczny kościół farnimi dębami. Przez powiat
ny pw. św. Jakuba w Wąwągrowiecki przepływają
growcu, grobowiec Franciszcztery rzeki: Wełna, Nielba,
ka Łakińskiego w kształcie
Struga Gołaniecka i Mała
piramidy z połowy XIX wieku
Wełna. Dwie z nich – Nielba
w Łaziskach, kościół drewi Wełna – krzyżują się, twoniany pw. św. Mikołaja w Ruiny gotyckiego zamku Pałuków
rząc unikalne zjawisko hyTarnowie Pałuckim z połowy z XIV w. w Gołańczy.
drograficzne.
XIV wieku, ruiny gotyckiego Fot. Eliza Budzyńska
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POWIAT WOLSZTYŃSKI
owiat wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa
wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03
km kw, z czego ponad 55 proc. to użytki
rolne, a około 30 proc. lasy. Na terenie powiatu
mieszka ponad 55 000 osób. Wolsztyn, stolica powiatu, zajmuje powierzchnię 478 ha i liczy niecałe 14 tys. mieszkańców. Przez miasto przebiega
droga krajowa łącząca Poznań z Zieloną Górą.
W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn.
Podstawą gospodarki w powiecie są średnie
i małe firmy handlowo-usługowe. Przemysł przetwórczo-spożywczy bazuje głównie na surowcach
roślinnych i zwierzęcych. Rolnictwo oparte jest na
indywidualnych gospodarstwach, przoduje w produkcji drobiu, trzody chlewnej oraz pieczarek. Preferowanym kierunkom rozwoju gospodarczego regionu sprzyja dbałość o czyste środowisko naturalne, objawiająca się
dużymi nakładami na gazyfikację, kanalizację, budowę oczyszczalni, ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, rozbudowę nowoczesnego składowiska odpadów.
Geograficznie teren ten łączy kraj
Wysoczyzny Leszczyńskiej i Pradoliny
Warszawsko-Berlińskiej. Niewątpliwym

P

atutem wynikającym z tego położenia, jest obfitość
lasów i jezior, które stanowią jedną trzecią obszaru
powiatu. Uwzględniając walory przyrodniczo-krajobrazowe, powiat preferuje rozwój turystycznowypoczynkowy.
Powiat wolsztyński to także duża ilość zabytków, jak na przykład, znajdująca się w Wolsztynie, jedyna w Europie czynna parowozownia, odwiedzana przez tysiące turystów z całego świata.
Dużą atrakcją jest sam Wolsztyn, w którym
mieszkali tak znani ludzie, jak: Marcin Rożek, Robert Koch czy Józef Maria Hoene-Wroński. Ponadto
na gości czeka wiele innych ciekawych miejsc, między innymi: klasztor pocysterski w Obrze, kościół
w Przemęcie, unikatowe parki krajobrazowe czy Muzeum Regionalne w Wolsztynie. W Górsku znajduje
się Galeria Ptaków oraz wystawa płaskorzeźb ze
scenami z „Pana Tadeusza”.
Dodatkowym walorem turystycznym są: ścisły rezerwat przyrody Bagno Chorzemińskie, rezerwat czapli siwej Wyspa na Jeziorze Chobienickim, trzy rezerwaty na terenie gminy Przemęt oraz
powstały w 2000 roku, największy z rezerwatów
– Jezioro Trzebidzkie.
Naturalne warunki przyrodniczo-krajobrazowe oraz korzystne położenie to nie tylko atrakcje
dla turystów, ale także teren dla potencjalnych inwestorów w branży turystycznej.

155

10 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
POWIATY:
powiat białogardzki
powiat choszczeński
powiat drawski
powiat goleniowski
powiat gryﬁcki
powiat gryﬁński
powiat kamieński
powiat kołobrzeski
powiat koszaliński
powiat łobeski
powiat myśliborski
powiat policki
powiat pyrzycki
powiat sławieński
powiat stargardzki
powiat szczecinecki
powiat świdwiński
powiat wałecki

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Koszalin
Szczecin
Świnoujście

Krzysztof Lis – przewodniczący
Konwentu Starostów Województwa
Zachodniopomorskiego, starosta
szczecinecki.
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– Samorządy województwa zachodniopomorskiego, wykorzystując usytuowanie i walory naturalne, stawiają na rozwój turystyki, usług, porty i zlokalizowane w pasie nadmorskim mariny.
Po 10 latach powiaty to samorządy, które zintegrowały się w granicach regionu zachodniopomorskiego,
pomimo włączenia do województwa gmin z 5 województw. Zauważalna jest jeszcze chęć stworzenia województwa środkowopomorskiego, ale tendencje te maleją.
Północne powiaty wykorzystują naturalne walory i możliwości rozwoju, korzystając z linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Południowe powiaty stawiają na turystykę z wykorzystaniem walorów Pojezierzy Drawskiego,
Wałeckiego i Ińskiego oraz bogatych kompleksów leśnych.
Zmiany administracyjne i powołanie powiatów w 1998 roku pozwoliły na uaktywnienie środowisk lokalnych
– tych ponadgminnych. Dzięki temu zadbano o przejęte Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, szkoły ponadgimnazjalne, służbę zdrowia, osoby niepełnosprawne. Dzisiaj instytucje te mają swoich gospodarzy, samorządy inwestują w poprawę warunków życia i podwyższenie standardu usług oraz infrastrukturę zgodnie ze swoimi kompetencjami. Aby mówić o sukcesie wprowadzenia reformy samorządowej w 1998 roku
należy ją dokończyć, w mojej opinii poprzez: zwiększenie zadań i kompetencji, mniejszą biurokrację, decentralizację środków publicznych na poziomie centralnym. To hasła, które powinny przyświecać kolejnym rządom uznającym Samorząd, jako podstawę rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
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POWIAT
BIAŁOGARDZKI

