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Szanowni Państwo,
4 czerwca 1989 roku rozpoczęliśmy drogę do demokracji, a tym samym – drogę
do wolności. Wolności, której wymiarem jest samorządność. Reformy – najpierw
gminna, potem powiatowa i wojewódzka – dały Polakom prawo decydowania
o sprawach ich najbliższego otoczenia. Wyzwoliły ogromny potencjał społeczeństwa
obywatelskiego. Zmiany przeprowadzane oddolnie, dzięki własnej inicjatywie, przez
ludzi, którzy najlepiej rozumieją potrzeby lokalnych społeczności, mają wielkie znaczenie dla jakości życia nas wszystkich. Dziękuję za piętnaście lat budowania polskiej samorządności powiatowej – piętnaście lat dobrych i mądrych działań na
rzecz przemian cywilizacyjnych i modernizacji Polski.
Powiaty to najtrwalsza historycznie struktura administracyjna w naszym kraju.
Funkcjonowały za czasów I Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Kongresowego. W odrodzonej w 1918 roku niepodległej Polsce pojawiły się na
administracyjnej mapie nawet wcześniej niż województwa. Jednak dopiero dziś
stały się tak ważnym elementem struktury administracyjnej państwa. Są przykładem znaczenia udziału obywateli w sprawach publicznych. Ogromny wpływ wiąże
się z taką samą odpowiedzialnością. Cieszę się, że doskonale realizując swoje zadania, władze powiatów łączą troskę o rozwój z pielęgnowaniem tradycji. Zakorzenienie i poczucie wspólnoty sprawiają, że pragniemy zmieniać rzeczywistość na
lepsze.
Dzielę razem z Państwem radość i dumę z Waszych osiągnięć. Podczas wizyt lokalnych w polskich powiatach mam sposobność docenić efekty reformy samorządowej, jak też poznać kolejne wyzwania i największe problemy, z jakimi muszą się
Państwo uporać. W samorządności Polaków pokładam wielkie nadzieje.
Jestem przekonany, że warto upowszechniać dobre praktyki i projekty obywatelskie. Promuję je za pośrednictwem Witryny Obywatelskiej uruchomionej na prezydenckiej stronie internetowej. Najlepsze spośród nich z satysfakcją wyróżniam
Nagrodą Obywatelską. W celu jeszcze większego współdziałania na szczeblu samorządowym skierowałem do Sejmu RP projekt ustawy zapewniającej m.in. prawa
mieszkańcom do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jak również referendów lokalnych dotyczących konkretnych, merytorycznych spraw. Liczę, że samorządność nadal będzie źródłem dobrej energii i zmian korzystnych dla mieszkańców
powiatów, Polski – dla kolejnych pokoleń.

Bronisław Komorowski,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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Szanowni Państwo,
rocznicowy czas przywołuje w naszej pamięci minione wydarzenia. Wspominając przeszłość, często z zaskoczeniem odkrywamy, że upłynęło już tak wiele lat.
Z perspektywy dziejów Polski lokalna demokracja wydaje się być zaledwie krótką
chwilą. Jednakże nic bardziej mylnego. Piętnaście lat funkcjonowania trójstopniowego podziału terytorialnego państwa jest czasem długim, obﬁtującym w ważne wydarzenia i istotne zmiany. Zmiany nie tylko na poziomie administracyjnym, lecz także
mentalnym. Wśród mieszkańców „małych Ojczyzn” zrodziło się poczucie współodpowiedzialności, a także przeświadczenie, że tylko zgodne działania i dobra współpraca
przyniosą wymierne korzyści. Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie demokratycznego i nowoczesnego państwa bez rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego, aktywizującego się w oparciu o ideę samorządności. Dzięki niej angażujemy
się w autentyczne i kreatywne działania służące budowie bonum commune. Efekty tej
ogromnej aktywności widoczne są w każdym zakątku naszego kraju.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom Polski Powiatowej za
dotychczasowe zaangażowanie w rozwój gospodarczy i kulturalny społeczeństwa lokalnego, za długie lata trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Przy tej rocznicowej okazji życzę, aby wykonywane obowiązki były dla Państwa źródłem osobistej satysfakcji i przynosiły społeczne uznanie. Proszę przyjąć najlepsze
życzenia powodzenia w realizacji kolejnych ważnych projektów służących całej lokalnej społeczności, a tym samym nam wszystkim – mieszkańcom Rzeczypospolitej
Polskiej.

Ewa Kopacz,
Marszałek Sejmu
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Przedstawiciele władz powiatowych,
Członkowie Związku Powiatów Polskich,
Mieszkańcy powiatowych wspólnot samorządowych,

powiaty, które obchodzą w tym roku 15-lecie swojego funkcjonowania, wykonują
ważne zadania publiczne dla mieszkańców wspólnot lokalnych. Stanowią one obecnie trwały element administracji publicznej oraz ustroju państwa. Są także w wielu
miejscach kraju centrum życia społecznego i gospodarczego.
Znajdujemy się obecnie w przededniu rozpoczęcia nowej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014–2020. Prawdopodobnie to ostatnia szansa dla Polski na tak
duże wsparcie ﬁnansowe z budżetu unijnego. Uważam, że to także ważny okres dla
władz i społeczności lokalnych, które muszą podjąć decyzje o przyszłych kierunkach
rozwojowych. Chciałbym podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój
Polski lokalnej i zachęcić do kontynuowania wysiłków. Jestem przekonany, że
wspólne wysiłki administracji rządowej i samorządowej są kluczem do długotrwałego rozwoju kraju, dlatego warto ze szczególną starannością przygotować się do
nowej perspektywy unijnej.
Podejmując działania reformujące administrację publiczną, pracujemy obecnie nad
dwoma niezwykle ważnymi rozwiązaniami. Z jednej strony jest to ogólnie pojęty
proces cyfryzacji kraju, a z drugiej zwiększenie swobody i możliwości wykonywania usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przyczynią się one
do pogłębienia procesu decentralizacji wykonywanych zadań publicznych, ponieważ zwiększą samodzielność władz samorządowych.
Dziękując społecznościom lokalnym za dotychczasową pracę i zaangażowanie,
chciałbym życzyć Państwu wielu sukcesów, innowacyjnych pomysłów oraz skuteczności w rozwiązywaniu problemów, które są ważne z punktu widzenia Państwa powiatów.

Michał Boni,
Minister Administracji i Cyfryzacji
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Szanowni Państwo,
w 1999 roku zostały ponownie powołane do życia powiaty, ale w odróżnieniu od
poprzednio istniejących nie były one przedłużeniem władzy centralnej w terenie,
tylko stały się jednostkami samorządu terytorialnego. Spełniły się oczekiwania społeczności lokalnych.
Powstanie powiatów w nowym kształcie oznaczało z jednej strony dalszą decentralizację państwa, odrodzenie się historycznych więzi lokalnych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej strony ten optymistyczny obraz zaciemniał
fakt, że powiaty przejęły zaniedbaną przez wiele lat infrastrukturę oświatową, drogową i społeczną, a także konsekwencje wieloletniego niedoﬁnansowania systemu
ochrony zdrowia. Niemal nazajutrz po swoim odrodzeniu samorządowe powiaty
były pozbawiane swoich naturalnych funkcji, w tym przede wszystkim rozmontowana została powiatowa administracja zespolona. Z czasem odbierano powiatom
szkolnictwo rolnicze i leśne, likwidowano prokuratury i sądy rejonowe. Zdarzyło się
i tak, że kiedy na uroczystym kongresie samorządowym podsumowywano osiągnięcia samorządów, w tym powiatowych, wysoki przedstawiciel władzy centralnej w poczytnej gazecie kontestował istnienie powiatów.
W swojej piętnastoletniej historii powiaty mają znaczne osiągnięcia, w tym: konsolidację społeczności lokalnych, intensywny rozwój lokalnych rynków pracy, uporządkowanie zdewastowanej infrastruktury, stworzenie sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz przejęcie znacznej części służby zdrowia, czyli szpitali powiatowych
i – pomimo trudności ﬁnansowych – skuteczne nimi zarządzanie oraz realizację
koniecznych przekształceń.
Przyszłość powiatów to powrót do koncepcji powiatowej administracji zespolonej
oraz przekazanie w znacznie większym zakresie kompetencji i obowiązków zapewnienia społecznościom lokalnym bezpieczeństwa. Powiaty okazały się awangardą
przekształceń systemu ochrony zdrowia, a szpitale przekształcone w spółki nie
doświadczają strajków personelu ani zaburzeń leczenia pacjentów.
Przyszłość powiatów to zwiększenie dochodów własnych poprzez zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych i prawnych oraz w podatkach pośrednich, stanowiących obecnie dochody budżetu państwa. Powiatom trzeba
przekazywać kolejne zadania oraz wzmocnić organ wykonawczy. Warto zobligować
powiaty do realizacji zadań z zakresu sportu i kultury – organizacji imprez sportowych, utrzymania i prowadzenia instytucji kultury mających zasięg lokalny.
Jako Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich – ogólnopolskiego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – składam powiatowym wspólnotom samorządowym i osobom je tworzącym podziękowania za wysiłek włożony w działania
na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego „małych ojczyzn”. Dzięki Państwa
aktywności określenie „Polska powiatowa” brzmi dumnie. I za to dziękuję.

Marek Tramś,
Prezes Związku Powiatów Polskich
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MIEJSCE
I ROLA
POWIATÓW
W HISTORII
Okres od kwietnia 2013 roku do kwietnia 2014 roku, na który przypada jubileusz
15-lecia powiatów, został ogłoszony Rokiem Powiatów. To dobra okazja do lokalnych
obchodów i ogólnopolskiej dyskusji nad rolą powiatów, zadaniami i wyzwaniami
na przyszłość, zwłaszcza w kontekście problemów, jakim na co dzień muszą stawiać
czoła starostwie. W tych szczególnych okolicznościach nie powinno zabraknąć
miejsca na podsumowania i przypomnienie ich historii
Małgorzata Szerfer
owiat jako jednostka podziału terytorialnego państwa sięga korzeniami XV wieku,
kiedy to na ziemiach polskich wydzielono
tego typu obszary w związku z organizacją sądów ziemskich. Wcześniej, za panowania Piastów, przez stulecia w państwie polskim obowiązywał podział na dzielnice, zwane prowincjami, i leżące w ich obrębie, a sięgające początków państwa,
okręgi grodowe, czyli kasztelanie, których przy-

P
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bywało w miarę jak postępował proces rozdrobnienia feudalnego. Te z kolei obejmowały mniejsze
jednostki: opola i osady służebne Z czasem podział
Polski utrwalał się, a wraz z rozbiciem dzielnicowym urzędy dworskie przekształcały się w ziemskie, zaś ziemie objęte władaniem najwyższych
urzędników – wojewodów – od XIV wieku nazywano
województwami. Na przestrzeni XIV i XV wieku coraz liczniejsze kasztelanie zaczęły upadać, wypierane przez jednostki podległe urzędowi starosty,
wprowadzonemu po raz pierwszy przez króla

Wacława II. Choć kasztelanie w dalszym ciągu istniały, to traciły na znaczeniu, a urząd starosty
umacniał się, pozbawiając wojewodów i kasztelanów realnej władzy. Ostatecznie do upadku urzędów
wojewody i kasztelana przyczyniło się wprowadzenie przywilejów nieszawskich, wydanych w 1454 roku
przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka.
W drugiej połowie XV wieku pozycja powiatów
ugruntowywała się. Początkowo mianem tym
określano okręgi sądu ziemskiego, zaś powstanie
i upowszechnienie samej jednostki było nierozer-
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walnie związane ze zmianami w sferze legislacji
i organizacją sądów ziemskich. Miejsce, w którym
mieścił się sąd, automatycznie stawało się stolicą powiatu, a urzędnicy sprawujący funkcję starosty, zwani „ramionami królewskimi”, nabywali coraz szerszy zakres uprawnień i władzy, w wyniku
czego powiaty coraz bardziej zbliżały się do jednostek podziału administracyjnego. Stopniowo
urząd starosty zmieniał się w urząd ziemski, co
ostatecznie usankcjonowała konstytucja z 1611
roku, natomiast siatka powiatów, która wytworzyła się w XV wieku, bez większych zmian utrzymała się do końca rzeczpospolitej szlacheckiej, kiedy terytorium państwa polskiego znalazło się w rękach państw zaborczych.
W latach, gdy w strukturach Księstwa Warszawskiego wykształciło się nowoczesne pojęcie administracji, najwyższą jednostką podziału terytorialnego był departament. W 1807 roku na mocy
dekretu księcia warszawskiego Fryderyka Augusta księstwo podzielono na 60 powiatów, których
liczba po przyłączeniu Galicji Zachodniej zwiększyła się do 100. W tym okresie na czele powiatów
stali mianowani przez księcia podprefekci, podlegli nadzorowi prefektów zarządzających departamentami. Urzędnicy ci jednoosobowo decydowali o wszystkich sprawach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem podlegających im jednostek terytorialnych z wyjątkiem sporów o kompetencje. Po upadku Księstwa Warszawskiego
w utworzonym Królestwie Polskim podział administracyjny zasadniczo został zachowany, tyle że
departamenty zostały zastąpione przez województwa, których zamiast 10 istniało 8, natomiast
mniejszą jednostką pozostały powiaty, których było
77. Nowością były wprowadzone między nimi na
wzór rosyjski obwody, których było 39, przy czym
na jedno województwo przypadało od 4 do 7 pośrednich jednostek tego typu. Wprowadzenie
nadrzędnych jednostek względem powiatów znacznie ograniczyło ich znaczenie i zakres kompetencji. Na pozostałych ziemiach pod zaborem rosyjskim powiaty również pozostawały jednostkami najniższego szczebla, wchodzącymi w skład prowincji, które z kolei leżały w obrębie guberni, zaś najwyższe rangą były generał-gubernatorstwa. Po
upadku powstania listopadowego nawet ziemie Królestwa Polskiego upodobniono do ustroju i układu
administracyjnego Rosji. Dotychczasowe powiaty
zlikwidowano, zaś w nowym kształcie podziału terytorialnego powiaty zastąpiły jednostki średniego szczebla, czyli obwody, zarządzane przez naczelników powiatowych, którzy pod nową nazwą
zachowali kompetencje dawnych komisarzy obwodowych. Od 1863 roku modyfikowano granice
nowych powiatów, czego ślady do dziś przetrwały w układzie administracyjnym i kształcie powiatów, które na obszarze Polski Wschodniej są większe niż te, które funkcjonowały na terenie pozostałych zaborów. Po powstaniu styczniowym
wprowadzono podział całkiem odpowiadający rosyjskiemu podziałowi terytorialnemu, co wiązało się
z docelowym utworzeniem z ziem królestwa generał-gubernatorstwa. W 1866 roku podwojono
liczbę guberni przy zachowaniu 39 powiatów, z czasem jednak nastąpiło ich rozdrobnienie – po-
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wstawało więcej mniejszych powierzchniowo jednostek, których liczba tuż przed I wojną światową sięgała 85.

Rocznice i jubileuszowe
obchody wpisujące się
w harmonogram
Roku Powiatów sprzyjają
zarówno dyskusjom
na temat przyszłości
powiatów i zadań, jakie
stoją przed samorządami,
jak i reﬂeksjom
nad historią oraz
podsumowaniom
dotychczasowej drogi
wspólnot powiatowych

Jeszcze mniejsze terytorialnie były powiaty
na ziemiach zaboru pruskiego. Jednostki te, zarządzane przez landratów, były podrzędne wobec
rejencji, na których czele stali prezydenci, oraz prowincji we władaniu nadprezydentów. Z kolei na obszarze zaboru austriackiego Galicja została podzielona na 6 cyrkułów i 59 dystryktów, odpowiadających powiatom w pozostałych zaborach,
których liczba pod rządami Józefa II spadła do 18,
przy czym zostały one zamienione na cyrkuły zarządzane przez starostów sprawujących władzę
cywilną, wojskową, skarbową i polityczną. Taki układ
obowiązywał do 1865 roku, kiedy to zlikwidowano cyrkuły, a na ich miejsce wprowadzono mniejsze powiaty podlegające bezpośrednio namiestnikowi Galicji, podczas gdy starostowie zachowali
swoje kompetencje. Po zajęciu ziem Królestwa Polskiego przez Niemcy i Austro-Węgry w 1914 roku
terytorium zostało podzielone na dwa generalne
gubernatorstwa: warszawskie – okupowane
przez Niemcy i lubelskie – przez Austro-Węgry.
Oba zasadniczo zachowały administrację powiatową, jedynie nieznacznie modyfikując dotychczasowy układ.
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W niepodległym państwie powiaty nadal zachowały swoją rangę i pozostały podstawowymi jednostkami podziału terytorialnego. W 1918 roku na
mocy aktów prawnych regulujących demokratyczne
zasady organizacji i funkcjonowania samorządu powiatowego powiaty przybrały charakter związków
samorządowych realizujących zarówno zadania własne, w tym zarządzanie majątkiem, budowę dróg,
pieczę nad rozwojem handlu, przemysłu, rolnictwa
oraz ochrony zdrowia, jak i zlecone, zwłaszcza związane z nadzorem nad gospodarką gmin wydzielonych z powiatowych związków samorządowych.
W 1928 roku struktura powiatów ustabilizowała się. W ramach 16 województw funkcjonowało
266 powiatów, a Warszawa, uważana za 17. samodzielne województwo, dzieliła się na cztery powiaty grodzkie. W ciągu 10 lat niepodległości brakowało przepisów jasno określających status
prawny powiatów. Dopiero po tym okresie na mocy
rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1928 roku o reorganizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej ustalono 2 szczeble administracji państwowej: województwa i powiaty, na których czele stał starosta mianowany przez ministra spraw
wewnętrznych. Jego rola była podwójna, bowiem łączył funkcje najniższego ogniwa administracji
rządowej, a zarazem najwyższego rangą organu samorządu terytorialnego.
Podział okresu międzywojennego zasadniczo
utrzymał się do 1950 roku. W czasie okupacji na
ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy powróciły
powiaty wiejskie z landratami oraz miejskie zarządzane przez nadburmistrzów i prezydentów policji. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa za-
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Jak podkreślił prezes ZPP
Marek Tramś, prezentując
raport z 15 lat działalności
powiatów, na przestrzeni
ostatnich lat ograniczeniom
poddane zostały służby,
inspekcje, straże oraz inne
instytucje publiczne
o zasięgu lokalnym, zaś
wysokość dochodów
własnych powiatów
– kluczowa dla
podstawowej zasady
samodzielności
– stopniowo spada
chowano polski podział administracyjny z 1928
roku przy całkowitym podporządkowaniu Niemcom, zaś na ziemiach zaanektowanych przez ZSRR
obowiązywał radziecki podział terytorialny, w którym władzę nad powiatami sprawowali naczelnicy. Po II wojnie światowej w ramach 16 województw, uwzględniających miasto stołeczne
Warszawę i Łódź na prawach województw, istniało 299 powiatów i 3005 gmin, a pod koniec
1948 roku 271 powiatów, 44 miasta wydzielone, 2944 gminy i 10 124 gromady. Ustawa z 11

września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych ustaliła obowiązujący do
1950 roku kształt organizacyjny i zasady funkcjonowania rad, które zyskały status organów planowania działalności publicznej i kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi
(powoływanymi przez rady). Na szczeblu wojewódzkim i powiatowym byli również powoływani
przez naczelne organy administracji państwowej
wojewodowie i starostowie pełniący funkcję organów administracji rządowej związanych z organami samorządu choćby przez fakt, że sprawowali oni również obowiązki przewodniczących
wydziałów wojewódzkich i powiatowych, zaś
rady opiniowały ich nominacje.
W 1950 roku ustawa zniosła organy wykonawcze samorządu terytorialnego, a więc wydziały
wojewódzkie i powiatowe oraz zarządy miejskie
i gminne, jak również urzędy wojewódzkie i starostwa, a wraz z nimi stanowiska wojewody, starosty, prezydenta, burmistrza i wójta. W wyniku
reformy z okresu 1972–1975 zamiast 17 województw utworzono ich 49, zaś powiaty zlikwidowano, podczas gdy kompetencje organów stopnia
powiatowego przejęły organy administracji państwowej stopnia podstawowego oraz w mniejszym
stopniu organy stopnia wojewódzkiego.
Zupełnie nowy etap w historii samorządu terytorialnego zapoczątkował rok 1990 i ustawa
o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca, natomiast powiaty reaktywowano na mocy ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz.
1014). Poza tym dokumentem kluczowe dla funk-
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cjonowania powiatów są: 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) oraz
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). Wprowadzony wówczas i wciąż
aktualny ustrój terytorialny kładzie nacisk na niezależność struktur samorządowych i opiera się na
dwóch fundamentalnych zasadach: unitarnego charakteru państwa oraz pomocniczości w wykonywaniu zadań publicznych, ściśle związanych z założeniami decentralizacji. W wyniku reformy z 1998
roku reaktywowano 373 powiaty, w tym 308 ziemskich i 65 grodzkich – miast na prawach powiatu, które wykonują zadania powiatu określone
w ustawie o samorządzie powiatowym, lecz jednocześnie skład, liczebność i tryb działania organów miasta określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1
ustawy o samorządzie powiatowym powiaty wykonują zadania publiczne o charakterze ponadgminnym obejmujące 22 kategorie (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, przeciwpożarowa i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
przeciwdziałanie bezrobociu; ochrona praw konsumenta; utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; obronność; promocja powiatu;
współpraca z organizacjami pozarządowymi).
Mieszkańcy powiatu mają wpływ na decyzje dotyczące spraw lokalnych poprzez wybór rady powiatu, która powołuje zarząd ze starostą na czele, a także pośrednio poprzez organy powiatu wyłaniane ze społeczności powiatowej. Taki stan odpowiada założeniom ustrojowym i utrwalonej historycznie tradycji, które mówią, że powiat to
znacznie więcej niż obszar wyznaczony na mapie.
Dla funkcjonowania powiatu fundamentalny jest bowiem wspólnotowy charakter i działalność skoncentrowana na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
ich reprezentacji i ochronie interesów.
Obecnie w granicach Rzeczpospolitej Polskiej
funkcjonuje 380 powiatów, w tym 66 miast na prawach powiatu i 314 powiatów ziemskich. 316
z nich jest zrzeszonych w Związku Powiatów Polskich. Przypadającą na 2013 rok 15. rocznicę usamorządowienia powiatów uczczono ogólnopolską
konferencją zatytułowaną „Od przeszłości do
przyszłości ustroju samorządu powiatowego”,
która odbyła się 18 lutego w gmachu Sejmu z inicjatywy sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz ZPP. Przy okazji ju-
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bileuszowej konferencji z udziałem Jerzego Regulskiego i Jerzego Stępnia, którzy ze względu na
swoje zaangażowanie i udział w pracach nad reformą uważani są za „ojców samorządu”, oraz premiera Jerzego Buzka przypomniano okoliczności reformy administracyjnej Polski, która z 1 stycznia
1999 roku przywróciła powiaty, a tym samym trójstopniową strukturę podziału terytorialnego kraju, jednocześnie odnosząc się do wyników raportu z realizacji reformy powiatowej przygotowanego
przez Związek Powiatów Polskich we współpracy
z Instytutem Przestrzeni Publicznej Pro Publico
Bono. Konferencja to nie jedyny przejaw niebagatelnej roli, jaką odgrywają powiaty i wprowadzone
za sprawą reformy samorządowej zmiany ustrojowe. XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów
Polskich przyjęło stanowisko w sprawie ogłoszenia Roku Powiatów, który został zainaugurowany
w kwietniu 2013 i potrwa do kwietnia 2014 roku.
Ma to związek z rocznicami wydarzeń ściśle związanych z reaktywowaniem samorządu powiatowego
w Polsce: 15. rocznicą uchwalenia ustawy o samorządzie powiatowym, obchodzoną 5 czerwca
2013 roku, 15. rocznicą pierwszych wyborów do
rad powiatów, która przypada na 11 października 2013 roku, oraz 15. rocznicą wejścia w życie
przepisów tworzących trójszczeblowy zasadniczy
podział terytorialny państwa, która czeka nas
1 stycznia 2014 roku.
Rocznice i jubileuszowe obchody wpisujące się
w harmonogram Roku Powiatów sprzyjają zarówno
dyskusjom na temat przyszłości powiatów i zadań,
jakie stoją przed samorządami, jak i refleksjom nad
historią oraz podsumowaniom dotychczasowej drogi wspólnot powiatowych. Warto, by w jubile-

uszowym roku jeszcze głębiej przyjrzeć się idei, jaka
przyświecała reformie administracyjnej i ustawie
o samorządzie powiatowym, oraz sukcesom i porażkom, które stały się udziałem władz i społeczności w dążeniach do jej realizacji. To doskonała okazja do rozmów i dyskusji nad doświadczeniami,
z których warto wyciągnąć wnioski, a także nad
wyzwaniami, którym trzeba stawić czoła w obliczu zachodzących przemian, nowych potrzeb i celów, związanych m.in. z rozwojem wielopoziomowego zarządzania wymuszającego wzmożoną
współpracę jednostek samorządu terytorialnego
różnego szczebla, rozwojem e-administracji, koniecznością zmiany modelu funkcjonowania administracji wynikającą z oczekiwań obywateli w zakresie większego udziału w decyzjach publicznych.
Potrzeba wnikliwego spojrzenia na założenia ustawy o samorządzie powiatowym wynika z analizy dotychczasowej działalności powiatów i ich miejsca
w ustroju, które zdaje się jest stopniowo marginalizowane. Jak podkreślił prezes ZPP Marek Tramś,
prezentując raport z 15 lat działalności powiatów,
na przestrzeni ostatnich lat ograniczeniom poddane
zostały służby, inspekcje, straże oraz inne instytucje publiczne o zasięgu lokalnym, zaś wysokość
dochodów własnych powiatów – kluczowa dla podstawowej zasady samodzielności – stopniowo spada. Niepokojące są także takie zjawiska, jak systematyczny wzrost zadłużenia powiatów, wyjątkowo
wyraźnie widoczny w małych powiatach, czy zniesienie w bieżącym roku kilkudziesięciu sądów rejonowych. To sprawy, które wymagają dyskusji, analiz i działań, aby reaktywowane powiaty nie straciły na znaczeniu i dalej służyły mieszkańcom
zgodnie z założeniami dalszego etapu reformy administracyjnej. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby
potencjał powiatów nie został osłabiony, i podjąć
stosowne kroki, aby samorządy powiatowe miały warunki, by dowieść, że są potrzebne. Wówczas
powody do świętowania będzie dawał nie tylko bieżący rok jubileuszowy, ustanowiony Rokiem Powiatów, lecz także kolejne lata, które okażą się dobrze zdanym sprawdzianem siły wspólnot na
szczeblu powiatowym. Oby tak jak dotychczas nie
zawiodły pokładanych w nich nadziei i podołały wyzwaniom w niełatwych czasach.
I
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PROBLEMEM POWIATÓW JEST
ICH NIEDOFINANSOWANIE
Wszystkie kompetencje przyznane naszym samorządom na zasadzie rozdziału
odpowiedzialności, samorządy różnych szczebli wykonują zdecydowanie lepiej
niż wykonywałyby te zadania władze centralne; po prostu są blisko ludzi, lepiej
wykorzystują środki i odpowiadają na oczekiwania obywateli
– mówi prof. Jerzy Buzek, poseł Parlamentu Europejskiego
Jak z perspektywy 15 lat ocenia pan reformę samorządową, w efekcie której reaktywowane zostały powiaty?
– Według opinii, które powszechnie słyszę
w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej, Polska ma wzorowo zorganizowane samorządy. Właśnie dzięki temu – uważa się w UE
– mamy ponad 90-procentową przyswajalność pomocy unijnej i pod tym względem znajdujemy się
w ścisłej europejskiej czołówce.
Powiaty mają w tym swój pozytywny udział,
realizując aspiracje obywateli na poziomie tradycyjnych, historycznie ukształtowanych małych ojczyzn, z miastami powiatowymi – zwykle o wielo-
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wiekowej tradycji – na czele. Powiaty są dla ludzi
gwarantem równego dostępu na terenie całego
kraju do takich podstawowych świadczeń, jak edukacja, lecznictwo, bezpieczeństwo, zapobieganie
i likwidacja zagrożeń, działania antykryzysowe
i w nagłych wypadkach.
Problemem powiatów jest natomiast ich niedofinansowanie po zablokowaniu przez prezydenta RP
we wrześniu 2001 roku ustawy dofinansowującej
powiaty ze środków centralnych agencji czy funduszy.
Dostrzegam także mankamenty związane z brakiem
rzeczywistej współpracy z obu stron: pomiędzy władzami samorządowymi powiatu a władzami samorządowymi gmin z terenu tego powiatu.

W jakim zakresie władza lokalna sprawdza się lepiej od władzy centralnej?
– Zasada subsydiarności w rozwiniętej, stabilnej demokracji ma fundamentalne znaczenie. Na
poziomie centralnym powinny być realizowane tylko takie aktywności władzy publicznej, którym nie
mogą podołać samorządy, np.: obronność, wymiar
sprawiedliwości, główna sieć dróg i kolei krajowych,
krajowa infrastruktura energetyczna, badania
naukowe czy też działania regulacyjne w gospodarce. Do tej grupy należy także stanowienie
prawa.
Wszystkie kompetencje przyznane naszym samorządom na zasadzie rozdziału odpowiedzialno-
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ści samorządy różnych szczebli wykonują zdecydowanie lepiej niż wykonywałyby te zadania władze centralne; po prostu są blisko ludzi, lepiej wykorzystują środki i odpowiadają na oczekiwania obywateli. Niezbędna jest oczywiście stała współpraca
władz centralnych i samorządowych, które wspólnie stanowią władzę publiczną w Polsce i wspólnie odpowiadają za stan kraju.
Założeniem reformy było przeniesienie
pewnych kompetencji administracji rządowej
„w dół”, do jednostek bliższych obywatelom.
Jak samorządy powiatowe poradziły sobie
z realizacją powierzonych im zadań?
– W 1997 roku szliśmy do wyborów z hasłem:
„Idziemy po władzę, aby oddać ją ludziom”. Z tego
zobowiązania rząd, którym kierowałem, wywiązał
się w niemal stu procentach. Na poziomie powiatowym zlokalizowane są w szczególności kompetencje związane ze szkolnictwem, szpitalami, służbami antykryzysowymi czy rynkiem pracy. Fundamentalne znaczenie samorządu powiatowego i władz
na tym szczeblu polega na wyjątkowych możliwościach kreowania innowacyjnej gospodarki, szybkiego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Dla przykładu: fińskie doświadczenia pokazały, że ośrodki
o wielkości 50–120 tys. ludzi są najlepiej przygotowane do opanowania konkretnego obszaru aktywności gospodarczej, dając niezwykły wynik
w postaci wysokiej konkurencyjności. Podobne są
doświadczenia amerykańskie w rozwoju tego typu
ośrodków.

Bezwzględnie konieczne
jest skorzystanie
z partnerskiego systemu,
jaki zbudowaliśmy. Na
wszystkich poziomach
samorządy są bowiem
równorzędne, ale też
zobowiązane do
współpracy między sobą
na rzecz obywateli.
Podkreślę jeszcze raz, że
dotyczy to w pierwszym
rzędzie samorządów
gminnych na terenie
powiatu i samego powiatu
Oczywiście każdorazowo te ogniska rozwojowe powinny kontaktować się między sobą, a także z jednostkami naukowymi, organizacjami obywatelskimi i przemysłem. Bez wątpienia brak
odpowiednich środków finansowych w powiatach, o czym już wspomniałem, uniemożliwił tworzenie na tym szczeblu samorządowym ośrodków
wzrostu w Polsce. Sama współpraca między władzami samorządowymi powiatu i gmin na jego terenie pozostawia u nas wiele do życzenia, o czym
już także wspominałem.

Jak oceniłby pan nasz model samorządu terytorialnego w porównaniu z modelami samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej?
– Hiszpania, kraj o podobnej wielkości i liczbie ludności co Polska, ma system zbliżony do naszego. Sukcesy Hiszpanii po rozszerzeniu UE
w 1986 roku były w znacznej mierze sukcesami
hiszpańskich samorządów, które podejmowały
najważniejsze decyzje rozwojowe.
Trzeba dodać, że obecny hiszpański kryzys
z systemem samorządowym miał związek jedynie
o tyle, o ile niektóre regiony nie dopilnowały ograniczania zadłużenia.
Nasza decentralizacja, zwłaszcza w zakresie
wykorzystania środków unijnych, poszła jeszcze dalej niż w Hiszpanii, i to właśnie stało się podstawą do tak sprawnego wykorzystywania pieniędzy
z Brukseli w naszym kraju. Teraz, w następnych
siedmiu latach budżetowych, zadaniem będzie utrzymanie zadłużenia samorządów w ryzach, co jest już
przedmiotem troski zarówno samych samorządowców, jak i władz centralnych, oraz dobre, celowe wykorzystanie środków. Na przykład w Hiszpanii niepotrzebnie wybudowano więcej lotnisk niż
mają ich dzisiaj Niemcy, zaś wiele środków poszło
na projekty wprawdzie atrakcyjne dla obywateli,
ale niegwarantujące stałego rozwoju lokalnego czy
regionalnego.
Jakie sprawy nadal pozostają do rozwiązania w dziedzinie samorządu terytorialnego
po transformacji?
– Samorządy muszą odważnie odpowiedzieć
na stojące przed nami wyzwania demograficzne,
czego wyrazem muszą być zmiany w sieci szkół,
szpitali czy ośrodków zdrowia, tworzenie nowych żłobków i przedszkoli, pomoc rodzinom. Mu-

Jerzy Buzek
– polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz
premier rządu RP w latach 1997–2001.
Od 2004 roku poseł do Parlamentu
Europejskiego VI i VII kadencji, w latach
2009–2012 jego przewodniczący.
Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, w tym
odznaczony Orderem Orła Białego przez
prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Honorowy obywatel wielu polskich miast.
szą także odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy,
w tym dla osób 60+. Niezwykle ważne będzie przyjęcie koncepcji dalszego rozwoju gmin, powiatów,
regionów i całego kraju, co powinno skutkować rozważnym wykorzystaniem unijnych środków finansowych, które – zapewne po raz ostatni – mamy
w takiej ilości do dyspozycji. Samorządy powinny
inwestować w tereny do gospodarczego wykorzystania, w innowacyjną gospodarkę, w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz w tworzenie
stałych miejsc pracy. Bezwzględnie konieczne
jest skorzystanie z partnerskiego systemu, jaki zbudowaliśmy. Na wszystkich poziomach samorządy
są bowiem równorzędne, ale też zobowiązane do
współpracy między sobą na rzecz obywateli. Podkreślę jeszcze raz, że dotyczy to w pierwszym rzędzie samorządów gminnych na terenie powiatu
i samego powiatu. Władze centralne powinny stanowczo dofinansować polskie powiaty w celu
wykorzystania typowo prorozwojowego, proinnowacyjnego charakteru tych jednostek samorządu
terytorialnego.
Rozmawiała Małgorzata Szerfer
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POWIATY BĘDĄ SIĘ UMACNIAŁY
Powiaty są najtrwalszą strukturą polskiej administracji – mówi Jerzy Stępień,
sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1999–2008 oraz współtwórca
reformy o samorządzie terytorialnym

Jerzy Stępień
– sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1999–2008 oraz współtwórca reformy o samorządzie
terytorialnym

Jak po 15 latach od ustawowego powołania powiatów sprawdziły się założenia ich
utworzenia?
– Zacznijmy od tego, że w 1998 roku, kiedy
wraz z ekipą związaną z premierem Jerzym Buzkiem
pracowaliśmy nad ustawą, mieliśmy świadomość,
że w gruncie rzeczy nie powołujemy powiatów, lecz
zmieniamy ich charakter. Pamiętajmy, że na szczeblu powiatowym zawsze istniała jakaś administracja. Nawet w 1975 roku, kiedy formalnie zlikwidowano powiaty, tak naprawdę zlikwidowano komitety powiatowe i rady narodowe, ale cały czas
funkcjonowała na tym poziomie administracja, tyle
że zwana rejonową. Na przestrzeni lat powiatów
było mniej lub więcej, różnie były nazywane, ale
struktura cały czas pozostawała żywa. Gdy zdiagnozowaliśmy to z prof. Kuleszą w 1990 roku, doszliśmy do wniosku, że de facto powiat istnieje, tylko ma charakter czysto rządowy. Ponieważ planowaliśmy utworzenie województw samorządowych,
trzeba było przywrócić powiaty, aby wypełnić
lukę pomiędzy nimi a gminami. Zdając sobie sprawę
z tego, jaka jest natura powiatu, za sprawą ustawy
tak naprawdę jedynie postawiliśmy kropkę nad i. Oczywiście mamy dziś za dużo powiatów, ale byłbym
ostatnią osobą, która postulowałaby zmniejszenie
ich liczby, bo trzeba pamiętać, że mieszkańcy miast
powiatowych wiążą powiaty z pewną nobilitacją. Pró-
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ba odbierania statusu powiatu jest postrzegana jako
zamach na ich pozycję społeczną. To wciąż dające
o sobie znać ślady społeczeństwa stanowego, z którego granic mentalnie nadal się nie wyzwoliliśmy.
To jednak ostatnio szybko się zmienia, panuje
wręcz moda na mieszkanie poza miastem. Ważniejsze
staje się dziś to, kim jestem, niż to, skąd jestem
czy pochodzę. Bardziej liczy się pozycja indywidualna, dyktowana wykształceniem, wykonywanym zawodem, zarobkami, niż status społeczny określony przez miejsce zamieszkania i przynależność do
danej społeczności. Proces wyrównywania się
różnic społecznych o podłożu stanowym nabiera
tempa, ale nadal można spotkać się z żywymi przejawami przywiązania do tradycji społeczeństwa stanowego, dlatego ludzie będą bronili się przed próbami likwidacji powiatów i na pewno znajdą szereg
argumentów na poparcie swojej postawy, która w
dużej mierze wynika z poczucia zagrożenia dla ich
pozycji społecznej. Podsumowując, w 1998 roku
usamorządowiliśmy powiaty i zmieniliśmy ich model. Czy nam się to udało? Niewątpliwie pozytywny efekt jest widoczny, ale cały czas pozostaje wiele do życzenia. Wystawiając szkolną ocenę, przyznałbym reformie 3 z plusem.
Co zaliczyłby pan do największych atutów
usamorządowienia powiatów, które składają się
na ów plus?
– Przede wszystkim po raz pierwszy w historii Polski mamy jednolity system administracji
funkcjonującej w całym państwie na takich samych
zasadach, a przy tym w oparciu o samorząd terytorialny. Do tej pory nie było tak spójnego systemu administracji publicznej. To pozwoliło nam
m.in. lepiej przygotować się do integracji europejskiej. Nie sposób sobie wyobrazić procesu implementacji rozwiązań zachodnich i wydatkowania pieniędzy publicznych bez kontroli społecznej. Powiat
jest niezbędnym elementem systemu, który się
sprawdza, nieco niedowartościowanym, wielokrotnie z góry skazywanym na klęskę, ale koniecznym do poprawnego funkcjonowania nowoczesnego modelu administracji samorządowej, opartej na
zdrowych zasadach, które sprawdziły się w Europie. Udało nam się dogonić świat i doprowadzić do
sytuacji, że takie kraje jak Francja zazdroszczą nam
podziału terytorialnego i kompetencji samorządowych. To jednak nie oznacza, że zbudowaliśmy raz
na zawsze system doskonały. Model administracji
musi być, jak każdy społecznie stosowany mechanizm, systematycznie dostosowywany do wyzwań
współczesności, oczekiwań społecznych i rozwoju
cywilizacyjnego. Dlatego stale jest co robić, a proces reformowania systemu administracji jest procesem trwałym.