Starostwo Powiatowe
w Białogardzie

POWIAT
CHOSZCZEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

POWIAT
DRAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Drawsku Pomorskim

ul. 1 Maja 18
78-200 Białogard

ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno

pl. Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094 312 09 01
fax 094 312 09 11
starosta@powiat-bialogard.pl
www.powiat-bialogard.pl

tel. 095 765 70 11
fax 095 765 20 93
starosta@powiatchoszczno.pl
www.powiatchoszczno.pl

tel. 094 363 07 80
fax 094 363 20 23
powiatdrawski@powiatdrawski.pl
www.powiatdrawski.pl

starosta: Roman Lubiniecki

starosta: Krzysztof Bagiński

starosta: Stanisław Cybula
Powiat drawski – morze pięknych jezior.

Naszym priorytetem jest rozwój gospodarczy. Oferujemy inwestorom pełne wsparcie i świetne warunki do ich rozwoju.

POWIAT
GOLENIOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Goleniowie

s. 159
POWIAT
GRYFICKI

Starostwo Powiatowe
w Gryﬁcach

POWIAT
GRYFIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Gryﬁnie

ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów

Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryﬁce

ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryﬁno

tel. 091 418 05 12
fax 091 418 25 30
sekretariat@powiat-goleniowski.pl
www.powiat-goleniowski.pl

tel. 091 384 64 50
fax 091 384 27 31
promocja@gryﬁce.pl
www.gryﬁce.pl

tel. 091 415 31 82
fax 091 416 30 02
starostwo@gryﬁno.powiat.pl
www.gryﬁno.powiat.pl

starosta: Tomasz Stanisławski

starosta: Kazimierz Sać

starosta: Wojciech Konarski

Przez cały rok odpocznij w drodze nad lub znad
morza – historia, lasy, jeziora, żagle, grzyby i ryby!
Powiat goleniowski zaprasza!

Powiat gryficki zaprasza w podróż po Krainie
Regi – morze, rzeki, pole, las ... dla Was!

Naturalnie powiat gryfiński.

s. 160
POWIAT
KAMIEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim

POWIAT
KOŁOBRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu

Starostwo Powiatowe
w Koszalinie

ul. Mieszka I 5B
72-400 Kamień Pomorski

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 091 382 31 20
fax 091 382 31 21
sekretariat@powiatkamieński.pl
www.powiatkamienski.pl

tel. 094 354 76 18
fax 094 354 46 42
starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
www.powiat.kolobrzeg.pl

tel. 094 342 27 11
fax 094 346 22 61
poczta@powiat.koszalin.pl
www.powiat.koszalin.pl

starosta: Artur Mackiewicz

starosta: Paweł Czapkin

Starostwo Powiatowe
w Łobzie

starosta: Roman Szewczyk
Przystań w powiecie koszalińskim!

Powiat kamieński – atrakcyjnym miejscem wypoczynku nie tylko ze względu na dostęp do morza.

POWIAT
ŁOBESKI

POWIAT
KOSZALIŃSKI

POWIAT
MYŚLIBORSKI

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

POWIAT
POLICKI

Starostwo Powiatowe
w Policach

ul. Konopnickiej 41
73-150 Łobez

ul. Marcinkowskiego 2
74-300 Myśliborz

ul. Tarnowska 8
72-010 Police

tel. 091 397 60 99
fax 091 397 56 03
lobez@hot.pl
www.powiatlobeski.pl

tel. 095 747 20 21
fax 095 747 31 53
starostwo@powiatmysliborski.pl
www.powiatmysliborski.pl

tel. 091 432 81 00
fax 091 317 89 00
powiat@policki.pl
www.powiat.policki.pl

starosta: Andrzej Potyra

starosta: Antoni Gutkowski
Grzybne lasy, rzeki i jeziora pełne ryb, piękne tereny – gwarantują spokój i wypoczynek od miejskiego zgiełku. Powiat łobeski – naturalnie!

s. 162

starosta: Leszek Guździoł
Powiat policki – swoboda inwestycji.

s. 163
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POWIAT
PYRZYCKI

Starostwo Powiatowe
w Pyrzycach

POWIAT
SŁAWIEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Sławnie

POWIAT
STARGARDZKI

Starostwo Powiatowe
w Stargardzie Szczecińskim

ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce

ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno

ul. Skarbowa 1
73-110 Stadgard Szczeciński

tel. 091 570 30 90
fax 091 570 05 12
starostwo@pyrzyce.pl
www.pyrzyce.pl

tel. 059 810 49 04
fax 059 810 64 12
promocja@powiatslawno.pl
www.powiatslawno.pl

tel. 091 480 48 00
fax 091 48-04-801
starostwo@powiatstargardzki.pl
www.powiatstargardzki.pl

starosta: Andrzej Lewandowski

starosta: Wiktor Tołoczko

starosta: Waldemar Gil

Lasy, morze i piaszczyste plaże – to wszystko
znajdziecie w sławieńskim powiecie!