Co należy poprawić w pierwszej kolejności, aby model administracji zasługiwał na ocenę wyższą niż dostateczna, nawet z plusem?
– Na pewno trzeba dać powiatom więcej pieniędzy, żeby lepiej zadbały o drogi, ponieważ skupiliśmy się na autostradach i drogach szybkiego ruchu, podczas gdy na drogi powiatowe wciąż brakuje pieniędzy w budżetach powiatowych. Oprócz
infrastruktury ponadgminnej do najważniejszych obszarów, które wymagają zmian, należy edukacja.
Jestem zdania, że gimnazja również powinny być
w rękach powiatów, ponieważ tam, gdzie są powiązane ze szkołą średnią, nikt nie narzeka na ich
poziom. Wreszcie sfera kultury. Niewielu starostów
zdaje sobie sprawę, jak ważną funkcję pełnią muzea, które budują tożsamość narodową i lokalną.
Jeśli będą niedoinwestowane, zacofane, to ucierpi na tym nasza identyfikacja z miejscem, w którym żyjemy. Natomiast jeśli będziemy potrafili docenić wagę edukacji, także tej prowadzonej przez
placówki muzealne, możemy odczuć wyraźne korzyści.
Czy powiaty mają wystarczająco wolną rękę
czy smycz finansowa jest za krótka?
– Smycz na pewno jest za krótka, ale uważam,
że samorządy są słabo kontrolowane pod kątem finansów. Kontrole są przeprowadzane co 4 lata, co
siłą rzeczy wyklucza ich zasadność i prawidłowość
nadzoru, a wręcz nosi znamiona kryminogennych
praktyk. Regionalne Izby Obrachunkowe powstały
jakiś czas po reformie, w 1992 roku, w zamyśle
tymczasowo, z perspektywą wprowadzenia pewnych modyfikacji, ale od tego czasu elementy systemu kontroli nie zostały podokręcane, żeby nadzór nad budżetami samorządów lepiej się sprawdzał.
Często mówi się, że samorządy dysponują
minimalnymi środkami, wystarczającymi tylko,
żeby się utrzymać. Ile w tym prawdy?
– Ta teoria jest akurat mocno przesadzona. Wydatki na administrację w polskich samorządach nie
są wyższe niż na Zachodzie, podczas gdy ciągle żyjemy w przekonaniu, że można nie płacić urzędnikom. Jednocześnie prawdą jest, że przeciętne pensje w administracji są wyższe niż w sektorze prywatnym. To wskazuje, że mamy w Polsce model państwa charakterystyczny dla południa Europy, co jest
niepokojące. Co więcej, administracja w Polsce, zarówno rządowa, jak i samorządowa, bez dwóch zdań
jest zbyt rozbudowana. Zauważmy, że wójtowie, wybierani w wyborach bezpośrednich, mają swoje sztaby urzędnicze niepodlegające kontroli rady. Osobiście martwi mnie stan samorządu właśnie ze względu na marginalizację roli rady. Samorząd jest coraz bardziej traktowany jak prywatne przedsię-
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biorstwo prezydenta, wójta, burmistrza, co zaciera
granice między funkcjami politycznymi i administracyjnymi, a tym samym sprzyja nepotyzmowi oraz
wielu innym groźnym dla samorządności zjawiskom.
Najistotniejszym paradygmatem funkcjonowania
służb publicznych w państwie demokratycznym jest
to, że polityka jest oddzielona wyraźną kreską od
administracji. Niestety w polskich warunkach zarówno w rządzie centralnym, jak i w samorządzie
terytorialnym nie bardzo wiadomo, gdzie przebiega granica tego rozdziału. Dla standardów zachodnich taka sytuacja jest nie do przyjęcia. W Polsce władze samorządowe zbyt często przejawiają
sposób myślenia typowy dla przedsiębiorcy, a społecznością lokalną nie da się zarządzać jak firmą, bo
konieczna jest partycypacja obywateli. W dzisiejszej administracji mamy do czynienia z przywództwem politycznym o charakterze lokalnym, które
musi w większym stopniu uwzględniać partycypacyjne metody podejmowania decyzji. Tego zdecydowanie brakuje, zresztą nie tylko w samorządzie;
z taką samą sytuacją mamy do czynienia w państwie,
czego przykładem chociażby zamieszanie związane
z OFE.
Jak pana zdaniem samorząd wykorzystał
szanse, jakie dał dostęp do środków unijnych?
– Analizy wskazują, że nietrafione inwestycje
zrealizowane przy wsparciu środków unijnych stanowią ułamek procenta. Wszyscy popełniamy błędy, a przy tak jednostkowych potknięciach nie ma
nad czym wylewać łez. Według mnie nie popełniono żadnych zasadniczych błędów, a samorządowcy nad wyraz szybko nauczyli się korzystać z programów europejskich i aplikować o dotacje.
Gdy mowa o nowym rozdaniu środków
z puli UE, coraz częściej słychać, że przeszkodą jest brak budżetowych pieniędzy na wkład
własny, będący warunkiem uzyskania dotacji.
– To prawda, dlatego rząd słusznie zaczyna luzować pewne kryteria związane z zadłużeniem, żeby
dać samorządom więcej możliwości w zakresie dalszego korzystania z finansowego wsparcia unijnego. To bowiem duża szansa i furtka choćby dla realizacji inwestycji w obszarze tak zwanej zielonej energii, która niewątpliwie jest warta koniecznych nakładów, bo dzięki oszczędnościom, jakie się z nią wiążą, szybko zwrócą się poniesione koszty. Trzeba tylko dobrze się do tego zabrać.
Jak ocenia pan współpracę samorządów
szczebla gminnego i powiatowego?
– Źle. Współpraca między powiatami i gminami powinna być znacznie bardziej pogłębiona niż ma
to miejsce obecnie. Ponieważ model administracji
samorządowej nie zakłada hierarchii, włodarze
jednostek terytorialnych różnych szczebli powinni
być dla siebie partnerami. Jednak tego nie ureguluje żadna ustawa, wszystko w rękach ludzi, którzy muszą budować relacje oparte na wzajemnym
szacunku.
W jakim kierunku powinna ewoluować
ustawa, aby idea samorządu była jak najbliższa
potrzebom naszych czasów?
– Uważam, że zasadne byłoby wprowadzenie
instytucji dyrektora miasta, który byłby szefem administracji samorządowej, podczas gdy prezydent
pełniłby wyłącznie funkcje polityczne. Należałoby rów-

nież zlikwidować kolegia odwoławcze, które w sytuacji, gdy funkcjonują dwuinstancyjne sądy administracyjne, są po prostu zbędne. Poza tym powinno
się wzmocnić pozycję urzędników w gminie, lepiej
kształcić przedstawicieli administracji, kładąc nacisk na edukację i stałe szkolenia, aby właściwie przygotować kadry do zarządzania publicznego, a ich pracę poddawać regularnym, corocznym audytom regionalnych izb obrachunkowych. Istotne wydaje się
także ograniczenie kompetencji wojewodów, którzy powinni być tylko przedstawicielami rządu w terenie i nadzorować samorząd, bez żadnych uprawnień do sprawowania władzy i współgospodarowania
terenem. Ponadto dogłębnego przemyślenia wymaga
system finansów publicznych, zwłaszcza że idea janosikowego jest w moim pojęciu absurdalna. Jestem szczerze zwiedziony orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego, który marginalnie potraktował tę
sprawę i ograniczył się jedynie do niewielkiej interwencji. Moim zdaniem należało uznać, że ustawa jest w obecnym kształcie niekonstytucyjna, tym

Powiat jest niezbędnym
elementem systemu,
który się sprawdza, nieco
niedowartościowanym,
wielokrotnie z góry
skazywanym na klęskę,
ale koniecznym
do poprawnego
funkcjonowania
nowoczesnego
modelu administracji
samorządowej, opartej na
zdrowych zasadach, które
sprawdziły się w Europie
samym zmuszając rząd do uchwalenia nowych zasad. Dziś system ma niewiele wspólnego z postawą Janosika, który odbierał bogatym, a oddawał
biednym. W Polsce bogaci są łupieni aż za bardzo,
ale pieniądze niekoniecznie trafiają do potrzebujących, zbyt duże kwoty rozchodzą się w niewiadomych okolicznościach w ramach „prowizji”. Takie
działania nie dość, że są niesprawiedliwe, to jeszcze działają demotywująco dla przedsiębiorczych samorządów .
Polskie samorządy coraz intensywniej myślą o turystyce. To dobry kierunek działań?
– Mnie ten kierunek myślenia bardzo cieszy.
Samorządy coraz częściej rozumieją, jak istotnym
elementem rozwoju jest turystyka i jak ważne źródło dochodów stanowi. Dlatego coraz częściej wykorzystują potencjał swoich terenów, inwestując
w projekty atrakcyjne dla gości, którzy chcą być zaskakiwani, chcą poznawać różnorodność kraju w ciekawej formie, a przy tym niebanalnie spędzać czas,
niezależnie od wieku. Z tego względu w odpowiedzi na te oczekiwania powstaje coraz więcej

miejsc, które mają przyciągnąć turystów i zatrzymać ich w regionie, wpływając na poprawę jego sytuacji ekonomicznej.
Dopuszcza pan możliwość, że powiaty
przestaną istnieć?
– To niemożliwe. Powiaty są bowiem najtrwalszą strukturą polskiej administracji i mimo różnej formy, jaką przybierały, istniały przez wieki, doskonale wpisując się w historię Polski.
A połączenie mniejszych jednostek wchodzi w grę?
– Jeżeli ludzie podejmą się tej inicjatywy dobrowolnie, jest to możliwe. Gospodarczo zmniejszenie liczby powiatów byłoby wskazane, tak samo
jak likwidacja części sądów, której dokonano mimo
silnemu oporowi, jaki wzbudzała.
Jak pochodzi pan do idei utworzenia metropolii?
– Od początku ten pomysł był mi bliski, ale tylko w odniesieniu do kilku ośrodków: Śląska, Warszawy, Trójmiasta. Chcieliśmy przymusowego połączenia mniejszych organizmów w tych miejscach, co niestety nie doszło do skutku. Trudno wyrokować, jak się sprawy ułożą w przyszłości, ale
– podobnie jak w przypadku miast i gmin – na pewno nie byłbym zwolennikiem odgórnego narzucania
systemu metropolitalnego, ponieważ warunkiem
powodzenia każdej inicjatywy jest dobra wola i współpraca, a o nich nie ma mowy, gdy mamy do czynienia z przymusem. Obawiam się, że w tym obszarze niczego nie wymusimy, a pełna dobrowolność
też jest mało realna. Dlatego byłbym raczej za stworzeniem różnego rodzaju powiatowo-gminnych
związków celowych niż za siłowymi rozwiązaniami
ustawowymi.
Jakie życzenia byłyby wskazane dla powiatów w jubileuszowym roku 15-lecia ich istnienia?
– Życzyłbym samorządom powiatowym silnego przekonania, że są nieredukowalne, aby były wolne od lęków i obaw utrudniających rozwój, a także pełniejszego uporządkowania kompetencyjnego
i finansowego oraz większej otwartości na współpracę. Chciałbym również, żeby starostowie poczuli
się ministrami kultury i edukacji na swoim terenie.
Jak pan widzi funkcjonowanie powiatów za
kolejne 5 lat?
– Myślę, że z każdym rokiem będą się umacniały. Mój przyjaciel – prof. Hubert Izdebski, swego czasu był przeciwnikiem powiatów, aż któregoś
dnia przyznał, że choć nadal nie do końca zgadza
się z ideą ich funkcjonowania, to widzi, że są już
tak silne, że nie dadzą się zlikwidować. Jestem przekonany, że ma rację. Co więcej, nasz system administracji samorządowej może być wzorem dla innych. Uczestniczę w wielu spotkaniach międzynarodowych, podczas których spotykam się z żywym zainteresowaniem przebiegiem reformy samorządowej w Polsce i jej efektami. W przypadku wizyty Gruzinów usłyszałem wręcz, że chcą przeprowadzać u siebie decentralizację w oparciu o nasz
model samorządności. Już na tym etapie, mimo że
nasz system nie jest doskonały, możemy wiele nauczyć innych i sprzedać wiedzę popartą doświadczeniem.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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TRUDNE DECYZJE
PRZED NAMI
Usamorządowienie wspólnot powiatowych zaowocowało wzrostem aktywności
obywatelskiej i powstaniem licznych organizacji pozarządowych. Mieszkańcy wzięli
sprawy w swoje ręce, przestali mówić o władzy „oni”, a zaczęli postrzegać samorząd
jako „naszych” – mówi Marek Tramś, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich
Jakie refleksje nasuwają się panu po
piętnastu latach od utworzenia powiatów? Był
pan przecież od początku zaangażowany w reformę samorządową – na rok przed przyjęciem
ustawy o samorządzie powiatowym prowadził
pan pilotaż w postaci miejskiej strefy usług publicznych. Czym mogą pochwalić się powiaty?
– Nie mówimy o utworzeniu powiatów, a o usamorządowieniu wspólnot lokalnych. Ten pilotaż,
o którym pan wspomniał, prowadziłem na terenie
powiatu polkowickiego.
Dorobek piętnastu lat samorządowych powiatów widać dokoła nas gołym okiem, a samemu
trudno się chwalić. Temu zagadnieniu w wyczerpujący sposób poświęcony został rzetelny raport
ogólnopolski opublikowany przez Związek Powiatów
Polskich.
18 lutego 2013 roku miała miejsce symboliczna inauguracja Roku Powiatów. W Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja, podczas
której przedstawiłem raport Związku Powiatów Polskich dotyczący piętnastolecia. Zgodnie z nim wydatki majątkowe powiatów i miast na prawach powiatu w latach 1999–2011 wyniosły 128 mld zł,
w tym m.in. 56,7 mld zł poświęcono na transport,
10,6 mld zł na edukację oraz 7,8 mld zł ochronę
zdrowia.
Rok Powiatów ogłoszony przez ZPP trwa. Przewidujemy – zresztą już takie wydarzenia miały miejsca – że w tym czasie będą odbywały się w powiatach sesje okolicznościowe, podczas których
będą przedstawiane raporty o dokonaniach, sukcesach, ale i niepowodzeniach powiatów oraz zarysowujące działania na przyszłość.
Jak z perspektywy czasu wygląda realizacja reformy i realizacja założeń premiera Jerzego Buzka.
– Premier Jerzy Buzek był na naszej konferencji
w Sejmie – nie mogło być inaczej – i także dokonał krótkiego bilansu odrodzonych powiatów.
W swoim wystąpieniu stwierdził wyraźnie, że odstąpiono w dużym stopniu od założeń tamtej reformy. Powiedział także, tu cytuję: „Fakt, że samorządy powiatowe potrafiły tak znacząco zwiększyć poziom inwestycji o czymś świadczy. Świadczy to także o tym, że powiaty należy wyposażyć
w pewną możliwość, której wcześniej nie przewidywaliśmy. Chodzi o kompetencje związane z roz-
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wojem, czyli wszystkie zadania rozwojowe, inwestycje w kierunku wzrostu przedsiębiorczości.”
Na konferencji obecna była także rzecznik praw
obywatelskich pani Ewa Lipowicz. Wówczas, gdy
decydowano o odrodzeniu powiatów, przewodnicząca komisji sejmowej odgrywającej główną rolę
w tych zmianach. Pani profesor stwierdziła, „że
istnieje kwestia swoistej zdrady samorządowej dokonanej przez tych działaczy samorządowych,
którzy znaleźli się w parlamencie i przykładają rękę
do uchwalania prawa materialnego, które pod-

Przedsiębiorczość
powiatów to także wiele
wyremontowanych
i doposażonych szpitali,
odnowione szkoły
i obiekty sportowe oraz
wiele, wiele innych
inwestycji. Biorąc pod
uwagę niekorzystne dla
powiatów przepisy
prawne i budżetowe, jest
to duże osiągnięcie

stępnie, częściowo, kawałek po kawałku wydziera samorządowi jego wolność.”
Kolejne rządy odchodziły od realizacji założeń,
jakie przyświecały reformie Jerzego Buzka i jego
rządowi. Moim zdaniem, odstępowano od tych zasad ze szkodą dla realizacji zadań publicznych i stanu finansów publicznych. Potencjał związany z przekazywaniem zadań, w tym również samorządowym
powiatowym, nie jest w pełni wykorzystany, gdyż
przekazuje się zadanie i odpowiedzialność za jego
realizację, ale jednocześnie ogranicza się kompetencje. Dotyczy to między innymi służby zdrowia
czy oświaty.
Powszechne jest mówienie o powiatach, że są
biedne i mają małe budżety, ale – jak pokazał czas

– to przecież konsekwencja podjęcia w ówczesnym
Ministerstwie Finansów decyzji o przekazaniu zadań powiatom ze środkami niższymi do 30 proc.
w stosunku do faktycznych kosztów realizacji tych
zadań przed powołaniem samorządów powiatowych.
Jednocześnie powiaty nie posiadają źródeł dochodów własnych, a to nie była decyzja powiatów,
tylko ustawodawcy.
Reforma to nie tylko zamiana szyldu z urzędu rejonowego na starostwo.
– Tak, piętnaście lat uwodniło, że to nie tylko zmiana szyldu i pojawienie się w urzędach nowych ludzi. To także przeobrażenie się dotychczasowych urzędników urzędów rejonowych i wojewódzkich w pracowników samorządowych naszych
powiatów. Mamy do czynienia z autentycznym
udziałem wspólnot lokalnych, obywateli, mieszkańców w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu kontroli nad realizacją zadań i wydatkowaniem środków publicznych.
Usamorządowienie wspólnot powiatowych
zaowocowało wzrostem aktywności obywatelskiej
i powstaniem licznych organizacji pozarządowych.
Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce, przestali
mówić o władzy „oni”, a zaczęli postrzegać samorząd jako „naszych”, lepszych lub gorszych czy
nawet złych, ale naszych.
Jaka ocenia pan skuteczność powiatów
w realizacji projektów finansowanych z europejskich mechanizmów?
– Powiat właściwie nie ma dochodów własnych, otrzymuje tylko subwencje i dotacje przeznaczone na realizację konkretnych zadań. Natomiast pojawienie się środków unijnych i mechanizmu norweskiego stworzyło szansę na rozwiązanie problemów, na które wcześniej nie było środków. Najpierw jednak potrzebne były starania, aby
powiaty mogły z pieniędzy zewnętrznych korzystać.
Ten egzamin zdały dobrze, o czym świadczą konkretne liczby ze sprawozdań i raportów dotyczących licznych zrealizowanych projektów.
Ale nie tylko środki unijne, także pomysłowość
i determinacja powiatów sprawiały, że udawało się
przeprowadzić spektakularne działania, jak na
przykład utworzenie przez rząd Narodowego Programu Dróg Lokalnych, do czego bardzo przyczynił się swoimi działaniami Związek Powiatów Polskich. Przedsiębiorczość powiatów to także wie-
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Marek Tramś
– prezes zarządu Związku Powiatów
Polskich

le wyremontowanych i doposażonych szpitali,
odnowione szkoły i obiekty sportowe oraz wiele,
wiele innych inwestycji. Biorąc pod uwagę niekorzystne dla powiatów przepisy prawne i budżetowe, jest to duże ich osiągnięcie.
Jak przedstawiają się relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu?
– Nie można w samorządzie pracować bez
współpracy z innymi samorządami. Powiat jest jednostką ponadgminną, ale nie w rozumieniu
zwierzchności nad nią. Po prostu wszystkie zadania
przekraczające potencjał gminy zostały przekazane powiatowi. Współpraca ta odbywa się często
w formie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu, podczas którego uzgadnia się sprawy mające znaczenie dla wszystkich jego uczestników.
Autonomia, niezależność i daleko idąca współpraca to brama do skuteczności samorządowej
współpracy. Często przypominają to Jerzy Stępień
i Jerzy Regulski oraz mówił o tym nie żyjący już Michał Kulesza. Samorządy są skazane na współpracę
także dlatego, że w kolejnej unijnej perspektywie
finansowej preferowane będą projekty, których realizacja będzie wspólnym przedsięwzięciem kilku podmiotów.
Nieco inna sytuacja ma miejsce w relacjach
powiatów z samorządem województwa. Samorząd
regionalny odpowiedzialny jest za Regionalne Programy Operacyjne i w sposób oczywisty łatwo
o sytuację konfliktową. Jednak wspomniana już
autonomia, niezależność i współpraca obowiązują także w relacjach powiatów z samorządem województwa.
15 lat minęło. Czego dotyczą plany na przyszłość?
– Robimy wiele. Jako ostatnio zrealizowane działania wskazałbym chociażby to, że udało się skutecznie przeciwdziałać zwiększeniu wydatków szpitali powiatowych, a także to, że dzięki staraniom Związku włączono powiatowy fundusz geodezyjny i kartograficzny do budżetu powiatu. Reszta osiągnięć powiatów została zebrana we wspomnianym przeze mnie wcześniej
raporcie. Jednocześnie w tym miejscu chciałbym
zauważyć, że niestety obserwujemy deficyt
debaty publicznej, a także niechęć premiera do
spotkania z przedstawicielami samorządu, czego dowodem wielokrotne odkładanie terminu takiego spotkania.
Co więc planujemy „na jutro”? Nie było i nie
będzie łatwo. Powiaty wciąż nie mają dochodów
własnych. Wciąż, pomimo powszechnej deklaracji
zmiany, powiaty nie mają możliwości prowadzenia, podobnie jak gminy, działalności gospodarczej.
Trzeba olbrzymiego wysiłku, determinacji, poszukiwania sojuszników i wywierania presji na każdy
rząd, każdy resort, aby osiągnąć trochę normalności, czyli rzetelne finansowanie i dające kompetencje warunki do realizacji powierzonych powiatom zadań.

Padają już głosy i rodzą się pomysły, czy nie
trzeba sięgnąć do tradycji Czarnych Procesji i innych akcji protestacyjnych. Nie możemy i nie chcemy wpisywać się w akcje różnych grup roszczeniowych, bo przecież Związek Powiatów Polskich
nie reprezentuje interesów żadnego środowiska,
tylko podmiotu publicznego, jakim jest powiat, który odpowiada za realizację zadań publicznych i wydatkowanie środków publicznych.
Powiat jest ustawową władzą publiczną, ale
często jednak nie jest traktowany podmiotowo przez
ustawodawcę, przez władzę centralną. Formuła komisji wspólnej, współpracy i wymieniania argumentów nie prowadzą do tego celu, a rząd przyjmuje naszą gotowość do rzetelnej dyskusji jako słabość. Okazuje się, że na skutek mogą liczyć tylko
palenie opon, blokada stolicy i paraliż życia publicznego. Wśród powiatów jest olbrzymia niechęć
do stosowania takich metod. Wygląda jednak na
to, że nie ma alternatywy. Presja, jaką wywierają na nas obywatele, przedstawiając swoje uzasadnione oczekiwania, nie daje nam wyboru, bowiem to dla nich wypełniamy swoją misję publiczną. Trudne decyzje przed nami.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704)
00-901 Warszawa, Plac Deﬁlad 1
skr. pocztowa 7
tel. 22 656 63 34, fax 22 656 63 33
NIP: 526-23-53-297
BIURO (adres do korespondencji)
Biuro Związku Powiatów Polskich
33-300 Nowy Sącz, skr. pocztowa 119
tel. 18 477 86 00, fax 18 477 86 11
e-mail: biuro@powiatypolskie.pl
www.zpp.pl
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O POWIATACH, CZYLI
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
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Od przeszło 15 lat fundamentem podziału administracyjnego Polski są powiaty,
co ma zdecydowanie większe znaczenie niż tylko geograﬁczne kreślenie granic.
Przekłada się to bowiem na wiele elementów składających się na rozwój
gospodarczy kraju. I chociaż do ideału jeszcze nam brakuje, to jednak ze świecą
szukać lepszego i bardziej efektywnego podziału
Michał Tabaka
imo że powiaty w świadomości Polaków zaczęły tak naprawdę funkcjonować raptem półtora dekady temu,
to był to jednak proces odtwórczy, polegający bardziej na przypomnieniu niż wpojeniu zasad na nowo. Taki bowiem podział administracyjny w kraju nad Wisłą już funkcjonował. Z kilkoma
przerwami i perturbacjami – od kilkuset lat. Przy
okazji podsumowania obecnych działań powiatów, szczególnie akcentując ich zdolności gospodarcze i inwestycyjne, warto pokrótce chociaż przybliżyć ów rys historyczny. To pokaże, że nawet
w obrębie jednego rozwiązania (tutaj powołania do
życia powiatów), istnieje sporo znaczących różnic,
które mają olbrzymi wpływ zarówno na gospodarkę,
jak również (a niekiedy przede wszystkim) na polityczny wydźwięk nie tylko danego regionu, ale całego państwa. Powiaty bowiem to swoista soczewka, w której widać ewentualne sukcesy kraju, albo też jego porażki.
Historyczny rys Polski w tym względzie jest
wyjątkowy. Wszak przez przeszło 100 lat zaborcy odpowiednio zadbali, by – po pierwsze – nie można było mówić (oprócz teoretyzowania) o państwie
polskim, a po drugie, by w każdym z zaborów wprowadzono tożsame dla danego zaborcy rozwiązania
ustrojowo-prawne. Dopiero po odzyskaniu niepodległości pierwszych budowniczych nowej Polski czekało najtrudniejsze zadanie: scalenie różnych
płaszczyzn i wypracowanie wspólnego mianownika; nie tylko w kwestii podziału administracyjnego, ale w całej państwowości.
Zanim jednak na polskich ziemiach zaistnieli zaborcy, to zaczęły funkcjonować – i to już w drugiej połowie XIV wieku – powiaty. Wtedy obowiązywał podział administracyjny, którego podstawą
była ziemia, składająca się z 2–3 powiatów sądowych. Dla każdej z ziem ustanowiono sąd książęcy oraz lokalnych urzędników. Tak więc zapędy decentralizacyjne możemy odnotować dawno temu.
Potem powstawały starostwa, dystrykty (na
wzór rozwiązań francuskich). W tych strukturach
z powodzeniem funkcjonowały rady o charakterze
samorządowym. Następnie przeróżne modyfikacje
wprowadzili zaborcy. Tak naprawdę ponowne
układanie w miarę dobrze działającej mozaiki zajęło polskim urzędnikom kilkanaście lat, chociaż już
w 1919 roku wydano tymczasowe przepisy o organizacji urzędów powiatowych (za chwile starostw,
ze starostami na czele). W tym samym czasie
wprowadzono w administracyjny ład województwa,
z wojewodami na czele – mianowanymi przez Naczelnika Państwa.

M

Powstawanie i likwidacja kolejnych urzędów,
stanowisk, także zmiana ich kompetencji – nieustannie trwało do 1933 roku, kiedy wreszcie doszło do pierwszych prób wprowadzenia ładu administracyjnego dla całego kraju. Stało się to na
mocy tzw. ustawy scaleniowej. Tym razem nie zdecydowano się na ustalenie samorządu na poziomie
województwa. Organy samorządu były dzielone na
wykonawczo-zarządzające oraz stanowiąco-kontrolujące. Do gmin zaś włączono wszystkie istniejące
do tej pory obszary dworskie. Funkcję uchwałodawczą otrzymały rady gmin, te, z kolei, wybierały
wójta i ławników – stanowiących zarząd gminy (władzę wykonawczą). W przypadku powiatów była to
analogicznie rada powiatu, a organem wykonawczym był wydział powiatowy, na czele którego stał
starosta.

Znawcy tematu
podkreślają, że kryteria
nie mają takiego
znaczenia, jak sama
zasada działania, która
koncentruje się na
współpracy, a jej efektem
mają być inwestycje
i rozwój gospodarczy
poszczególnych gmin,
które na poziomie
powiatu wypracowują
stosowne rozwiązania
W takim kształcie (z drobnymi modyfikacjami)
podział administracyjny kraju z powodzeniem
trwał do 1975 roku, kiedy to Edward Gierek postanowił nieco przemodelować dotychczasowy stan
rzeczy – czyli trójstopniowy podział (województwo–
powiat–gmina). Zdecydował się na likwidację 314
powiatów, a w miejsce 17 województw i 5 miast
wydzielonych (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław
i Poznań) wprowadzono nowy podział na 49 województw. Poza województwami, jednostkami administracyjnymi stopnia wojewódzkiego były także miasto stołeczne Warszawa oraz miasta Kraków, Łódź i Wrocław, co wpłynęło na oficjalne określenie województwa warszawskiego jako stołeczne, a krakowskiego i łódzkiego jako miejskie (województwo wrocławskie i Wrocław posiadało
wspólną Radę Narodową).
Oficjalnie władza argumentowała reformę
troską o jeszcze większy rozwój wszystkich czę-

ści kraju, by w ten sposób wyrównać szanse. Dzisiaj jest już raczej pewne, że wtedy, w połowie lat
70. ubiegłego stulecia, partyjny trzon bał się coraz większego usamodzielnienia najpotężniejszych
województw i ich ewentualnej coraz większej
autonomii względem centrali. Taki model myślenia
zmieniła dopiero reforma administracyjna z 1999
roku, której właśnie w 2014 roku obchodzimy
15-lecie.
Pracę nad nowym podziałem administracyjnym rozpoczęto na początku lat 90. Celem było
stworzenie 12–15 bardzo silnych województw. Zanim do tego doszło skoncentrowano się na przywróceniu siły gminom i powiatom. Prace co
chwilę przerywano, powoływano kolejne zespoły
eksperckie. Wszystko w gorącej atmosferze politycznej. Po latach upragnionej wolności i demokracji zbyt wielu ludzi chciało wcielać w życie swój
własny pomysł na państwo. W efekcie mieliśmy
do czynienia z dosyć częstą zmianą rządów, przy
czym następcy nie dość, że raczej należeli do przeciwnej opcji niż ich poprzednicy, to nawet nie byli
zbytnio skorzy do kontynuacji pewnych zamierzeń.
Przełamaniem tego stanu rzeczy było uchwalenie
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Zaproponowano tutaj model popularny i sprawdzony na całym świecie, u nas jednak debiutujący. Mowa o modelu metropolitalnym. Na terenie
Warszawy stworzono 11 gmin o ograniczonych zadaniach, w przymusowym związku z miastem stołecznym. Po kolejnej zmianie rządu (w lutym 1995
roku na fotelu premiera zasiadł Józef Oleksy) tempo prac nad nowym podziałem administracyjnym
znowu spada. Wszystko zmieniło się dopiero po
wyborach w 1997 roku, kiedy w Sejmie zawiązała
się rzeczywiście stabilna koalicja i premier Jerzy
Buzek (pierwszy po 1989 roku, który przetrwał
całą kadencję) rozpoczął swoje reformowanie,
w tym reformę ustrojową państwa (do tego jeszcze doszła reforma edukacyjna, reforma ubezpieczeń społecznych i reforma służby zdrowia). Założenia były proste i znane od lat: wprowadzenie
samorządu w przywróconym powiecie oraz w nowo
utworzonym regionie – województwie. Chodziło
o znaczącą decentralizację.
– Mają powstać powiaty racjonalne, o określonej infrastrukturze, liczbie gmin i mieszkańców,
w tym przypadku nie mniej niż 50 tys. osób. Tylko takie powiaty mają szanse utrzymać się z pieniędzy podatników. Mały powiat to także drastyczny
wzrost kosztów administrowania na jednego
mieszkańca i w związku z tym większa jego zależność od centrum. Istnieją zatem granice absurdu,
poniżej 50 tys. mieszkańców ta granica jest wyraźnie przekroczona – argumentował pod koniec
lat 90. ubiegłego wieku nieżyjący już prof. Michał
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Kulesza, współautor reformy administracyjnej
kraju.
Z kolei przedstawiciele Związku Powiatów Polskich od początku akcentowali, że podział ze
względu na wielkość nie ma sensu, skoro przez lata
powiaty były warunkowane wielowiekową tradycją. Podobne spory, jeszcze bardziej o zabarwieniu politycznym, miały miejsce przy okazji ustalania liczby nowych województw.
Obecnie mamy do czynienia z 72 (łącznie z miastami na prawach powiatu) powiatami o liczbie
mieszkańców do 50 tys.; 188 – w przedziale od
50 do 100 tys. mieszkańców oraz 119 – powyżej 100 tys. mieszkańców (źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych).
Zakres i podstawowe zadania powiatu mają
charakter uzupełniający w stosunku do gminy.
Mowa tutaj m.in. o ponadgminnej pomocy społecznej, opiece społecznej, prowadzeniu szpitali
i domów społecznych. W zarządzie powiatu pozostaje infrastruktura (lokalny transport, drogi publiczne), porządek publiczny, bezpieczeństwo, nadzór budowlany, zagospodarowanie przestrzenne czy
ochrona środowiska.
Podział powiatowy z przyjętymi, aczkolwiek wypaczonymi, kryteriami (liczba ludności miała nie być
mniejsza niż 50 tys.) wzbudza do dzisiaj sporo kontrowersji. Z jednej strony trudno nie chwalić zabiegów reformatorskich z końca ubiegłego wieku.
Logika podpowiada decentralizację, przy równoległym wzmacnianiu regionów.
– Potrzebna jest zmiana myślenia – argumentował jeszcze na początku funkcjonowania reformy prof. Michał Kulesza. – Funkcje administracyjne i ich odpowiednie rozłożenie to tylko jedna strona medalu. Drugą są możliwości w ten sposób dane, a nie od dzisiaj wiadomo, że w grupie można więcej.
– Obecny model systemu administracji publicznej w swoim zasadniczym kierunku został wyznaczony regułami ustrojowymi wskazanymi przez
Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. To
właśnie ustawa zasadnicza uznała konieczność decentralizacji władzy publicznej, wskazując, że
„Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej” (art. 15
ust. 1). Także unormowania konstytucyjne przesądziły o konieczności istnienia samorządu terytorialnego na każdym stopniu zasadniczego podziału
terytorialnego – art. 16 ust. 1 i ustanowiły wprost
zasadę samorządności terytorialnej, w myśl której „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną cześć zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność” (art. 16 ust. 2). Ponadto
przepisy ustawy zasadniczej uznały gminę (art. 164
ust. 1) za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, zaś ustawodawcy zwykłemu pozostawiły kwestię powołania innych jednostek samorządu terytorialnego (regionalnych i lokalnych
– art. 164 ust. 2 ) – tłumaczy Robert Gawłowski z biura prasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Ta modelowa współpraca (która rzeczywiście
na przestrzeni tych 15 lat cały czas występuje) mia-
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ła przełożyć się na rozwój gospodarczy poszczególnych części kraju i na boom inwestycyjny. Teraz, pod wpływem globalnej sytuacji gospodarczej,
ale także sporów politycznych, zarzuty, głosy przeciwne, co do tak usytuowanych powiatów znowu
nabierają na sile. Przypomnijmy, że twórcy reformy stwierdzili, iż powiat nie może mieć mniej niż
50 tys. mieszkańców i musi obejmować co najmniej
5 gmin. Tymczasem dzisiaj na mapie Polski widnieje
aż 67 powiatów ziemskich, które zamieszkuje mniej
niż 50 tys. mieszkańców (od początku funkcjonowania reformy, na samym starcie takich powiatów było 50). W pięciu powiatach liczba ludności
jest mniejsza nawet niż 30 tys.
– Nie zawsze kryterium ilościowe jest wystarczające. Spójrzmy chociażby na Szwajcarię,
gdzie niektóre kantony są bardzo małe, ale władza
centralna nie myśli o ich likwidacji. Nie wolno na
siłę łączyć się z sąsiadami. Często istniejące podziały utrwalały się przez setki lat. Jeżeli lokalność
znajdujemy w gminach, to obywatelskość w powiatach. To na tym szczeblu decyduje się i zarzą-

Dane z 2012 roku
pokazują, że właśnie
powiaty mogą sobie
zdecydowanie lepiej
radzić niż gminy.
Tajemnica tkwi w modelu
organizacyjnym. Wszak
jeżeli gmina nie
potraﬁ sﬁnansować
danej inwestycji, to
wystarczy dogadać się
z kilkoma sąsiadami
i zrobić coś jako powiat:
obciążenia ﬁnansowe
dla poszczególnych gmin
będą znacznie mniejsze,
a cel będzie jednak
osiągnięty
dza dziedzinami, które mają bezpośredni wpływ na
Polaków – uważa Rudolf Borusiewicz z ZPP, który właśnie 15 lat temu wprowadzał zasady reformy
administracyjnej w Nowym Sączu.
Inni znawcy tematu podkreślają, że kryteria
nie mają takiego znaczenia, jak sama zasada działania, która koncentruje się na współpracy, a jej
efektem mają być inwestycje i rozwój gospodarczy poszczególnych gmin, które na poziomie powiatu
wypracowują stosowne rozwiązania.
– Dzięki reformie administracyjnej, a później
naszej akcesji do Unii Europejskiej to właśnie powiaty stały się największymi beneficjentami funduszy
strukturalnych. Właśnie to stoi za rozwojem naszego kraju od 15 lat – przekonuje Przemysław Growarczyk z Centrum Samorządowego w Katowicach.

Strona rządowa z kolei dodaje, że uruchomiono
stosowne mechanizmy, dzięki którym gminy i powiaty – pomne dotychczasowego, 15-letniego doświadczenia – mogą się łączyć, by chociażby w ten
sposób ograniczyć koszty administracyjne czy być
atrakcyjniejszym pod względem inwestycyjnym.
– W opracowanym w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekcie założeń ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania
zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, przyjętym przez Radę Ministrów
w dniu 11 czerwca bieżącego roku, odniesiono się
między innymi do tematyki związanej z dobrowolnym łączeniem się samorządów, tj. gmin i powiatów. W celu racjonalizacji podziału terytorialnego
stopnia gminnego i powiatowego oraz zwiększenia efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego zakłada się uatrakcyjnienie konstrukcji obecnie istniejącej zachęty finansowej do
łączenia się jednostek w większe – stwierdza Robert Gawłowski .
Oponenci kładą na stół za to matematyczne
i statystyczne dane. Te są nieubłagane: wszystkie powiaty istnieją tylko dzięki centralnym subwencjom i dotacjom. A i tak ich zadłużenie dzisiaj
sięgnęło aż 10 mld zł. Koszty funkcjonowania powiatowej administracji, ze względu na liczbę
mieszkańców także nie pozostawiają złudzeń. W powiatach do 40 tys. mieszkańców to 109 zł; w przypadku powiatów powyżej 130 tys. mieszkańców
to tylko 81 zł (źródło MAC). Obraz dopełnia fakt,
iż powiaty nie mają źródeł dochodów własnych, podatków lub opłat, dzięki którym można by było skuteczniej zarządzać chociażby właśnie inwestycjami. Istotną także w tej kwestii sprawą jest to, że
powiaty mają bardzo ograniczone pole manewru
w przypadku przekazywanych przez rząd pieniędzy.
Około 30 proc. dochodów to nic innego, jak dotacje
celowe, które muszą być przeznaczone na konkretny
cel, w przeciwnym razie przepadną.
Kiepską sytuację finansową zdecydowanie
uwidacznia międzynarodowy kryzys oraz koniec
perspektywy finansowej UE na lata 2007–2013,
przy równoległej jednak niepewności, co do nowego budżetu unijnego. Owszem, polski rząd przy
brukselskich stołach zdołał wywalczyć dla nas nawet więcej niż w poprzedniej siedmiolatce, jednak jeszcze nie można mówić o zamkniętym budżecie UE. Jeszcze jest czas na polityczne i międzynarodowe przepychanki w Parlamencie Europejskim.
Głównie te sprawy ciążą obecnie na finansach
powiatów (nie bez znaczenia jest obecna polityka
Ministerstwa Finansów), które coraz częściej decydują się na niezbyt popularne społecznie, ale niestety konieczne kroki, takie jak likwidacja dworców
kolejowych, urzędów pocztowych, szkół, ośrodków
zdrowa, bibliotek. Samorządowcy mówią wprost:
cięcia są konieczne, bo kołdra finansowa jest uparcie za krótka. Prawie od początku funkcjonowania
reformy administracyjnej ludzie wypełniający w każdej części Polski jej wytyczne apelowali o zwiększenie
rządowych dotacji i subwencji. Argumenty sprzed
10 lat, że brak zmian w tym zakresie będzie grozić utratą płynności finansowej przez poszczególne gminy – wtedy mógł być odczytywany jak po-
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pulizm i zwykłe straszenie. Dzisiaj wiemy, że to nie
tylko słowa, że rzeczywiście gminy (powiaty również, w tym przede wszystkim miasta na prawach
powiatu) przeżywają ostatnio bardzo ciężkie
chwile.
Dla Związku Miast Polskich obciążenia samorządów od lat są niewspółmierne do zlecanych zadań. Pojedyncze jednostki samorządu terytorialnego już wygrały z rządem. Czy na taką batalię zdecydują się inni i w efekcie rzeczywiście będziemy
mieli do czynienia z pozwem zbiorowym?
– Pojedyncze gminy wygrywają bez najmniejszego problemu w sprawie niedofinansowania
zadań zleconych. Sztandarową gminą w tej kwestii jest Poznań. Prezydent Grobelny wygrywa każdą sprawę i dostaje w każdym wyroku odsetki ustawowe – mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura
Związku Miast Polskich.
Punktem zwrotnym dla ZMP była postawa burmistrza Brzegu, który postanowił tak zorganizować funkcjonowanie tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego, jak wystarczają mu przeznaczone na taką
działalność pieniądze. W pierwszej więc kolejności
doszło do skrócenia czasu pracy – i zaczęła się ogólnopolska awantura, której pokłosiem jest przygotowywanie pozwu zbiorowego.
– Obciążenia z ostatnich lat oznaczają dla samorządów o około 8 mld zł mniej. Nie zapominamy o tym. Ale to nie wszystko. Chcemy również
zmian w sposobie finansowania samorządów. Będziemy starać się przeforsować naszą wersję stosownej ustawy. Zakłada ona zwiększenie udziału
gmin w podatku PIT z 39,34 proc. do 48,78 proc.
– mówi Andrzej Porawski.
Trudno w najbliższych latach spodziewać się
powtórki z lat 2010–2012, kiedy doszło do dosyć
absurdalnej sytuacji. Oto z jednej strony nikt nie
miał wątpliwości, że wywołany bańką nieruchomościową globalny kryzys, mimo zapowiedzi prominentnych polityków, jednak zagościł w kraju nad
Wisłą. Z drugiej strony, było jasne, że pieniądze
z Brukseli jednak się skończą. Do tego wszystkiego doszła polityka resortu finansów, który chcąc
trzymać centralny budżet w jako takiej formie
– rozszerzył wachlarz obciążeń jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich jednak, zwłaszcza we wspomnianych latach, zaczęła panować
moda na inwestowanie. Analizując materiały prasowe z tamtego okresu trzeba przyznać, że gminy i powiaty w kryzysie czują się jak ryba w wodzie i inwestują na potęgę.
Dla przykładu: w siedmiu województwach
i siedmiu miastach, w budżetach na 2011 rok, zaplanowane wydatki majątkowe były wyższe niż
w 2010 roku o około 20–30 proc. Małopolska wydała w tym roku na inwestycje 770 mln zł, a województwo łódzkie blisko 300 mln zł. Rekordzistą
wśród województw był Dolny Śląsk, który zaplanował
wydanie aż 873 mln zł, czyli 83 proc. więcej niż
w 2010 roku. Z kolei 65 miast na prawach powiatu planowało wydać w sumie około 17–18 mld zł,
wobec 13,2 mld zł w roku ubiegłym. Jedyną poważną przeszkodą w tych zamierzeniach na przyszłość mogą być plany dotyczące wprowadzenia limitu dla deficytów budżetów samorządowych, co
szczególnie widoczne było podczas kształtowania

samorządowych budżetów na 2013 rok, a jeszcze
bardziej teraz – w przededniu opracowywania budżetów na rok następny.
Teraz jedną z najistotniejszych spraw dla
włodarzy polskich powiatów jest tak naprawdę
(rzecz jasna oprócz wreszcie zapiętego na ostatni guzik budżetu UE na lata 2014–2020) dalsza
konieczność zaciskania pasa, wedle nakazów Ministerstwa Finansów. Limitowanie deficytu znacznie ogranicza możliwość zadłużania lokalnych
władz, także na poczet projektów współfinansowanych przez UE. A taka właśnie jest polityka JST
– by móc być beneficjentem funduszy strukturalnych trzeba wcześniej zabezpieczyć wkład własny.
Ponieważ gminy i powiaty, tak bardzo zaabsorbowane bieżącą działalnością i obowiązkami, nie
mają takich pieniędzy – to najczęściej się na ów cel
zadłużają, zaciągając kredyty, lub – co ostatnio jest
coraz częściej praktykowane – emitując obligacje,
z celowym zadaniem albo na restrukturyzację istniejącego zadłużenia. Tak naprawdę już od kilku ładnych lat taka polityka jest motorem inwestycyjnym polskich gmin i powiatów. Przy takim bowiem
finansowaniu przez władzę centralną, jakie ma miejsce obecnie, nie ma innej recepty na podnoszenie poziomu gospodarczego i inwestowanie niż fundusze z UE.
– Strona samorządowa w stanowisku Zespołu
do spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia
19 września i 28 października 2008 roku w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych oraz
projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych, wprowadzających wyżej
wymieniony wskaźnik, wyraziła zadowolenie, iż projekt nowej ustawy o finansach publicznych w wielu proponowanych rozwiązaniach wychodzi naprzeciw postulatom samorządów. Jednocześnie
w celu umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego dostosowanie się do nowego wskaźnika wprowadzono czteroletnie vacatio legis – odpowiada samorządowcom Hanna Majszczyk, wiceminister finansów.
Dane z 2012 roku pokazują, że właśnie powiaty
mogą sobie zdecydowanie lepiej radzić niż gminy.
Tajemnica tkwi w modelu organizacyjnym. Wszak
jeżeli gmina nie potrafi sfinansować danej inwestycji,
to wystarczy dogadać się z kilkoma sąsiadami i zrobić coś jako powiat: obciążenia finansowe dla poszczególnych gmin będą znacznie mniejsze, a cel
będzie jednak osiągnięty.
W 2012 roku dochody budżetów powiatów
wyniosły 22 522,9 mln zł (98,2 proc. planu według
uchwał ich organów), a wydatki 22 476,5 mln zł (odpowiednio 94,6 proc. planu). Wynik finansowy budżetów był dodatni i wyniósł 46,4 mln zł. W 10 województwach zanotowano dodatni wynik finansowy budżetów powiatów; nadwyżka stanowiła od
3,2 proc. zrealizowanych dochodów w województwie lubelskim do 0,2 proc. w łódzkim i opolskim. W pozostałych województwach zanotowano deficyt budżetów – największy w województwach
podkarpackim i świętokrzyskim, który stanowił
3 proc. dochodów. Z kolei w strukturze dochodów
budżetów powiatów dochody własne stanowiły
29,4 proc. Największy ich udział osiągnęły budżety

powiatów województwa śląskiego (34,4 proc.),
a najmniejszy lubelskiego (22,3 proc.). Udział podatku dochodowego od osób fizycznych, który należy do dochodów własnych powiatów, wyniósł
średnio dla kraju 14,8 proc. Największy przypadał na budżety powiatów w województwie mazowieckim (20,4 proc.), a najmniejszy w warmińskomazurskim (10 proc.).
Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły
3787,5 mln zł i stanowiły 16,8 proc. dochodów
ogółem budżetów powiatów, w tym zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 11,5 proc.
dochodów powiatów. Największy udział dotacji celowych z budżetu państwa w dochodach budżetów
omawianych jednostek był w województwie podkarpackim (20,9 proc.), a najmniejszy w wielkopolskim (14,1 proc.).
Subwencja ogólna z budżetu państwa dla powiatów wyniosła 10 221,6 mln zł, a jej udział
w dochodach budżetów powiatów kształtował się
na poziomie 45,4 proc., z czego większość przypadała na oświatę (7992,6 mln zł). Największy
udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (52,1 proc.), a najmniejszy
w śląskim (36,6 proc.).
Wydatki z budżetów powiatów wyniosły
22 476,5 mln zł, w tym 75,6 proc. stanowiły wydatki bieżące. W ośmiu województwach udział wydatków bieżących był wyższy niż średnio w kraju.
Najwyższym udziałem wydatków bieżących w wydatkach ogółem charakteryzowało się województwo lubuskie (82,7 proc.), a najniższym mazowieckie (72 proc.).
Wydatki majątkowe budżetów powiatów wynosiły 2801,3 mln zł i stanowiły 12,5 proc. wydatków ogółem. Udział tych wydatków kształtował się od 5,7 proc. w województwie lubuskim do
16,5 proc. w podkarpackim.
Powiaty najwięcej wydały na oświatę i wychowanie (32 proc. wydatków ogółem) oraz na pomoc społeczną (14,7 proc.). Najwyższy udział wydatków na oświatę i wychowanie miało województwo opolskie (35,5 proc.), a najniższy zachodniopomorskie (27,8 proc.). Na pomoc społeczną najwięcej wydatków poniesiono w województwie lubuskim (18,4 proc.), a najmniej w podlaskim (11,4 proc.).
Analizując więc dotychczasową oraz możliwą
w przyszłości sytuację finansową powiatów, nie należy wpadać w skrajny pesymizm. Faktycznie, dzięki takiej a nie innej polityce rządu, JST zbyt dużo
powodów do dumy ostatnio nie mają. Ale właśnie
model powiatów pokazał, że nawet w najtrudniejszych czasach można sobie jakoś radzić. Tylko
trzeba działać razem, nie oddzielnie, do czego wręcz
stworzony jest właśnie powiat.
Wydaje się także, że – przynajmniej na razie
– ucichły głosy co poniektórych polityków, którzy
jeszcze w 2010 roku głosili, jakoby powiaty nie były
potrzebne. Powiaty mogą więc spokojnie dzisiaj obchodzić swoje 15. urodziny i raczej z optymizmem
patrzeć w kolejną piętnastolatkę.

W materiale wykorzystano dane z GUS,
MAC oraz strony portalsamorzadowy.pl
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DUŻO ZADAŃ,
MAŁO ŚRODKÓW
Jedną z czterech reform rządu Jerzego Buzka była reforma administracji, która
zastąpiła wprowadzony w 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny (gminy
i 49 województw) trójstopniowym. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym stanowiła, że podstawową jednostką administracji jest gmina, nad nią jest
powiat, a największą jednostką organizacyjną – województwo, których utworzono 16
Jerzy Bojanowicz
ednak żeby nie było to takie proste, to
w Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to
powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu, które są gminami, ale realizują także zadania powiatów), a 314 to powiaty ziemskie.
Ale miast powiatowych w sumie jest 335, z których 44 są jednocześnie siedzibami powiatów i miastami na prawach powiatu.

J
24

– Chcieliśmy, by miastami na prawach powiatu
było jedynie 25–30 dużych miast. Bo przywilej zostania miastami na prawach powiatu dostały
wszystkie dawne miasta wojewódzkie, niezależnie
od wielkości. Moim zdaniem niepotrzebnie, bo miastem wyłączonym z powiatu może i powinno być
jedynie duże miasto – w warunkach polskich mające ponad 250–300 tys. mieszkańców. Mniejsze
miasta są oczywistymi centrami, stolicami swoich powiatów, ale ich wyłączenie administracyjne

powoduje, że niezbyt i tak silny potencjał instytucjonalny służący obsłudze wszystkich mieszkańców
z tego terenu musi być jeszcze rozdzielony między
powiat ziemski a miasto wydzielone z tego powiatu.
Ale liczba miast na prawach powiatu jest efektem
osiągniętego w Sejmie kompromisu politycznego
– twierdził prof. Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego kraju („20-lecie Samorządu Terytorialnego” – wydanie specjalne, 2010 rok).
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– Niewykluczone, że nowy, bardziej racjonalny podział terytorialny byłby może trochę „lepszy”
od tradycyjnego, do którego – co do zasady – postanowiliśmy wracać. Bowiem ów nowy podział byłby „lepszy” tylko teoretycznie: zostałby zatracony cały sens tej reformy, który polegał na oddaniu władzy społecznościom lokalnym, ludziom
mieszkającym od lat u siebie w gminie, mieście
i powiecie. Takim ludziom jacy są, z całym ich doświadczeniem, ich wiedzą dotyczącą obszaru ich
zamieszkania, z ich tradycjami, poczuciem lokalnej
tożsamości i więzi lokalnych. Dlatego trzeba było
zaakceptować istniejący podział gminny i odtwarzającą się – bo nigdy do końca nie zlikwidowaną
– mapę powiatową. Oddaliśmy te gminy i powiaty ich mieszkańcom i to była podstawowa gwarancja, że reforma samorządowa spełni swoje cele,
uda się. Przy takim założeniu również mapa dużych
województw – mimo głośnych protestów – układała się już sama.

Cała władza w ręce wspólnot
Ustawa o samorządzie powiatowym już na początku stanowi, że mieszkańcy powiatu tworzą
z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową,
a powiat, która ma osobowość prawną, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W tym
są 23, a właściwie 24 zadania publiczne (bo dotyczący pomocy społecznej pkt. 3, rozszerzono
o pkt. 3a, obligujący powiaty do wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej) o charakterze ponadgminnym. Do zadań publicznych powiatu należy
również zapewnienie wykonywania określonych
w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Zadania powiatu
nie mogą naruszać zakresu działania gmin, ale na
uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy powiat może jej przekazać zadania z zakresu swojej
właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu, ale tylko takie, które mogą wykonywać samodzielnie. Przekazanie kompetencji może nastąpić tylko w jedną stronę – od powiatu na rzecz gminy, a nigdy odwrotnie.
Po reformie administracji z 1999 roku do
kompetencji starosty i zarządu powiatu należy podejmowanie decyzji w zakresie edukacji publicznej (szkoły ponadgimnazjalne), ochrony zdrowia
(szpitale rejonowe, powiatowe), transportu na
terenie powiatu (współfinansowanie lokalnych linii autobusowych, np. miejskich przedsiębiorstw
komunikacji w miastach na prawach powiatu),
opieki nad drogami publicznymi powiatowymi, geodezji, gospodarki nieruchomościami, ochrony
środowiska, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu,
obronności, pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na podejmowanie pracy przez cudzoziemców, zwalczania klęsk żywiołowych, organizowania pomocy na szczeblu powiatowym oraz rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy 26 punktów, jak np. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania

problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach.
Zdaniem Ludwika Węgrzyna, kierownika Działu Analiz i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich,
najważniejszymi są zadania w zakresie edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób
niepełnosprawnych oraz transportu zbiorowego
i dróg publicznych.
W wystąpieniu „Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania”, (Senat RP,
20 czerwca 2013 roku), mówiąc o doświadczeniach w finansowaniu zadań własnych i zleconych
w powiatach samorządowych, Ludwik Węgrzyn
stwierdził, iż „żaden samorząd, żadna jednostka samorządu terytorialnego nie jest bytem samoistnym. Powstały i funkcjonują z woli i decyzji suwerennych organów władzy państwowej; Sejmu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej”. Uważa on także, że
konstytucyjny podział zadań realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego (JST), w tym
przez powiaty, jest dychotomiczny, gdyż art.
166 ust. 1 Konstytucji RP definiuje zadania własne JST jako zadania publiczne służące zaspokajaniu
potrzeb wspólnoty samorządowej, a ust. 2 – zadania zlecone – jeżeli wynika to z uzasadnionych
potrzeb państwa ustawa może zlecić JST wykonywanie innych zadań publicznych.
– Konstytucja nie daje ustawodawcy dowolności w kreowaniu zadań powierzonych powiatom,
lecz wymaga uzasadnienia dla podjęcia takiej decyzji, określa także ustawowy charakter powierzenia
i określenia w ustawie trybu przekazania i wykonywania konkretnych zadań – twierdzi L. Węgrzyn.
– Ustawodawca w ustawie o samorządzie powiatowym, także w ustawie o samorządzie wojewódzkim, odszedł od terminologii przyjętej w konstytucji i ustawie o samorządzie gminnym i w miejsce zadań własnych i zleconych wprowadzono zadania o charakterze ponadgminnym i odpowiednio
o charakterze wojewódzkim oraz zadania z zakresu administracji rządowej – dodaje.
Mówiąc o finansach powiatów i ich dochodach
podkreślił, iż brak legalnej definicji dochodów własnych, choć ich źródła są wymienione w art. 5
Ustawy o dochodach JST. Źródłami finansowania
zadań własnych powiatu są też fundusze centralne (nie samorządowe): Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundusz
Pracy, ale – co nazywa kuriozalnym rozwiązaniem
– jako fundusze centralne nie występują w budżecie
powiatu, lecz na rachunkach bankowych, powiat
nie ma wpływu na ich wysokość i terminowość przekazywania, ich dysponentem nie są organy powiatu
(rada, zarząd), lecz starosta jako organ administracji ogólnej. Ponadto powiat musi realizować zadania własne, nie mając do swojej (organów powiatu) dyspozycji żadnego źródła finansowania i żadnych środków w budżecie własnym na ten cel. Zadania (własne) realizowane są poza budżetem z wyodrębnionego rachunku zasilanego z centrali bez
większego związku ze skalą zadań realizowanych
przez dany powiat.
– Taki sposób finansowania zadań uważam za
zbyteczny i szkodliwy proceder, gdyż środków tych
nie można wykorzystać nawet na krótko – uwa-

ża. Jako przykład podaje zadania powiatu w zakresie
ochrony zdrowia. Zadanie „Promocja i ochrona
zdrowia ” (art. 4 ust. 1 pkt 2) przypisano powiatowi bez pokrycia finansowego. Efektem jest
brak środków na odtworzenie majątku SPZOZ, rozwój placówek, dla których powiat jest organem założycielskim, a także na istnienie placówki ochrony zdrowia (pokrywanie jej wyniku ujemnego,
a w przypadkach ekstremalnych przejecie zobowiązań). – Środki na realizację zadań przypisanych
powiatom powinny być adekwatne do posiadanych
zadań (art.167 Konstytucji RP) – samorząd powinien mieć zapewniony dostęp do środków finansowych państwa.

Odczuwalne bolączki
Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia
wynikają z pełnienia funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dotyczące pełnienia funkcji właścicielskich). Z tego względu powiat ma m.in. możliwość tworzenia, przekształcenia i likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej (w drodze
uchwały). Szczegółowy zakres kompetencji powiatu
w obszarze ochrony zdrowia określają jednak inne
ustawy, odnoszące się m.in. do takich zagadnień,
jak przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, zwalczanie zagrożeń epidemiologicznych, zapewnienie
dostępu do opieki ambulatoryjnej. Wśród wielu zdań
są też na przykład takie, jak ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych czy obowiązek
zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej. Powiat realizuje także zadania
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
w ramach programów polityki zdrowotnej.
Dostęp do specjalistów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej jest najbardziej odczuwalną przez nas bolączką. Nie możemy pogodzić się
z odległymi terminami przyjęcia, np. w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, na wizytę
w poradni endokrynologicznej czeka się ponad…
2 lata!
Kolejną kwestią wywołującą sprzeciwy lokalnych społeczności są likwidacje szkół. Zgodnie
z ustawą do zadań własnych powiatów należą: zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół
ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo-wychowawczych,
w tym szkolnych schronisk młodzieżowych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz
korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, placówek artystycznych – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, z wyjątkiem
szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.
Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego (kształcenie, wychowanie i opieka,
w tym profilaktyka społeczna) finansowane są na
zasadach określonych w odrębnych ustawach. Niemniej władze powiatów jako przyczynę takiego postępowania podają niż demograficzny. Nie chcą jednak skorzystać z sytuacji i „rozluźnić” klasy, tylko
– myśląc o oszczędnościach – kasują placówki.

25

«

15 LAT POLSKI POWIATOWEJ

«

W następnej kolejności, po służbie zdrowia
i oświacie, choć zależy to od naszej sytuacji
zdrowotno-rodzinnej, narzekamy na drogi. Zgodnie ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym starosta jest organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenie ich przebiegu następuje w drodze uchwały rady
powiatu w porozumieniu z zarządem województwa,
po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów.
W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem
autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent
miasta.
Według GUS łączna długość dróg powiatowych w Polsce wynosiła w końcu 2011 roku
127,7 tys. km. Nawierzchnię twardą posiadało

Szczególnej troski
wymagają obiekty
inżynieryjne, wśród
których jest aż 11 849
mostów i wiaduktów,
21 przepraw promowych
oraz 167 tuneli
i przejść podziemnych.
Do 2030 roku konieczna
będzie przebudowa lub
remont aż 86 tys. km
dróg powiatowych
91,1 proc. Większość z nich nie spełnia ustawowej definicji funkcji drogi powiatowej ani nie odpowiada warunkom technicznym powiązanym z klasą drogi głównej czy lokalnej. Związek Powiatów
Polskich oblicza, że szczególnej troski wymagają
obiekty inżynieryjne, wśród których jest aż 11 849
mostów i wiaduktów, 21 przepraw promowych oraz
167 tuneli i przejść podziemnych. Do 2030 roku
konieczna będzie przebudowa lub remont aż 86 tys.
km dróg powiatowych (w tym także w miastach
na prawach powiatu). Dlatego aktualnie dość często zdarza się, że w jakimś mieście, z dobrej drogi wjeżdżamy na drogę podziurawioną, z głębokimi koleinami – na drogę powiatową!
W raporcie z opublikowanego w 2012 roku
przez Związek Powiatów Polskich ogólnopolskiego
badania ankietowego na podstawie metodologii Systemu Analiz Samorządowych „Zarządzanie drogami
powiatowymi”, autorstwa Marka Wójcika i Rafała Rudki, można przeczytać, że na 198 powiatów
37 zarządza drogami powiatowymi poprzez własną komórkę organizacyjną, tj. stosowny wydział
starostwa, natomiast u 160 zarządzaniem drogami
zajmuje się powołany do tego powiatowy zarząd
dróg. W jednym przypadku zarządzaniem droga-
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mi powiatowymi, na mocy stosownego porozumienia zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Ale… 15 sierpnia bieżącego roku Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu (województwo wielkopolskie)
został zastąpiony Wydziałem Komunikacji i Dróg.
Taką decyzję – zdaniem starosty Roberta Marcinkowskiego – wymusiła malejąca z roku na rok
subwencja drogowa i wzrost kosztów utrzymania
dróg, a przyjęte rozwiązanie da oszczędności, które mają być przeznaczone na inwestycje drogowe.
W marcu zlikwidowano Zarząd Dróg Powiatowych
w Oświęcimiu, a w ubiegłym roku w Chełmie.

Jaka przyszłość powiatów?
Wiosną media informowały o przygotowywanym przez Ruch Palikota projekcie likwidacji powiatów, które – szukając oszczędności – swoje obowiązki przerzucały na gminy. Rosnące wynagrodzenia urzędników w niektórych powiatach pochłaniają już ponad połowę budżetu. Często też przekraczane są tzw. limity zadłużenia. Zdaniem rzecznika Ruchu Palikota Andrzeja Rozenka, kompetencje powiatów mogą przejąć województwa i gminy.
A w ocenie ekspertów RP likwidacja tych struktur samorządu przyniosłaby 4 mld zł oszczędności rocznie. Największym problemem jest – uważa poseł Artur Dębski – ocena skutków dla społeczeństwa, np. odległości do urzędów. Bo choć
z Art. 2 wspomnianej na początku ustawy samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej, to
w Art. 3 zapisano, iż Rada Ministrów, w drodze
rozporządzenia: 1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice; 2) ustala i zmienia
nazwy powiatów oraz siedziby ich władz.
Projekt Ruchu Palikota, nad którym pracowali
eksperci, miał już w marcu trafić do Sejmu RP. Tymczasem 30 sierpnia grupa posłów PO wniosła projekt ustawy o powiecie metropolitarnym. Dotyczy
wprowadzenia nowej formy administrowania na
szczeblach samorządów lokalnych, poprzez uregulowanie instytucji powiatu metropolitalnego, którego zakres działania nie narusza samodzielności
powiatu i gminy, chyba że przepisy ustaw szczególnych stanowią inaczej.
Analiza doświadczeń państw europejskich
– czytamy w uzasadnieniu ustawy – wskazuje, iż
podstawowymi modelami ustroju metropolitalnego są rozwiązania oparte o dobrowolną współpracę
jednostek samorządu terytorialnego lub powołanie jednostek ogólnometropolitalnych (powiaty metropolitalne, regiony metropolitalne). Wybór właściwej formy dla rozwiązywania problemów metropolitalnych zależy od struktury administracyjnej i specyfiki obszaru. Dostrzegalną tendencją jest
również ewolucyjne przechodzenie od form opartych o dobrowolną współpracę do powołania jednostek ogólnometropolitalnych. Obserwację tę potwierdzają również wnioski wynikające z konsultacji
„Zielonej Księgi dotyczącej obszarów metropolitalnych”, przedstawione 29 czerwca 2012 roku
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, w których wskazano, że docelowym
rozwiązaniem instytucjonalnym dla tych obszarów
powinien być powiat metropolitalny.
Projekt ustawy tworzy podstawy prawne dla
wprowadzenia w Polsce powiatów metropolital-

nych. Celem autorów projektu ustawy jest umożliwienie dostosowania ustroju obszarów metropolitalnych do ich struktury i lokalnej specyfiki. Zaproponowany model powinien zostać zastosowany w najbardziej zintegrowanych polskich aglomeracjach. Zdaniem autorów, w chwili złożenia
projektu w Sejmie, obszarem metropolitalnym
o stopniu integracji wymagającym zmiany ustroju administracyjnego i utworzenia powiatu metropolitalnego jest Aglomeracja Górnośląska.
Założeniem autorów projektu ustawy jest zachowanie istniejącego zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Powiat metropolitalny, tak jak istniejące obecnie powiaty, będzie jednostką samorządu terytorialnego, ulokowaną na drugim szczeblu podziału terytorialnego.
Planowana regulacja nie narusza przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa. Rozszerzone zostają jedynie kategorie powiatów, obok powiatu „ziemskiego” i „grodzkiego”
pojawia się powiat metropolitalny o zmodyfikowanych zadaniach. Zaproponowane w ustawie
rozwiązania są zgodne z wymogami wynikającymi
z art. 164 Konstytucji.
Ustawa nie znosi charakteru powiatów
„grodzkich” – miast tworzących powiat metropolitalny. Przeniesione zostaną jedynie kompetencje
strategiczne dla rozwoju aglomeracji, które w bardziej efektywny sposób będą wykonywane na
szczeblu metropolitalnym. Zadania te zostały wymienione w projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym Przepisy wyżej wymienionej ustawy będą
miały charakter lex specialis w stosunku do istniejących w systemie prawa przepisów dotyczących powiatów.
18 września projekt ustawy, zgodnie z którym
powiaty metropolitalne będą tworzone w drodze
rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów
(z jej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych
jednostek samorządu terytorialnego), określającego również ich nazwy i siedziby władz, został skierowany do opinii organizacji samorządowych.
Niezależnie od ich opinii czarno to widzę, bo
autorzy projektu uważają, że powiat metropolitalny
w okresie 5 lat od utworzenia powinien mieć zwiększony o pięć punktów procentowych udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na jego obszarze. Obowiązująca ustawa
z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego przewiduje takie rozwiązanie w stosunku do łączących się gmin i powiatów. Objęcie tym mechanizmem powiatów
metropolitalnych będzie wymagało nowelizacji
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidzianej w projekcie ustawy.
Autorzy projektu proponują, aby w okresie
5 lat od utworzenia, powiat metropolitalny oraz
wchodzące w jego skład gminy były zwolnione z wpłat
z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji
ogólnej. Projekt ustawy zawiera stosowną zmianę
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało zmniejszeniem wpływów
do budżetu państwa w okresie 5 lat od utworzenia powiatu metropolitalnego.
I
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Od 10 lat Związek Powiatów Polskich prowadzi Ranking najlepszych powiatów, miast
na prawach powiatów i gmin. Celem inicjatywy w formie konkursu skierowanego
do samorządów z całej Polski jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych samorządów
w kraju, ich promocja oraz integracja mieszkańców i środowisk samorządowych
Zbigniew Wawrzkowicz
2013 roku, w jubileuszowej, 10. edycji rankingu nastąpiły znaczące zmiany w regulaminie. W kategorii powiat
nastąpił podział według wielkości,
w następstwie którego jednostki te są oceniane w trzech grupach: do 60 tys. mieszkańców, do
120 tys. i powyżej 120 tys. W ten sposób
zwiększyły się szanse na zwycięstwo mniejszych jednostek, które nie muszą już rywalizować z potentatami, ale podejmują równą walkę.
Po wprowadzonych zmianach samorządy walczą w 6 kategoriach, z których 3 dotyczą powiatów, a pozostałe 3 to: miasta na prawach powiatu,
gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie. Jednocześnie liczba laureatów została zmniejszona z 15
do 10 w każdej kategorii. Tak jak w poprzednich latach, uczestnicy rankingu przez cały rok otrzymują
punkty za spełnione warunki określone w regulaminie, przy czym od ostatniej edycji mają możliwość
zdobycia większej liczby punktów w następujących
kategoriach: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania JST, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem urzędu, promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz społecznej
gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.
Na koniec każdego roku następuje podsumowanie punktacji i po weryfikacji komisja konkursowa
ogłasza wyniki na stronie Związku: www.zpp.pl,
gdzie można również znaleźć więcej szczegółów na
temat konkursu. Od kilku lat puchary, okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców wręczane są na
uroczystej gali podczas Kongresu Regionów w Świdnicy, której uczestnicy poznają także zdobywców
tytułów „Super Powiat”, „Super Gmina”, „Dobry
Polski Samorząd”.
Zmiany w regulaminie rankingu przyczyniły się
do poprawy jego wizerunku i jeszcze mocniej wpłynęły na utrzymaną w konwencji sportowej rywalizację samorządów. Jej celem nadrzędnym niezmiennie pozostaje nie wysoka lokata uczestników
w tabeli, nie zdobycie pucharu i dyplomu, nie możliwość pokazania się innym, ale przede wszystkim
poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój re-
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gionu. Samorządy biorące udział w rankingu otrzymują dodatkową porcję motywacji i inspiracji do
jeszcze większej aktywności w pracy. Sukces
wymaga bowiem bardzo dobrej organizacji pracy,
profesjonalizmu oraz ogromnej chęci i woli walki
z trudnościami, jakie w codziennej pracy spotykają
władze i pracownicy starostw oraz urzędów
miast i gmin. Sukces liderów rankingu pokazuje innym samorządom, że przy dodatkowej mobilizacji
i zaangażowaniu zawsze można zrobić dla swoich
mieszkańców coś więcej, niż nakazują codzienne
obowiązki. To przecież oni są w tym wszystkim najważniejsi i dla nich praca samorządowców jest nie
tylko zwykłą urzędniczą pracą, lecz swego rodza-

ju misją, której celem jest poprawa jakości życia
obywateli oraz wizerunku danego regionu.
W związku z bardzo dobrą współpracą z organizatorem rankingu – Związkiem Powiatów Polskich Magazyn Gospodarczy „Fakty” od wielu lat
jest patronem medialnym wydarzenia. Co roku
w marcowym wydaniu pisma zamieszczamy obszerny
materiał redakcyjny poświęcony rankingowi oraz prezentujemy osiągnięcia laureatów. Z publikacją można zapoznać się nie tylko w wersji papierowej, lecz
także na stronie www.magazynfakty.pl, gdzie numery magazynu – zarówno aktualny, jak i archiwalne
– są udostępnione do pobrania w formacie PDF. Zapraszam do lektury.
I
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI
dane statystyczne i położenie

Powierzchnia całkowita:
Liczba ludności (2011 r.):
Gęstość zaludnienia:

312 679 km2
38 538,4 tys.
123 osoby/km2

Według stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2 479 gmin.
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.
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Herb

Województwo

Ilość
powiatów

Ilość miast na
prawach powiatu

Powierzchnia
(w km²)

Ludność w tys.
(2011)

1

dolnośląskie

26

4

19 947

2916,6

2

kujawsko-pomorskie

19

4

17 972

2098,4

3

lubelskie

20

4

25 122

2171,9

4

lubuskie

12

2

13 988

1023,2

5

łódzkie

21

3

18 219

2533,7

6

małopolskie

19

3

15 183

3346,8

7

mazowieckie

37

5

35 558

5285,6

8

opolskie

11

1

9412

1014,0

9

podkarpackie

21

4

17 846

2128,7

10

podlaskie

14

3

20 187

1201,0

11

pomorskie

16

4

18 310

2283,5

12

śląskie

17

19

12 333

4626,4

13

świętokrzyskie

13

1

11 711

1278,1

14

warmińsko-mazurskie

19

2

24 173

1452,6

15

wielkopolskie

31

4

29 826

3455,5

16

zachodniopomorskie

18

3

22 892

1722,7

17

Polska

314

66

312 679

38 538,4

Źródło: GUS
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15 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

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
powiat świdnicki
powiat trzebnicki
powiat wałbrzyski
powiat wołowski
powiat wrocławski
powiat ząbkowicki
powiat zgorzelecki
powiat złotoryjski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Jelenia Góra
Legnica
Wałbrzych
Wrocław

Cezary Przybylski – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Dolnośląskiego, starosta
bolesławieciecki
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– Dolny Śląsk to niezwykłe miejsce na mapie Polski. Rdzenne dziedzictwo kulturowe i przywiezione z wielu stron świata tradycje zadecydowały o bogactwie intelektualnym i mentalnym naszego miejsca na Ziemi.
Ten fakt nie zdeterminował podziałów – wręcz przeciwnie – chęć wspólnego działania przyniosła niezwykłe
efekty. Przykładem takiej integracji jest modelowy – śmiem twierdzić rewolucyjny – projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, do którego przystąpiło 29 powiatów. Przywrócił on rangę i sens zawodowego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Mam satysfakcjonujące poczucie zrealizowania
„wielkiego” planu. Powodzenie edukacyjnego projektu zainspirowało nas do zintegrowanych działań w zakresie zadań geodezyjnych, które wymagają szerszego spojrzenia niż granice poszczególnych powiatów. Cieszy realny wpływ naszych działań na poprawę jakości życia Dolnoślązaków. Dotyczy to tak ważnych dziedzin,
jak służba zdrowia, bezpieczeństwo czy drogownictwo. We wszystkich tych sferach przez ostatnie 15 lat nastąpił niebywały postęp, chociaż mam świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Ale terytorialna tożsamość, jaką udało nam się wypracować, musi mieć również szerszy kontekst, dlatego niezwykle ważna jest
współpraca z rządem, co udaje się dzięki mojej obecności w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu RP. Tu zapadają ważne decyzje, które mają swoje lokalne konsekwencje, a my na szczęście mamy na nie wpływ.
Razem można więcej…
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POWIAT OLEŚNICKI
owiat oleśnicki tworzy osiem gmin: Oleśnica (gmina miejska), Oleśnica (gmina
wiejska), Syców, Międzybórz, Bierutów,
Twardogóra, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda. Położony jest na północno-wschodnich krańcach województwa dolnośląskiego. Powierzchnię
1049,7 km kw. zamieszkuje ponad 105 tys.
mieszkańców.
Największym miastem powiatu jest Oleśnica.
To jedno z najstarszych śląskich miast, które wyróżnia przebogata historia i wyjątkowe zabytki architektoniczne. Współcześnie to bardzo ważny ośrodek życia gospodarczego, administracyjnego, kulturalnego i społecznego na Dolnym Śląsku.
Wśród najpiękniejszych oleśnickich zabytków
wart wyróżnienia jest monumentalny, renesansowy
zamek książęcy, który za pomocą krytego ganka
połączony jest z gotyckim kościołem zamkowym pw.
św. Jana Apostoła (Bazylika Mniejsza). W bazylice znajduje się unikatowe w skali Europy mauzoleum Wirtembergów oraz niepowtarzalna biblioteka
łańcuchowa, w której starodruki chronione są od
kradzieży łańcuchami. Oleśnickie stare miasto otoczone jest murami obronnymi oraz Bramą Wrocławską, która powstała w pierwszej połowie
XIV wieku.
Powiat oleśnicki oferuje idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Entuzjaści turystyki rowerowej mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych i malowniczych tras, chociażby Wielką Powiatową o długości przeszło 140 km. Miłośnikom przyrody powiat proponuje odwiedzenie Arboretum Leśnego
pod Stradomią Dolną – olbrzymiego ogrodu leśnego,
w którym znajduje się alpinarium, kolekcja dendrologiczna, ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży.
Bogate w lasy pełne grzybów i jagód są gmina Twardogóra i Międzybórz. W tej okolicy znajdują się także niezwykłe pomniki przyrody, rezerwat Torfowisko koło Grabowna i użytek ekologiczny Leśne Stawki koło Goszcza.
W trosce o mieszkańców stale podnoszony jest
poziom funkcjonowania powiatu i starostwa. Jednym z działań przeprowadzonych w tym kierunku
jest wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania
jakością PN-EN ISO 9001:2009. Urząd może poszczycić się również wdrożonym w 2011 roku projektem informatycznym, sfinansowanym ze środków unijnych. Jego efektem jest siedem dedykowanych portali, skierowanych do różnych grup użytkowników. Ponadto liczne uzyskane certyfikaty,
m.in.: „Samorząd na 6”, „Dolnośląska Nagroda Jakości”, „Powiat przyjazny niepełnosprawnym”, „Samorząd przyjazny szkole uczącej się”, „Przyjazna
Polska”, dowodzą sprawnego i prorozwojowego kierunku zarządzania.
W powiecie oleśnickim działa osiem szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą młodzież na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie mają sale gimnastyczne, a jedna z nich posiada szkolny basen.
W sześciu szkołach są boiska wielofunkcyjne, a na
terenie jednej z nich znajduje się „Orlik”. Dbałość
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Okolice Zamku Książęcego w Oleśnicy

Wczesnogotycki kościół w Stroni

Stare Miasto w Oleśnicy

o rozwój aktywności fizycznej młodego pokolenia
to priorytet dla władz powiatu, podobnie jak wysoki poziom kształcenia zawodowego. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego pozwoliło na sfinansowanie trzech pracowni specjalistycznych. Te najbardziej wartościowe są wyposażone w tak nowoczesne urządzenia jak: obrabiarki sterowane numerycznie oraz symulatory CNC.
Od 2012 roku powiat oleśnicki jest właścicielem byłego lotniska powojskowego. Teren liczy
340 ha i usytuowany jest 2 km na północ od Oleśnicy w zmodernizowanym układzie sieci drogowo-kolejowej i w niewielkiej odległości od Wrocławia.
Celem powiatu oleśnickiego jest rewitalizacja i uruchomienie lotniska publicznego o ograniczonej
certyfikacji wraz z inkubatorem nauki i nowoczesnego rozwoju, edukacji lotniczej, nowych technologii, produkcji i usług, wzmacniających aktyw-

ność gospodarczą. Dzięki ścisłej współpracy z Politechniką Wrocławską w przyszłości na tym terenie
powstanie dynamiczny ośrodek naukowo-badawczy inżynierii lotniczej. W strukturach tego ośrodka będą działały m.in. kluby lotnicze. Ośrodek planuje organizowanie sympozjów, konferencji i zlotów lotniczych oraz przedsięwzięć propagujących
lotnictwo.