POWIAT
SZCZECINECKI

Starostwo Powiatowe
w Szczecinku

POWIAT
ŚWIDWIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Świdwinie

POWIAT
WAŁECKI

Starostwo Powiatowe
w Wałczu

ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek

ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin

ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz

tel. 094 372 44 88
fax 094 372 92 56
starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl

tel. 094 365 03 01
fax 094 365 03 00
starostwo@powiatswidwinski.pl
www.powiatswidwinski.pl

tel. 067 258 24 01
fax. 067 258 90 10
kancelaria@powiatwalecki.pl
www.powiatwalecki.pl

starosta: Krzysztof Lis

starosta: Mirosław Majka

starosta: Bogdan Wankiewicz

A może nie nad morze – czas na powiat szczecinecki, morze poczeka.

Powiat świdwiński jest miejscem wyjątkowym,
gdzie tradycja i współczesność tworzą harmonijne
tło dla życzliwości i otwartości mieszkańców.

Powiat wałecki – dobry klimat dla Inwestora, dla
Turysty, dla Ciebie!

Urząd Miasta
w Szczecinie

Urząd Miasta
w Świnoujściu

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

tel. 094 348 86 00
fax 094 348 86 25
um.koszalin@um.man.koszalin.pl
www.koszalin.pl

tel. 091 424 58 38
fax 091 424 58 75
promocja@um.szczecin.pl
www.szczecin.eu

tel. 091 321 27 89
fax 091 321 59 95
sekretariat@um.swinoujscie.pl
www.swinoujscie.pl

KOSZALIN

Urząd Miasta
w Koszalinie

SZCZECIN

prezydent: Mirosław Mikietyński

prezydent: Piotr Krzystek

prezydent: Janusz Żmurkiewicz

Zielone Miasto Zaprasza.

Szczecin Floating Garden.

Świnoujście – kraina 44 wysp.

WWW.MAXMEDIA.ORG.PL
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POWIAT DRAWSKI
Żurawie

owiat Drawski to region należący do najpiękniejszych i najciekawszych miejsc położonych w południowo-wschodniej części
województwa zachodniopomorskiego, na
Pojezierzu Drawskim. Wspólnotę samorządową powiatu drawskiego tworzą mieszkańcy sześciu
gmin: Drawska Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego, Czaplinka, Złocieńca, Wierzchowa i Ostrowic.
Okolice powiatu to wspaniałe lasy, jeziora, malownicze miasta o ciekawej historii oraz wsie ze średniowiecznym rodowodem. Znaczną część obszaru zajmuje jeden z największych w Europie poligonów
wojskowych. Od kilku lat regularnie ćwiczą tu sojusznicze wojska z państw członkowskich NATO. Walory przyrodniczo-krajobrazowe i zróżnicowane
ukształtowanie poligonu zostały docenione przez
twórców programu telewizyjnego „Selekcja” i co
roku na jego terenie rozgrywany jest finał najtrudniejszej gry terenowej w naszym kraju.
O atrakcyjności turystycznej powiatu decyduje
duża liczba jezior, połączonych ze sobą rwącymi rzekami, bliskość lasów, czyste środowisko oraz brak
uciążliwego przemysłu. Jeziora i lasy przyciągają
w te strony wędkarzy, żeglarzy, nurków oraz grzybiarzy. Na terenie powiatu drawskiego można spotkać wiele rzadkich gatunków zwierząt. Występują
tu między innymi: orzeł bielik, żółw błotny, bóbr, żubr,
wydra, głuszec czy bocian czarny. Niepospolite wartości przyrodnicze i kulturowe terenu zostały objęte ochroną w ramach Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Teren powiatu oferuje również
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możliwość zwiedzania wspaniałych zabytków architektury sakralnej i świeckiej.
Walory przyrodnicze powiatu, sprawna informacja turystyczna oraz dobrze przygotowana
baza noclegowa: liczne pola namiotowe, ośrodki
wczasowe, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne zachęcają do przyjazdu i pozostania na dłużej. Odwiedzającym pobyt urozmaicają atrakcyjne
szlaki turystyczne: rowerowe, kajakowe, piesze,
konne oraz liczne ścieżki przyrodnicze, prowadzące
przez obszar powiatu. To właśnie przez powiat
drawski biegnie najdłuższy szlak rowerowy Polski
„Greenway – Naszyjnik Północy” – niezwykła propozycja dla amatorów turystyki aktywnej. Również
miłośnicy sportów ekstremalnych oraz survivalu
znajdą tu coś dla siebie.
Przebywając w powiecie drawskim nie sposób
oprzeć się urokom rzeki Drawy – perły regionu. Tutejszy szlak kajakowy, noszący imię księdza kardynała
Karola Wojtyły, zalicza się do najbardziej atrakcyjnych w Polsce i jest
chętnie odwiedzany przez turystów
kajakarzy. Na różnych odcinkach
swojego biegu, przy malowniczych
zmiennych typach krajobrazu, raz
jest szlakiem łatwym, nieuciążliwym, a innym razem trudnym, wymagającym sporego doświadczenia. Rzeka Drawa jest na przemian
wąska i szeroka, płytka i głęboka, bystra i leniwa.