Starostwo
Powiatowe
w Oleśnicy
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10
starostwo@powiat-olesnicki.pl
www.powiat-olesnicki.pl
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POWIAT
BOLESŁAWIECKI

Starostwo Powiatowe
w Bolesławcu

POWIAT
POLKOWICKI

POWIAT
ŚWIDNICKI

POWIAT
WOŁOWSKI
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POWIAT
GŁOGOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Głogowie

Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów

www.powiatboleslawiecki.pl

www.pow.dzierzoniow.pl

www.powiat.glogow.pl

POWIAT
KAMIENNOGÓRSKI

POWIAT
MILICKI

Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie

pl. Marszałka Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec

POWIAT
GÓROWSKI

POWIAT
LUBAŃSKI

POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

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

www.powiatgora.pl

www.powiat-jawor.org.pl

www.starostwo.jgora.pl

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 Słowiański 1
59-220 Legnica

www.kamienna-gora.pl

www.powiat.klodzko.pl

www.starostwo.legnica.pl

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 25
59-600 Lwówek Śląski

www.powiatluban.pl

www.powiat-lubin.pl

www.powiatlwowecki.pl

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

www.milicz-powiat.pl

www.powiat-olesnicki.pl

www.starostwo.olawa.pl

Starostwo Powiatowe
w Polkowicach

POWIAT
STRZELIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Strzelinie

POWIAT
ŚREDZKI

Starostwo Powiatowe
w Środzie Śląskiej

ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice

ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin

ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska

www.powiatpolkowicki.pl

www.powiatstrzelinski.pl

www.powiat-sredzki.pl

Starostwo Powiatowe
w Świdnicy

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

www.powiat.swidnica.pl

www.powiat.trzebnica.pl

www.powiat.walbrzych.pl

Starostwo Powiatowe
w Wołowie

POWIAT
WROCŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
we Wrocławiu

POWIAT
ZĄBKOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich

Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów

ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

ul. H. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

www.powiatwolowski.pl

www.powiatwroclawski.pl

www.zabkowice-powiat.pl
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POWIAT
ZGORZELECKI

LEGNICA

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

Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

www.powiatzgorzelecki.pl

www.powiat-zlotoryja.pl

www.jeleniagora.pl

Urząd Miasta
w Legnicy

WAŁBRZYCH

Urząd Miasta
w Wałbrzychu

WROCŁAW

Urząd Miasta
we Wrocławiu

Pl. Słowiański 8
59-220 Legnica

Pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

www.legnica.eu

www.walbrzych.eu

www.wroclaw.pl

POWIAT MILICKI

Zalew w Miliczu
owiat milicki to serce Doliny Baryczy. Usytuowany jest wśród stawów i lasów w północno-wschodniej części Dolnego Śląska przy
granicy z Wielkopolską i obejmuje gminy: Milicz, Cieszków, Krośnice. Jest częścią największego
w Polsce parku krajobrazowego „Dolina Baryczy”,
pełnego unikatowej fauny i ﬂory. Samych ptaków rozpoznano tu ponad 270 gatunków. To tu znajdują się
największe w Europie (8 tys. ha) stawy hodowlane
– „Stawy Milickie” – będące rezerwatem ornitologicznym objętym programem Natura 2000 i światowym programem ochrony Living Lakes.
Mając na uwadze wspomniane bogactwo
naturalne, jako główny kierunek rozwoju powiatu
wskazuje się turystykę. Dlatego też jedną ze sztandarowych inwestycji władz powiatu milickiego
jest wybudowana przy wsparciu środków unijnych
(RPO WD) 21-kilometrowa ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej. Biegnąca od Sułowa przez Milicz do Grabownicy trasa rowerowa,
z ośmioma miejscami postojowymi o charakterze
przystanków kolejowych wraz z trzema ekspozycjami taboru wąskotorówki, tworzy malowniczy
i „kolejowy” element pejzażu Doliny Baryczy. Jest
trasą przyjazną, bezpieczną i niewymagającą nadzwyczajnych umiejętności, a przy tym bardzo
zróżnicowaną krajobrazowo i technicznie.

P

Ścieżka rowerowa
Drugą ze sztandarowych inwestycji samorządu powiatowego jest wybudowany ze wsparciem środków unijnych (PO Ryby) 10-hektarowy
zalew rekreacyjny w Miliczu (tuż obok jednego
z „przystanków kolejowych” ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki). Zalew, jego plaże, pomosty, scena na wodzie, ścieżka rowerowa po groblach
już niedługo zostaną wzbogacone o tzw. wioskę
rybacką, m.in. z restauracją i minimuzeum rybactwa.

Starostwo
Powiatowe
w Miliczu
ul. Wojska Polskiego 38,
56-300 Milicz
tel. 71 384 07 04
fax 71 384 07 04
urzad@milicz-powiat.pl
www.milicz-powiat.pl
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POWIAT OŁAWSKI
owiat oławski zajmuje 523,73 km kw., usytuowany jest w dolinie Odry i Oławy, we
wschodniej części województwa dolnośląskiego, na ważnym szlaku komunikacyjnym, lądowym i wodnym o znaczeniu europejskim. Powiat tworzą: miasto Oława (siedziba
władz powiatu), miasto i gmina Jelcz-Laskowice,
gmina Oława i gmina Domaniów.
Strategicznymi atutami powiatu, konsekwentnie wykorzystywanymi przez samorząd,
umożliwiającymi wszechstronny rozwój, są: położenie w obrębie europejskiego korytarza transportowego Wschód–Zachód, bliskość stolicy Dolnego Śląska, dogodne skomunikowanie z całym województwem i rozwinięta sieć transportowa.
Przebiegają tędy: autostrada A4 i magistrala kolejowa nr 132 (szlak kolejowy E-30 Berlin–Wrocław–Katowice–Lwów–Kijów; na trasie Wrocław–Oława pociągi zaczęły kursować w 1842 roku
i jest to najstarsze połączenie kolejowe w obecnych granicach Polski). Powiat dysponuje także dostępem do transportu rzecznego. Oławski Węzeł
Wodny znajduje się na żeglownym szlaku Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dobrze rozwinięta jest komunikacja autobusowa. Transport publiczny obsługiwany jest przez autobusy PKS w Oławie SA.
Korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków
komunikacyjnych, rozwinięte rolnictwo, infrastruktura techniczna i społeczna, otwartość
mieszkańców i życzliwość miejscowych władz wobec inwestorów sprawiają, że powiat oławski jest
wyjątkowo dobrym miejscem do prowadzenia
działalności gospodarczej. Atrakcyjność powiatu
sprawia, że z roku na rok przybywa mieszkańców
(obecnie 75 664 osób). Natomiast fakt, że gminy radzą sobie z ochłodzeniem gospodarki, to w dużej mierze zasługa przedsiębiorczości mieszkańców.
Za sukces ten odpowiada również obecność w granicach powiatu międzynarodowych firm, nieźle prosperujących w podstrefach WSSE „Invest-Park”:
Podstrefie Jelcz-Laskowice i Podstrefie Oława
z kompleksami w Oławie, Stanowicach i Godzikowicach.
W minionym piętnastoleciu samorząd powiatowy przeprowadził wiele działań, mających wpływ
na podniesienie standardów opieki zdrowotnej,
szkolnictwa ponadgimnazjalnego, poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, ulepszenie
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Wiele z tych zadań sfinalizowano przy wsparciu gmin i zewnętrznych środków, w tym funduszy unijnych. Powiat wciąż odważnie poszukuje własnego charakteru, aby dla następnych pokoleń być
jeszcze lepszym, bardziej wygodnym i bezpiecznym
miejscem do życia, pracy i wypoczynku, a jednocześnie przyjaznym dla inwestorów i turystów. Nieustannie podnosi jakość świadczonych usług w zarządzanych przez siebie jednostkach, modernizuje i rozbudowuje infrastrukturę oświatową i sportową, pracuje nad polepszeniem jakości i dostępu do usług medycznych, wzmacnia potencjał spo-
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Oława z lotu ptaka

Siedziba Starostwa Powiatowego w Oławie
łeczny i gospodarczy. W ostatnim okresie ukończono
termomodernizację trzech szkół ponadgimnazjalnych. Do końca 2015 roku powiat, będący inwestorem, przy współudziale finansowym gmin, planuje budowę Powiatowego Centrum Rewalidacyjno-Edukacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie wraz z salą gimnastyczną. Ponadto w ciągu mijającego piętnastolecia przeprowadzono wiele zadań w oławskim szpitalu. Pozyskano środki na modernizację, rozbudowę placówki i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy, lądowisko dla helikopterów sanitarnych, dział diagnostyki obrazowej, Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum oraz pracownię
tomografii komputerowej. SOR wyposażono w tomograf komputerowy i aparat USG.
Strategicznym zadaniem powiatu jest poprawa
jakości systemu komunikacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się po lokalnych drogach. W tym celu wyremontowano kilka mostów i główne arterie komunikacyjne dróg
powiatowych w Oławie i Jelczu-Laskowicach.
Południowa i zachodnia część powiatu ma charakter rolniczy. Na żyznych ziemiach gmin Domaniów i Oława obok niewielkich gospodarstw indy-

widualnych rozwinęły się wysokotowarowe przedsiębiorstwa rolne. Walorami tych terenów są m.in.
dobrej jakości gleby, brak obszarów okresowo zalewanych i zaplecze obsługujące działalność rolniczą.
Ziemia oławska oferuje idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Walory przyrodnicze i infrastruktura zachęcają do pieszych wędrówek, przejażdżek rowerowych i wojaży konnych, a przy okazji do odkrywania osobliwości przyrodniczo-historycznych. Odra i jej dopływy bywają kapryśne, jednak ich bliskość stwarza znakomite warunki do wędkarstwa i uprawiania sportów wodnych oraz organizacji spływów kajakowych.

Starostwo
Powiatowe
w Oławie
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl

owiat zgorzelecki położony jest w zachodniej
części województwa dolnośląskiego, na granicy
Polski, Czech i Niemiec. Największa rzeka powiatu
– Nysa Łużycka dawniej dzieliła, a dziś łączy sąsiadów. Powiat liczy 94 tys. mieszkańców i zajmuje obszar
838 km kw. W jego skład wchodzi 7 gmin, w tym dwie gminy miejskie: Zawidów – usytuowany na Pogórzu Izerskim,
sąsiadujący z czeskimi Habarticami, oraz stolica powiatu,
przez którą przebiega 15. południk ziemski – Zgorzelec,
położony na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, tworzący wraz
z niemieckim Göerlitz Europa-Miasto Zgorzelec- Göerlitz.
W granicach powiatu leżą także trzy gminy miejsko-wiejskie: Bogatynia – położona na styku trzech granic, główny ośrodek przemysłowy powiatu i kraina domów przysłupowych; Pieńsk z malowniczymi pejzażami i ścieżkami rowerowymi, graniczący z niemiecką Deschką; Węgliniec – położony na terenie Borów Dolnośląskich, najważniejszy w powiecie i istotny dla regionu kolejowy węzeł komunikacyjny. W obrębie powiatu zgorzeleckiego znajdują się także dwie gminy wiejskie: Sulików z zabytkową
zabudową mieszczańską o konstrukcji szachulcowej i kopalnią bazaltu oraz Zgorzelec – gmina bogata zarówno
w zabytki, jak i centra handlowe.
Niepowtarzalne położenie powiatu zgorzeleckiego należącego do Euroregionu Nysa stanowi o jego szczególnych walorach, zarówno turystycznych, jak i gospodarczych. Najważniejsze połączenia komunikacyjne to autostrada A4, droga transgraniczna Hradek–Sieniawka–
Zittau, drogi: E94, 30, 296, 317, 352. Istotną rolę odgrywają
także połączenia kolejowe, takie jak Drezno–Zgorzelec–
Wrocław czy Zgorzelec–Lubań–Jelenia Góra. Powiat zgorzelecki to także doskonała baza wypadowa do Pragi (150
km), do Drezna (100 km) i do Berlina (230 km).
Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego dominującą gałęzią gospodarki w powiecie zgorzeleckim
jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Ponadto,
występują tu złoża żwiru, piasku i bazaltu. Najbardziej

P

uprzemysłowionym miejscem powiatu jest miasto i gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi regionu: Oddziałami PGE GiEK SA Kopalnią Węgla Brunatnego „Turów” i Elektrownią „Turów” oraz istniejącymi przy niej spółkami. Z kolei Zgorzelec wydzielił w południowej części
miasta tereny inwestycyjne, które zostały włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako
Podstrefa Zgorzelec.
Powiat zgorzelecki może pochwalić się również niezwykłym bogactwem flory i fauny. Osobliwości ze świata
przyrody, które wypełniają w ogromnej mierze krajobraz
Puszczy Zgorzeleckiej, wyróżniają region nie tylko na skalę krajową, ale i europejską. Wśród znanych reliktów polodowcowych wymienia się: sosnę błotną występującą na
„Torfowisku pod Węglińcem” i grzybienia północnego rosnącego w miejscu najbardziej wysuniętym na południe
puszczy. Z roślin atlantyckich najcenniejszym gatunkiem
jest wrzosiec bagienny, dla ochrony którego utworzono rezerwat pn. „Wrzosiec koło Piasecznej”. Nie brakuje tutaj
również chronionych roślin górskich, takich jak arnika górska czy śnieżyca wiosenna. Zaskakujące wydawałoby się
występowanie storczyków, a jednak aż osiem ich gatunków zarejestrowano w tzw. Worku Turoszowskim, w gminie Bogatynia.
Świat zwierząt, ptaków i gadów jest równie imponujący. Obok miejscowych, powszechnie znanych zwierząt, występują tu bieliki, kruki i wilki. Wśród ogromnej rzeszy ptaków (około 160 gatunków) najwięcej gniazduje na stawach
i mokradłach, są to m.in.: perkoz rdzawoszyi, czapla siwa,
gęgawa, cyranka, żuraw. Natomiast bory sosnowe Puszczy Zgorzeleckiej są jedną z ostatnich w Europie Środkowej
niżowych ostoi głuszca i cietrzewia.
Spośród lokalnych osobliwości świata gadów i płazów
powiat może się pochwalić obecnością żmii zygzakowatej, salamandrą plamistą czy ropuchą zieloną. Różnorodność gatunkowa świadczy o coraz lepszej kondycji ekologicznej rejonu.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Boh. II Armii WP 8A, 59-900 Zgorzelec
tel. 75 775 06 90, fax 75 771 79 30
boi@powiat.zgorzelec.pl
www.powiatzgorzelecki.pl
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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

– W ciągu piętnastu lat polskie powiaty zadomowiły się na dobre na mapie kraju. Aktualnie stanowią
dowód, że warto decentralizować zadania i ufać w ich dobre wykonanie.
W województwie kujawsko-pomorskim w ramach Konwentu Powiatów nauczyliśmy się trudnej sztuki
budowania partnerstw. Jako pionierzy przekształceń w ochronie zdrowia i innowacyjnej realizacji zadań drogowych mogliśmy służyć dobrymi praktykami innym samorządom w kraju.
Przed nami kolejne lata budowania potencjału infrastrukturalnego i społecznego. To od nas zależy, jak
je wykorzystamy!
Dorobek ostatnich piętnastu lat jest imponujący, pokazaliśmy, że potrafimy.
Marzena Kempińska,
przewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, starosta świecki
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POWIAT ŻNIŃSKI
– zadbaj o wspomnienia…
Powiat żniński to bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym część województwa kujawsko-pomorskiego.
Położony jest w jego południowo-zachodniej części, w granicach regionu historyczno-etnograﬁcznego
zwanego Pałukami.
Bogactwa naturalne, rozwinięta baza noclegowa, muzea, liczne zabytki sztuki sakralnej i świeckiej, bogata
historia i kultura regionu oraz szereg imprez wyróżniają powiat żniński na tle innych jednostek samorządu
terytorialnego.
MOC ATRAKCJI
Ziemia Żnińska znana jest z licznych zabytków i atrakcji turystycznych. Bogata oferta sprawia, że
w promieniu 15 km od Żnina interesujące propozycje znajdą zarówno rodziny z dziećmi, turyści indywidualni,
jak i grupy zorganizowane. Odwiedzając region, warto zobaczyć:
- Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z rekonstrukcją osady łużyckiej i wioski wczesnopiastowskiej,
- Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji z pobliskimi ruinami zamku,
- Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie,
- Pałac Lubostroń,
- kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie,
- miasteczko western Silverado City w Bożejewiczkach,
- Park Dinozaurów Zaurolandia w Rogowie.
Na turystów czeka również linia turystyczna kolejki wąskotorowej, która łączy Żnin, Wenecję, Biskupin
i Gąsawę.
MOC NATURY
Natura hojnie obdarzyła region. Urokliwy krajobraz z licznymi wzniesieniami urozmaicają polodowcowe
rynny z łańcuchami jezior. Zbiorniki wodne często otaczają lasy. Na terenie powiatu żnińskiego znajdują się:
- obszary chronionego krajobrazu,
- obszary NATURA 2000,
- rezerwaty oraz liczne pomniki przyrody.
To doskonałe miejsce do wypoczynku. Szczególnie polecamy je mieszkańcom miast, którzy chętnie spędzają
czas na plaży lub też w leśnej ciszy podczas długich spacerów. Sprzyjają temu znakowane szlaki piesze,
rowerowe i wodne. Doskonałą bazę do aktywnego wypoczynku stanowią dziesiątki jezior. Korzystają z nich
miłośnicy sportów wodnych, takich jak: windsurﬁng, kitesurﬁng, żeglarstwo, motorowodniactwo, a miłośnicy
nurkowania spotykają się w zalanym kamieniołomie Piechcin.
MOC WYDARZEŃ
Na terenie powiatu żnińskiego odbywają się liczne imprezy, wydarzenia kulturalne i turystyczno-rekreacyjne.
Są wśród nich takie, które organizowane po raz dwudziesty lub trzydziesty, na stałe wpisały się w kalendarz
wydarzeń, a goście zjeżdżają z różnych stron Polski i świata, aby w nich uczestniczyć. Bez wątpienia są to
biskupińskie festyny archeologiczne czy też żnińskie jarmarki sztuki ludowej. Rolniczy charakter regionu
sprawia, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się Pałuckie Targi Rolne. Obok tych sztandarowych, znanych
powszechnie imprez coraz więcej jest nowych pomysłów, które w istotnym stopniu podnoszą atrakcyjność
Ziemi Żnińskiej. Pełen kalendarz imprez dostępny jest na stronie internetowej: www.it.znin.pl.
Zapraszamy zatem na Pałuki – do niezwykłej krainy, która zdołała oprzeć się zgubnemu wpływowi gospodarki,
pomimo że człowiek pojawił się w tym rejonie już ponad 10 tys. lat temu. Wyjątkowym atutem tutejszych
muzeów jest fakt, że nie ograniczają się do zamkniętych pomieszczeń i witryn. Muzea w Wenecji
i Biskupinie żyją, ponieważ ich pracownicy przekonali się, że najlepszym sposobem na naukę jest zabawa.
Letnie weekendy obﬁtują w różnorodne imprezy i wydarzenia kulturalne, a udział w nich niewątpliwie
jeszcze bardziej uatrakcyjni pobyt na Ziemi Żnińskiej.

Starostwo Powiatowe w Żninie
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 303 11 00, fax 52 303 13 02, powiat@znin.pl
www.znin.pl
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POWIAT
ALEKSANDROWSKI

POWIAT
CHEŁMIŃSKI

POWIAT
SĘPOLEŃSKI

POWIAT
TUCHOLSKI

POWIAT
ŻNIŃSKI

TORUŃ
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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

www.aleksandrow.pl

www.brodnica.com.pl

www.powiat.bydgoski.pl

Starostwo Powiatowe
w Chełmnie

POWIAT
INOWROCŁAWSKI

POWIAT
NAKIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

POWIAT
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Golubiu-Dobrzyniu

POWIAT
GRUDZIĄDZKI

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu

ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

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

ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

www.powiat-chelmno.pl

www.golub-dobrzyn.com.pl

www.powiatgrudziadzki.pl

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

www.inowroclaw.powiat.pl

www.lipnowski.powiat.pl

www.powiat.mogilno.pl

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. Warszawska 38
87-500 Rypin

www.powiat-nakielski.pl

www.radziejow.pl

www.powiatrypinski.pl

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. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

www.powiat-sepolno.pl

www.powiat.swiecki.lo.pl

www.powiattorunski.pl

Starostwo Powiatowe
w Tucholi

POWIAT
WĄBRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Wąbrzeźnie

POWIAT
WŁOCŁAWSKI

Starostwo Powiatowe
we Włocławku

ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno

ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

www.powiat.tuchola.pl

www.wabrzezno.pl

www.powiat.wloclawski.pl

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

www.znin.pl

www.bydgoszcz.pl

www.grudziadz.pl

Urząd Miasta
w Toruniu

WŁOCŁAWEK

Urząd Miasta
we Włocławku

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

www.um.torun.pl

www.wloclawek.pl

Gospodarka
w centrum uwagi
www.magazynfakty.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
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

– Z perspektywy minionych lat można powiedzieć, że reforma z 1999 roku była trafna. Powiat lubelski
dobrze wykorzystuje pojawiające się szanse. Właściwy wybór przedsięwzięć oraz skuteczność w pozyskiwaniu
środków ze źródeł zewnętrznych pozwoliły na realizację wielu zadań, na które mieszkańcy czekali od lat. Niestety kryzys, trwający już prawie 5 lat, zmusił nas do ograniczenia lub przesunięcia terminów realizacji wielu przedsięwzięć.
Cieszy mnie fakt, iż przez ostatnie 15 lat udało się wypracować partnerskie zasady współpracy z gminami
oraz powiatami tworzącymi województwo lubelskie. Idealnym przykładem kooperacji była realizacja „megaprojektu”
drogowego, gdzie 16 powiatów, pod kierunkiem powiatu lubelskiego, wspólnymi siłami za kwotę prawie
186 mln zł zbudowało lub zmodernizowało 155 km dróg!
Liczne inwestycje oraz właściwe zarządzanie sprawiają, że nasz powiat, jako jeden z nielicznych, ma dodatni przyrost mieszkańców, tj. ponad 10 000 osób w ciągu 10 lat. Coraz dynamiczniej rozwija się również
turystyka, szczególnie weekendowa oraz agroturystyka.
Pamiętajmy, że samorząd powiatowy codziennie zdaje egzamin z samodzielności przed lokalną społecznością.
Stanowi to naturalny impuls do lepszego funkcjonowania w każdej dziedzinie oraz stymuluje do jeszcze efektywniejszych działań na rzecz rozwoju powiatu lubelskiego.
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POWIAT
BIALSKI

Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej

POWIAT
HRUBIESZOWSKI

POWIAT
KRAŚNICKI

POWIAT
ŁĘCZYŃSKI

POWIAT
PARCZEWSKI

POWIAT
RYCKI

POWIAT
WŁODAWSKI

CHEŁM
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POWIAT
BIŁGORAJSKI

Starostwo Powiatowe
w Biłgoraju

POWIAT
CHEŁMSKI

Starostwo Powiatowe
w Chełmie

ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska

ul. T. Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj

pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm

www.powiatbialski.pl

www.bilgorajski.pl

www.powiat.chelm.pl

Starostwo Powiatowe
w Hrubieszowie

POWIAT
JANOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim

POWIAT
KRASNOSTAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Krasnymstawie

ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw

www.starostwo.hrubieszow.pl

www.powiatjanowski.pl

www.krasnystaw-powiat.pl

Starostwo Powiatowe
w Kraśniku

POWIAT
LUBARTOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Lubartowie

POWIAT
LUBELSKI

Starostwo Powiatowe
w Lublinie

Al. Niepodległości 20
23-210 Kraśnik

ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów

ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

www.powiatkrasnicki.pl

www.powiatlubartowski.pl

www.powiat.lublin.pl

Starostwo Powiatowe
w Łęcznej

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

www.powiatleczynski.pl

www.starostwolukow.pl

www.opole.lublin.pl

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

www.parczew.pl

www.pulawy.powiat.pl

www.powiatradzynski.pl

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

www.ryki.powiat.pl

www.starostwo.swidnik.pl

www.powiat-tomaszowski.com.pl

Starostwo Powiatowe
we Włodawie

POWIAT
ZAMOJSKI

Starostwo Powiatowe
w Zamościu

BIAŁA
PODLASKA

Urząd Miasta
w Białej Podlaskiej

Al. J. Piłsudskiego 24
22-200 Włodawa

ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość

ul. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

www.powiat.wlodawa.pl

www.powiatzamojski.pl

www.bialapodlaska.pl

Urząd Miasta
w Chełmie

LUBLIN

Urząd Miasta
w Lublinie

ZAMOŚĆ

Urząd Miasta
w Zamościu

ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

Plac Króla W. Łokietka 1
20-109 Lublin

Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

www.chelm.pl

www.um.lublin.eu

www.zamosc.pl
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LUBLIN
ort Lotniczy Lublin, miejska obwodnica
wraz z drogami dojazdowymi, infrastruktura
Podstrefy Lublin będącej częścią SSE Euro-Park Mielec i baza kulturalno-sportowa
w postaci nowego Stadionu Miejskiego, Basenu Olimpijskiego, odrestaurowanego Teatru Starego czy Centrum Kultury – to dowody, że Lublin jest w trakcie prawdziwej ofensywy inwestycyjnej.
W trwającej obecnie kadencji prezydenta
Krzysztofa Żuka Lublin zainwestuje 2 mld zł, zaspokajając najważniejsze potrzeby infrastrukturalne
miasta. W całym 2013 roku Lublin przeznaczył na
inwestycje 667 mln zł, co oznacza 28-proc.
wzrost dynamiki w stosunku do roku ubiegłego.
Szczególnie inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną radykalnie zmieniają pozycję Lublina na mapie Polski i Europy, pozwalając mu konsekwentnie
skracać dystans i gonić największe miasta w Polsce. Zmiany w przestrzeni miejskiej doceniają także mieszkańcy i turyści. Imprezy kulturalne, takie
jak Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński,
Noc Kultury czy też Europejski Festiwal Smaku przyciągają tysiące uczestników, stając się doskonałą okazją do odwiedzenia Lublina i poznania jego zmieniającego się oblicza.
Nowy sposób postrzegania miasta i jego walorów zapoczątkował prace nad Strategią Rozwoju
Lublina na lata 2013–2020. Kładzie ona nacisk na
kreowanie jak najlepszych warunków do rozwoju
istniejących przedsiębiorstw i powstawania nowych,
wpisując się w nadrzędny cel władz miasta – przeobrażenie Lublina w ośrodek z nowoczesną gospodarką, dostosowaną do wyzwań końca obecnej dekady, opartą na inteligentnej multispecjalizacji. Podstawą ma być także wzmocnienie relacji z inwestorami.
Terenem szczególnej uwagi władz jest Podstrefa Lublin, część SSE Euro-Park Mielec. Wartość projektu infrastruktury na terenie podstrefy sięga 26 mln zł, przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 19 mln zł. Inwestycje infrastrukturalne
w podstrefie objęły obszar 62 ha, w ramach projektu powstało 2,5 km dróg, sieci wodociągowe
i kanalizacyjne oraz oświetlenie. Drugi etap rozbudowy infrastruktury, który ma zakończyć się
w 2014 roku, obejmie 43 ha terenów. Do początku
września pozwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej w lubelskiej podstrefie uzyskały
24 przedsiębiorstwa, 6 z nich to inwestorzy zagraniczni.
W 2011 roku miasto podjęło współpracę z firmą doradczą Deloitte. Początkiem projektu była
analiza potencjału i uwarunkowań rozwoju gospodarczego Lublina. Na tej podstawie określono
branże priorytetowe oraz branże wspierające dla
gospodarki miasta, do pierwszej grupy zaliczając
sektory BPO, IT oraz przemysł spożywczy, do drugiej – przemysł maszynowy i motoryzację, logistykę
i transport, energię odnawialną, ochronę zdrowia
i farmację oraz biotechnologię. Określenie branż
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Ulica Mełgiewska – pierwsza z trzech dróg dojazdowych do obwodnicy planowanych
do realizacji przez gminę Lublin w latach 2013-2014

Aliplast – jeden z pierwszych inwestorów
w Podstrefie Lublin
priorytetowych i wspierających pozwoli miastu na
specjalizację i skupienie działań na najbardziej perspektywicznych sektorach.
Atutami Lublina są: dostęp do wykwalifikowanej
kadry, niski poziom rotacji pracowników i stosunkowo niskie koszty pracy. Dla inwestorów ważna jest także dostępność nowoczesnej powierzchni
biurowej, tańszej o 20–30 proc. w stosunku do
innych dużych miast w Polsce. Prowadzona
w ostatnich latach w Lublinie polityka wspierania
rozwoju powierzchni biurowej przyniosła efekty:
w 2002 roku miasto dysponowało 28 tys. mkw.
nowoczesnych biur, dekadę później liczba ta wzrosła do 107 tys. mkw. Obecnie w budowie jest około 61 tys. mkw., w tym 14 tys. na terenie Podstrefy Lublin. Stopniowo wzrastają także nakłady
inwestycyjne w przedsiębiorstwach. Z poziomu

oscylującego wokół 3 tys. zł w 2010 roku wzrosły one w ciągu kilkunastu miesięcy o 45 proc., osiągając wartość 4400 zł w roku 2011.
Na wyjątkowy charakter Lublina niewątpliwie
wpływa również lokalizacja miasta we wschodniej
części Polski. Ułatwione kontakty ze Wschodem
sprawiły, że Lublin predestynuje do lidera Centrum
Kompetencji Wschodnich i jest zapleczem eksperckim dla partnerów zza wschodniej granicy
w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowym czy partycypacji społecznej. Otwartość
Lublina na Wschód jest również ważnym czynnikiem podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wiele firm chce lokować zakłady w Specjalnej Strefie Ekonomicznej z myślą o eksporcie do państw
wschodnich, m.in. na Ukrainę. Są to głównie firmy z sektora lotniczego, elektrotechnicznego, materiałów budowlanych, branży poligraficznej i medycznej.

Urząd Miasta
Lublin
Plac Króla
Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel. 81 466 10 00
fax 81 466 10 01
urzad_miasta@lublin.eu
www.um.lublin.eu
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POWIAT ŁĘCZYŃSKI
owiat łęczyński znajduje się w centralnej
części województwa lubelskiego, na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. W jego skład wchodzą: gmina
miejsko-wiejska Łęczna oraz 5 gmin wiejskich: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn. Mimo
iż ziemia łęczyńska pozbawiona była tradycji powiatowych, proces formowania struktur lokalnej
administracji przebiegł efektywnie i sprawnie
– w krótkim czasie utworzono sieć powiatowych
instytucji publicznych, mających na celu poprawę
standardu życia mieszkańców. Ukoronowaniem tego
procesu było zakończenie budowy Szpitala Powiatowego w Łęcznej – aktualnie jednej z najnowocześniejszych placówek ochrony zdrowia w Polsce. W 2011 roku w szpitalu powstał Ośrodek Hiperbarii, dzięki czemu placówka została wyposażona w jedyną w Polsce Wschodniej komorę hiperbaryczną. Obecnie jednostka realizuje projekt
o wartości 1,3 mln euro, którego celem jest po-
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Gmina Cyców

Gmina Ludwin

Gmina Łęczna

wstanie oddziału dziecięcego przy Wschodnim Centrum Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
Od początku funkcjonowania powiatu dbano,
aby na jego terenie stworzyć przestrzeń przyjazną do codziennego życia, pracy i wypoczynku. Stąd
też widoczna w działaniach jednostki troska o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
w szczególności środków unijnych. Dzięki tym środkom budżet wzbogacił się aż o 50 mln zł od 2004
roku, co umożliwiło realizację takich inwestycji jak
budowa i modernizacja dróg oraz ścieżek rowerowych czy cyfryzacja i informatyzacja jednostek
publicznych. Mówiąc o inwestycjach, nie należy zapominać o tzw. przedsięwzięciach „miękkich”, stawiających na rozwój intelektualny mieszkańców oraz
promocję walorów turystycznych regionu.
Niewątpliwym sukcesem w dziedzinie drogownictwa była gruntowna modernizacja drogi w ramach „Programu Bogdanka” w 2010 roku. Efektem remontu była poprawa układu komunikacyjnego

Gmina Milejów

Gmina Puchaczów

Gmina Spiczyn

wokół kopalni węgla kamiennego LW Bogdanka, co
w znacznym stopniu poprawiło płynność ruchu, który szczególnie w sezonie letnim (z uwagi na
ogromną ilość turystów) był zakłócony. Wartość
modernizacji wyniosła prawie 17 mln zł.
Powiat łęczyński to również lider we wdrażaniu
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Lokalne samorządy wraz z partnerami
budują infrastrukturę sieciową, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu nie tylko na
terenie powiatu łęczyńskiego, ale również włodawskiego i świdnickiego. Sztandarowy projekt
„Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” otwiera
nowe możliwości dla przedsiębiorców, turystów,
a przede wszystkim mieszkańców tego regionu. Realizacja przedsięwzięcia oznacza przede wszystkim
możliwość dostępu do Internetu na terenach wiejskich oraz lepszą jakość świadczonych usług internetowych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 30 mln zł, z czego 25,5 mln zł pochodzi
z unijnych dotacji.
Powiat łęczyński, ceniąc i wykorzystując walory Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, opracował
oraz realizuje założenia promocyjno-wizerunkowe
regionu pod szyldem „Kameralne Pojezierze”.
Nowe logo i strategia marki Pojezierza stanowią
kompleksową ofertę inwestycyjno-turystyczną, dążącą do podniesienia konkurencyjności gospodarki na terenie powiatu. „Kameralne Pojezierze” ma
zapraszać i zachęcać turystów do przyjazdu, zachwycić, zainspirować oraz wzbudzić chęć do jego
ponownego odwiedzenia.
Malownicze tereny Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego od lat stanowią główne miejsce letniego wypoczynku dla mieszkańców województwa
i nie tylko. Na turystów czekają liczne ośrodki wczasowe, restauracje i kwatery agroturystyczne. Co
roku powiatowa oferta wzbogaca się o nowe atrakcje i wydarzenia, m.in. imprezy w słowiańskim grodzie, spływy kajakowe rzeką Wieprz, kursy nurkowe
i żeglarskie, jazdy konne, gry terenowe czy paintball.
Rozwojowi turystyki sprzyjają lokalne samorządy.
Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej, remonty dróg i budowa ścieżki rowerowej wiodącej
w stronę jezior, budowa przystani kajakowej w Jaszczowie, remont zabytkowego lamusa i kaplicy na
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach to tylko niektóre z podejmowanych
działań inwestycyjnych.

Starostwo
Powiatowe
w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna
tel. 81 752 64 01
fax 81 752 64 64
poczta@powiatleczynski.pl
www.powiatleczynski.pl
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POWIAT ŚWIDNICKI
owiat świdnicki powstał 1 stycznia 1999
roku jako jeden z 24 powiatów województwa lubelskiego. Powiat obejmuje
5 gmin: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Siedzibą powiatu jest Świdnik.
Powiat świdnicki posiada bardzo atrakcyjne położenie w centralnej części województwa lubelskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, największego miasta we wschodniej Polsce, przy międzynarodowych trasach Warszawa–Kijów, Warszawa–Lwów oraz przy linii kolejowej. Graniczy
z powiatami: lubelskim grodzkim, lubelskim ziemskim, łęczyńskim, chełmskim i krasnostawskim. Powiat świdnicki położony jest w odległości około
80 km od przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią.
Na jego terenie z powodzeniem swoją działalność
lokują firmy z kapitałem zagranicznym, dając miejsca pracy.
Wiodącą branżą powiatu świdnickiego jest
przemysł lotniczy. Tradycje lotnicze powiatu sięgają 4 czerwca 1939 roku, kiedy nastąpiło oficjalne
otwarcie lotniska w Świdniku powiązane z uroczystością poświęcenia szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Kluczowe znaczenie dla rozwoju powiatu, jak i całego województwa lubelskiego, miało otwarcie Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Jest to najbardziej wysunięte na wschód lotnisko Polski i Unii Europejskiej. W grudniu 2012 roku z Portu Lotniczego Lublin w Świdniku wystartowały pierwsze samoloty pasażerskie, czyniąc powiat świdnicki jeszcze lepiej skomunikowanym i bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno dla turystów, jak i inwestorów z całego świata.
Powiat świdnicki posiada bardzo dobre naturalne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji
– bogactwo przyrody, doliny rzek, czyste środowisko oraz liczne zabytki architektury. Pod względem kulturowym szczególnie wyróżniają się takie
miejsca jak: Piaski i Biskupice (z zabytkowymi układami urbanistycznymi, zespołami sakralnymi, młynami, wiatrakami itd.) oraz Gardzienice, Mełgiew,
Częstoborowice, Kawęczyn, Pilaszkowice, Dorohucza, Trawniki, Oleśniki i Rybczewice. Krzczonowski
Park Krajobrazowy, obejmujący swym zasięgiem
część powiatu, charakteryzuje się licznymi wąwozami i ostańcami denudacyjnymi zbudowanymi
z piaskowców. Na jego terenie warto zobaczyć pięknie położony kościół w Częstoborowicach z końca
XVIII w. Nie można również przeoczyć najciekawszych wąwozów znajdujących się w okolicach Pilaszkowic i Rybczewic. Ze względu na występowanie
na tym terenie niezwykle rzadkiego gatunku susła
perełkowanego część powiatu świdnickiego została
objęta ochroną programu Natura 2000.
Na terenie powiatu odbywają się liczne imprezy
kulturalne i sportowe. Wspomnieć należy o imprezach lotniczych o długiej tradycji, m.in. Lubelskich Zimowych Zawodach Samolotowych, organizowanych od 1963 roku. Imprezy kulturalne to
m.in. Świdnik Jazz Festiwal, Ogólnopolski Przegląd
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Neogotycki kościół w Mełgwi z początku XX wieku
Źródło: Port Lotniczy Lublin

Port Lotniczy Lublin w Świdniku
– wizualizacja

Zabytkowy Kościół w Pilaszkowicach
z I połowy XX wieku

Chórów czy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Literackiej „Jesień z poezją”.
Jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji
regionu jest niewątpliwie Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice – jedna z najbardziej uznanych grup teatru eksperymentalnego. Znany doskonale miłośnikom sztuki teatralnej zarówno z Polski, jak i całego świata. Teatr zyskał sławę dzięki
zaangażowaniu w tworzenie teatru w naturalnym
środowisku. Grupa Gardzienice występowała na
najbardziej prestiżowych festiwalach teatralnych, jak też podczas licznych tournée na całym
świecie.
Powiat świdnicki to także miejsce dla miłośników wędrówek pieszych, spływów kajakowych,
wypraw rowerowych czy bardziej wyrafinowanych
sportów: gry w golfa, szybownictwa. Na turystów

czekają magiczne zabytki, liczne imprezy kulturalne oraz sportowe. Coraz więcej ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu wraz z pozytywnym klimatem dla inwestycji czynią powiat
świdnicki miejscem, które warto poznać.

Starostwo
Powiatowe
w Świdniku
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik
tel. 81 468 70 71
fax 81 468 71 12
poczta@starostwo.swidnik.pl
www.starostwo.swidnik.pl
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POWIAT ZAMOJSKI
Fot. J. CABAJ (2)

owiat zamojski usytuowany jest w południowej części województwa lubelskiego.
Walory przyrodnicze i krajobrazowe, zapewniające doskonałe warunki do wypoczynku, sprawiają, że ważną dziedziną gospodarczą
powiatu staje się turystyka. Jego atutami są: czyste powietrze, cisza, niski stopień urbanizacji, zróżnicowana rzeźba terenu, występowanie zbiorników
wodnych z największym w regionie zbiornikiem Nielisz o powierzchni 888 ha, zalewami w Krasnobrodzie, Jacni, stawami Echo w Zwierzyńcu i innymi.
Cały teren powiatu zamojskiego urzeka bogactwem
natury, pięknymi krajobrazami i urokliwymi zabytkami. Z najcenniejszych obszarów przyrodniczych
utworzono Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oraz parki krajobrazowe: Krasnobrodzki,
Szczebrzeszyński i Skierbieszowski. Powiat obejmuje
najpiękniejszą część Roztocza. Znajdują się tu największe kompleksy leśne i urozmaicona szata roślinna. Wśród zwierząt można spotkać: sarny, jelenie, dziki, łosie, daniele, rysie, a także koniki polskie, będące potomkami dawnych tarpanów.
Przygotowana baza noclegowa i gastronomiczna, znane Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie, domy wypoczynkowe, szlaki turystyczne, piesze, rowerowe, kajakowe, jeździeckie
czekają na turystów. Zapraszamy.
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Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Spływ kajakowy na rzece Wieprz

Starostwo
Powiatowe
w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Przemysłowa 4
tel. 84 530 09 00
fax 84 530 09 86
starostwo@powiatzamojski.pl
www.powiatzamojski.pl
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
POWIATY:
powiat gorzowski
powiat krośnieński
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 Powiatów Województwa
Lubuskiego, starosta żarski

– 15 lat powiatów to czas zrastania się społecznego i gospodarczego naszego regionu. Lubuskie charakteryzuje – wynikająca z powojennego osadnictwa – różnorodność kulturowa. Kolejne pokolenia Lubuszan
integrują się, tworząc nowe, wyrosłe na tym gruncie wartości. Dbamy także o ślady przeszłości – dorobek poprzednich mieszkańców tej ziemi. Wiemy, że teraz tu zaczyna się Polska.
Największym obecnie walorem Lubuskiego jest przyroda, której wizytówki to m.in. Narodowy Park „Ujście Warty” oraz jedyny w Polsce Geopark „Łuk Mużakowa”. Jednak nasza przyszłość to przemysł wydobywczy
i energetyka. W powiecie strzelecko-drezdeneckim uruchomiono kopalnię ropy naftowej i gazu, w powiatach
nowosolskim i zielonogórskim jest miedź, a w krośnieńskim i żarskim – przebogate złoże węgla brunatnego.
Mamy nadzieję, że ten kierunek rozwoju nie zaszkodzi przepięknej lubuskiej przyrodzie. Zrobimy wszystko,
aby tak się stało.
W Konwencie dzielimy się doświadczeniami, wydaliśmy kilkadziesiąt oświadczeń i stanowisk. Do naszych
sukcesów należą m.in. przekształcenie wszystkich szpitali powiatowych oraz oryginalne rozwiązania w opiece społecznej i oświacie. Wkrótce powołamy Lubuski Związek Powiatów, który będzie prowadził wspólne projekty w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej 2014–2020.
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POWIAT
GORZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wielkopolskim

POWIAT
NOWOSOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz

www.powiatgorzowski.pl

www.powiatkrosnienski.pl

www.miedzyrzecz.pl

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

POWIAT
SŁUBICKI

ul. Moniuszki 3B
67-100 Nowa Sól

ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice

POWIAT
Starostwo Powiatowe
STRZELECKO-DREZDENECKI
w Strzelcach
Krajeńskich
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie

www.powiat-nowosolski.pl

www.powiatslubicki.pl

www.fsd.pl

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

www.powiatsulecinski.pl

www.swiebodzin.pl

www.powiat.wschowa.com.pl

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

www.powiat-zielonogorski.pl

www.powiatzaganski.pl

www.powiatzary.pl

GORZÓW
WIELKOPOLSKI
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POWIAT
MIĘDZYRZECKI

ul. Piastów 10b
66-600 Krosno Odrzańskie

Starostwo Powiatowe
w Sulęcinie

POWIAT
ZIELONOGÓRSKI

Starostwo Powiatowe
w Krośnie Odrzańskim

ul. Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp

Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli

POWIAT
SULĘCIŃSKI

POWIAT
KROŚNIEŃSKI

Urząd Miasta
w Gorzowie Wielkopolskim

ZIELONA
GÓRA

Urząd Miasta
w Zielonej Górze

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

www.gorzow.pl

www.zielona-gora.pl

Od stycznia
VIP w nowej odsłonie!
www.magazynvip.pl
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POWIAT NOWOSOLSKI

Zabytkowy rynek w Bytomiu Odrzańskim
owiat nowosolski położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego, nad rzeką Odrą. Swoim obszarem obejmuje miasto Nową Sól, trzy
gminy miejsko-wiejskie: Bytom Odrzański, Kożuchów, Nowe Miasteczko oraz cztery gminy wiejskie: Kolsko, Nową Sól, Otyń oraz Siedlisko. Powierzchnię 771 km kw. zamieszkuje około 88 tys.
mieszkańców. Stolicą powiatu i siedzibą władz powiatowych jest ponad czterdziestotysięczne miasto Nowa Sól, położone na lewym brzegu Odry.
Bogactwem powiatu jest środowisko przyrodnicze, które swoim pięknem i różnorodnością przesądza o jego atrakcyjności. Rozwój turystyki związany jest z rzeką Odrą, która na tej wysokości płynie wśród pięknych łęgowych lasów. Powiat nowosolski ma bardzo dużo do zaoferowania tym, którzy
chcą aktywnie wypoczywać. Znajdują się tu dwa porty rzeczne w Bytomiu Odrzańskim i Nowej Soli oraz
liczne mariny i przystanie. Na turystów, którzy nie
dysponują własnym sprzętem wodnym, czekają wypożyczalnie. Szeroką ofertę turystyki wodnej wzbogaca możliwość rejsu Galarem Nowosolskim oraz „Laguną” lub „Zefirem” – statkami turystycznymi, zakupionymi przez miasto w 2013 roku.
Rejs po Odrze daje możliwość podziwiania ciekawych zakątków rzeki, malowniczych terenów bogatych w nietypową faunę i florę, widocznych jedynie z tafli wody. Turystów wpływających do Bytomia Odrzańskiego zachwyci jeden z najpiękniejszych renesansowych rynków w Polsce. Cumując
u brzegu Siedliska, można obejrzeć zabytkowy zamek rodu Schönaich, na którym od trzech lat
w maju odbywa się Święto Bzów, organizowane
przez Fundację Karolat.
Powiat nowosolski obfituje w unikalne i warte obejrzenia miejsca. Do takich należy zespół urbanistyczny Kożuchowa z XIII wieku wraz z zachowanymi w pierwotnej długości murami obronny-
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Ruiny zamku w Siedlisku

mi, fosą i zamkiem, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu odwiedzane przez pielgrzymów z Polski i zagranicy. W okolicach wsi Stany
można zobaczyć najdłuższy w Europie metalowy
most kolejowy na rzece, a w Nowej Soli: magazyny
solne, budynek dawnego Urzędu Solnego oraz unikatowy w skali Polski i Europy most ruchomy z podnoszonym przęsłem. Niebywałą atrakcją jest Park
Krasnala, który słynie z największej figury krasnala
na świecie. Krasnal Soluś ma 541 cm wysokości
i został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa.
Do najpiękniejszych zakątków powiatu można
dotrzeć korzystając z licznych tras pieszych oraz
szlaków rowerowych, stworzonych z myślą o tych
turystach, którzy lubią w spokoju i skupieniu oglądać zabytki architektury i osobliwości przyrody. Pięć
szlaków o łącznej długości blisko 300 km, powstało
dzięki wykorzystaniu środków europejskich w ramach inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia
2007–2013.
Powiat nowosolski przyciąga turystów rozwiniętą infrastrukturą techniczną oraz tworzeniem
sprzyjających warunków dla współpracy przemysłu i nauki z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. Wykorzystanie środków zewnętrznych, między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), pozwoliło na modernizację i przebudowę wielu dróg powiatowych, co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyremontowano wiele obiektów oświatowych, rozbudowano halę sportową, wybudowano
nową strażnicę, zrewitalizowano budynek dawnego
Urzędu Solnego.
W powiecie prężnie rozwija się Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna posiadająca podstrefy w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim.
Władze powiatu oraz gminy tworzą sprzyjającą atmosferę do lokowania działalności gospodarczej,
oferując ulgi podatkowe oraz wsparcie organizacyjno-prawne. Dzięki owocnej współpracy władz powiatu z miastem Nowa Sól oraz gminami możliwe
było zrealizowanie wielu znaczących inwestycji.
Powiat nowosolski wspiera liczne inicjatywy
społeczne. Niektóre z nich, jak np. Solanin Film Festiwal, znane są w całej Polsce. Prorozwojowa polityka władz samorządowych sprawia, że powiat nowosolski jest idealnym miejscem do życia, wypoczynku, pracy i inwestowania.

Starostwo
Powiatowe
w Nowej Soli

Panorama rzeki Odry

ul. Moniuszki 3B
67-100 Nowa Sól
tel. 68 458 68 00
fax 68 458 68 31
poczta@powiat-nowosolski.pl
www.powiat-nowosolski.pl
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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 grodzkie. Od początku swojego istnienia
samorządy powiatowe realizują ambicje, potrzeby i oczekiwania swoich mieszkańców. W okresie 15 lat istnienia stworzyły wspólnoty lokalne, stając się trwałym i ważnym ogniwem modelu społeczeństwa obywatelskiego. To dzięki bliskiej i dobrej współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami
i samorządami gminnymi, a także władzami samorządowymi i rządowymi szczebla wojewódzkiego, powiaty zrealizowały wiele przedsięwzięć inwestycyjnych mających wpływ nie tylko na ich rozwój, ale także całego regionu. Mimo słabego wyposażenia finansowego efekty 15-letniej działalności powiatów są imponujące, a wynikają z dużej zaradności, gospodarności i umiejętności pozyskiwania środków z funduszy krajowych
i zagranicznych. Samorządy powiatowe z terenu województwa łódzkiego zaangażowały się w rozwój bazy
materialnej i poprawę funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, szpitali i pomocy społecznej oraz modernizację infrastruktury drogowej. Szczególną pomocą objęta jest rodzina, osoby niepełnosprawne i bezrobotni. Nieoceniona jest nasza aktywność w budowaniu dziedzictwa kulturowego, kontynuowaniu tradycji oraz
w sferze kultury, sportu i turystyki.
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POWIAT ŁĘCZYCKI

Archikolegiata w Tumie
owiat łęczycki leży w geometrycznym
środku Polski (gm. Piątek). Jest to powiat
wybitnie rolniczy, z możliwościami rozwoju
turystyki, położony w bliskiej odległości od
kompleksów geotermalnych w Uniejowie i kopalni soli w Kłodawie, w widłach autostrad A1 i A2
oraz dróg krajowych nr 1 i 2, a także w bliskiej odległości od lotnisk w Łodzi i Leźnicy Wielkiej (wojskowe), magistrali kolejowej północ–południe
(przystanek Kraski) i trasy kolejowej Łódź–Kutno
(przystanki Łęczyca, Gawrony, Witonia).
Ziemia Łęczycka to obszar bardzo ciekawy pod
względem turystycznym, przyrodniczym i historycznym. Już od czasów rzymskich krzyżowały się
tu szlaki handlowe, w tym Szlak Bursztynowy. Łęczyca była także stolicą prowincji, później księstwa
i województwa, które istniało aż do czasów
pierwszych rozbiorów Polski. Przetoczyły się tu
wojska Litwinów, Tatarów, Krzyżaków, Szwedów, Prusaków, wojska napoleońskie i rosyjskie.
Miały tu miejsce ruchy niepodległościowe i bitwy
I i II wojny światowej, z których najważniejszą była
Bitwa nad Bzurą. Tysiącletnia historia zostawiła
dla potomnych wspaniałe zabytki materialne klasy europejskiej i światowej, w tym największą i najlepiej w Polsce zachowaną świątynię romańską
– Archikolegiatę Łęczycką w Tumie (pierwszy sejm
w 1180 roku). Ślady wizyt władców Polski można znaleźć choćby w królewskim zamku łęczyckim
z XIV wieku, murowanych kościołach z XV i XVII
wieku oraz w ratuszu z końca XVIII wieku. Za-
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Turniej Rycerski na Zamku Królewskim
w Łęczycy

bytkowy park miejski z przełomu XVIII i XIX stulecia to zaproszenie do zapoznania się z bogactwem przyrodniczym Ziemi Łęczyckiej. Obszar ten
zawdzięcza także swój charakter najdłuższej w Polsce Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, rozciągającej się wzdłuż całego powiatu, a ważnym jej
elementem są rzeki Bzura (dorzecze Wisły) i Ner
(dorzecze Warty, dalej Odry). Tuż obok romańskiego kościoła znajduje się powstały między VI
a VIII wiekiem gród łęczycki – obecnie trwają prace nad rekonstrukcją grodu – dawnej Łęczycy
– jednej ze średniowiecznych stolic Polski Piastów
i budową skansenu wsi łęczyckiej. W legendach słychać niesamowite opowieści o szlachcicu Borucie, któremu przypisywano diabelską moc, często
przemieszczającym się po okolicznych mokradłach.
Ruch pielgrzymkowy związany jest z kultem Świętej Faustyny, której dom rodzinny znajduje się
w Głogowcu koło Świnic Warckich. Z Łęczycą kojarzone są także postaci św. Wojciecha i św. Urszuli Ledóchowskiej.
Powiat łęczycki to nie tylko malownicze krajobrazy, bardzo bogate i uprawne ziemie czy wyjątkowa flora i fauna. Ziemia Łęczycka to również
ważne inwestycje w ostatnich latach. Wyjątkowego
blasku nabiera łęczycka starówka i zamek, w okolicach których tętni życie kulturalne miasta i powiatu. Turnieje rycerskie i inne wydarzenia przyciągają tu coraz większe rzesze turystów. Również infrastruktura przemysłowa i instytucjonalna
ulega polepszeniu. Także inwestycje powiatowe, jak
termomodernizacja szpitala, bursy szkolnej, I LO
im. Kazimierza Wielkiego czy rozpoczynające się wielomilionowe inwestycje – termomodernizacje i remonty Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej i Zespołu
Szkół im. Bohaterów Walk Nad Bzurą w Piątku,
a także budowa kompleksu sportowego Orlik, podkreślają walory powiatu. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada także Podstrefę w Łęczycy.
Wśród inwestorów znajdują się m.in. Niemcy,
Szwajcarzy oraz Szwedzi.
Przyszłość powiatu łęczyckiego wiąże się z dalszym rozwojem różnych branż, w tym branży rynku owocowo-warzywnego, logistycznego, transportowo-spedycyjnego i medycznego. Zrównoważony rozwój daje szanse na polepszenie warunków życia mieszkańców i dbałości o środowisko, dlatego łęczycanie są otwarci na przyjeżdżających w to miejsce turystów i osoby zainteresowane nowymi inwestycjami.

Starostwo
Powiatowe
w Łęczycy

Dom rodzinny św. Faustyny w Głogowcu

Pl. Tadeusza Kościuszki 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 388 72 00
fax 24 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl
www.leczycki.pl
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POWIAT
BEŁCHATOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

POWIAT
KUTNOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

www.powiat-belchatowski.pl

www.powiat-brzeziny.pl

www.kutno.pl

Starostwo Powiatowe
w Łasku

POWIAT
ŁÓDZKI WSCHODNI

POWIAT
PAJĘCZAŃSKI

POWIAT
SKIERNIEWICKI

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

www.lask.com.pl

www.leczycki.pl

www.powiat.lowicz.pl

Starostwo Powiatowe
w Łodzi

POWIAT
OPOCZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Opocznie

POWIAT
PABIANICKI

Starostwo Powiatowe
w Pabianicach

ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź

ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno

ul Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

www.lodzkiwschodni.pl

www.opocznopowiat.pl

www.powiat.pabianice.pl

Starostwo Powiatowe
w Pajęcznie

POWIAT
RADOMSZCZAŃSKI

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

www.powiatpajeczno.pl

www.powiat-piotrkowski.pl

www.poddebicki.pl

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

www.radomszczanski.pl

www.powiatrawski.pl

www.powiat-sieradz.pl

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach

POWIAT
TOMASZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim

POWIAT
WIELUŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Wieluniu

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice

ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki

pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń

www.powiat-skierniewice.pl

www.powiat-tomaszowski.pl

www.powiat.wielun.pl

POWIAT
WIERUSZOWSKI
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POWIAT
BRZEZIŃSKI

ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

POWIAT
ŁASKI

ŁÓDŹ

Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie

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

www.powiat-wieruszowski.pl

www.powiatzdunskowolski.pl

www.powiat.zgierz.pl

Urząd Miasta
w Łodzi

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

www.lodz.pl

www.piotrkow.pl

www.skierniewice.net.pl
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POWIAT PIOTRKOWSKI

Zalew Sulejowski
– Port w Bronisławowie

Staw w zabytkowym parku
Biskupów Kujawskich w Wolborzu

rzeprowadzona w 1998 roku reforma administracyjna kraju przyczyniła się do powstania powiatu piotrkowskiego. Swoim
działaniem obejmuje obszar 11 gmin, który zamieszkuje prawie 92 tys. osób. To właśnie
z myślą o mieszkańcach minione 15 lat to nieustanna
praca służąca zaspokojeniu społecznych potrzeb
w oparciu o prawidłowe świadczenie usług.
Starostwo Powiatowe – dom samorządowy
przyjazny mieszkańcom – systematycznie doskonali zarządzanie i organizację pracy urzędu, co się
odbywa poprzez: wprowadzenie i certyfikację
systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, stosowanie Wspólnej Metody Oceny – CAF, projekty benchmarkingowe (uczenie się od siebie urzędów), utworzenie Biura Obsługi Interesantów oraz
umożliwienie mieszkańcom umawiania się do wy-

działu komunikacji drogą internetową lub telefonicznie. Potwierdzeniem wzorowej działalności
Starostwa jest VII miejsce w kraju (I miejsce w województwie łódzkim) w Ogólnopolskim Ranking
Związku Powiatów Polskich.
Powiat piotrkowski, łącząc tradycję z nowoczesnością, podjął się realizacji następujących zadań: utworzenia Lokalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – inkubatora dla 30 organizacji pozarządowych oferującego merytoryczną pomoc
w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy unijnych; organizacji sportu dla dzieci i młodzieży – współfinansowanej przez powiat (Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolny Związek Sportowy – 60 klubów sportowych); kultywowania tradycji i ludowego
folkloru – Dożynki Powiatowe z udziałem młodzieży z 5 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

P

powiat, 11 samorządów gminnych, 134 kół gospodyń
wiejskich, 155 jednostek OSP; zastąpienia instytucji
opieki nad małoletnimi Rodzinnym Domem Dziecka;
zmiany systemu opieki zdrowotnej w powiecie – przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę, co zapewni
rozwój placówki poprzez inwestycje niezbędne w walce o kontrakt w NFZ.
Z badań przeprowadzonych w 2012 roku przez
niezależną firmę, zleconych przez Śląski Związek Gmin
i Powiatów wynika, że pozytywnie pracę urzędu ocenia ponad 95 proc. z tych, którzy załatwiali sprawę
w piotrkowskim Starostwie. Najważniejszym celem
na kolejne lata jest jak największe zadowolenie
mieszkańców powiatu z pracy Starostwa i jednostek
organizacyjnych powiatu piotrkowskiego.

Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie
Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7 i Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 31 00
fax 44 732 31 00
starosta@powiat-piotrkowski.pl
www.powiat-piotrkowski.pl
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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

Jacek Pająk – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Małopolskiego, starosta bocheński
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– Okrągłe rocznice sprzyjają podsumowaniom. Nie inaczej jest w przypadku zbliżającej się 15. rocznicy
działalności powiatów w Polsce. Przez ten czas samorządy powiatowe udowodniły, że potrafią właściwie dbać
o najistotniejsze sprawy swoich lokalnych społeczności. Realne dokonania dalece prześcignęły zamierzenia
i plany. Dzięki aktywności samorządów udało się zrealizować tysiące projektów, które znacząco zmieniły nasz
kraj. Ciężką pracą udowodniliśmy, że jesteśmy zdolni włączyć się w realizację kolejnych wyzwań rozwojowych,
jakie stoją przed Polską. To właśnie dzięki zainicjowanej i przeprowadzonej reformie administracyjnej kraju
obecnie funkcjonujący system pozwala na prawidłowe świadczenie usług na rzecz mieszkańców poszczególnych
„małych ojczyzn”, a jednocześnie wpływa na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że odnieśliśmy ogromny sukces, skutecznie i w wymierny sposób wpływając na dobro lokalnych wspólnot mieszkańców i całego kraju, ale przed nami jest jeszcze do pokonania długa droga. Jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego życzę wszystkim samorządowcom wytrwałości oraz zapraszam do zapoznania się z osiągnięciami powiatów województwa małopolskiego. Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia tego uroczego zakątka Polski.
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POWIAT
BOCHEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Bochni

POWIAT
DĄBROWSKI

POWIAT
NOWOSĄDECKI

POWIAT
WIELICKI

TARNÓW

Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie

ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko

ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów

www.powiat.bochnia.pl

www.powiatbrzeski.pl

www.powiat-chrzanowski.pl

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

www.powiatdabrowski.pl

www.powiatgorlicki.pl

www.powiat.krakow.pl

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

www.powiat.limanowa.pl

www.miechow.pl

www.myslenicki.pl

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu

POWIAT
NOWOTARSKI

Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu

POWIAT
OLKUSKI

Starostwo Powiatowe
w Olkuszu

Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

www.starostwo.nowy-sacz.pl

www.nowotarski.pl

www.sp.olkusz.pl

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

www.powiat.oswiecim.pl

www.proszowice.upow.gov.pl

www.powiatsuski.pl

Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

POWIAT
TATRZAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Zakopanem

POWIAT
WADOWICKI

Starostwo Powiatowe
w Wadowicach

ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów

ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

www.powiat.tarnow.pl

www.powiat.tatry.pl

www.powiat.wadowice.pl

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

www.wieliczka.pl

www.krakow.pl

www.nowysacz.pl

Urząd Miasta
w Tarnowie
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
www.tarnow.pl
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POWIAT
CHRZANOWSKI

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

POWIAT
OŚWIĘCIMSKI

POWIAT
TARNOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Brzesku

ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia

Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej

POWIAT
LIMANOWSKI

POWIAT
BRZESKI
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POWIAT MIECHOWSKI

Pałac na „Mirowie" w Książu Wielkim
atrząc na znaki samorządowe powiatu
miechowskiego – herb i sztandar, zauważamy na nich symbole określające
istotę tej ziemi. Złote kłosy zbóż wskazują
jednoznacznie na rolniczy charakter powiatu,
skrzyżowane szable przypominają o tradycji walk
narodowowyzwoleńczych, zaś podwójny krzyż Zakonu Bożogrobców nawiązuje do przeszłości
Miechowa. Bogactwo ziemi, historii i oręża. To
najbardziej lapidarna charakterystyka powiatu miechowskiego.
Warto o tym pamiętać, gdy zbliżając się do
Miechowa dostrzegamy majestatyczną dzwonnicę tutejszej świątyni, która od wieków przyciąga
uwagę mieszkańców, przyjezdnych i pielgrzymów.
Tak o niej pisał Józef Mikołaj Wiślicki w ,,Opisie Królestwa Polskiego” z 1853 roku: ,,Miechów otulił
się górami i ze swoją wspaniałą kolegiatą nie rad
zza nich wyglądać, tylko kiedy niekiedy wielka bania z krzyżem podwójnym, niby głowa olbrzyma ukaże się i skryje zza wzgórek jak latarnia morska, która jest jedynym przewodnikiem podróżnego”. A ,,latarnia morska”, o której autor wspomina, to nic
innego jak Bazylika Mniejsza Grobu Bożego, wizytówka miasta i powiatu, która przyciąga unikalną
kopią Grobu Pańskiego z Jerozolimy, datowaną na
1530 rok. Warto dodać, że powiat miechowski po
raz pierwszy w historii kraju zaistniał w strukturze administracyjnej Księstwa Warszawskiego
(1807–1810), w dobie napoleońskiej.
Ten urokliwy, topograficznie i krajobrazowo
zróżnicowany teren pokrywa bogata szata roślinna,
którą w pełnej krasie można podziwiać w kilku rezerwatach przyrody. Występują tu ciekawe okazy przyrodnicze, m.in. lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jesion wyniosły i topola

P

Dworek „Zacisze” w Miechowie

Pomnik B. Głowackiego w Janowiczkach
biała. Sporo na miechowskiej ziemi skupisk rzadkich roślin, drobnej zwierzyny i grzybów. Kontakt
z tymi atrakcjami ułatwiają szlaki rowerowe i piesze. Łagodne nachylenie obszaru wyżyny w kierunku
południowo-wschodnim, bogactwo form terenowych oraz nieskażone środowisko sprzyjają rekreacji
i turystyce.
Powiat graniczy z 7 powiatami z 3 województw. Siedem gmin, które tworzą powiat, zamieszkuje 50 987 osób (według danych na dzień

31.12.2010 r.). W powiecie miechowskim jest wiele zabytków architektury sakralnej i świeckiej oraz
miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami dziejowymi, np. w gminie Gołcza – kościelna architektura drewniana, w gminie Książ Wielki – renesansowy zespół pałacowy na wzgórzu na „Mirowie”, w gminie Racławice – słynne pole bitwy
z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. Inne gminy
znane są z ekologicznych wyrobów rolnych, np. gmina Charsznica z upraw różnych gatunków kapusty
(tzw. kapuściana stolica Polski), gmina Słaboszów
z produkcji mleka i upraw buraków cukrowych, gmina Książ Wielki – z hodowli trzody chlewnej i przetwórstwa mięsa.
W największej gminie Miechów (34 sołectwa)
zlokalizowane jest centrum administracyjne powiatu
– miasto Miechów (prawa miejskie od 1290 roku
– 11 988 mieszkańców). Swoje powstanie, rozkwit i dzisiejszą pozycję miasto zawdzięcza Zakonowi Bożogrobców. Tutaj też znajduje się historyczny kompleks kościelno-klasztorny po tych
zakonnikach, popularnie zwanych ,,miechowitami”,
i wspomniany wcześniej wierny wizerunek Grobu
Bożego z Jerozolimy, dzięki któremu Miechów często określa się mianem ,,polskiej Jerozolimy”. Najsłynniejszym obywatelem Miechowa był Maciej Karpiga, zwany Miechowitą, wybitny uczony polskiego renesansu i wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej.
Atutem powiatu jest rolnictwo ze względu na
bardzo dobrą jakość gleb i korzystne warunki środowiskowe (brak przemysłu). Użytki rolne zajmują 76 proc. powierzchni ogólnej gruntów (ponad
67 tys. ha). Większość mieszkańców jest zatrudnionych w rolnictwie, dlatego też jego przyszłość
upatruje się w rolnictwie ekologicznym, usługach
rolno-spożywczych i agroturystyce. Mocną stroną powiatu jest także profesjonalna sieć placówek
pomocy społecznej.
Korzystna lokalizacja na mapie Polski, dostępność komunikacyjna, bliskość aglomeracji,
zwłaszcza krakowskiej, nieskażone środowisko, urozmaicony krajobraz, dobre warunki do rozwoju rolnictwa i usług z nim związanych, sprzyjające tereny
do wypoczynku, baza żywieniowo-noclegowa przy
głównych drogach, atrakcyjne zabytki (w tym na
Szlaku Architektury Drewnianej), imprezy o zasięgu
krajowym (Wybory Chłopa Roku w Racławicach,
Dni Kapusty w Charsznicy) – to tylko niektóre
z bogatych walorów ziemi miechowskiej.

Starostwo
Powiatowe
w Miechowie
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel. 41 382 11 10
fax 41 382 11 18
powiat@miechow.pl
www.miechow.pl
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POWIAT NOWOSĄDECKI

Kolej gondolowa w Krynicy-Zdroju

Panorama z Przełęczy Żłobki
owiat nowosądecki położony jest w południowo-wschodniej części województwa
małopolskiego. Od południa graniczy z Republiką Słowacką. Jest drugim co do
liczby ludności powiatem w Małopolsce. Siedziba
władz powiatu mieści się w Nowym Sączu.
Teren powiatu nowosądeckiego zamieszkuje ponad 200 tys. mieszkańców, co stanowi 0,5 proc.
mieszkańców Polski. Powiat nowosądecki tworzy
16 gmin: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz
i miasto Grybów. Powierzchnia powiatu wynosi
1550 km kw., z czego większość zajmują tereny
górskie i wyżynne, a także doliny rzeczne Dunajca z jego głównymi dopływami: Popradem i Kamienicą.
Władze powiatu nowosądeckiego na czele ze
starostą Janem Golonką, który piastuje tę funkcję od momentu powstania powiatu, dbają o rozwój Sądecczyzny. Szczególny nacisk położony jest
na budowę dróg i mostów, doposażenie szkół,
ochronę dziedzictwa kulturowego. Przez ostatnich
15 lat na inwestycje drogowo-mostowe wydano
ponad 320 mln zł, a na programy edukacyjne ponad 22 mln zł (większość środków została pozyskana z programów unijnych). Władze wspierają
także rozwój przedsiębiorczości. Dzięki aktywno-

P
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ści mieszkańców na Ziemi Sądeckiej powstało wiele firm liczących się na rynkach krajowych i zagranicznych. Obecnie w powiecie nowosądeckim
działa ponad 13 tys. przedsiębiorstw.
Wszystkie działania władz samorządowych mają
na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ale też
przyciągnięcie turystów, dzięki którym następuje rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W ubiegłym roku Sądecczyznę odwiedziło blisko 1,5 mln
turystów. Oczekuje tu na nich około 20 tys. miejsc
noclegowych w ponad 400 obiektach (w tym około 4 tys. miejsc sanatoryjnych) i blisko 3 tys. miejsc
w bazie agroturystycznej. Świetnie funkcjonuje rozwinięta sieć gastronomiczna, specjalizująca się
w serwowaniu tradycyjnych potraw.
Sądecczyzna słynie z bogatej kultury, ale przede
wszystkim z walorów przyrodniczych i zabytków.
Na uwagę zasługują zwłaszcza: klasztor ss. Klarysek
w Starym Sączu, kościoły w Tropiu, Muszynie, Piwnicznej-Zdroju, Nawojowej, Łącku, Ptaszkowej,
Krużlowej, cerkwie w Powroźniku, Tyliczu, Jastrzębiku, Miliku, ruiny zamków w Rożnowie, Rytrze i Muszynie oraz dwory, pałace i liczne przydrożne kapliczki.
Spośród wielu imprez i wydarzeń kulturalnych
o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, warto wyróżnić: operowy Festiwal im.
Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, Festiwal Muzyki
Dawnej w Starym Sączu, Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu oraz majowe Święto Kwitnącej Jabłoni
w Łącku i Święto Kwitnących Sadów w Łososinie
Dolnej.
Dominującą formą turystyki na Sądecczyźnie
jest turystyka piesza, dla której przygotowanych
jest około 1000 km znakowanych górskich szlaków
turystycznych. Wędrówkom sprzyjają dobre warunki noclegowe, które zapewniono w schroniskach
PTTK na Hali Łabowskiej, Wierchomli, Jaworzynie
Krynickiej i Przehybie. Ale nie tylko latem ziemia sądecka jest atrakcyjna. Zimą przyciągają turystów

narciarstwo i sporty zimowe. Do prężnych ośrodków zaliczane są: Krynica-Zdrój, Rytro, Tylicz, Wierchomla i Piwniczna-Zdrój, gdzie zlokalizowana jest
większość wyciągów narciarskich. Jedną z największych atrakcji Sądecczyzny jest kolej gondolowa
w Krynicy-Zdroju, której trasa o długości 2211 m
przebiega z Czarnego Potoku na szczyt Jaworzyny Krynickiej – 1114 m n.p.m. Dużą atrakcję regionu stanowi spływ tratwami na rzece Poprad
z Piwnicznej-Zdroju do Rytra, a kajakarzy i żeglarzy przyciągają czyste rzeki górskie: Poprad, Dunajec, Kamienica oraz zbiornik wodny w Rożnowie.
Bogactwem naturalnym ziemi sądeckiej są źródła wód mineralnych. Lecznicze i orzeźwiające działanie takich wód jak: Jan, Zuber, Piwniczanka, Kryniczanka, Muszynianka znane jest nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. W oparciu
o kopaliny, a także przy wykorzystaniu właściwości klimatycznych funkcjonują tu uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Muszyna, Złockie, Żegiestów i Piwniczna-Zdrój. Wytchnienie znajdują w nich osoby z chorobami układu trawienia, moczowego, krążenia oraz
oddechowego.
Wspaniałe walory krajobrazowe, zabytki kultury, bogaty folklor to czynniki, które na długo pozostają w pamięci. Czyste górskie powietrze, urokliwy krajobraz i niezwykła gościnność mieszkańców Sądecczyzny to magnes przyciągający tutaj
turystów i ludzi biznesu.

Starostwo
Powiatowe
w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 414 16 00
fax 18 414 17 00
ko@starostwo.nowy-sacz.pl
www.starostwo.nowy-sacz.pl
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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

Bogdan Pągowski – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Mazowieckiego, starosta wyszkowski

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

– 15 lat temu, gdy powstały samorządy powiatowe, zadawaliśmy sobie pytanie, czy to dobra decyzja. Dziś,
jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, mogę stwierdzić, że na mapie polskiej samorządności rzeczywiście występuje potrzeba istnienia powiatów, które odpowiadają za funkcjonowanie
społeczeństwa w obszarach przekraczających możliwości samorządów gminnych. Najważniejsze z nich to oświata ponadgimnazjalna, służba zdrowia, działalność społeczna, walka z bezrobociem oraz sprawy administracyjne
związane z ochroną środowiska, budownictwem i geodezją.
Przez prawie 15 lat staraliśmy się pracować tak, aby rozwiązywać najważniejsze dla naszych mieszkańców problemy i poprawiać atrakcyjność naszych regionów. Można po tym okresie stwierdzić, że powiaty to skonsolidowane obszary, małe ojczyzny, z którymi utożsamiają się mieszkańcy.
Sukcesem powiatów okazała się umiejętność korzystania ze środków unijnych z perspektywy 2007–2013.
Mamy się czym pochwalić. Nowe lub zmodernizowane drogi, wiele inwestycji w oświacie i służbie zdrowia.
Obecnie bogatsi o nowe doświadczenia, odważnie możemy sięgać po dotacje na kolejne projekty w perspektywie
finansowej 2014–2020.
Mazowsze i mazowieckie powiaty to nie tylko duże aglomeracje miejskie z rozbudowaną infrastrukturą,
ale także region atrakcyjny przyrodniczo, wyróżniający się tradycją i kulturą ludową. To urokliwe miejsca do wypoczynku i rekreacji. Zachęcamy do skorzystania z naszego bogactwa i gościnności.
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POWIAT
BIAŁOBRZESKI

POWIAT
GOSTYNIŃSKI

POWIAT
KOZIENICKI

POWIAT
ŁOSICKI

POWIAT
MŁAWSKI

POWIAT
OSTROWSKI

POWIAT
PŁOCKI

POWIAT
PRZASNYSKI
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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

www.bialobrzegipowiat.pl

www.ciechanow.powiat.pl

www.garwolin-starostwo.pl

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

www.gostynin.powiat.pl

www.powiat-grodziski.pl

www.grojec.pl

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

www.kozienicepowiat.pl

www.powiat-legionowski.pl

www.powiatlipsko.pl

Starostwo Powiatowe
w Łosicach

POWIAT
MAKOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Makowie Mazowieckim

POWIAT
MIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Mińsku Mazowieckim

ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice

ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

www.powiat.losice.pl

www.powiat-makowski.pl

www.powiatminski.pl

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. I. Paderewskiego 13
05-100 Nowy Dwór Maz.