Władze samorządowe powiatu drawskiego
i utworzone stowarzyszenia podejmują inicjatywy
w zakresie promowania przedsiębiorczości. W perspektywie są one zainteresowane przedsięwzięciami, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego powiatu i poprawy warunków życia mieszkańców, a zarazem nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne.
Nieocenionym bogactwem powiatu są uczciwi i życzliwi mieszkańcy. Niezwykle cenną grupę stanowią lokalni twórcy. Tworzą oni w takich dziedzinach sztuki jak: haft kaszubski, akwarele, batik,
sianoploty, malarstwo olejne, rzeźbiarstwo, fotografika i inne. Wielu z nich to laureaci międzynarodowych, wojewódzkich, regionalnych oraz krajowych przeglądów i konkursów.
Zapraszamy do odwiedzenia powiatu drawskiego. Wtedy o pięknie naszej ziemi przekonają się
państwo osobiście.
Regaty o puchar starosty na jeziorze Drawskim
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POWIAT GRYFIŃSKI

Pomnik przyrody – Krzywy Las w Nowym Czarnowie

owiat gryﬁński, region Polski stwarzający wyśmienite warunki do wypoczynku dla
osób poszukujących niepowtarzalnych
wrażeń, czeka na wszystkich zainteresowanych spędzeniem wolnego czasu na rozkoszowaniu się dziewiczymi urokami nieskazitelnej natury.
Ten położony na południe od Szczecina powiat
rozciąga się wzdłuż rzeki Odry, w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec. Jego administracyjne terytorium obejmuje obszar Równiny Wełtyńskiej, Puszczy Bukowej, Doliny Dolnej Odry oraz zachodnią
część Pojezierza Myśliborskiego. Powiat tworzy
dziewięć gmin, z których sześć: Gryfino, Chojna,
Cedynia, Mieszkowice, Moryń oraz TrzcińskoZdrój posiada status miejsko-wiejski. Gminy: Ba-
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nie, Stare Czarnowo i Widuchowa są gminami wiejskimi.
Przez terytorium powiatu
przebiega dogodna sieć połączeń
komunikacyjnych, drogowych,
kolejowych i wodnych, łączących
Szczecin i Świnoujście z południem Polski, zwłaszcza ze Śląskiem. O atrakcyjności położenia świadczą istniejące na terenie powiatu przejścia graniczne: drogowe: Gryfino–Mescherin, Krajnik Dolny–Schwedt
i Osinów Dolny–Hohenwutzen oraz promowe
przejście graniczne Gozdowice–Güstebieser Loose.
Ponadto w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów od Gryfina znajdują się samochodowe przejścia graniczne w Kołbaskowie i Rosówku. Tylko
45 km dzieli Gryfino od portu lotniczego w Goleniowie.
Symbolem powiatu gryfińskiego, a zarazem
głównym elementem logo promującego powiat, jest
bocian biały. Jako wizytówka regionu stanowi ważną atrakcję turystyczną propagującą nasze produkty regionalne, a także dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy, naukowy i sportowy powiatu
poza jego granicami. Decyzję o przyjęciu takiego
symbolu podjęto w wyniku przeprowadzonego

Cmentarz wojskowy w Siekierkach

Bociania rodzinka w Piasku
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Cedyński Park Krajobrazowy
w lipcu 2004 roku międzynarodowego spisu bocianów w powiecie gryfińskim. W wyniku kontroli 174 miejscowości stwierdzono łącznie 135 gniazd
bocianich. Całkowita liczba młodych ptaków wyniosła 204. Najwięcej gniazd zanotowano w Zielinie w gminie Mieszkowice. W 2008 roku rajem dla
boćków stała się Stara Rudnica w gminie Cedynia,
gdzie w godzinach rannych i popołudniowych około dwustu bocianów wysiadywało na ogrodzeniu pobliskiego gospodarstwa. Były to prawdopodobnie
bociany, które nie założyły gniazd i miały w tym miejscu dobre żerowisko. W poprzednich latach takie
zjawiska nie występowały.
Ogromnym atutem powiatu jest ukształtowanie terenu. Bogactwo krajobrazu tworzą malownicze wzniesienia, piękne i czyste jeziora, liczne wzgórza i pagórki sąsiadujące z równinami,
obfitość głazów narzutowych i różnorodność
lasów. Właśnie te wartości zadecydowały
o utworzeniu na terenie powiatu trzech parków
krajobrazowych. Północno-wschodnią część
powiatu zajmuje Szczeciński Park Krajobrazowy
„Puszcza Bukowa”, obszar pomiędzy dwoma ramionami Odry od Widuchowej do Szczecina
– Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”, zaś
w południowej części powiatu, na najdalej wysuniętym na zachód krańcu Polski, zlokalizowany jest Cedyński Park Krajobrazowy.
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Powiat gryfiński należy do jednego z najbardziej urokliwych i godnych obejrzenia zakątków naszego kraju. Ziemie obecnego powiatu gryfińskiego to największe skupisko późnoromańskiego,
granitowego budownictwa sakralnego oraz średniowieczne układy przestrzenne miast. Właśnie
te średniowieczne układy rozplanowania zabudowy i siatki ulic wraz z fortyfikacjami i elementami
kompozycyjnymi, jak kościoły, ratusze, bramy i baszty, oraz zabytkowymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi tworzą niepowtarzalny i indywidualny klimat, nadając miastom malowniczy charakter.
Do dziś taki typ zabudowy miast w najlepszym stanie zachował się w południowej części powiatu:
w Trzcińsku-Zdroju, Moryniu i Mieszkowicach
oraz częściowo w Cedyni i Chojnie, gdzie zabudowa uległa zniszczeniu podczas działań wojennych
w 1945 roku. Duża część wsi, szczególnie w rejonie ziemi chojeńskiej charakteryzuje się ciekawymi,
dobrze zachowanymi układami przestrzennymi
z okresu słowiańskiego (owalnice).
Na terenie powiatu znajduje się wiele ciekawych miejsc, obiektów kulturowych i osobliwości
przyrody związanych z wydarzeniami historycznymi
w rejonie Pomorza Zachodniego. Do takich miejsc
można zaliczyć:
- park krajobrazowo-naturalistyczny „Dolina
Miłości” w Zatoni Dolnej – 150-letni zabytkowy park
naturalistyczny ze stawami, posągami, wysoko położonym punktem widokowym oraz niespotykaną
roślinnością, posiada ogromne walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne,
- cmentarz żołnierzy niemieckich w Starym
Czarnowie – jeden z 13 cmentarzy w Polsce, na
który są przenoszone szczątki ekshumowanych żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej,
-pomnik przyrody „Krzywy Las” w Nowym
Czarnowie – skupisko około 400 osobliwie zdeformowanych sosen, tworzące unikalny las
w skali kraju,

Wieża widokowa w Cedyni
- cmentarz komunalny w Gryfinie (lapidarium)
– płyty nagrobne byłych niemieckich mieszkańców
Gryfina, cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich,
pomnik „Golgota Wschodu”, poświęcony pamięci Polaków, którzy nie powrócili z Syberii, zostali
zamordowani na terenie ZSRR lub polegli na
frontach podczas II wojny światowej,
- wieża widokowa w Cedyni – zbudowana
w 1895 roku za rządów burmistrza Cedyni Ernesta Melchera, jako pomnik dla
uczczenia poległych podczas wojen
Prus z Danią, Austrią i Francją.
Wieża wznosi się na 14 m i umożliwia podziwianie rozległej panoramy,
- Muzeum Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Goz-

dowicach – mieści się w budynku, który podczas
forsowania Odry w 1945 roku był siedzibą dowodzenia Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego i dowódcy 6. Batalionu Pontonowo-Mostowego,
- cmentarz wojenny w Siekierkach – spoczywa na nim 2 tys. żołnierzy poległych podczas forsowania Odry, jak i w walkach o Berlin,
- Góra Czcibora – miejsce upamiętniające zwycięską bitwę księcia Mieszka I z margrabią Hodonem 24 czerwca 972 roku, z którego szczytu roztacza się przepiękny widok na dolinę Odry i Niemcy.
Turystom odwiedzającym ziemię gryfińską
powiat oferuje wiele atrakcyjnych miejsc umożliwiających aktywne i miłe spędzanie wolnego czasu, miedzy innymi: Centrum Wodne „Laguna”
w Gryfinie, komnatę solną klimatyczno-inhalacyjną „Solbella” w Gryfinie, pole golfowe – Binowo
Park Golf Club, stadninę koni w Bielinie, ogród dendrologiczny w Glinnej
Wszyscy turyści chcący zasmakować odkrywania uroków życia na wsi, spragnieni spokoju, idealne miejsce wypoczynku znajdą w funkcjonujących
na terenie powiatu gryfińskiego gospodarstwach
agroturystycznych, które zapewniają swym gościom
możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą
w warunkach niezakłóconej ciszy i czystego powietrza oraz wiele atrakcji dla miłośników jazdy konnej, wędkowania, kajakarstwa, wycieczek rowerowych itp. Usytuowane nad malowniczymi, czystymi jeziorami ośrodki wypoczynkowe są doskonałym miejscem do wypoczynku dla ludzi ceniących
czynne spędzanie czasu nad wodą i obcowanie
z naturą. Położone z dala od hałasu i zgiełku miejskiego oferują możliwość prawdziwego oderwania
się od spraw dnia codziennego i różne formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu –
plażowanie, sporty wodne, wędkowanie, spacery po lesie i grzybobranie.

Ogród dendrologiczny w Glinnej
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POWIAT ŁOBESKI
owiat leży w samym środku województwa
zachodniopomorskiego, w zlewisku Regi
– najdłuższej samodzielnej rzeki Przymorza. Teren powiatu pochyla się od południa
ku północnemu zachodowi. Południowy zachód powiatu obejmuje kulminacja Pojezierza Ińskiego, oddzielonego rynną Brzeźnickiej Węgorzy od skrawka Pojezierza Drawskiego na południowym wschodzie. Środkowy pas powiatu stanowi mniej sfałdowana i uboższa w jeziora Wysoczyzna Łobeska.
Krajobraz uspokaja się w pasie Równiny Nowogardzkiej i na północy powiatu, na zalesionych terenach powiatowej części Równiny Gryﬁckiej.
Obok Regi i jej dopływów do sieci wodnej powiatu należą jeziora (głównie rynnowe): Woświn, Węgorzyno, Przytoń, Brzeźniak, Klępnica, Mielno,
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Okrzeja, Stara Dobrzyca. Atrakcją krajoznawczą są
coraz mniej liczne w Polsce bagna i torfowiska.
Powiat zajmuje powierzchnię 1066 km kw., zamieszkiwany jest przez około 38 tys. osób, a w jego
skład wchodzą cztery gminy miejskie: Dobra, Łobez, Resko i Węgorzyno oraz gmina wiejska Radowo
Małe. Na terenie powiatu krzyżują się drogi: krajowa Szczecin–Gdynia (nr 20) i wojewódzkie oraz
linie kolejowe: Szczecin–Gdańsk i Runowo Pomorskie–Szczecinek.
Historia powiatu łobeskiego wiąże się z rodem
Borków, którzy – skuteczniej niż wcześniej zako-