Plac Bema 5
07-410 Ostrołęka

www.powiatmlawski.pl

www.nowodworski.pl

www.powiatostrolecki.pl

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

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

www.powiatostrowmaz.pl

www.powiat-otwocki.pl

www.piaseczno.pl

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. Drzymały 30
05-800 Pruszków

www.powiat.plock.pl

www.powiat-plonski.pl

www.powiat.pruszkow.pl

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

www.powiat-przasnysz.pl

www.przysucha.pl

www.starostwopultusk.pl
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POWIAT LEGIONOWSKI
Fot. ARCHIWUM UG NIEPORĘT

owiat legionowski położony jest w centrum
Niziny Mazowieckiej. Tworzą go gminy: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock i Wieliszew. Na powierzchni 39 278 ha mieszka ponad 100 tys. mieszkańców. Ich liczba stale
i szybko rośnie, przede wszystkim z powodu
osiedlania się rodzin szukających ucieczki od wielkomiejskiego gwaru do miejsca zapewniającego wysoki standard życia.
Największą atrakcją powiatu legionowskiego
jest Jezioro Zegrzyńskie – tętniący życiem 3300hektarowy akwen. W okresie wakacyjnym przybywają tutaj tysiące turystów weekendowych oraz
wczasowiczów. Rozbudowana infrastruktura pozwala na spędzenie wolnego czasu w komfortowych
warunkach. Coś dla siebie znajdą również ci, którzy preferują odpoczynek w bliskim kontakcie z przyrodą, ponieważ na terenie powiatu istnieje aż 10
rezerwatów przyrody, z których większość usytuowana jest wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Ponadto
większa część regionu wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Jezioro Zegrzyńskie jest rajem dla miłośników
sportów wodnych. Rokrocznie odbywa się tutaj kilkanaście imprez regatowych, w których biorą udział
najlepsi polscy żeglarze. Chętnie przyjeżdżają
również wędkarze, którzy cenią jezioro za bogactwo ryb: karpi, sandaczy, okoni, sumów, płoci, leszczy i szczupaków.
Niebagatelną rolę odgrywa położenie powiatu legionowskiego. Bliskość Warszawy sprawia, że
„przystań w sercu Mazowsza” jest atrakcyjną propozycją dla osób szukających miejsca rekreacji „pod
ręką”. Łatwo tu dojechać zarówno komunikacją
miejską, jak i własnym samochodem.
Najstarszym miastem w powiecie jest Serock,
który prawa miejskie otrzymał w 1417 roku. Można podziwiać w nim wybudowany w 1526 roku późnogotycki kościół z zachowanymi na zewnętrznej
części murów XVII-wiecznymi napisami.
Warto odwiedzić również świątynię w Nieporęcie. Ufundował ją król Jan Kazimierz, jako wotum dziękczynne po wygranej wojnie ze Szwedami. Inną atrakcją godną zwiedzenia jest wybudowany w 1779 roku zespół parkowo-pałacowy
w Jabłonnie.
W okresie wojen napoleońskich znacznie
wzrosło znaczenie militarne terenów obecnego powiatu legionowskiego. Rozwidlenie Wisły i Narwi
szybko zostało zamknięte trójkątem obronnym opartym o fortyfikacje w Serocku, Modlinie i na warszawskiej Pradze. Zorientowane na wschód bastiony
zostały uzupełnione przez carską Rosję, w której interesie było zabezpieczenie swoich granic zachodnich. W ten sposób powstały fortyfikacje w Zegrzu,
Dębem, Beniaminowie i Janówku, a w Legionowie
wybudowano koszary. Napoleońskie i carskie budowle militarne są dziś atrakcją turystyczną.
W 1930 roku MSW powołało gminę Legionowo, która w 1952 roku otrzymała prawa miejskie. Powiat legionowski powstał w 1999 roku.
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Fot. ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W LEGIONOWIE

Powiat legionowski inwestuje zarówno w infrastrukturę, jak i rozwój społeczny. Roczne wydatki
inwestycyjne sięgają kilkunastu milionów złotych. Duża
część tych środków pozyskiwana jest z programów
unijnych i rządowych. Starostwo legionowskie
wspiera również stowarzyszenia działające na rzecz
lokalnej społeczności oraz uzdolnioną młodzież.
Fot. JACEK BIEGAJSKI

Dzięki przyjętej strategii rozwoju poszczególne gminy powiatu, przygotowując ofertę turystyczną, uwzględniają działania sąsiadów. To pozwala
na stworzenie atrakcyjnego, kompleksowego produktu nawet dla najbardziej wymagających. Powiat
legionowski staje się marką rozpoznawalną w całym kraju.

Starostwo
Powiatowe
w Legionowie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 04 00
fax 22 764 04 50
starosta@powiat-legionowski.pl
www.powiat-legionowski.pl
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POWIAT PRZASNYSKI

Tereny inwestycyjne Przasnyskiej Strefy Gospodarczej
owiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego,
w odległości około 100 km od Warszawy
z jednej strony i Olsztyna z drugiej. Obszar
administracyjny powiatu obejmuje 7 gmin, 2 miasta (Przasnysz i Chorzele), 186 sołectw i 255 miejscowości. W skład powiatu wchodzą następujące
gminy: Przasnysz, Chorzele wraz z miastem Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne,
Krzynowłoga Mała oraz gmina miejska Przasnysz.
Powiat określany jest jako „Brama na Mazury”.
Wiodącymi gałęziami gospodarki są przemysł mleczarski, metalurgiczny, maszynowy, elektryczny,
drzewny czy kopalnie kruszyw. Powiat posiada dobrze rozwinięte usługi transportowe, mechaniczne, a także dobrze funkcjonujące gospodarstwa rolne. Samorząd powiatu przasnyskiego priorytetowo traktuje rozwój gospodarczy. Jednym z najpilniejszych zadań powiatu jest udostępnienie inwestorom nowych terenów, co zaktywizuje lokalny
rynek pracy, zmniejszy bezrobocie i podniesie potencjał gospodarczy całego powiatu.
Od lat powiat przasnyski plasuje się w ścisłej
czołówce najbardziej proinwestycyjnych polskich
samorządów. Potwierdza to I miejsce w Polsce
w wydatkach inwestycyjnych per capita w latach
2004–2012 oraz tytuł największego inwestora samorządowego wśród powiatów. W minionej dekadzie samorząd powiatu przeprowadził inwestycje wartości około 260 mln zł. Aktualnie planuje zainwestować kolejne 350 mln zł.
Z myślą o rozwoju powiatu samorząd utworzył w Sierakowie koło Przasnysza Przasnyską Strefę Gospodarczą. Teren ten został uzbrojony we
wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną, sieć
energetyczną o mocy 14MW, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe, a obecnie projektowane jest
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Przasnyska Strefa Gospodarcza oraz Aeroklub Północnego Mazowsza
przyłącze gazowe o ciśnieniu średnim podwyższonym. Na obszarze strefy znajduje się lotnisko
biznesowo-turystyczne.
Obszar PSG zajmuje 306 ha, z czego 199 ha
jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś 107 ha
pod działalność lotniczą. Właścicielem terenów
(użytkowanie wieczyste) jest powiat przasnyski,
który wykupił je od Skarbu Państwa. Cały teren
strefy objęty jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą. Powiat przasnyski, przy wsparciu
ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (55,07 ha) do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.
Powiat przasnyski oferuje również atrakcyjne tereny położone w Chorzelach: Obszar I o powierzchni 90 ha (z możliwością powiększenia do
216 ha) pod działalność gospodarczą, produkcyjną i składową. Obszar II o powierzchni 22 ha (z możliwością powiększenia do 100 ha) pod turystykę,
sport i rekreację. Projektowany obszar to tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą w zakresie turystyki i rekreacji w ramach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.

Powiat przasnyski posiada również atrakcyjnie
położone działki przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową, które mogą być zapleczem dla inwestorów rozważających lokalizację swoich firm
na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
Działki położone są w Przasnyszu przy ulicach
Ruda i Wiejska. Oferta obejmuje 68 działek
o powierzchni od 0,09 ha do 0,29 ha – łącznie
10,4 ha.
– Zapraszam potencjalnych inwestorów do lokalizacji swoich przedsięwzięć w Przasnyskiej
Strefie Gospodarczej. Lokalne samorządy zapewnią wszelką możliwą pomoc w planowaniu i realizacji każdej inwestycji – mówi Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski.

Starostwo
Powiatowe
w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel. 29 752 22 70
fax 29 752 22 70
starostwo@powiat-przasnysz.pl
www.powiat-przasnysz.pl
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POWIAT ZWOLEŃSKI
eżący w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego powiat zwoleński
obejmuje gminy: Zwoleń, Kazanów, Policzna,
Przyłęk oraz Tczów.
Kultura, zabytki i tradycje powiatu zwoleńskiego związane są z Janem Kochanowskim.
W świadomości turystów i większości osób, region zdominowany jest przez postać tego wielkiego
poety doby Renesansu, który urodził się w Sycynie, mieszkał i tworzył w Czarnolesie, a pochowany
został w Zwoleniu. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu
w latach 2007–2013 środków unijnych przez
władze samorządowe, organizacje pozarządowe
i związki wyznaniowe turystyczny trójkąt Sycyna–
Czarnolas–Zwoleń ma do zaoferowania gruntownie odnowione lub odrestaurowane liczne zabytki i obiekty historyczne związane z rodziną Kochanowskich, takie jak: renesansowy park w Sycynie, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie czy Nekropolię Jana Kochanowskiego wraz
z nowym Centrum Regionalnym przy Kościele
pw. Podwyższenia Krzyża w Zwoleniu.
Region ma do zaoferowania także czyste i nieskażone środowisko naturalne, piękne krajobrazy
i występowanie ważnych kompleksów przyrodniczych, z których część znajduje się w obszarze należącym do sieci Natura 2000. Do terenów
szczególnie cennych pod względem przyrodniczym
zalicza się rezerwaty: „Miodne”, „Okólny Ług”, „Ługi
Helenowskie” i „Borowiec” oraz obszar krajobrazu chronionego „Dolina rzeki Zwolenki”.
Odrodzony samorząd powiatu zwoleńskiego,
funkcjonujący już 15 lat, zwraca szczególna uwagę na zrównoważony rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem poprawy infrastruktury drogowej. W latach 1999–2012 przebudowano
120,194 km dróg powiatowych za kwotę prawie
29 mln zł, czyli ponad połowę łącznej długości dróg
powiatowych. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne w kwocie około 15 mln zł, co stanowi prawie 52 proc. wszystkich środków przeznaczonych
na inwestycje drogowe. Ponadto przebudowano
lub zbudowano ponad 9 km chodników w ciągach
dróg powiatowych za kwotę około 1,5 mln zł, co
w znacznym stopniu wpływa na poprawę bezpieczeństwa.
Władze powiatu zwoleńskiego samodzielnie
i w partnerstwie z innymi podmiotami chętnie i skutecznie sięgają po środki unijne z różnych programów operacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
Programów Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka
i Rozwój Obszarów Wiejskich, a także innych środków pomocowych. W latach 2003–2013 powiat
zwoleński wykorzystał ponad 36 mln zł środków unijnych (w tym przedakcesyjnych), realizując w ramach nich zadania za prawie 48 mln zł.
Do najważniejszych projektów realizowanych
przy współfinansowaniu środków unijnych należy
zaliczyć: budowę budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwo-
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Zabytkowy kościół w Zwoleniu – Nekropolia Jana Kochanowskiego

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Wizualizacja nowej szkoły i sali sportowej
ZSRT w Zwoleniu. Planowany termin
oddania sierpień 2014 roku
leniu, przebudowę drogi powiatowej Zwoleń–Baryczka, informatyzację usług publicznych, a także
takie projekty, jak: „Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego” oraz
„Stawiam na swoją przyszłość”.
Równie chętnie jak po środki unijne samorząd
powiatu zwoleńskiego sięgał po inne środki pomocowe. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Krajowych i Autostrad, tzw. schetynówek, wykonano nową nawierzchnię na ponad 15 km
dróg powiatowych o wartości około 4,2 mln zł. Natomiast w latach 2005–2008 przy udziale ponad
5,2 mln zł środków Samorządowego Instrumen-

Pomnik Jana Kochanowskiego w Sycynie
tu Wsparcia Rozwoju Mazowsza przebudowano
lub zmodernizowano około 20 km dróg powiatowych. Z innych komponentów SIWRM dofinansowywane były inwestycje w szkołach ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Licealnych w Zwoleniu m.in. wybudowano wielofunkcyjne boisko
sportowe i zmodernizowano istniejące boisko oraz
salę gimnastyczną, zaś w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu m.in. wykonano bieżnię
lekkoatletyczną i zbudowano boisko wielofunkcyjne,
a także przeprowadzono remont pomieszczeń dydaktycznych.
O wielkiej aktywności i skuteczności działań
władz samorządowych małego powiatu zwoleńskiego najlepiej może świadczyć kwota na wydatki inwestycyjne, która w okresie 15 lat istnienia
powiatu wyniosła około 62 mln zł.

Starostwo
Powiatowe
w Zwoleniu
ul. Władysława Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel. 48 676 33 89
fax 48 676 25 20
sekretariat@zwolenpowiat.pl
www.zwolenpowiat.pl
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POWIAT
RADOMSKI

POWIAT
SOCHACZEWSKI

Starostwo Powiatowe
w Radomiu

POWIAT
ŻYRARDOWSKI

RADOM

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

www.radompowiat.pl

www.powiatsiedlecki.pl

www.powiat.sierpc.pl

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

www.powiat.sochaczew.pl

www.powiat-sokolowski.pl

www.szydlowiecpowiat.pl

POWIAT
Starostwo Powiatowe
WARSZAWSKI ZACH. w Ożarowie Mazowieckim

POWIAT
WYSZKOWSKI

POWIAT
SIEDLECKI

POWIAT
WĘGROWSKI

Starostwo Powiatowe
w Węgrowie,

POWIAT
WOŁOMIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Wołominie

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

www.pwz.pl

www.powiatwegrowski.pl

www.powiat-wolominski.pl

Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie

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

www.powiat-wyszkowski.pl

www.zwolenpowiat.pl

www.zuromin-powiat.pl

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 Płock

www.powiat-zyrardowski.pl

www.ostroleka.pl

www.plock.eu

Urząd Miasta
w Radomiu

SIEDLCE

Urząd Miasta
w Siedlcach

WARSZAWA

Urząd Miasta
w Warszawie

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

pl. Bankowy3/5
00-950 Warszawa

www.radom.pl

www.siedlce.pl

www.um.warszawa.pl

WWW.MAXMEDIA.ORG.PL
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POWIAT ŻUROMIŃSKI
Farma wiatrowa
owiat żuromiński powstał 1 stycznia
1999 roku. Położony jest w centralnej części Polski, w północno-zachodniej części
województwa mazowieckiego, w odległości 150 km od Warszawy i 70 km od Płocka. Jednostkę samorządową tworzy sześć gmin: 2 gminy miejsko-wiejskie – Żuromin i Bieżuń oraz 4 gminy wiejskie – Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin,
i Siemiątkowo. W skład powiatu wchodzą 2 miasta i 196 miejscowości wiejskich.
W powiecie żuromińskim obszar chroniony
obejmuje około 60 tys. ha. Są to grunty należące do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu: Zieluńsko-Rzęgnowskiego oraz Międzyrzecza Skrwy
i Wkry.
W powiecie zarejestrowanych jest dziewięć
parków podworskich. Parki zabytkowe (6 obiektów) chronione są z mocy ustawy o ochronie dóbr
i pozostają pod nadzorem konserwatora zabytków.
Kultura w powiecie żuromińskim skupia się wokół miejskich i gminnych placówek kultury. Do najważniejszych i najprężniej funkcjonujących instytucji
kultury w powiecie należy Żuromińskie Centrum Kultury. W swoich propozycjach ma formy całoroczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz takie formy jak: festiwale, wystawy, przeglądy, konkursy,
koncerty, spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Natomiast upowszechnianiem kultury filmowej zajmuje
się kino w ramach projekcji stałych i zbiorowych
seansów. Kolejną aktywnie funkcjonującą placówką jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu, który poprzez szeroką ofertę kulturalną dąży
do zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców,
rozbudzania zainteresowań i zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska. MGOK w Bieżuniu
wyszukuje nowe talenty i pomaga w ich rozwoju.
Oprócz wyżej wymienionych placówek kultury
funkcjonują Gminne Ośrodki Kultury w Kuczborku-Osadzie oraz w Siemiątkowie. Warto dodać, że powiat może się poszczycić 6 orkiestrami dętymi, których członkami jest głównie młodzież. Orkiestry te
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Rzeka Wkra
występują pod egidą Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ważnym ośrodkiem tradycji, kultury i sztuki
jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie możemy obejrzeć wiele ciekawych ekspozycji, w tym
stałą wystawę „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach”.
Powiat żuromiński ma charakter rolniczo-przemysłowy i wyróżnia się dużą produkcją rolno-spożywczą, w tym szczególnie drobiarską. W produkcji
roślinnej dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe.
Znajduje się tu 4800 indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym ponad 400 ferm drobiu,
co daje powiatowi miano „zagłębia drobiarskiego”.
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego
wynosi około 12 ha. Ilość produkcji zwierzęcej na
1 ha stawia nas na I miejscu w województwie.
Priorytetowe znaczenie dla rozwoju regionu
mają inwestycje w dziedzinie przetwórstwa żyw-

ności. Istnieją tu praktycznie nieograniczone
możliwości dla rozwoju tego typu działalności.
Przemysł koncentruje się głównie w gminie Żuromin.
Największe zatrudnienie występuje w branży
elektronicznej, drzewnej i spożywczej. Powiat żuromiński słynie także z bogatych złóż surowców mineralnych – piasków, żwirów i pospółki. Zasobność
tych złóż szacuje się na około 5 mln ton.

Starostwo
Powiatowe
w Żurominie
Pl. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin
tel. 23 657 47 00
fax 23 657 3535
zuromin-powiat@home.pl
www.zuromin-powiat.pl
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
POWIATY:
powiat brzeski
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

Józef Swaczyna – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Opolskiego, starosta strzelecki
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– W ciągu 15 lat funkcjonowania samorządy powiatowe dowiodły, że ten szczebel administracji doskonale
spełnia oczekiwania lokalnych społeczności. Budując strukturę powiatu na gruncie polskim, wykorzystano doświadczenia
innych krajów, np. Niemiec, potwierdzając, iż powiaty są ważnym ogniwem spajającym samorządność.
Od chwili, kiedy przywrócono powiaty na mapie polski, czyli od 1999 roku, priorytetowymi obszarami działania ich włodarzy stały się: oświata ponadgimnazjalna, domy opieki społecznej, polityka zdrowotna i drogi powiatowe. Dzięki aktywności samorządów powiatowych w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich trzy pierwsze priorytety osiągnęły wysokie standardy funkcjonowania. Problemem dla samorządów nadal pozostają drogi powiatowe. Przy czym trzeba mocno podkreślić, że ich zła jakość nie jest spowodowana nieudolnością samorządowców, lecz złym sposobem finansowania. Mieszkańcy województwa opolskiego chcą poruszać się po
dobrych drogach i to żądanie mieszkańców stanowić winno bodziec do działania dla samorządowców, a zarazem wyzwanie do zmiany polityki w tym zakresie dla władz centralnych.
Zapraszam wszystkich na Opolszczyznę, do odwiedzenia najmniejszego województwa, o którego bogactwie stanowi wielokulturowość oraz walory krajobrazowe. Do województwa bogatego mądrością, gospodarnością i zaradnością mieszkańców oraz odpowiedzialnością władz lokalnych.
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POWIAT GŁUBCZYCKI
owiat głubczycki, zajmujący powierzchnię
673 km kw. i zamieszkany przez około
50 tys. osób (blisko połowa ludności powiatu
mieszka w miastach), leży w południowej
części województwa opolskiego, w obrębie dwóch
regionów geograﬁcznych: Płaskowyżu Głubczyckiego
i Gór Opawskich. W skład powiatu wchodzą gminy:
Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz.
Teren powiatu głubczyckiego to historyczny
szlak handlowy, łączący Śląsk z Czechami. Południowa cześć granicy powiatu jest jednocześnie granicą państwa.
Brak uciążliwego przemysłu i tradycyjna gospodarka rolna oraz dbałość o czystość środowiska naturalnego sprawiły, że powiat należy do
najczystszych pod tym względem w regionie. Bogactwo naturalne powiatu to wysokiej jakości
woda pitna oraz kopaliny surowców drogowych.
Oprócz walorów przyrodniczych na terenie powiatu znajduje się wiele zabytków, które warto zwiedzić. Przede wszystkim są to budynki sakralne, ale
również Ratusz w Głubczycach, pozostałości obwarowań w Głubczycach, Park Pałacowy w Lenarcicach, Park Krajobrazowy w Pielgrzymowie,
Park Krajobrazowy oraz Park Dworski w Branicach,
pawilon ogrodowy w Branicach, dworzec kolejowy w Kietrzu, ruiny Pałacu w Kietrzu, Park Krajobrazowy w Lubotyniu, Ruiny Kościoła w Nowej
Cerekwi. Wiele ciekawych informacji o historii ziemi powiatu głubczyckiego oraz jej mieszkańców można pozyskać w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej.
Gminy zlokalizowane na terenie powiatu oferują atrakcyjne tereny inwestycyjne. O otwartości samorządu powiatowego i samorządów gminnych na nowych inwestorów może świadczyć już
zaangażowany kapitał zagraniczny reprezentowany przez firmy francuskie, angielskie i holenderskie.
Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo oraz przemysł elektromechaniczny. Uwzględniając typowo rolniczy charakter powiatu i niewielkie
zasoby finansowe, co związane jest z jego położeniem i powierzchnią, prosperuje on bardzo dobrze.
Na terenie powiatu funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach, Zespół Szkół Mechanicznych
w Głubczycach, Gimnazjum Specjalne, Studium Pracowników Socjalnych, biblioteki publiczne, domy kultury itp.
Należy również dodać, że obszar powiatu
głubczyckiego staje się coraz bardziej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów
oraz turystów, ze względu na liczne inwestycje
realizowane ze środków własnych oraz współfinansowanych z Unii Europejskiej. Do jednych z najważniejszych inwestycji powiatu należy budowa
hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

P

Powiat głubczycki z lotu ptaka

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Ratusz w Głubczycach

ZSO w Głubczycach

Starostwo
Powiatowe
w Głubczycach

Pola uprawne

ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
tel. 77 405 36 60
fax 77 405 36 61
starostwo@powiatglubczycki.pl
www.powiatglubczycki.pl
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POWIAT
BRZESKI

POWIAT
KLUCZBORSKI

POWIAT
NYSKI

POWIAT
PRUDNICKI
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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

www.brzeg-powiat.pl

www.powiatglubczycki.pl

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

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

www.powiatkluczborski.pl

www.powiatkrapkowicki.pl

www.namyslow.pl

Starostwo Powiatowe
w Nysie

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. 1 Maja 29
45-068 Opole

www.powiat.nysa.pl

www.powiatoleski.pl

www.powiatopolski.pl

Starostwo Powiatowe
w Prudniku

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

www.powiatprudnicki.pl

www.powiatstrzelecki.pl

www.opole.pl
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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

Józef Michalik – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Podkarpackiego, starosta lubaczowski

– Województwo podkarpackie to piękny przyrodniczo i dynamicznie rozwijający się region. Do rozwoju
tej części kraju przyczyniły się w dużej mierze samorządy – w tym również powiaty.
Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego zajmuje się najistotniejszymi i pilnymi sprawami, które nurtują lokalne społeczności: ochroną zdrowia, oświatą, bezpieczeństwem. Powiaty w nowej perspektywie finansowej są skazane na współpracę ze sobą i z innymi samorządami, by wspólnie realizować przedsięwzięcia. Trudno bowiem będzie samodzielnie zrealizować inwestycje za 50 mln zł, a takie mogą być realizowane w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Niepokojący jest fakt wyłączenia powiatów
z pomocy unijnej na przebudowę dróg lokalnych. Inne większe kłopoty, jakie czekają samorządy, to problem
niespełnienia wymogów nowych przepisów ustawy o finansach publicznych. Utrzymanie ustawy w dotychczasowym brzmieniu spowoduje perturbacje finansowe i utrudni pozyskanie środków finansowych gwarantujących zrównoważony rozwój Polski. Niestety nasze stanowiska i uchwały nie znajdują się w sferze zainteresowania osób odpowiedzialnych za sprawy samorządowe w Polsce. Ma się wrażenie, że strona rządowa nie sprzyja funkcjonowaniu samorządów.
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POWIAT
BIESZCZADZKI

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

POWIAT
JAROSŁAWSKI

POWIAT
DĘBICKI

Starostwo Powiatowe
w Dębicy

ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

ul. Parkowa 28
39-200 Dębica

www.bieszczadzki.pl

www.powiatbrzozow.pl

www.powiatdebicki.pl

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

www.starostwo.jaroslaw.pl

www.powiat.jaslo.pl

www.powiat.kolbuszowski.pl

POWIAT
LUBACZOWSKI

POWIAT
NIŻAŃSKI

POWIAT
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

POWIAT
STALOWOWOLSKI
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Starostwo Powiatowe
w Brzozowie

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu

POWIAT
KROŚNIEŃSKI

KROSNO

POWIAT
BRZOZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Krośnie

POWIAT
LESKI

Starostwo Powiatowe
w Lesku

POWIAT
LEŻAJSKI

Starostwo Powiatowe
w Leżajsku

ul. Bieszczadzka l
38 - 400 Krosno

ul. Rynek 1
38-600 Lesko

ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk

www.powiat.krosno.pl

www.powiat-leski.pl

www.starostwo.lezajsk.pl

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie

POWIAT
ŁAŃCUCKI

Starostwo Powiatowe
w Łańcucie

POWIAT
MIELECKI

Starostwo Powiatowe
w Mielcu

ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut

ul. Sękowskiego 2b
39-300 Mielec

www.lubaczow.powiat.pl

www.powiat-lancut.com.pl

www.powiat-mielecki.pl

Starostwo Powiatowe
w Nisku

POWIAT
PRZEMYSKI

Starostwo Powiatowe
w Przemyślu

POWIAT
PRZEWORSKI

Starostwo Powiatowe
w Przeworsku

Plac Wolności 2
37 - 400 Nisko,

Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

www.powiat-nisko.pl

www.powiat.przemysl.pl

www.powiat.przeworsk.pl

Starostwo Powiatowe
w Ropczycach

POWIAT
RZESZOWSKI

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

www.spropczyce.pl

www.powiat.rzeszow.pl

www.powiat-sanok.pl

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

www.stalowowolski.pl

www.strzyzow.com.pl

www.tarnobrzeski.pl

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

www.krosno.pl

www.przemysl.pl

www.rzeszow.pl
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POWIAT DĘBICKI

Widok z Góry Maga
owiat dębicki, malowniczo położony na styku Pogórza Strzyżowskiego i Ciężkowickiego, stanowi zachodnią granicę województwa podkarpackiego. Bez mała ćwierć
jego części pokrywają lasy, a z ich naturalnego bezpieczeństwa korzystają liczne gatunki zwierząt.
W trosce o przyrodę wytyczono w powiecie obszary chronionego krajobrazu, wydzielono parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody, stwarzając tym
samym naturalne ostoje ﬂory i fauny.
W powiecie dębickim nie brak ciekawych zabytków. Niektóre z nich są wciąż użytkowane
w swojej pierwotnej formie, inne pełnią funkcje kulturotwórcze. Odwiedzający powiat turyści, zwłaszcza szukający wytchnienia od wielkomiejskiego zgiełku, mogą tu także do woli obcować z bogactwem
niczym nieskażonej przyrody. Z myślą o nich zostały
wytyczone piesze szlaki i ścieżki rowerowe. Ofertę dla turystów wzbogaca stale rozwijająca się
agroturystyka.
Powiat to miejsce organizowania spektakularnych imprez kulturalnych. Ważnym wydarzeniem
jest wystawianie przez artystów amatorów dzieł
operowych różnych twórców, między innymi:
Moniuszki, Verdiego i Bizeta. Teatr, muzyka, taniec
to dziedziny sztuki, które wspiera powiat dębicki,
organizując cykliczne imprezy mające na celu
ochronę dziedzictwa kulturowego regionu. W kalendarz imprez wpisane są Dożynki Powiatowe ze
Świętem Miodu, konkurs na pisankę wielkanocną,
konkurs szopek bożonarodzeniowych, wspólne kolędowanie czy „Tłusty Czwartek” na rynku miasta.
Powiat dębicki wyróżnia się na mapie gospodarczej regionu. Działają tu firmy o ogólnopolskiej
i światowej renomie, takie jak firma oponiarska TC
Dębica, FFiL „Śnieżka”, producent rowerów Arkus
& Romet Group, jak również firma Olimp Laboratories, specjalizująca się w produkcji odżywek dla
sportowców. Prężnie rozwija się przemysł wa-

P

Siedziba Starostwa Powiatowego w Dębicy
runkowany rolniczym charakterem powiatu. Ważniejsze przedsiębiorstwa tej branży to: Zakłady
Igloomeat Sokołów, Animex, Zakłady Przetwórstwa
Mięsnego Taurus czy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mateo. Są to firmy znane w całej Europie – zdobywcy resortowych tytułów i certyfikatów.
Ogromne znaczenie dla kompleksowego rozwoju powiatu ma troska samorządu o odpowiedni poziom infrastruktury transportowej, dlatego
też w ostatnich latach dokonano szeregu przedsięwzięć związanych z modernizacją i budową dróg
powiatowych na łącznej długości dwustu kilometrów. Jednocześnie wykazano dbałość o stan mostów i przepustów, z których kilkanaście poddano przebudowie. W sumie w latach 2011–2012
powiat dębicki wykonał inwestycje i remonty na
kwotę 55 mln zł.
Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie
powiatu w sprawy edukacji. Wciąż rozbudowywana
i udoskonalana baza oświatowa służy wszechstronnemu rozwojowi młodzieży. W ostatnich latach wykonano gruntowne termomodernizacje
obiektów oświatowych, stworzono od podstaw lub
zmodernizowano bazę sportową, wykazując przy
tym ogromną dbałość o estetykę budynków. W tro-

sce o poziom kształcenia zawodowego oddano do
użytku specjalistyczne pracownie: obrabiarek
sterowanych numerycznie, diagnostyki samochodowej oraz elektroniczną. A za sprawą dobrej
współpracy z przedsiębiorcami uruchamiane są
w szkołach zawodowych oddziały funkcjonujące pod
patronatem rodzimych firm.
Zaangażowanie samorządu w politykę społeczną
oraz ochronę zdrowia pozwoliło na podjęcie w ostatnich latach licznych działań, między innymi wykonanie termomodernizacji budynków szpitala, remont
i budowę nowych parkingów, utworzenie stacji dializ, powołanie do życia oddziałów psychiatrycznych
oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznego
sprzętu i wyposażenia medycznego. Rozbudowano także Dom Pomocy Społecznej oraz Dom
Dziecka „Hanka”. Natomiast mając na względzie
dobro mieszkańców powiatu, po wcześniejszym zakupie budynku i kompleksowej jego modernizacji oddano do użytku nową siedzibę Starostwa Powiatowego.
Powiat dębicki to region, który za cel nadrzędny postawił sobie nieustanny rozwój na wszelkich płaszczyznach działania. Niewątpliwie najważniejszy jest w tej materii potencjał ludzki. Mieszkańcy autentycznie zainteresowani swoją „małą ojczyzną” dają gwarancję na jej dobrą przyszłość. Właśnie tak jest w powiecie dębickim.

Starostwo
Powiatowe
w Dębicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
tel. 14 680 31 00
fax 14 680 31 36
info@powiatdebicki.pl
www.powiatdebicki.pl
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POWIAT JAROSŁAWSKI
owiat jarosławski położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego,
przy granicy z Ukrainą. Liczy ponad 120
tys. mieszkańców, a jego powierzchnia to
1029 km kw. Powiat terytorialnie podzielony jest
na dwa miasta: Jarosław i Radymno, gminę miejsko-wiejską Pruchnik i osiem gmin wiejskich:
Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno,
Rokietnicę, Roźwienicę i Wiązownicę. Powiat ma
charakter głównie rolniczy, jednak z dużą ilością podmiotów gospodarczych, przede wszystkim o proﬁlu usługowym i handlowym, ale też produkcyjnym.
Powiat leży przy głównych arteriach komunikacyjnych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Biegnie tu linia kolejowa E30, drogowa trasa europejska E40 oraz droga krajowa nr 77, a wkrótce
zostanie oddana do użytku autostrada A4.
Nowoczesne drogowe przejście graniczne
w Korczowej to nie tylko granica państwa, ale też
Unii Europejskiej. Wykonywane są tu czynności przewidziane przepisami prawa celnego: dopuszczenie
do obrotu, tranzyt, odprawa czasowa i wywóz. Na
przejściu dokonywane są kontrole: weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna, transgranicznego
przemieszczania odpadów, GMO, zwierząt towarzyszących podróżnym oraz towarów strategicznych.
Największe firmy działające w powiecie jarosławskim to: Lear Corporation, O-I Produkcja Polska SA, Mondelēz International, Sokołów SA czy
Centrum Handlu Korczowa Dolina. W ubiegłym roku
do grona dużych pracodawców dołączyła spółka
Krynicki Recykling SA z najnowocześniejszym w Europie Zakładem Uzdatniania Stłuczki Szklanej. Na
rok bieżący przewiduje się otwarcie obejmującego ponad 70 ha centrum logistycznego polsko-belgijskiej spółki Korczowa Logistic Park SA.
Powiat jarosławski dysponuje również szeroką ofertą kulturalną i turystyczną. Znajdą tu coś
dla siebie zarówno miłośnicy architektury i historii, jak i amatorzy sportów.
Jarosławski rynek jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Jego centrum to neorenesansowy ratusz otoczony przez kamienice mieszczańskie
i kupieckie, z unikalną renesansową kamienicą Orsettich – obecnie siedzibą powiatowego muzeum. W kamienicy Rydzikowskich znajduje się wejście do 150-metrowej, schodzącej na głębokość
8,5 m podziemnej trasy turystycznej.
Poza Jarosławiem warto odwiedzić Pruchnik
z niepowtarzalną, drewnianą zabudową rynku, którego najstarsze domy pochodzą z XVIII wieku, i liczne zespoły pałacowo-parkowe, np. w Wysocku,
Hawłowicach, Ożańsku czy Boratynie. Na uwagę
zasługuje także architektura sakralna i sepulkralna powiatu. Znajdują się tu takie świątynie, jak Bazylika Matki Bożej Bolesnej i Opactwo ss. Benedyktynek w Jarosławiu czy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, a jarosławski Stary
Cmentarz jest jedną z najstarszych pozamiejskich
nekropolii w Europie. W czerwcu bieżącego roku
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Kamienica Orsettich

Cerkiew w Chotyńcu

Drewniana zabudowa Pruchnika

do grona najważniejszych zabytków powiatu dołączyła XVII-wieczna drewniana cerkiew w Chotyńcu
w gminie Radymno – świątynia, która razem z 15
innymi, polskimi i ukraińskimi, została wpisana na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Amatorzy kąpieli mogą skorzystać z zalewu
w Radawie, miejscowości z – nietypowym w głębi kraju – pełnym jodu klimatem, lub liczącego
70 ha ZEK-u w Radymnie. Zwolennicy aktywnego
spędzania czasu znajdą w powiecie jarosławskim szlaki piesze, w tym do nordic walking, oraz rowerowe i konne, a także zlokalizowane w Laszkach lądowisko Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej. Noclegi zapewniają hotele, ale też szeroka sieć gospodarstw
agroturystycznych, gdzie można również spróbować charakterystycznych dla regionu potraw.
Wśród wydarzeń kulturalnych najbardziej
znany jest odbywający się w sierpniu Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych
Korzeni”, w którym uczestniczą wykonawcy o świa-

towej renomie. W kwietniu powiat jarosławski zaprasza miłośników polszczyzny na Jarosławskie Potyczki Ortograficzne, które zostały zauważone na
arenie ogólnopolskiej i nominowane do nagrody
„Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej”. Warto także
odwiedzić tradycyjne powiatowe dożynki, stwarzające niepowtarzalną okazję do zapoznania się
ze sztuką ludową i smakami tej części Podkarpacia.

Starostwo
Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
tel. 16 624 62 00
fax 16 624 62 49
sekretariat@powiat.jaroslaw.pl
www.starostwo.jaroslaw.pl
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POWIAT KOLBUSZOWSKI
owiat kolbuszowski usytuowany jest w samym sercu dawnej Puszczy Sandomierskiej, na pograniczu dwóch kultur – Lasowiaków i Rzeszowiaków, oraz dwóch krain – obejmuje około 2/3 obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego oraz niewielką część Równiny Tarnobrzeskiej. Położony w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego obejmuje teren
sześciu gmin: Kolbuszowej, Cmolasu, Raniżowa, Niwisk, Majdanu Królewskiego oraz Dzikowca. Łagodne obniżenia terenu, liczne zagajniki i bujne lasy,
malowniczo położone wioski i miasteczka oraz doliny licznych rzek i potoków tworzą niezwykle urokliwy krajobraz.
Lasy stanowiące pozostałość po dawnej
Puszczy Sandomierskiej zajmują około 30 proc. powierzchni powiatu. Fauna i flora zachwyca swymi osobliwościami. Ekolodzy i miłośnicy przyrody
odnajdą tu rzadkie, podlegające ochronie prawnej
niezwykłości świata roślinnego (m.in. bluszcz
pospolity, czosnek siatkowy, długosz królewski czy
marzannę wonną), będą mieli niepowtarzalną
okazję stanąć oko w oko z dzikiem, jeleniem, borsukiem czy bobrem, natomiast grzybiarze, zwabieni obfitością grzybów, przybywają tu nawet
z odległych zakątków Polski. Świstunka leśna, grzywacz czy orzeł bielik to reprezentanci licznych gatunków ptaków, które obrały sobie tereny powiatu
za siedliska.
Świadomość niezwykłych walorów przyrodniczych spowodowała utworzenie dwóch Obszarów
Chronionego Krajobrazu: Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego i Sokołowsko-Wilczowolskiego.
W granicach powiatu znajdują się także rezerwaty przyrody – Jaźwiana Góra, Zabłocie i Buczyna.
Ochroną objęto również dawne parki dworskie
(w Dzikowcu, Weryni czy Przyłęku) oraz pojedyncze okazy drzew (dęby, lipy, cisy, platany, wiązy).
Na terenie powiatu znajduje się wiele cennych
zabytków architektury sakralnej oraz świeckiej. Na
szczególną uwagę zasługują m.in. kościoły drewniane w Cmolasie i Porębach Dymarskich wzniesione w XVII wieku i zachwycające swoją architekturą. Każdy zakątek powiatu ma do zaoferowania
wspaniałe zabytki, m.in. w Weryni znajduje się secesyjny pałac Tyszkiewiczów, zbudowany w 1900
roku, który otacza park z XVIII–XIX wieku. Na terenie gminy Dzikowiec warto zobaczyć zabytkowy
park angielski wraz z XVIII-wiecznym spichlerzem
ekonomii sandomierskiej, w Niwiskach natomiast
na uwagę zasługuje dwór dr. Jana Hupki i otaczający
go park krajobrazowy, skrywający murowaną oficynę dworską z pierwszej połowy XIX wieku
i pseudogotycki spichlerz murowany z końca XIX
wieku. Do wędrówek śladami przeszłości zachęca
także Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, prezentujące kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zawierające około 80 obiektów architektury drewnianej – chałupy, spichlerze, stodoły, wiatraki, kuźnie, karczmę, kościół itp. Wędrując po skansenie,
można zobaczyć świat, którego już nie ma, ale któ-

P

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Zalew Maziarnia w Wilczej Woli
ry ukształtował tradycję, kulturę i sztukę mieszkańców powiatu.
Samorząd z dumą wskazuje także osiągnięcia
ostatnich lat: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania zapewnia infrastrukturę edukacyjną służącą kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania. W dziedzinie infrastruktury sportowej
powiat kolbuszowski oferuje Kompleks Sportowy
„Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 roku
w Kolbuszowej, a dzięki współpracy z samorządami gminnymi władze nieustannie podnoszą standardy dla gości i mieszkańców poprzez poprawę
komunikacji i budowę dróg oraz zagwarantowanie
bezpieczeństwa i dostępu do informacji i opieki zdrowotnej.
W powiecie kolbuszowskim odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, sportowe czy gospodarcze o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Wśród cyklicznych imprez na szczególną uwagę zasługują: Międzynarodowy Plener Malarski, Biesiada

u Hupki, Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych,
Wojewódzki Konkurs Piosenki i Pastorałki Obcojęzycznej czy też coroczne dożynki – święto plonów na terenach poszczególnych gmin.
Miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej zaznają
w powiecie wielu niezwykłych wrażeń. Na turystów
czekają nostalgiczne pejzaże z mnóstwem przydrożnych kapliczek, a każdy z odwiedzających na
długo zachowa w pamięci unikalne piękno odkrytych przez siebie miejsc. Ponadto teren ten jest
niezwykle atrakcyjny i przyjazny dla inwestorów,
mogących zrealizować tu własne pomysły i wizje.