162

ny – skolonizowali teren nad Regą.
W XVIII wieku oficjalnie powstały ziemskie
powiaty szlachty pomorskiej na pograniczu z Nową Marchią (Brandenburgia). Po
śmierci ostatniego księcia z rodu Gryfitów Pomorze włączono do Brandenburgii. W 1815 roku Borkowie, Ostenowie
i Dewitzowie z Dobrej wraz z likwidacją
przez władze pruskie pańszczyzny podporządkowali się rozporządzeniom administracyjnym państwa. Powstał powiat
Regenwalde (reski), obejmujący miasto
Płoty i okolice. Nastąpiła korekta granic
i likwidacja enklaw.
Po wybudowaniu pierwszej w powiecie linii kolejowej Stargard-Koszalin

w 1859 roku stolicę powiatu przeniesiono do Łobza, lecz powiat zatrzymał nazwę reski. W latach 1954–58 od powiatu łobeskiego odłączono
rejon płotowski, a powierzchnia zmniejszyła się do
949 km kw. W takim kształcie dotrwał do
1975 roku, kiedy zlikwidowano ten poziom administracji. Pominięty w 1999 roku na powiatowej
mapie Polski, uaktywnił wszystkie siły społeczne
gmin: Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Dobra oraz
Łobez. Drogą zabiegów administracyjnych i samorządowych, posuwając się aż do protestów
na torach, wywalczył sobie prawo istnienia
od 1 stycznia 2002 roku
w kształcie przedstawionym na
mapie.

Zmęczony życiem w mieście? Ziemia łobeska
zaprasza do korzystania z atrakcji turystycznych,
którymi są szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. Zachęca też możliwością jazdy konnej (między innymi w Łobzie, Boninie, Sarnikierzu, Dobrkowie), zbierania jagód i grzybów w lasach, korzystania ze
wzgórz lotniarskich oraz żeglarstwa. Znajdą tu
atrakcje zmotoryzowani – wodni i lądowi, a nawet
biegacze z psim zaprzęgiem. Zimą łatwo znaleźć stoki dla narciarzy lub trasy biegowe. W razie niepogody do wypoczynku zapraszają stadiony, boiska
i hale sportowe.
Na terenach powiatu łobeskiego gniazduje orzeł
bielik, czapla siwa, bocian czarny, żuraw, kania, orlik krzykliwy, derkacz i zimorodek. Obszar zamieszkuje jeleń, sarna, dzik, daniel, lis, wydra, kuna,
borsuk, bóbr, jenot, żółw błotny, żmija. W wodach
można spotkać raka, skójkę, lina, szczupaka,
pstrąga, okonia i troć. Poza powszechnie występującą roślinnością rosną tu storczyki, rosiczki, cebulica syberyjska, bagno zwyczajne, zaś w jeziorze Chełm – rzadka lobelia.
Turyści wypoczywający w powiecie mają
wśród pamiątek niejedno piękne zdjęcie zrobione
na polach, w lasach lub nad wodą.
Historię można uwieczniać w Dobrej
(ruiny zamku, kościół, ratusz i stare miasto) oraz w Resku (gotycki
kościół mariacki, ratusz). Wartościowe zabytki to także kościółki
wiejskie i pałacyki. Przetrwała też
po części zieleń parków dworskich
i zadrzewionych alei. Miłośnicy kultury ludowej, tradycji polskiej i rękodzieła są mile widziani w Niedzielę
Palmową na corocznym jarmarku
Łobeska Baba Wielkanocna.
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POWIATY:
powiat aleksandrowski ....................................................................41
powiat augustowski......................................................................105
powiat bartoszycki .......................................................................137
powiat bełchatowski .......................................................................61
powiat będziński ...........................................................................119
powiat bialski ............................................................................49,50
powiat białobrzeski .........................................................................79
powiat białogardzki .......................................................................157
powiat białostocki.........................................................................105
powiat bielski (podlaskie)........................................................105,106
powiat bielski (śląskie) ..................................................................119
powiat bieruńsko-lędziński .............................................................119
powiat bieszczadzki.........................................................................95
powiat biłgorajski............................................................................49
powiat bocheński............................................................................69
powiat bolesławiecki .......................................................................31
powiat braniewski ........................................................................137
powiat brodnicki.............................................................................41
powiat brzeski................................................................................69
powiat brzeski (opolskie).................................................................91
powiat brzeziński ............................................................................61
powiat brzozowski ..........................................................................95
powiat buski ................................................................................129
powiat bydgoski .............................................................................41
powiat bytowski ...........................................................................111
powiat chełmiński ...........................................................................41
powiat chełmski .............................................................................49
powiat chodzieski .........................................................................145
powiat chojnicki............................................................................111
powiat choszczeński .....................................................................157
powiat chrzanowski ........................................................................69
powiat ciechanowski.......................................................................79
powiat cieszyński..........................................................................119
powiat czarnkowsko-trzcianecki.....................................................145
powiat częstochowski ............................................................119,120
powiat człuchowski.......................................................................111
powiat dąbrowski ......................................................................69,70
powiat dębicki ................................................................................95
powiat drawski......................................................................157,159
powiat działdowski........................................................................137
powiat dzierżoniowski .....................................................................31
powiat elbląski .............................................................................137
powiat ełcki .................................................................................137
powiat garwoliński..........................................................................79
powiat gdański .............................................................................111
powiat giżycki ..............................................................................137
powiat gliwicki..............................................................................119
powiat głogowski............................................................................31
powiat głubczycki ...........................................................................91
powiat gnieźnieński................................................................145,146
powiat goleniowski .......................................................................157
powiat golubsko-dobrzyński .............................................................41
powiat gołdapski...........................................................................137
powiat gorlicki...........................................................................69,72
powiat gorzowski ......................................................................55,56
powiat gostyniński..........................................................................79
powiat gostyński ..........................................................................145
powiat górowski........................................................................31,33
powiat grajewski ...................................................................105,107
powiat grodziski (mazowieckie) ........................................................79
powiat grodziski ....................................................................145,147
powiat grójecki ..............................................................................79
powiat grudziądzki ..........................................................................41
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powiat gryficki .............................................................................157
powiat gryfiński.....................................................................157,160
powiat hajnowski...................................................................105,108
powiat hrubieszowski......................................................................49
powiat iławski ..............................................................................137
powiat inowrocławski......................................................................41
powiat janowski..............................................................................49
powiat jarociński ...................................................................145,148
powiat jarosławski..........................................................................95
powiat jasielski..........................................................................95,96
powiat jaworski..............................................................................31
powiat jeleniogórski ........................................................................31
powiat jędrzejowski ...............................................................129,130
powiat kaliski ........................................................................145,148
powiat kamiennogórski....................................................................32
powiat kamieński ..........................................................................157
powiat kartuski .....................................................................111,112
powiat kazimierski ........................................................................129
powiat kędzierzyńsko - kozielski........................................................91
powiat kępiński.............................................................................145
powiat kętrzyński .........................................................................137
powiat kielecki..............................................................................129
powiat kluczborski ..........................................................................91
powiat kłobucki ............................................................................122
powiat kłodzki ...........................................................................32,33
powiat kolbuszowski ..................................................................95,97
powiat kolneński...........................................................................105
powiat kolski................................................................................145
powiat kołobrzeski ........................................................................157
powiat konecki .............................................................................129
powiat koniński .....................................................................145,150
powiat koszaliński .........................................................................157
powiat kościański .........................................................................145
powiat kościerski..........................................................................111
powiat kozienicki ............................................................................79
powiat krakowski............................................................................69
powiat krapkowicki .........................................................................91
powiat krasnostawski .....................................................................49
powiat kraśnicki .............................................................................49
powiat krośnieński..........................................................................95
powiat krośnieński (krosno odrzańskie).............................................55
powiat krotoszyński......................................................................145
powiat kutnowski ......................................................................61,62
powiat kwidzyński..................................................................111,113
powiat legionowski ....................................................................79,81
powiat legnicki ...............................................................................32
powiat leski ..............................................................................95,98
powiat leszczyński ........................................................................146
powiat leżajski...........................................................................95,99
powiat lęborski......................................................................111,114
powiat lidzbarski...........................................................................138
powiat limanowski .....................................................................70,73
powiat lipnowski.............................................................................41
powiat lipski...................................................................................79
powiat lubaczowski..................................................................95,100
powiat lubański ..............................................................................32
powiat lubartowski ....................................................................49,51
powiat lubelski ...............................................................................49
powiat lubiński ...............................................................................32
powiat lubliniecki ..........................................................................122
powiat lwówecki.............................................................................32
powiat łańcucki ..............................................................................95
powiat łaski ...................................................................................61
powiat łęczycki..........................................................................61,63
powiat łęczyński .............................................................................49
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powiat łobeski .......................................................................157,162
powiat łomżyński ..........................................................................105
powiat łosicki .................................................................................79
powiat łowicki ................................................................................61
powiat łódzki wschodni....................................................................62
powiat łukowski.........................................................................49,52
powiat makowski............................................................................79
powiat malborski ..........................................................................111
powiat miechowski .........................................................................70
powiat mielecki ..............................................................................95
powiat międzychodzki....................................................................146
powiat międzyrzecki...................................................................55,57
powiat mikołowski .................................................................122,123
powiat milicki .................................................................................32
powiat miński............................................................................79,82
powiat mławski .........................................................................80,83
powiat mogileński ...........................................................................41
powiat moniecki ...........................................................................105
powiat mrągowski ........................................................................138
powiat myszkowski .......................................................................122
powiat myślenicki ...........................................................................70
powiat myśliborski........................................................................157
powiat nakielski..............................................................................41
powiat namysłowski...................................................................91,92
powiat nidzicki..............................................................................138
powiat niżański...............................................................................96
powiat nowodworski (mazowieckie).............................................80,85
powiat nowodworski (pomorskie)...................................................111
powiat nowomiejski................................................................138,139
powiat nowosądecki........................................................................70
powiat nowosolski .....................................................................55,58
powiat nowotarski..........................................................................70
powiat nowotomyski ..............................................................146,151
powiat nyski .............................................................................91,92
powiat obornicki...........................................................................146
powiat olecki.........................................................................138,140
powiat oleski..................................................................................91
powiat oleśnicki..............................................................................32
powiat olkuski ................................................................................70
powiat olsztyński...................................................................138,142
powiat oławski ..........................................................................32,34
powiat opatowski ..................................................................129,131
powiat opoczyński ..........................................................................62
powiat opolski (lubelski) ..................................................................49
powiat opolski (opolskie) ............................................................91,93
powiat ostrołęcki............................................................................80
powiat ostrowiecki .......................................................................129
powiat ostrowski (mazowieckie) ......................................................80
powiat ostrowski (wielkopolskie).............................................146,152
powiat ostródzki ...................................................................142,143
powiat ostrzeszowski.............................................................146,153
powiat oświęcimski.........................................................................71
powiat otwocki...............................................................................80
powiat pabianicki ............................................................................62
powiat pajęczański..........................................................................62
powiat parczewski..........................................................................51
powiat piaseczyński ...................................................................80,86
powiat pilski.................................................................................147
powiat pińczowski..................................................................129,132
powiat piotrkowski ....................................................................62,65
powiat piski .................................................................................142
powiat pleszewski.........................................................................147
powiat płocki..................................................................................80
powiat płoński................................................................................80
powiat poddębicki...........................................................................62