Starostwo
Powiatowe
w Kolbuszowej
ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 744 57 71
fax 17 227 15 23
starostwo@kolbuszowski.pl
www.powiat.kolbuszowski.pl
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POWIAT LEŻAJSKI
owiat leżajski leży w północno-wschodniej
części województwa podkarpackiego.
Swoim obszarem obejmuje miasto Leżajsk,
miasto i gminę Nowa Sarzyna oraz gminy Grodzisko Dolne, Kuryłówka i Leżajsk.
Najcenniejszym zabytkiem powiatu leżajskiego
jest pochodząca z XVI w. Bazylika i Klasztor Ojców
Bernardynów. Świątynia zachwyca monumentalnymi, trójnawowymi organami, bogato zdobionymi stallami oraz freskami z okresu baroku.
Przybywając do Leżajska, warto zwiedzić muzea, a wśród nich: Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, które gromadzi bezcenne pamiątki zakonu, Muzeum Ziemi Leżajskiej znajdujące się w odrestaurowanym Dworze Starościńskim i prezentujące tradycję browarnictwa na Ziemi Leżajskiej
oraz ekspozycję leżajskiego zabawkarstwa.
Godny zwiedzenia jest Rynek Leżajska wraz
z wieżą ratuszową, leżajską farą, dawną cerkwią grekokatolicką i Domem Narodowym „Proświta”. Na
południowy wschód od Rynku znajduje się cmentarz
żydowski i grób cadyka Elimelecha z XVII w. Do symbolicznego grobu cadyka Elimelecha, jednego z twórców podstaw chasydyzmu, co roku przybywają liczni pielgrzymi i turyści z całego świata.
Do miejscowych tradycji należą wikliniarstwo, warzelnictwo, wyrób drewnianych zabawek
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Bazylika i Klasztor oo. Bernardynów
w Leżajsku

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
w leśnictwie Jelna
i ozdób kwiatowych z bibuły. Na terenie powiatu
odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe
podkreślające charakter przywiązania tego terenu do tradycji i kultywowania lokalnych zwyczajów.

Bogactwem powiatu leżajskiego jest nieskażone środowisko naturalne z licznymi obszarami
chronionego krajobrazu oraz rezerwatami. Ponadto
na terenie powiatu leżajskiego znajduje się wiele
miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, szlaków
pieszych i rowerowych, zalewów i zbiorników wodnych. W leśnictwie Jelna udostępniono dla turystów ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą, w miejscu,
gdzie do niedawna zamieszkiwały bobry. Przez powiat leżajski przepływa rzeka San, która ma bardzo urozmaiconą linię brzegową oraz bogaty ekosystem.
Na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl można obejrzeć film promocyjny o powiecie, mapę interaktywną, a także udać się na wirtualny spacer.

Starostwo
Powiatowe
w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 45 00
fax. 17 240 45 09
powiat@starostwo.lezajsk.pl
www.starostwo.lezajsk.pl

POWIAT ŁAŃCUCKI
skład powiatu łańcuckiego wchodzą
miasto Łańcut i sześć gmin wiejskich:
Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia. Łańcut leży
w centralnej części województwa podkarpackiego,
około 17 km od Rzeszowa – stolicy Podkarpacia,
z którym skomunikowany jest linią kolejową, drogą międzynarodową E40, siecią dróg lokalnych oraz
budowaną autostradą A4. Do międzynarodowego
portu lotniczego Rzeszów-Jasionka jest około
15 km. Powiat zajmuje powierzchnię 451,84 km kw.
i zamieszkały jest przez 79 623 mieszkańców (dane
z GUS 31.12.2011). Gęstość zaludnienia: 176
mieszk./km kw.
Powiat łańcucki to pięknie położony zakątek
Podkarpacia. Cenne zabytki, walory kulturalne i klimat, przepyszna kuchnia regionalna oraz gościnni mieszkańcy sprawiają, że trudno stąd wyjechać.
Unikatowe wnętrza łańcuckiego pałacu na długo pozostają w pamięci, a trasy rowerowe, wiodące przez
malownicze tereny, pozwalają zapomnieć o troskach
i zmęczeniu.
Zarówno zwolennicy turystyki aktywnej, jak
i kulturowej znajdą tu coś dla siebie. To właśnie
w Łańcucie od ponad 50 lat odbywają się słynne
majowe Festiwale Muzyczne oraz Międzynarodowe Muzyczne Kursy Mistrzowskie. Kultywowane
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Uczestnicy Powiatowego Rajdu Rowerowego

są tu tradycje rękodzielnicze w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej oraz w Skansenie
w Markowej. Liczne zabytki umiejscowione na terenie całego powiatu, wytyczone trasy rowerowe
i piesze pozwalają na zaplanowanie atrakcyjnych wycieczek.
Samorząd powiatu łańcuckiego prowadzi
szkoły ponadgimnazjalne z ciekawą ofertą edukacyjną i dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. to gwarancja
wysokiej jakości usług medycznych w powiatowym
szpitalu, potwierdzona certyfikatami jakości. Dzięki zaradności władz samorządowych i pozyskanym
funduszom pomocowym powiat może pochwalić
się dobrą infrastrukturą komunalną. W trosce

o podnoszenie poziomu obsługi klientów Starostwo
Powiatowe w Łańcucie wdrożyło w 2013 roku system zarządzania jakością, potwierdzony Certyfikatem ISO 9001.

Starostwo
Powiatowe
w Łańcucie
ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut
tel. 17 225 70 00
fax 17 225 69 70
starosta@powiat-lancut.com.pl
www.powiat-lancut.com.pl
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POWIAT NIŻAŃSKI
owiat niżański leży w południowo-wschodniej Polsce, na północy województwa
podkarpackiego. Powierzchnia powiatu
wynosi 786 km kw. Administracyjnie podzielony jest na 7 gmin: trzy miejsko-wiejskie: Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów oraz cztery wiejskie: Jarocin, Jeżowe, Harasiuki i Krzeszów.
Teren powiatu porasta bogaty i piękny drzewostan Puszczy Solskiej, Puszczy Sandomierskiej i Lasów Janowskich. Obszary leśne zajmują
ponad 40 proc. powierzchni powiatu. Swoistego
uroku oraz atrakcyjności tym terenom dodaje obecność dużych rzek, jakimi są San i Tanew, oraz wielu małych rzeczek. Nieocenioną zaletą jest czyste
powietrze oraz klimat zbliżony do nadmorskiego.
Pierwsze ślady człowieka w powiecie niżańskim
pojawiły się w okresie paleolitu środkowego.
Świadczy o tym jedno z najstarszych znalezisk
w Polsce, jakim jest narzędzie krzemienne używane
przez człowieka neandertalskiego, odkryte w Jeżowem.
Pierwsze uprawnienia samorządowe powiat
otrzymał w 1857 roku. Stolicą powiatu zostało Nisko. Po zmianach administracyjnych Nisko ponownie
stało się stolicą powiatu od dnia 1 stycznia 1999
roku.
Powiat posiada dogodne położenie komunikacyjne. W Nisku krzyżują się dwie drogi krajowe:
Nr 19 relacji Lublin–Rzeszów oraz Nr 77 relacji Sandomierz–Przemyśl. Nisko przecina linia kolejowa Stalowa Wola–Przeworsk, a przez teren powiatu
przebiega odcinek linii kolejowej hutniczo-siarkowej.
Sieć szkół prowadzona przez powiat to pięć
szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalny ośrodek
szkolno-wychowawczy. Opiekę zdrowotną nad
mieszkańcami sprawuje Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ze Szpitalem Powiatowym oraz Przychodnią Specjalistyczną. W 2011 roku został oddany do użytku nowoczesny pawilon diagnostyczno-zabiegowy, w którym znajduje się m.in.: izba przyjęć, oddział intensywnej terapii, blok operacyjny z trzema nowoczesnymi salami operacyjnymi i salą wybudzeń,
dwa piętra łóżkowe. Do wykończenia budynku użyto nowoczesnych materiałów, a zastosowana kolorystyka w niczym nie przypomina dawnych surowych wnętrz szpitalnych.
Dzięki licznym zaletom wynikającym z położenia geograficznego oraz atutom lokalnej przyrody,
teren powiatu stwarza świetne warunki do rozwoju różnych form szeroko rozumianej turystyki
oraz agroturystyki. Dużą popularnością wśród fanów sportu cieszy się stok narciarski oraz park linowy w Krzeszowie. Przez powiat przebiega wiele ścieżek przyrodniczych i szlaków turystycznych,
m.in.: Szlak Architektury Drewnianej, szlak wodny „Błękitny San”, szlak rowerowy „Zaborszczyzny”. Obecność rzek i małych zbiorników wodnych
sprzyja wędkarstwu oraz uprawianiu turystyki wodnej. Rzeka Tanew posiada doskonałe warunki do
urządzania spływów kajakowych, zaś sztuczne zbior-
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Kajaki na Tanwi

Rajd rowerowy

Szpitalny pawilon diagnostyczno-zabiegowy
niki wodne w Jarocinie i Nisku stwarzają warunki do żeglowania. Nad zalewem w Podwolinie każdego roku organizowane są regaty, w których
uczestniczy wielu lokalnych żeglarzy.
W Krzeszowie Górnym utworzono skansen o nazwie „Zagroda Lasowiacka”, w którym zgromadzono zabytki budownictwa ludowego oraz sprzęt używany przed laty przez lasowiackich gospodarzy.
Lasy Janowskie, które swoim zasięgiem obejmują gminy Jarocin i Harasiuki, są prawdziwym rajem dla grzybiarzy, jagodziarzy i borówkarzy. Dużą
część gminy Jeżowe stanowi obszar ochrony przyrody Natura 2000, na którym występuje m.in. zagrożony gatunek ptaka – kraska zwyczajna.

Do najciekawszych elementów składających się
na atrakcyjność powiatu pod względem dziedzictwa kulturowego należy między innymi fakt występowania na tych terenach śladów obecnej tu
niegdyś barwnej kultury lasowiackiej, tak zwanych
ginących zawodów, oraz licznych zabytków. Nie tylko w regionie, ale w całej Polsce znane jest Rudnickie Zagłębie Wikliniarskie. Sztuka wyplatania koszy, koszyków i galanterii oraz mebli przechodzi tutaj z ojca na syna. Wyroby z wikliny cieszą się coraz większym powodzeniem w kraju i na świecie.
Ponadto na terenie powiatu niezwykle żywe są tradycje związane z flisactwem, kultywowane głównie w Ulanowie, nazywanym niegdyś „Małym
Gdańskiem”.

Starostwo
Powiatowe
w Nisku
Plac Wolności 2
37-400 Nisko
tel./fax 15 841 27 00
tel./fax 15 841 26 07
poczta@powiat-nisko.pl
www.powiat-nisko.pl
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIATY:
powiat augustowski
powiat białostocki
powiat bielski
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

Franciszek Wiśniewski
– przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa
Podlaskiego, starosta augustowski
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– W okresie piętnastu lat powiaty na trwałe wpisały się w strukturę polskiego ustroju. Każdy z samorządów
stara się jak najskuteczniej realizować swoje zadania, wiedząc, że w ten sposób mamy wpływ na rozwój naszego otoczenia, na kształtowanie małych ojczyzn, w których mieszkamy i pracujemy.
Jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego bardzo wysoko oceniam aktywność i skuteczność podlaskich powiatów w sięganiu po fundusze zewnętrzne umożliwiające realizację ważnych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć i inwestycji. Nauczyliśmy się zaradności i gospodarności, bowiem
środki finansowe, jakie pozostają w naszej dyspozycji, są wysoce niewystarczające. Podejmujemy działania
na wielu płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Z powodzeniem realizujemy działania w zakresie m.in. rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, edukacji, ochrony zdrowia, poprawy jakości obsługi mieszkańców oraz w wielu innych dziedzinach.
Z jednej strony rywalizujemy ze sobą, z drugiej zaś nawiązujemy współpracuję, powołujemy stowarzyszenia i związki, wspólnie realizujemy projekty, korzystamy z dobrych praktyk stosowanych przez inne samorządy.
Wszystkie te zadania podejmujemy z myślą o naszych mieszkańcach.
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POWIAT AUGUSTOWSKI
owiat augustowski, położony w północnowschodniej części województwa podlaskiego, zajmuje powierzchnię 1658 km kw.,
a zamieszkuje w nim ok. 60 tys. osób.
Wspólnotę samorządową powiatu tworzą mieszkańcy miasta Augustowa, gminy miejsko-wiejskiej
Lipsk oraz pięciu gmin wiejskich: Augustowa, Bargłowa Kościelnego, Nowinki, Płaskiej i Sztabina.
Powiat augustowski – z pięknymi krajobrazami,
wspaniałą przyrodą, czystym powietrzem, Kanałem Augustowskim, malowniczymi rzekami i jeziorami – należy do najpiękniejszych regionów kraju.
W okresie międzywojennym Augustów był dla ówczesnych elit „letnim salonem stolicy”, obecnie jest
miastem uzdrowiskiem uznawanym za turystyczną stolicę województwa i jednym z najważniejszych
ośrodków turystycznych Polski.
Minione 15 lat działalności samorządu powiatowego dobrze wykorzystano z pożytkiem dla
mieszkańców. Pod względem wysokości pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
oraz wydatków na zadania powiatowe rekordowo
dobra w historii powiatu augustowskiego była kadencja 2006–2010. Wartość wykonanych w tym
okresie inwestycji i remontów oraz zadań nieinwestycyjnych skierowanych do młodzieży, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych wyniosła ponad
93 mln zł. Prawie 63 mln zł, czyli około 2/3 wartości wszystkich zadań, stanowiły środki zewnętrzne.
Profesjonalna i skuteczna realizacja zadań, właściwe gospodarowanie finansami oraz pozyskanie
środków zewnętrznych umożliwiły realizację wielu inwestycji priorytetowych dla społeczności lokalnej, głównie w zakresie infrastruktury drogowej, oświaty oraz służby zdrowia i opieki społecznej. Mając na uwadze harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy powiatu, warunki komunikacyjne i bezpieczeństwo użytkowników przebudowano drogi
ważne dla ruchu lokalnego lub prowadzące do miejsc
atrakcyjnych turystycznie, które wspólnie z samorządami lokalnymi zostały wytypowane jako priorytetowe. W trosce o poprawę warunków nauczania wyremontowano powiatowe szkoły i placówki oświatowe, wyposażając je w profesjonalny sprzęt dydaktyczny. Powstały nowoczesne
pracownie, w tym komputerowe, do nauki języków
obcych i praktycznej nauki zawodu, w których
uczniowie mają do dyspozycji najnowszej generacji urządzenia, m.in. obrabiarki cyfrowe. Wybudowano i zmodernizowano obiekty sportowe, z których korzystają nie tylko uczniowie, lecz także sportowcy i turyści odwiedzający Ziemię Augustowską.
Dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych
zakupiono też nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby szpitala oraz wykonano termomodernizację szpitalnych budynków.
Działalność powiatu od lat jest wysoko oceniana przez ekspertów zewnętrznych. W rankingu „Wykorzystanie środków unijnych przez samorządy w latach 2007–2011” opublikowanym na
łamach ,,Wspólnoty” w 2012 roku powiat augu-
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Siedziba Starostwa Powiatowego w Augustowie

Certfikat „Samorządowy Lider Edukacji”

stowski zajął na tle innych powiatów wysokie
9. miejsce w kraju i 1. miejsce w województwie podlaskim jako jedna z najbardziej aktywnych i gospodarnych JST w kraju w zakresie pozyskiwania
środków unijnych. Od 2005 roku powiat systematycznie zdobywa tytuł laureata w rankingu opracowywanym przez Związek Powiatów Polskich.
W 2007 i 2008 roku pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego zajęli 1. miejsce w województwie podlaskim w ogólnopolskim konkursie „Samorząd na 6”. Rok 2009
przyniósł 2. miejsce w konkursie „Samorządowy
Lider Zarządzania 2009 – Usługi Społeczne” w dziedzinie oświaty, a 2012 rok – tytuł „Samorządowy Lider Edukacji”. Powiat augustowski zdobywa
laury również w innych dziedzinach. Przykładem
może być trzykrotne zwycięstwo reprezentacji powiatu w Olimpiadzie Samorządowej Województwa
Podlaskiego w 2007, 2010 i 2012 roku.
Powiat doskonali pracę wykonywaną na rzecz
mieszkańców, czego wyrazem jest wprowadzenie
w 2004 roku i utrzymywanie systemu zarządzania jakością przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, a od 2005 roku przez Augustowskie Centrum Edukacyjne.

Starostwo
Powiatowe
w Augustowie

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie

ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
tel. 87 643 96 50
fax 87 643 96 95
powiat.augustowski@home.pl
www.augustowski.home.pl
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POWIAT
AUGUSTOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Augustowie

POWIAT
BIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim

ul. Borsucza 2
15-569 Białystok

ul. Adama Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

www.augustowski.home.pl

www.powiatbialostocki.pl

www.powiatbielski.pl

Starostwo Powiatowe
w Grajewie

POWIAT
HAJNOWSKI

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

www.starostwograjewo.pl

www.powiat.hajnowka.pl

www.powiatkolno.home.pl

POWIAT
ŁOMŻYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Łomży

POWIAT
MONIECKI

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

www.powiatlomzynski.pl

www.monki.pl

www.powiat.sejny.pl

POWIAT
SIEMIATYCKI

Starostwo Powiatowe
w Siemiatyczach

POWIAT
WYSOKOMAZOWIECKI
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Starostwo Powiatowe
w Białymstoku

ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

POWIAT
GRAJEWSKI

ŁOMŻA

POWIAT
BIAŁOSTOCKI

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

www.siemiatycze.pl

www.sokolka-powiat.pl

www.powiat.suwalski.pl

Starostwo Powiatowe
w Wysokiem Maz.

POWIAT
ZAMBROWSKI

Starostwo Powiatowe
w Zambrowie

BIAŁYSTOK

Urząd Miejski
w Białymstoku

ul. Ludowa 15A
18-200 Wysokie Maz.

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

www.wysokomazowiecki.pl

www.powiatzambrowski.com

www.bialystok.pl

Urząd Miejski
w Łomży

SUWAŁKI

Urząd Miasta
w Suwałkach

Stary Rynek 14
18-400 Łomża

ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

www.lomza.pl

www.um.suwalki.pl

www.magazynvip.pl
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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. Na terenie powiatu są dwa miasta i sześć gmin wiejskich.
Na powierzchni 1385 km kw. zamieszkuje około
58 tys. osób.
Bogata i złożona historia tej ziemi oraz jej piękno widoczne są w rozległych krajobrazach prastarej
doliny Narwi, rozległych kompleksach leśnych
oraz nostalgicznych pejzażach z mnóstwem przydrożnych kapliczek i krzyży, co czyni powiat bielski miejscem bardzo atrakcyjnym pod względem
przyrodniczo-turystycznym. Dodatkowym atutem przyciągającym turystów jest bogate dziedzictwo kulturowe i religijne, znajdujące swój wyraz w różnorodności obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów, którym towarzyszy niezwykła tutejsza gościnność. Zainteresowaniem turystów cieszą się liczne imprezy cykliczne, które prezentują bogactwo kulturowe powiatu bielskiego.
Nieodłącznym elementem tradycyjnej kultury ludowej jest regionalna kuchnia, dostępna w wielu gospodarstwach agroturystycznych znajdujących się na terenie powiatu bielskiego. Turyści mogą tu skosztować własnoręcznie upieczonego chleba, kiszki czy babki ziemniaczanej.
Władze powiatu podejmują szereg działań
mających na celu wspieranie i unowocześnianie
ośrodków kształcenia. Sieć szkół ponadgimnazjalnych została wyposażona w nowoczesny
sprzęt multimedialny i informatyczny; stworzono również boiska i miejsca rekreacji dla dzieci
i młodzieży. Polityka oświatowa ukierunkowana
jest na zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami z terenu powiatu bielskiego. Nauczanie zogniskowane jest wokół zawodów i profesji, na które jest i będzie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, co w konsekwencji umożliwi zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów.
Działania samorządu koncentrują się także
wokół poprawy infrastruktury drogowej. Środki na
te inwestycje pozyskiwane są zarówno z funduszy
unijnych, jak i z programów krajowych. Ponadto,
samorząd angażuje się w ochronę i promocję zdrowia oraz opiekę nad ludźmi starszymi. W minionym
dziesięcioleciu, w celu poprawy standardu oferowanych usług medycznych, zakupiono nowoczesny
sprzęt diagnostyczny, zatrudniono profesjonalną
kadrę medyczną. Poddano także modernizacji budynki bielskiego szpitala.
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 miej-
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Sławomir Jerzy Snarski – starosta bielski

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

scem do prowadzenia działalności gospodarczej. Na
terenie powiatu funkcjonuje wiele przedsiębiorstw
z branży usługowej, handlowej, produkcyjnej i przetwórczej.
Od lat powiat bielski zajmuje czołowe miejsca
w rankingach inwestycyjnych, klasyfikowany jest
również w czołówce prowadzonego przez Związek
Powiatów Polskich Rankingu Powiatów. Jest to
dowód na to, iż władze samorządowe w sposób
konsekwentny dążą do maksymalnego podnoszenia jakości świadczonych usług, wspierają wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego i informatycznego oraz angażują się we wszelkie możliwe formy aktywno-

ści, co ma służyć promocji powiatu – jako miejsca otwartego i przyjaznego mieszkańcom, inwestorom i turystom.

Starostwo
Powiatowe
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 26 16
fax 85 833 26 12
starostwo@powiatbielski.pl
www.powiatbielski.pl
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POWIAT GRAJEWSKI

Pfleiderer Grajewo SA
owiat grajewski – położony w północnozachodniej części województwa podlaskiego na terenie Zielonych Płuc Polski
– to piękny i gościnny region, usytuowany w pobliżu granic Polski z Rosją, Litwą i Białorusią. 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. Stolicą powiatu jest miasto Grajewo, które stanowi główny ośrodek przemysłowy powiatu. W Grajewie swoją siedzibę ma
,,Mlekpol” – jedna z największych w kraju spółdzielni
mleczarskich oraz Pﬂeiderer SA – ﬁrma specjalizująca się w produkcji materiałów na bazie drewna, stosowanych w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie.
Rozwojowi typowo rolniczego powiatu sprzyja dogodne położenie. Przez ziemię grajewską wiodą dwa ważne korytarze 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.
Czynione przez władze samorządowe starania zmierzające do ściągnięcia do powiatu inwestorów przynoszą dobre efekty. W Grajewie trwają prace współfinansowane z dotacji RPO WP
2007–2013 polegające na uzbrojeniu prawie
10 ha terenów pod przyszłe inwestycje. Dotację
na przygotowanie 12 ha terenów inwestycyjnych
otrzymała również gmina Szczuczyn. W pozyskiwanie środków zewnętrznych angażują się różne jednostki organizacyjne powiatu. Dzięki tym
środkom udało się m.in. wybudować 3 kompleksy boisk sportowych ,,Orlik”, wyremontować i wyposażyć pracownie praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół w Wojewodzinie, wykonać termomodernizację Zespołu Szkół w Niećkowie oraz
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, zmodernizować
mosty i sieć dróg powiatowych, a także zaktywizować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Paletę powiatowych inicjatyw uzupełniają
inwestycje w zakup nowoczesnego sprzętu,
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Chochoły Dożynkowe

Kościół w Szczuczynie
choćby na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie czy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
W powiecie grajewskim można odnaleźć
wszystko to, 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. 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 dla sprowadzonych przez niego Ojców Pija-

rów. We wsi Niedźwiadna znajduje się późnogotycki
kościół wzniesiony około połowy XVI wieku, który
jest najstarszym zabytkiem w powiecie. Wartymi
zobaczenia zabytkami architektury sakralnej, są
również kościoły w Rajgrodzie, Wąsoszu, Grajewie,
Kramarzewie, Białaszewie i Słuczu.
Wielkim bogactwem powiatu jest środowisko
przyrodnicze, które swoją różnorodnością i pięknem przesądza o jego atrakcyjności turystycznej.
Występują tu łąki, torfowiska, bagna dolnego biegu Jegrzni i Ełku, dorodne lasy, malownicze i czyste jeziora: Rajgrodzkie, Dreństwo, Toczyłowskie
oraz Mierucie. Część powiatu grajewskiego położona jest w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Unikalne w skali europejskiej obszary bagienno-torfowe są naturalną
ostoją łosia. Bogaty jest również świat ptaków,
w tym występowanie wielu osobliwych gatunków
w skali kraju i Europy. Cennym obiektem przyrodniczym powiatu grajewskiego jest jezioro Brajmura (Grajwy). Otacza je rozległa strefa szuwaru trzcinowego. Jest ono jednym z dwóch miejsc
(obok jeziora Tajno) w środkowym basenie Biebrzy,
gdzie mają swoje perzowiska ptaki kaczkowate.
Powiat grajewski oferuje wiele atrakcyjnych
form spędzania wolnego czasu dzięki terenom Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obecności jezior, które posiadają bogatą linię brzegową i tworzą wraz z łączącymi je rzekami malownicze szlaki turystyczne. Gościnna ziemia grajewska oferuje doskonałe warunki do: wycieczek rowerowych,
uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa czy wędkarstwa.

Starostwo
Powiatowe
w Grajewie
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
tel. 86 273 84 63
fax 86 273 84 63
starostwograjewo@poczta.onet.pl
www.starostwograjewo.pl
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POWIAT MONIECKI
owiat moniecki leży w centralnej części województwa podlaskiego. W skład powiatu
wchodzą trzy gminy miejsko-wiejskie: Goniądz, Knyszyn, Mońki i cztery gminy
wiejskie: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne.
Powiat moniecki zamieszkuje około 42 tys. osób,
a powierzchnia obejmuje obszar 138 259 ha. Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się w Mońkach.
Powiat moniecki położony jest wśród bardzo
cennych przyrodniczo i ekologicznie obszarów. Od
zachodu znaczne połacie powiatu obejmuje Biebrzański Park Narodowy, część wschodnia wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, krańce południowe stanowią natomiast fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” i stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku Narodowego. Teren powiatu
zachwyca oryginalną formą i niepowtarzalną
strukturą, przyciąga nie tylko biologów i badaczy,
ale również turystów chcących nacieszyć oko żyjącym na wolności bobrem, łosiem, wilkiem czy batalionem.
Piękna przyroda to nie jedyne atuty powiatu, region słynie również z tradycyjnej kuchni regionalnej. Pyszne przysmaki z ziemniaków są wizytówką powiatu monieckiego. Największą popularnością cieszą się babka i kiszka ziemniaczana oraz
kartacze. Jedyne w swoim rodzaju potrawy kulinarne według lokalnych przepisów potrafią zainspirować i właśnie tu znakomity mistrz kuchni
Karol Okrasa przygotował program kulinarny
„Ziemniak – Król Podlasia”. Aby „ziemniaczana”
tradycja była kontynuowana Starostwo Powiatowe
w Mońkach organizuje Święto Ziemniaka, na
które zaprasza turystów i mieszkańców regionu.
Oprócz ziemniaczanych pyszności regionalnej
kuchni dominują potrawy z dziczyzny, ryb z Biebrzy, a także wędliny, pierogi i ciasta. Atutem tradycyjnej żywności jest jej ekologiczne pochodzenie i tradycyjny sposób wytwarzania. W powiecie monieckim spróbować można także wyśmienitych nalewek o smakach owoców leśnych i ziół
zbieranych w biebrzańskich lasach. Mają oryginalny,
niepowtarzalny smak oraz właściwości lecznicze
i odmładzające.
Unikatowe walory przyrodnicze sprawiają, że
wypoczynek oferowany w powiecie monieckim może
zmienić się w prawdziwą przygodę – rodem z Amazonii. Podczas wyprawy na bagna można zobaczyć
łosia, godowe walki bataliona czy odnaleźć trop wilka. Poza tym powiat zaprasza na wyprawy przez
najbardziej spektakularne zakątki bagien, podczas
których można przekonać się jak i kogo wciąga bagno. Osobom mniej odważnym polecane są spływy kajakami, tratwą, spacery kładkami czy podglądanie zwierząt z wież widokowych.
Rozpatrując przeszłość regionu, jego położenie na styku Mazowsza i Podlasia, Rada Powiatu
w Mońkach 11 listopada 2011 roku ustanowiła
symbole powiatu monieckiego. Wybrano dwa
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Meandrująca rzeka Biebrza

Bagienny charakter powiatu upodobały sobie łosie
przedmioty heraldyczne symbolizujące styk dwóch
regionów, z podziałem pola tarczy charakterystycznym dla herbu województwa podlaskiego z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W części prawej umieszczono książęcego Orła Białego (mazowieckiego). Po lewej stronie umieszczono srebrny wizerunek łosia o złotych rogach i racicach. Wybór łosia jest konsekwencją dotychczasowej symboliki występującej na terenie obecnego powiatu.
Łoś królujący na tych obszarach symbolizuje królewskie zwierzę, jak i podkreśla bagienny charakter powiatu.
– Serdecznie zapraszam do powiatu monieckiego – krainy największych w Europie Środkowej
bagien, lasów, czystego powietrza i unikatowej przyrody. Do gospodarnych i życzliwych ludzi, kultywujących tradycje ludowe, regionalne zwyczaje,
a jednocześnie dbających o rozwój i nowoczesność.
Proponujemy zapoznanie się z piękną przyrodą, zabytkami kultury oraz historią wsi i miasteczek naszego powiatu – mówi Joanna Kulikowska, starosta
moniecki.

Fot. PIOTR TAŁAŁAJ

Przysmaki z ziemniaków są wizytówką
powiatu monieckiego

Starostwo
Powiatowe
w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00
fax 85 727 88 30
starostwo@monki.pl
www.monki.pl
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POWIAT SOKÓLSKI
owiat sokólski położony jest w północnej
części Niziny Podlaskiej, w obszarze Zielonych Płuc Polski, przy granicy z Republiką
Białoruś.
Na terenie powiatu znajduje się wiele miejsc
wartych zwiedzenia. Od 2009 roku historia Sokółki
związana jest z wydarzeniem eucharystycznym,
o którym usłyszał cały świat. „Cud w Sokółce” wydarzył się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. W trakcie udzielania komunii świętej jednemu z kapłanów wypadł konsekrowany komunikant, który umieszczono w specjalnym naczyniu liturgicznym. Po pewnym czasie na komunikancie pojawił się fragment tkanki mięśnia sercowego. Od
2011 roku przemieniona hostia wystawiona jest
w bocznej kaplicy kościoła, a miasto powoli staje
się centrum pielgrzymkowym.
Z kościołem św. Antoniego związany jest
również nowo powstały Szlak Plenerów Filmowych,
mający utrwalić miejsca, w których kręcony był cykl
filmów Jacka Bromskiego „U Pana Boga za piecem”,
„U Pana Boga w ogródku” oraz „U Pana Boga za
miedzą”. Szlak przebiega przez atrakcyjny krajobrazowo teren Wzgórz Sokolskich. Najbardziej charakterystycznymi miejscami szlaku są kościół
pw. św. Antoniego i zabudowania przykościelne
w Sokółce.
Kolejnym ciekawym miejscem na terenie powiatu jest miasto Krynki. Na szczególną uwagę zasługuje rynek, który ma kształt sześcioboku i promieniście wychodzi z niego dwanaście ulic. W Europie podobny układ ma tylko Paryż.
Zwiedzając powiat sokólski nie można zapomnieć
o Suchowoli, skąd pochodzi bł. ks. Jerzy Popiełuszko.
W Okopach, niedaleko Suchowoli, znajduje się dom
rodzinny ks. Jerzego. W kościele pw. św. Piotra
i Pawła z roku 1885 znajdują się relikwie bł. ks. Jerzego, a na rynku stoi pomnik ku jego czci, nad którym wznosi się konstrukcja znana jako łuk papieski. Jest to pamiątka z ołtarza polowego na białostockich Krywlanach, gdzie w roku 1991 mszę odprawił papież Jan Paweł II. Suchowola znana jest
również jako geograficzny środek Europy, który oznaczono na rynku pamiątkowym głazem. W roku 1775
wyznaczył go Szymon Antoni Sobiekrajski, nadworny
kartograf i astrolog Stanisława Augusta.
W północnej części powiatu znajduje się szlak
„Linia Mołotowa”. Jest to pas radzieckich umocnień granicznych zbudowany w latach 1940–1941
przez Związek Radziecki do obrony przed III Rzeszą. Trasa rozpoczyna się w rejonie przygranicznym, w pobliżu wsi Markowcy, obecnie teren Republiki Białorusi. Na trasie znajdują się liczne schrony, część z nich położona jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Powiat sokólski to obszar, na którym występują wpływy różnych kultur i tradycji. Ślady osadnictwa tatarskiego to dwa najstarsze ośrodki muzułmańskie w Polsce – w Bohonikach i Kruszynianach – gdzie znajdują się zabytkowe meczety
i mizary. Na terenie powiatu zamieszkują wyznawcy
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Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

Borówka amerykańska

Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszko

katolicyzmu, prawosławia i islamu, dawniej również judaizmu. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny i tranzytowy w kierunku przejść granicznych z Litwą i Białorusią przebudowano drogi powiatowe wzdłuż granicy państwa.
Przemysł na terenie powiatu rozwija się
głównie w oparciu o miejscowe surowce: drewno, kruszywo i płody rolne. Największymi zakładami
na terenie powiatu są: Metal-Fach, Sokółka Okna
i Drzwi SA, Somlek Sokółka, Spółdzielnia Producentów Drobiu „Eko-Gril”, Farmer Sp. z o.o., Eskimos SA, Zakład Wyrobów Gumowych „Genes”,
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „Krynka”.
Występują tu też liczne zakłady wytwarzające półfabrykaty i wyroby z drewna.
Znaczna część obszaru powiatu to tereny służące do produkcji rolnej. Rozwojowi rolnictwa
sprzyja dobry stan środowiska naturalnego oraz
tradycyjna kultura rolna w wielu gospodarstwach. Obszary ziemi sokólskiej są bardzo dobrym
miejscem do wytwarzania ekologicznej żywności.

We wsi Białousy, w rodzinnym Gospodarstwie
Ogrodniczym Wilczewskich, na 1400 ha ziemi uprawiana jest borówka amerykańska oraz hodowane są jelenie.
Ze względu na dobre połączenie komunikacyjne,
położenie w bezpośrednim sąsiedztwie największego
przejścia na wschodniej granicy UE oraz walory
przyrodnicze, powiat sokólski jest miejscem przyjaznym do osiedlania się, rozwoju przedsiębiorczości
i turystyki.

Starostwo
Powiatowe
w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 11
fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
www.sokolka-powiat.pl
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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

Janina Kwiecień – przewodnicząca
Konwentu Powiatów Województwa
Pomorskiego, starosta kartuski

powiat nowodworski
powiat pucki
powiat słupski
powiat starogardzki
powiat sztumski
powiat tczewski
powiat wejherowski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Gdańsk
Gdynia
Słupsk
Sopot

– Piętnastoletni dorobek samorządów województwa pomorskiego oceniam jako bardzo bogaty. W tym
czasie nastąpiło wiele pozytywnych zmian zarówno w sektorze społecznym, jak i gospodarczym. Dzięki
ogromnej aktywności wszystkie samorządy skutecznie pozyskiwały środki unijne, które miały istotny wpływ
na rozwój infrastruktury drogowej, poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa i wzrost inwestycji
oświatowych. Zrealizowano także szereg zadań, które w rezultacie polepszyły sytuację osób niepełnosprawnych.
Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki działaniom samorządów powiatowych, nastąpiła restrukturyzacja
szpitali – wiele z nich zostało przekształconych w spółki. Ponadto, pomorskie samorządy w miarę możliwości
wspierają działania kształtujące atrakcyjność turystyczną regionu, która zachęca do przyjazdu nowych gości
z kraju i zagranicy. Duże wydarzenia kulturalne i sportowe są również magnesem przyciągającym turystów.
Warto podkreślić, jak ważna dla rozwoju lokalnych społeczności jest dobra współpraca pomiędzy samorządami
a organizacjami pozarządowymi. Aktywność mieszkańców jest największą wartością naszego regionu.
W ostatnich latach samorządy borykają się z niedofinansowaniem oraz niedoszacowaniem dotacji na
zlecane im zadania. Niemniej jednak dzięki współpracy przy realizacji wspólnych projektów udowodniły,
że potrafią skutecznie funkcjonować, rozwiązując najistotniejsze sprawy i problemy swoich mieszkańców.
Efektywna współpraca jest kluczem naszego sukcesu!
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POWIAT
BYTOWSKI

POWIAT
GDAŃSKI

POWIAT
KWIDZYŃSKI

POWIAT
NOWODWORSKI

POWIAT
STAROGARDZKI

POWIAT
WEJHEROWSKI

SŁUPSK

Starostwo Powiatowe
w Bytowie

POWIAT
CZŁUCHOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Człuchowie

ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

www.powiatbytowski.pl

www.powiat.chojnice.pl

www.starostwo.czluchow.org.pl

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

www.powiat-gdanski.pl

www.kartuskipowiat.com.pl

www.powiat.koscierzyna.pl

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

www.powiatkwidzynski.pl

www.powiat-lebork.com

www.powiat.malbork.pl

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

POWIAT
PUCKI

Starostwo Powiatowe
w Pucku

POWIAT
SŁUPSKI

Starostwo Powiatowe
w Słupsku

ul. Gen. W. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk

www.nowydworgdanski.pl

www.starostwo.puck.pl

www.powiat.slupsk.pl

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. Piaskowa 2
83-110 Tczew

www.powiatstarogard.pl

www.powiatsztumski.pl

www.powiat.tczew.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie

GDAŃSK

Urząd Miasta
w Gdańsku

GDYNIA

Urząd Miasta
w Gdyni

ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Al. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

www.powiat.wejherowo.pl

www.gdansk.pl

www.gdynia.pl

Urząd Miasta
w Słupsku

www.um.slupsk.pl

Urząd Miasta
w Sopocie
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
www.sopot.pl

82

Starostwo Powiatowe
w Chojnicach

ul. Domańskiego 2
77-100 Bytów

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

SOPOT

POWIAT
CHOJNICKI
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POWIAT SŁUPSKI

Słowiński Park Narodowy
owiat słupski położony jest w środkowej
części Pobrzeża Bałtyckiego i jest największym powiatem w województwie pomorskim. Administracyjnie podzielony jest
na osiem gmin wiejskich: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk,
Smołdzino i Ustka, jedną miejsko-wiejską – Kępice i miasto Ustka.
Turystycznie niezwykle atrakcyjny dzięki malowniczym krajobrazom, różnorodności przyrody
i licznym zabytkom. Szerokie, czyste plaże, szum
morskich fal, liczne rzeki i jeziora oraz tajemnicze
lasy zachęcają do uprawiania turystyki aktywnej
lub wypoczynku.
Imprezy kulturalne i sportowe przyciągają rzesze amatorów dobrej zabawy. Do najważniejszych
z nich należą: Powiatowe Święto Plonów, Słupskie
Pokopki oraz festyny i pikniki organizowane przez
gminy powiatu słupskiego. Na imprezach tych można poznać gościnność mieszkańców ziemi słupskiej
i skosztować regionalnych specjałów.
Największym atutem powiatu słupskiego jest
dostęp do Bałtyku. Piękne plaże i klify w Ustce, Rowach, Orzechowie, Dębinie, Poddąbiu czy Czołpinie tworzą niepowtarzalny klimat. W Ustce, która ma również status uzdrowiska, organizowane
są wycieczki po morzu oraz połowy dorszy z kutrów. Latem w miejscowościach nadmorskich odbywa się wiele ciekawych imprez – m.in. Festiwal
Sztucznych Ogni w Ustce oraz Ogólnopolski Zjazd
Maskotek w Rowach. Będąc nad morzem, warto
też odwiedzić latarnie morskie w Ustce i Czołpinie.
Dużym powodzeniem wśród kajakarzy cieszą
się spływy Szlakiem Najstarszych Elektrowni
Wodnych w Europie i Papieskim Szlakiem Kajakowym Słupią. W całym powiecie wyznaczonych jest
też wiele szlaków dla cyklistów i amatorów wędrówek pieszych. Najpopularniejsze z nich to: Międzynarodowy Szlak Rowerowy wokół Bałtyku R-10,
biegnący po niemieckich nasypach Szlak Zwiniętych
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Swołowo

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Torów i szlak wokół Słupska – Pierścień Gryfitów.
Większość szlaków i ścieżek edukacyjnych biegnie
przez Słowiński Park Narodowy objęty programem
UNESCO MAB „Człowiek i Biosfera”. Na jego terenie znajdują się ruchome wydmy – jedne z nielicznych w Europie.
Niewątpliwą atrakcją powiatu słupskiego jest
„Kraina w Kratę”, wyróżniająca się charakterystycznym budownictwem szachulcowym. Swołowo, które uznane zostało Europejską Wsią Dziedzictwa Kulturowego, nazywane jest jej stolicą.
Prężnie działa Muzeum Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie, określane mianem najnowocześniejszego muzeum skansenowskiego w kraju. Innym niezwykłym miejscem jest Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach, prezentujące tradycje i kulturę Słowińców. Na terenie obu obiektów odbywają się liczne imprezy folklorystyczne, jak np. „Czarne Wesele”, „Festyn Dziecięcy”, „Gęsina w Zagrodzie”
czy „Babie Lato”.
Warto odwiedzić Dolinę Charlotty w Strzelinku
– piękny i uroczy kompleks turystyczny położony
nad Jeziorem Zamełowskim. Dolina znana jest
w kraju i za granicą głównie z organizacji Festiwalu
Legend Rocka. Na jej terenie znajdują się: pensjonat
i hotel, stadnina koni, amfiteatr, Ogród Zoologiczny,
park linowy, a także Wioska Mongolska.