powiat policki ........................................................................157,163
powiat polkowicki ...........................................................................32
powiat poznański ..........................................................................147
powiat proszowicki .........................................................................71
powiat prudnicki.............................................................................91
powiat pruszkowski ...................................................................80,87
powiat przasnyski...........................................................................80
powiat przemyski............................................................................96
powiat przeworski ..........................................................................96
powiat przysuski ............................................................................80
powiat pszczyński .........................................................................122
powiat pucki ................................................................................111
powiat puławski..............................................................................51
powiat pułtuski...............................................................................80
powiat pyrzycki ............................................................................158
powiat raciborski...................................................................122,124
powiat radomski.............................................................................84
powiat radomszczański ...................................................................64
powiat radziejowski ........................................................................41
powiat radzyński .......................................................................51,52
powiat rawicki..............................................................................147
powiat rawski ...........................................................................64,65
powiat ropczycko - sędziszowski ...............................................96,100
powiat rybnicki.............................................................................122
powiat rycki...................................................................................51
powiat rypiński..........................................................................41,43
powiat rzeszowski ..........................................................................96
powiat sandomierski .....................................................................129
powiat sanocki ........................................................................96,101
powiat sejneński...........................................................................105
powiat sępoleński ...........................................................................42
powiat siedlecki.........................................................................84,88
powiat siemiatycki ........................................................................106
powiat sieradzki ........................................................................64,66
powiat sierpecki .............................................................................84
powiat skarżyski....................................................................132,133
powiat skierniewicki........................................................................64
powiat sławieński .........................................................................158
powiat słubicki ...............................................................................55
powiat słupecki ............................................................................147
powiat słupski .......................................................................111,115
powiat sochaczewski ......................................................................84
powiat sokołowski ..........................................................................84
powiat sokólski.............................................................................106
powiat stalowowolski...............................................................98,102
powiat starachowicki .............................................................132,134
powiat stargardzki .......................................................................158
powiat starogardzki......................................................................113
powiat staszowski ........................................................................132
powiat strzelecki ............................................................................91
powiat strzelecko-drezdenecki .........................................................55
powiat strzeliński ......................................................................32,35
powiat strzyżowski ..................................................................98,103
powiat sulęciński ............................................................................55
powiat suski .............................................................................71,75
powiat suwalski.....................................................................106,108
powiat szamotulski .......................................................................147
powiat szczecinecki ......................................................................158
powiat szczycieński.......................................................................142
powiat sztumski ...........................................................................113
powiat szydłowiecki ........................................................................84
powiat średzki (dolnośląskie) ...........................................................32
powiat średzki (wielkopolskie)........................................................147
powiat śremski .....................................................................147,154
powiat świdnicki (dolnośląskie) ........................................................34
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powiat świdnicki (lubelskie) .............................................................51
powiat świdwiński ........................................................................158
powiat świebodziński ......................................................................55
powiat świecki ..........................................................................42,44
powiat tarnobrzeski........................................................................98
powiat tarnogórski .......................................................................122
powiat tarnowski ...........................................................................71
powiat tatrzański ......................................................................71,76
powiat tczewski ....................................................................113,116
powiat tomaszowski (lubelskie) ........................................................51
powiat tomaszowski (łódzkie)...........................................................64
powiat toruński.........................................................................42,45
powiat trzebnicki............................................................................34
powiat tucholski ........................................................................42,46
powiat turecki..............................................................................147
powiat wadowicki ...........................................................................71
powiat wałbrzyski ......................................................................34,36
powiat wałecki .............................................................................158
powiat warszawski zachodni ............................................................84
powiat wąbrzeski............................................................................42
powiat wągrowiecki ...............................................................150,155
powiat wejherowski ...............................................................113,117
powiat węgorzewski .....................................................................142
powiat węgrowski ..........................................................................84
powiat wielicki................................................................................75
powiat wieluński.............................................................................64
powiat wieruszowski..................................................................64,67
powiat włocławski ..........................................................................42
powiat włodawski ...........................................................................53
powiat włoszczowski.....................................................................132
powiat wodzisławski .....................................................................122
powiat wolsztyński ................................................................150,155
powiat wołomiński ..........................................................................84
powiat wołowski.............................................................................34
powiat wrocławski.....................................................................34,37
powiat wrzesiński .........................................................................150
powiat wschowski ..........................................................................55
powiat wysokomazowiecki .............................................................106
powiat wyszkowski .........................................................................84
powiat zambrowski.......................................................................106
powiat zamojski..............................................................................53
powiat zawierciański..............................................................122,126
powiat ząbkowicki......................................................................34,38
powiat zduńskowolski......................................................................64
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powiat żarski .................................................................................55
powiat żniński ................................................................................42
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Bytom.........................................................................................123
Chełm ...........................................................................................53
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