Niepowtarzalny klimat ziemi słupskiej zapewniają liczne pałace i dwory, które zachwycają nie
tylko koneserów sztuki. Jednym z atrakcyjniejszych
jest pałac z XVII wieku w Warcinie, położonym niedaleko Kępic. Był on kiedyś ulubioną rezydencją niemieckiego kanclerza Otto von Bismarcka. W zrekonstruowanej obok pałacu wozowni funkcjonuje
Centrum Edukacji Regionalnej. Inne okazałe pałace podziwiać można w Damnicy, Cecenowie, Poganicach i Główczycach. Na uwagę zasługują
również dwory w Swochowie, Sierakowie Słupskim
czy Borzęcinie oraz ponad sześćdziesiąt zabytkowych obiektów sakralnych. Drewniane kościoły
o konstrukcji szkieletowej spotkać można w Kuleszewie i Objeździe. Zaś najstarszy murowany kościół znajduje się w Budowie.

Starostwo
Powiatowe
w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel. 59 841 85 00
fax 59 842 71 11
starostwo@powiat.slupsk.pl
www.powiat.slupsk.pl

Plaża w Lubiatowie

Powiat wejherowski znajduje się w północnej części województwa pomorskiego.
Jest to największy pod względem liczby ludności powiat ziemski w województwie.
Jeziora, dzikie morskie plaże, wzgórza morenowe, kręte potoki, bujne lasy i zielone
łąki to skarby Północnych Kaszub. Pośród tak pięknych okoliczności przyrody jest
miejsce na wielkie dzieła człowieka. Do takich zakątków każdy chętnie wraca.
Na wyjątkowość tej części regionu składają się też zabytki architektury: Kalwaria
Wejherowska, kościoły, pałace, dworki i kompleksy parkowe. Samorząd powiatu ma
swój cenny udział w przywracaniu ich do dawnej świetności. Znajdziemy tu również
obiekty unikalne, których próżno szukać gdzie indziej, jak największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa, kompleks turystyczny „Kaszubskie Oko”, czy największa polska kaktusiarnia.
Poznawanie naszego powiatu ułatwiają szlaki piesze, rowerowe, konne,
nordic walking, wypożyczalnie kajaków, a także bardzo dobra komunikacja oraz rozbudowana baza turystyczna.
Walory przyrodnicze Ziemi Wejherowskiej wykorzystano w przekształceniu dotychczasowych gospodarstw rolnych w gospodarstwa agroturystyczne, które oferują wypoczynek na łonie natury, możliwość
uczestniczenia w pracach gospodarskich, jak również zdrowe wyżywienie.
Ta ziemia to ważna część Kaszub. Zamieszkują ją ludzie gościnni,
uczynni i przywiązani do swojej tradycji. Kultura kaszubska jest tu ciągle żywa i zauważalna w życiu codziennym.
Zachęcamy do przyjazdu i do odkrywania wszystkich wspaniałości PółMuzeum Piśmiennictwa i Muzyki
nocnych Kaszub.

Kalwaria Wejherowska

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Zespół Kaszëbskô Rodzëzna z Lini
Skansen Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 00, fax 58 572 94 02, starostwo@powiat.wejherowo.pl
www.powiat.wejherowo.pl

Latarnia morska Stilo

15 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

POWIAT TCZEWSKI
owiat tczewski położony jest w południowowschodniej części województwa pomorskiego. Jego powierzchnia wynosi 697 km
kw., a zamieszkuje go 118 551 osób. Administracyjnie powiat tczewski tworzą trzy gminy wiejskie: Subkowy, Tczew, Morzeszczyn, dwie gminy miejsko-wiejskie: Gniew i Pelplin oraz miasto Tczew. Przez
teren powiatu tczewskiego przebiegają drogi międzynarodowe łączące Trójmiasto z resztą kraju, a także magistrala kolejowa umożliwiająca transport pomiędzy Pomorzem a Górnym Śląskiem.
Północna część powiatu obejmuje niewielki
fragment Żuław Wiślanych, natomiast południowe
krańce wyznaczają kompleksy leśne znajdujące się
w okolicach Swarożyna i Opalenia. Do pereł przyrodniczych należy zaliczyć nadwiślańskie skarpy oraz
obszary rezerwatów przyrody Wiosło Duże i Wiosło Małe.
Wspaniałą wizytówką jest pocysterska bazylika katedralna w Pelplinie, Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego w Piasecznie oraz Zamek Krzyżacki
w Gniewie, którego średniowieczne mury stanowią wspaniałą scenografię do licznych imprez i inscenizacji historycznych. Jedną z cenniejszych
atrakcji powiatu i całego Pomorza jest zabytkowy
most przez Wisłę w Tczewie. Aktualnie trwają konsultacje pomiędzy rządem a lokalnymi samorząda-
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Zabytkowy Most Tczewski
mi nad projektem porozumienia w sprawie gruntownej przebudowy całego mostu. Obecnie odrestaurowane zostały już cztery zabytkowe wieżyczki.
W ramach podniesienia poziomu świadczonych
usług medycznych przekształcono Zespół Opieki
Zdrowotnej w Tczewie w Szpitale Tczewskie SA, które dysponują nowoczesnym sprzętem umożliwiającym prowadzenie specjalistycznych badań. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w sąsiedztwie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie powstał profesjonalny kompleks rehabilitacyjny Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast inwestycją priorytetową samorządu w ostatnich latach była budowa

Fot. ADAM BRUCKI

nowych boisk wielofunkcyjnych przy placówkach powiatowych oraz budowa nowoczesnej sali gimnastycznej.

Starostwo
Powiatowe
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
tel. 58 773 48 00
fax 58 773 48 03
starostwo@powiat.tczew.pl
www.powiat.tczew.pl
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
POWIATY:
powiat będziński
powiat bielski
powiat bieruńsko-lędziński
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

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
– Województwo śląskie na mapie Polski wyróżnia się silnym potencjałem gospodarczym, bogactwem zasobów naturalnych, wyjątkowymi atutami krajobrazowymi, rozwiniętą bazą turystyczną, różnorodnymi tradycjami kulturowymi, a przede wszystkim pracowitością i aktywnością ludzi tu mieszkających. To w nich tkwi siła tego regionu, jego szansa dalszego, dynamicznego rozwoju.
Odrodzone samorządowe powiaty funkcjonują już 15 lat. Cały czas inwestują w infrastrukturę drogową, oświatę, szeroko rozumianą pomoc społeczną i ochronę zdrowia, tworzą dogodne warunki dla
funkcjonowania biznesu, zapewniają bezpieczeństwo, promują turystykę, kultywują regionalne tradycje. Jednocześnie realizują setki projektów Unii Europejskiej, wpływając w ten sposób na rozwój społeczno-gospodarczy i aktywność wspólnot obywatelskich. W sposób wymierny i skuteczny, działając dla
dobra mieszkańców, kształtują współczesne oblicze naszych małych ojczyzn, gdzie ważne są relacje społeczne i więzi międzyludzkie.
Kolejne lata przyniosą dalsze wyzwania, następne zadania publiczne i nowe projekty Unii Europejskiej
do realizacji. Wszystkie samorządy powiatowe w naszym województwie są do tego w pełni przygotowane. Oby tylko zapewniono nam odpowiednie mechanizmy do funkcjonowania i publicznego zarządzania, a przede wszystkim stabilność instytucjonalną i finansową.
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POWIAT
BĘDZIŃSKI

POWIAT
CIESZYŃSKI

POWIAT
KŁOBUCKI

POWIAT
MYSZKOWSKI

POWIAT
RYBNICKI

POWIAT
ZAWIERCIAŃSKI

BYTOM

DĄBROWA
GÓRNICZA
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Starostwo Powiatowe
w Będzinie

POWIAT
BIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej

POWIAT
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Bieruniu

ul. I. Krasickiego 17
42-500 Będzin

ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

ul. Św. Kingi 1
43-155 Bieruń

www.powiat.bedzin.pl

www.powiat.bielsko.pl

www.powiatbl.pl

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

www.powiat.cieszyn.pl

www.czestochowa.powiat.pl

www.powiatgliwicki.pl

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

www.powiatklobucki.pl

www.lubliniec.starostwo.gov.pl

www.mikolowski.pl

Starostwo Powiatowe
w Myszkowie

POWIAT
PSZCZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Pszczynie

POWIAT
RACIBORSKI

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu

ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

Pl. Okrzei 4
47-400 Racibórz

www.powiatmyszkowski.pl

www.powiat.pszczyna.pl

www.powiatraciborski.pl

Starostwo Powiatowe
w Rybniku

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

www.starostwo.rybnik.pl

www.powiat.tarnogorski.pl

www.powiatwodzislawski.pl

Starostwo Powiatowe
w Zawierciu

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

www.zawiercie.powiat.pl

www.starostwo.zywiec.pl

www.um.bielsko.pl

Urząd Miasta
w Bytomiu

CHORZÓW

Urząd Miasta
w Chorzowie

CZĘSTOCHOWA

Urząd Miasta
w Częstochowie

ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

ul. Rynek 1
41-500 Chorzów

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

www.bytom.pl

www.chorzow.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

Urząd Miasta
w Dąbrowie Górniczej

GLIWICE

Urząd Miasta
w Gliwicach

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Urząd Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój

www.dabrowa-gornicza.pl

www.um.gliwice.pl

www.jastrzebie.pl
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JAWORZNO

PIEKARY
ŚLĄSKIE

SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE

TYCHY

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

www.jaworzno.pl

www.katowice.eu

www.myslowice.pl

Urząd Miasta
w Piekarach Śląskich

RUDA
ŚLĄSKA

Urząd Miasta
w Rudzie Śląskiej

RYBNIK

Urząd Miasta
w Rybniku

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie

Plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

www.piekary.pl

www.rudaslaska.pl

www.rybnik.eu

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

www.um.siemianowice.pl

www.um.sosnowiec.pl

www.swietochlowice.pl

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

www.umtychy.pl

www.um.zabrze.pl

www.zory.pl

Ekstremalnie fajnie – Produkt czerpiący z potencjału i siły przyrody powiatu bielskiego – spektrum możliwości uprawiania sportów z dużą porcją pozytywnej adrenaliny w trzech żywiołach:
na lądzie, w powietrzu i w wodzie. Skierowany do turystów lubiących wyzwania sportowe w stężonej dawce, gwarantujących niezapomniane emocje i przeżycia. Ekstremalne fajnie, czyli ekstremalne doznania, podane ekstremalnie bezpiecznie i w pełni profesjonalnie.

Chcesz doświadczyć pozytywnej energii
– przeżyj beskidzką przygodę w powiecie bielskim!

Smaki i smaczki – Produkt oparty na wykorzystaniu potencjału bogatej i różnorodnej kultury
ziem powiatu bielskiego, osadzonej mocno w jego krajobrazie naturalnym. Niepowtarzalny folklor wilamowski, zasadzony w kulturze ﬂamandzkiej, w tym język wilamowski, zagrożony wyginięciem. Produkt pokazujący pieczołowicie kultywowaną historię i folklor tych ziem, wieś taką,
jaka jest, ze swoją tradycją i kuchnią, zwyczajami… urzekający swą autentycznością, a dzięki temu pożądany
(cieszący się popytem).
U źródeł przygody – Produkt skierowany głównie (ale nie tylko) do podstawowego segmentu
turystów, czyli turysty aktywnego–rodzinnego. Bazuje na sympatii i przywiązaniu turystów do
tego obszaru, jednak zaprasza ich do uprawiania aktywności w okresie, kiedy stopnieje pokrywa
śnieżna. Nazwa produktu podkreśla jego podstawowe wartości – ekscytację, wartką i interesującą akcję zawartą w słowie „przygoda” oraz czystą, nieskażoną przyrodę, którą reprezentuje określenie
„źródło”.
Droga po zdrowie – Produkt turystyki zdrowotnej realizowany w oparciu o walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz wypoczynek i rekreację ruchową. Propozycja holistyczna – ukierunkowanie na rozwój człowieka na wszystkich poziomach jego istnienia: ﬁzycznym, psychicznym
i duchowym, nie zaś na tradycyjne lecznictwo sanatoryjne. Oferta skierowana do turystów stęsknionych za ciszą, harmonią i relaksem.

Co wyróżnia beskidzką przygodę?
To synonim oswojenia żywiołów, dobrej zabawy i bezpieczeństwa. U nas każda przygoda dobrze się zapowiada i dobrze kończy! Czy będziesz próbował swoich sił, wzbijając się w przestworza, zjeżdżając na nartach, stawiając pierwsze kroki w jaskiniach
czy na beskidzkich szlakach, czuwać nad Tobą będą wykwaliﬁkowani przewodnicy i instruktorzy.
Beskidzka przygoda ma wiele twarzy… zawsze jednak pozostawia pozytywne wrażenia i zachęca do powrotu.
Siedem to szczęśliwa liczba – jeśli potrzebujesz na to dowodów, to przetestuj siedem
naszych markowych produktów turystycznych dostosowanych do Twoich potrzeb.

www.powiat.bielsko.pl

Spotkania z tradycją – Produkt skierowany do najbardziej odpornego na sezonowość i jednocześnie najbardziej dochodowego segmentu turysty – turysty biznesowego i korporacyjnego.
Łączy w sobie dwa podstawowe atuty obszaru powiatu bielskiego: wyśmienitą dostępność komunikacyjną i bogactwo stylowych miejsc spotkań. Oryginalnym tłem dla oferty produktu turystyki biznesowej są beskidzkie widoki i bliskość zbiorników wodnych.
Edu’wakacje – Główną ideą produktu jest edukacja dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał naturalny i kulturowy powiatu, w tym życie codzienne dawnych mieszkańców i wydarzenia historyczne. Nacisk postawiony jest na percepcję poprzez doświadczanie atrakcji, a nie jedynie na
suchą narrację poprzez fakty, co doskonale wpisuje się w najnowsze trendy turystyki edukacyjnej.
Śnieg-fest – Podstawą produktu są walory zimowe powiatu bielskiego. Mowa tutaj zarówno
o doskonałych warunkach do uprawiana narciarstwa zjazdowego w Szczyrku i innych miejscowościach południowej części powiatu, jak również możliwości uprawiania innych sportów i rodzajów turystyki kwaliﬁkowanej zimą oraz wszelkich „białych szaleństw”, z jakich ma szanse
zasłynąć powiat. Zima w powiecie bielskim to nie tylko pora roku, to stan ducha sprzyjający aktywności i białym szaleństwom.

www.sitbb.pl
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POWIAT CIESZYŃSKI
Fot. ARCH. UM WISŁA

ołożony u stóp Beskidów, przy granicy
z Czechami i Słowacją, powiat cieszyński
jest jednym z największych atutów województwa śląskiego. Bogata kultura ludowa, zabytki pamiętające czasy piastowskie, niezwykłe walory przyrodnicze oraz przygraniczne położenie sprawiają, że region ma wielki potencjał, który z powodzeniem wykorzystuje.
W skład powiatu cieszyńskiego wchodzi
5 miast: Cieszyn, Skoczów, Strumień, Ustroń i Wisła oraz 7 gmin wiejskich: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna i Zebrzydowice,
przy czym Skoczów i Strumień tworzą tzw. gminy miejsko-wiejskie. W sumie powiat zajmuje powierzchnię 73 tys. ha, co stanowi 5,9 proc. powierzchni województwa śląskiego. Głównymi
ośrodkami przemysłowymi i kulturalnymi regionu
są trzy największe miasta – Cieszyn, Skoczów
i Ustroń. Południowa część powiatu, malowniczo
położona u stóp Beskidu Śląskiego, stwarza doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku oraz
lecznictwa uzdrowiskowego. Wisła znana jest w całym kraju jako ośrodek turystyczny i sportowy,
a Ustroń od lat cieszy się zasłużoną renomą jako uzdrowisko. Warto wspomnieć także słynącą
z barwnego folkloru Trójwieś Beskidzką, którą tworzą położone w najwyższych partiach tutejszych gór
wsie: Koniaków, Istebna i Jaworzynka. W wypełnionej stawami rybnymi północnej części powiatu
dominuje z kolei rolnictwo, hodowla i gospodarka
wodna. Gminy Strumień i Chybie znane są jako Żabi
Kraj, ze względu na dużą ilość bagien, stawów i terenów podmokłych.
Jednym z największych atutów powiatu cieszyńskiego jest jego niezwykła kultura ludowa. Najpełniej można ją podziwiać w południowej części powiatu, wśród górali beskidzkich. Na całym świecie znane są koronki koniakowskie. Mówiąc o kulturze ludowej powiatu cieszyńskiego, nie sposób
nie wspomnieć o tradycyjnej kuchni, będącej oryginalnym połączeniem kuchni śląskiej, czeskiej
oraz potraw góralskich, związanych z pasterstwem
wołoskim. W powiecie cieszyńskim nie brak też zabytków historycznych, wśród których najcenniejszym jest bez wątpienia romańska rotunda św. Mikołaja z połowy XI wieku, usytuowana na Wzgórzu
Zamkowym w Cieszynie, której wizerunek jest dobrze znany z banknotów dwudziestozłotowych.
Powiat inicjuje i podejmuje wiele skutecznych
działań służących profilaktyce i promocji zdrowia
mieszkańców. Dysponując doskonałym zapleczem
uzdrowiskowym i medycznym z profesjonalną
bazą zabiegowo-leczniczą i wykwalifikowaną kadrą
medyczną, przyciąga kuracjuszy z kraju i spoza jego
granic.
Przez swoje strategiczne położenie powiat cieszyński pełni ważną rolę w systemie komunikacyjnym województwa śląskiego. Nie bez znaczenia
jest bliskość dworców kolejowych w Czeskim
Cieszynie i Zebrzydowicach, skąd odjeżdżają pociągi
do Warszawy, Pragi, Brna, Bratysławy i Wiednia.
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Wisła na sportowo
Fot. R. KARPIŃSKA

Fot. G. WINIARSKA, W. SUCHTA

Rotunda św. Mikołaja

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu

Ze względu na atrakcyjne położenie powiatu cieszyńskiego najważniejszym czynnikiem napędzającym jego rozwój społeczno-gospodarczy i ekonomiczny jest turystyka. Rocznie region odwiedza ponad 2 mln turystów. Mianem zimowej stolicy regionu może się poszczycić Wisła, która oferuje znakomite warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Pojeździć na nartach można także m.in.
w Ustroniu, Brennej i Istebnej. W powiecie działa ponad 70 wyciągów narciarskich, w tym 8 krzesełkowych. Latem natomiast turystów kuszą liczne beskidzkie szlaki. Ze znajdującej się na Baraniej
Górze wieży widokowej podziwiają panoramę Śląska Cieszyńskiego, albo wędrują Doliną Białej Wisełki do malowniczych Kaskad Rodła, najpiękniejszych wodospadów w Beskidach. Pełna atrakcji

Czantoria zaprasza na wyprawę kolejką i zachęca
do skorzystania z bogatej oferty latem i zimą. Uroki pięknej cieszyńskiej ziemi i gościnność jej mieszkańców zachwycają wszystkich i sprawiają, że turyści chętnie tutaj wracają.

Starostwo
Powiatowe
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
tel. 33 477 71 44
fax 33 477 73 33
starostwo@powiat.cieszyn.pl
www.powiat.cieszyn.pl
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POWIAT MIKOŁOWSKI

Rynek w Mikołowie
iczący ponad 90 tys. mieszkańców powiat mikołowski prowadzi swoje działania od 1 stycznia 1999 roku, w sąsiedztwie powiatów ziemskich – Tyskiego, Pszczyńskiego, Rybnickiego oraz Gliwickiego. Pomimo bliskości dużych
miast, takich jak Gliwice oraz Katowice, jest spokojnym zakątkiem Górnego Śląska, przystankiem
pomiędzy gwarnymi ośrodkami przemysłowo-naukowymi oraz terenami wypoczynkowymi Beskidów. Od czasów średniowiecza przez jego tereny przebiegały uczęszczane trakty handlowe.
Dziś leży w pobliżu szlaków komunikacyjnych
wiodących z Krakowa do Wrocławia oraz z Cieszyna
do Warszawy.
Obszar powiatu mikołowskiego zajmuje 232 km
kw. Tworzy go pięć gmin: największą powierzchniowo
jest miasto i gmina Orzesze (83 km kw.), kolejnymi są: Mikołów (79 km kw.), Wyry (35 km kw.), Łaziska Górne (20 km kw.), Ornontowice (15 km kw.).
Ziemie powiatu mikołowskiego mają piękną i bogatą przeszłość. Tutejsza kultura kształtowana była
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wpływami z różnych kręgów cywilizacyjnych. Rozpowszechnione są tradycje rzemieślnicze i handlowe. Niewysokie domy, kościoły, kapliczki przydrożne, unikalna dzięki swej różnorodności przyroda … wszystko to w powiecie mikołowskim inspiruje swoim pięknem.
Powiat posiada przemysł, ale także rozległe tereny rolnicze i leśne. Dużo uwagi poświęca się rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, inwestycjom w zakresie budownictwa mieszkaniowego, turystyki, sportu i rekreacji, a także ochronie
środowiska naturalnego.
Minione piętnastolecie było czasem wytężonej pracy, która zaowocowała konkretnymi efektami. Powiat mikołowski to samorząd aktywny
w wielu dziedzinach, otwarty na pojawiające się
możliwości rozwoju, inwestujący swoje zasoby
zarówno w infrastrukturę, jak i w kapitał ludzki. Powiat mikołowski jako wspólnota pięciu gmin
działa na rzecz wspólnego dobra ich mieszkańców.

Bazylika św. Wojciecha w Mikołowie

Starostwo
Powiatowe
w Mikołowie

Park w Ornontowicach

Elektrownia w Łaziskach Górnych

ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
tel. 32 324 81 00
fax 32 324 81 47
kancelaria@mikolow.starostwo.gov.pl
www.mikolowski.pl
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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

– Samorządy powiatowe w ciągu piętnastu lat istnienia i działalności wyraźnie udowodniły, że są potrzebne i potrafią skutecznie realizować powierzone im zadania. Mimo ciągłego niedofinansowania działalności samorządu powiatowego, wyraźnie widać poprawę warunków życia lokalnych społeczności, co się objawia poprzez budowę i remonty sieci dróg lokalnych, szereg ważnych inwestycji w dziedzinie kultury, sportu, oświaty i zdrowia, zapewnienie właściwej i zgodnej z europejskimi standardami opieki w placówkach opiekuńczych i domach dziecka. Nie do przecenienia jest także rola powiatów w procesie integracji społecznej
w kontekście kulturowym i historycznym.
Działalność trzynastu powiatów województwa świętokrzyskiego jest znakomitym przykładem aktywizowania
lokalnych społeczności. Bardzo dobra współpraca między powiatami, gminami i samorządem województwa
owocuje wieloma cennymi inicjatywami na rzecz rozwoju ziemi świętokrzyskiej, popularyzacji jej walorów przyrodniczych i historycznych, a także – możliwości inwestycyjnych.
W imieniu Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego zapraszam do odwiedzenia powiatów województwa świętokrzyskiego. Czekają tu na państwa ludzie życzliwi, gościnni i otwarci na współpracę.
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POWIAT
BUSKI

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

POWIAT
KIELECKI

POWIAT
SKARŻYSKI

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

www.powiat.busko.pl

www.jedrzejow.pl

www.powiat.kazimierzaw.pl

Starostwo Powiatowe
w Kielcach

POWIAT
OSTROWIECKI

POWIAT
JĘDRZEJOWSKI

POWIAT
KONECKI

Starostwo Powiatowe
w Końskim

POWIAT
OPATOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Opatowie

Al. IX wieków Kielc 3
25-516 Kielce

ul. Staszica 2
26-200 Końskie

ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

www.powiat.kielce.pl

www.powiat.konskie.pl

www.opatow.pl

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św.

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

www.ostrowiec.starostwo.gov.pl

www.pinczow.pl

www.powiat.sandomierz.pl

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

www.skarzysko.powiat.pl

www.powiat.starachowice.pl

www.staszowski.eu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
owiat jędrzejowski to z jednej strony region o wyjątkowo bogatej przeszłości historycznej, kulturowej i urzekającym krajobrazie, zaś z drugiej strony jest również
jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Świętokrzyskim.
Powiat jędrzejowski kojarzony jest z najstarszym na ziemiach polskich klasztorem cystersów, gdzie znajdują się relikwie bł. Wincentego Kadłubka, autora „Kroniki Polaków”. Region
jędrzejowski to ziemia Mikołaja Reja, ks. Stanisława
Konarskiego, Jana Chryzostoma Paska, z licznymi zabytkami sakralnymi, architektury rezydencyjno-obronnej, muzeami, tj. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Dworkiem Reja w Nagłowicach czy też ciągle żywą atrakcją turystyczną
Ponidzia – zabytkową kolejką wąskotorową Ciuchcia Expres Ponidzie. To właśnie dowody przeszłości
historyczno-kulturowej powiatu, wplecionej w urokliwy krajobraz lasów, łąk, przepasanych błękitną
wstęgą Nidy. Jednocześnie doskonałe położenie
– na skrzyżowaniu dróg krajowych, na szlaku kolejowym Kraków–Kielce–Warszawa oraz na trasie kolei szerokotorowej z terminalem w Sędziszowie – daje szanse na rozwój Jędrzejowa, Sędziszowa, Małogoszcza oraz pozostałych miejscowości powiatu.
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Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie
– najstarsze na ziemiach polskich

Zegar słoneczny z kolekcji Muzeum
im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Atuty te dobrze starają się wykorzystywać
przedsiębiorcy, a samorządy robią wszystko, aby
zachęcać nowych inwestorów do lokowania swoich interesów na ziemi jędrzejowskiej. Gminy powiatu w tworzonych czy też już uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego starają się
rezerwować tereny przeznaczone pod działalność przemysłową, handlowo-usługową, rekreacyjno-wypoczynkową czy turystyczną.
W ofercie inwestycyjnej, skierowanej do potencjalnych inwestorów, samorządowi powiatowemu zależy przede wszystkim na wykorzystaniu
zasobów wykwalifikowanej siły roboczej, dobrego
położenia komunikacyjnego, zagospodarowaniu

produktów i płodów rolnych, a także walorów historyczno-przyrodniczych, z pełnym zachowaniem bogatego dziedzictwa kulturowego.

Starostwo
Powiatowe
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 37 41
fax 41 386 37 42
powiat@powiatjedrzejow.pl
www.jedrzejow.pl
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POWIAT
WŁOSZCZOWSKI
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Starostwo Powiatowe
we Włoszczowie

KIELCE

Urząd Miasta
w Kielcach

ul.Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa

Rynek 1
25-303 Kielce

www.powiat-wloszczowa.pl

www.um.kielce.pl

Wkrótce nowa odsłona!
www.magazynfakty.pl
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POWIAT KIELECKI
„Dla wielu ludzi ich miasto, ich region,
ich mała ojczyzna stanowią tarczę,
niszę, pożądaną osłonę przeciw
gwałtownym postępom niwelującej
wszystko globalizacji.”
Ryszard Kapuściński

Sercem powiatu kieleckiego jest bazylika mniejsza na Świętym Krzyżu
iętnaście lat temu rozpoczęła się historia
powiatu kieleckiego. Dziewiętnaście gmin,
okalających stolicę regionu świętokrzyskiego, stworzyło małą ojczyznę – wspólnotę samorządową, połączoną tradycją, więziami
społecznymi, ważnymi instytucjami i siecią dróg.
Stanowi ona swoisty pomost między gminami a województwem.
– U progu reformy administracyjnej kraju przejęliśmy wiele zadań, realizowanych wcześniej
przez administrację rządową. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele – zarówno w sferze inwestycji,
służby zdrowia, opieki społecznej, jak również edukacji i kultury. Czy zdołaliśmy sprostać tym zadaniom? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta
– powiat kielecki od sześciu lat zajmuje pierwsze
miejsce w prestiżowym rankingu Związku Powiatów Polskich. To zaszczytne wyróżnienie jest dowodem tego, że praca naszego urzędu, jak i jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Kielcach, nastawiona jest na działania służące zrównoważonemu rozwojowi – mówi Zdzisław Wrzałka, starosta kielecki.
Ten zrównoważony rozwój widoczny jest
przede wszystkim w inwestycjach drogowych, które w ostatnich latach prowadzone były m.in. przy
wsparciu środków z Unii Europejskiej. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w powiecie wybudowano
również nowoczesne bloki operacyjne w Szpitalu
Powiatowym w Chmielniku, Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz rozbudowano Powiatowe Centrum Usług Medycznych
w Kielcach. Służba zdrowia i opieka społeczna to
te dziedziny, które w szczególny sposób zajmują
uwagę samorządu. Z myślą o mieszkańcach powiatu
kieleckiego, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, powiat realizuje wiele działań – m.in. projekty „Równi lecz różni” czy „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. Realizowane
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Dąb Bartek
– symbol regionu świętokrzyskiego

są także przedsięwzięcia, które służyć mają osobom bezrobotnym i poszukującym pracy – tylko
w ramach projektu „Twoja przyszłość” o wartości
ponad 9,5 mln zł wsparto ponad tysiąc mieszkańców powiatu.
Ogromnym wyzwaniem jest edukacja – młodym ludziom powiat oferuje naukę w dobrze wyposażonych szkołach. Z myślą o mieszkańcach realizuje projekt „e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”, którego efektem ma być powszechny dostęp do usług informatycznych. Wraz z miastem Kielce i 20 gminami utworzony został Kielecki Obszar Funkcjonalny.
To szerokie partnerstwo służyć ma efektywnemu
pozyskiwaniu unijnych funduszy w programowaniu
na lata 2014–2020.
Powiat kielecki to miejsce, w którym współczesność spotyka się z przeszłością. Jego wizytówką
jest Święty Krzyż – w XII wieku powstało tu, słynące na całą Europę, opactwo, które przez wiele
wieków było najważniejszym polskim sanktuarium.
Miejsc pięknych i niezwykłych jest w powiecie kieleckim znacznie więcej – warto odwiedzić ruiny zamku w Chęcinach, Muzeum Wsi Kieleckiej
w Tokarni, koniecznie trzeba również zwiedzić Jaskinię Raj – rezerwat przyrody słynący z najbogatszej
w Polsce szaty naciekowej oraz 700-letni dąb „Bartek” w Zagnańsku. Na szlaku wędrówek nie powinno
zabraknąć Nowej Słupi – urokliwej wsi, w której co
roku odbywają się Dymarki Świętokrzyskie.
Z ziemią kielecką związani są wielcy polscy pisarze – w zabytkowym dworku w Oblęgorku znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza, w Strawczynie urodził się Stefan Żeromski. Autor „Przedwiośnia” mieszkał przez pewien okres w Ciekotach,
uczył się w Kielcach. Z Kielecczyzną związane są
także losy Witolda Gombrowicza i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
– Od 15 lat budujemy tożsamość powiatu kieleckiego. Śmiało możemy powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Abyśmy dalej mogli tworzyć naszą wspólną historię – historię powiatu kieleckiego – podsumowuje starosta Wrzałka.

Starostwo
Powiatowe
w Kielcach
starostwo@powiat.kielce.pl
sekretariat@powiat.kielce.pl
www.powiat.kielce.pl

Ruiny zamku w Chęcinach
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POWIAT OSTROWIECKI
owiat ostrowiecki położony jest w północno-wschodniej części województwa
świętokrzyskiego. Pod względem ﬁzyczno-geograﬁcznym powiat usytuowany jest
w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej. Jego północną granicę stanowi Przedgórze Iłżeckie, południową zaś Wyżyna Sandomierska. W skład powiatu
wchodzi 6 gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski oraz Waśniów.
Powiat zamieszkuje 117 tys. mieszkańców.
Powiat ostrowiecki to niezwykle atrakcyjny
przyrodniczo mikroregion z unikatowymi formami
krajobrazowymi: czystymi rzekami, górami, bogatymi w różnorodne gatunki lasami. Piękno przyrody
ziemi ostrowieckiej przyciąga coraz więcej turystów.
Nad powiatem piętrzą się dwa pasma Gór Świętokrzyskich, a przełomy Kamiennej w Podgrodziu,
nazywanym „Małym Ojcowem”, oraz w Bałtowie
należą do najpiękniejszych w regionie.
W Bałtowie powstał pierwszy na Niżu Polskim
spływ tratwami oraz pierwszy w Polsce Park Jurajski. Tropy tekodontów z Wiór, gdzie powstał
zbiornik wodny, oraz dinozaurów z Gromadzic, Broniszowic i Bałtowa są elementem geoparku „Dolina Kamiennej”.
Ukształtowanie terenu pozwala na uprawianie narciarstwa na górze Bałt w Bałtowie oraz wspinaczki na Skale Nihilistów w Podgórzu. Dziko płynąca Kamienna oferuje idealne warunki do uprawiania turystyki kajakowej, a sieć szlaków pieszych
i rowerowych zadowoli najbardziej wybrednych turystów i krajoznawców, oferując atrakcje geologiczne, paleontologiczne i przyrodnicze, nie mówiąc
o licznych zabytkach architektury. Nieopodal
Ostrowca znajduje się rezerwat archeologiczny
w Krzemionkach, z neolityczną kopalnią krzemienia, a także liczne zabytki związane z historią Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
Odwiedzając powiat nie sposób ominąć JuraParku w Bałtowie. Wizyta w parku to niesamowita podróż w czasie poprzez okresy geologiczne,
począwszy od kambru aż po dziś. Największą atrakcję stanowią rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. Park
stanowi ścieżkę dydaktyczną kończącą się wejściem
do Muzeum Jurajskiego. JuraPark proponuje
również takie atrakcje, jak Prehistoryczne Oceanarium, Muzeum Jurajskie, plac zabaw dla najmłodszych, obozowisko paleontologiczne czy spływ
tratwami i kajakami.
Oprócz wizyty w JuraParku, warto skorzystać
z innych atrakcji Bałtowa, np.: obejrzeć prawdziwe tropy dinozaurów i pałac Druckich-Lubeckich,
wybrać się na przejażdżkę schoolbusem po Zwierzyńcu, przejażdżkę konną lub narciarską, spłynąć
tratwami czy zwiedzić Stary Młyn.
Popularną atrakcją turystyczną okolic Ostrowca jest również pierwsze w Polsce żywe muzeum
porcelany w Ćmielowie. To niepowtarzalne miejsce,
w którym każdy odwiedzający może w ciągu kil-
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Rezerwat archeologiczny w Krzemionkach

Fabryka porcelany w Ćmielowie

JuraPark w Bałtowie

kunastu minut przeobrazić się w artystę-ceramika tworzącego niepowtarzalne dzieła sztuki. Prawdziwym rarytasem jest zachowana hala fabryczna z dominującą w niej okrągłą budowlą z cegły, czyli piecem, służącym do wypału porcelany. To zarazem
największy i ostatni zachowany w całości taki obiekt
w tej części Europy: 3 poziomy, 22 m wysokości,
10 m średnicy i 8 palenisk. Podczas uczestnictwa
w warsztatach organizowanych w fabryce każdy
może własnoręcznie wykonać i umalować figurkę
według własnego pomysłu, którą następnie może
zabrać ze sobą do domu.
Prawdziwą perłą powiatu, obiektem unikatowym w skali europejskiej, jest położona w gminie
Bodzechów neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w „Krzemionkach”. Kopalnia we wspaniały
sposób dokumentuje ślady górnictwa złóż krzemienia
z epoki kamienia i młodszej epoki brązu – czyli około 3500–1600 lat p.n.e. Położony w samym środku rezerwatu archeologicznego i przyrodniczego
obiekt, udostępniony jest dla zwiedzających w postaci dwóch podziemnych tras turystycznych
oraz skansenu neolitycznego.
Oddział w Krzemionkach, który ma znaczenie
międzynarodowe i jest bardzo ważnym, unikatowym miejscem prezentującym kopalnie krzemienia

pasiastego z czasów neolitu, jest także Rezerwatem Archeologicznym, w którym nadal trwają badania naukowe.
Powiat ostrowiecki poprzez swoją placówkę
kultury – Muzeum Historyczno-Archeologiczne zrealizował w 2011 roku nowatorski w skali kraju projekt łączący wiedzę i badania naukowe z zakresu
geologii i archeologii z edukacją oraz turystyką indywidualną i zorganizowaną. W ramach projektu
Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny „Budowa
zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach” powstały nowoczesne obiekty wystawiennicze
przy Rezerwacie Archeologiczno-Przyrodniczym
w Krzemionkach.

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu
Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 66 10
fax 41 247 69 65
starosta.tos@powiatypolskie.pl
www.ostrowiec.starostwo.gov.pl
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POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Dwór w Ludyni
owiat włoszczowski zasięgiem obejmuje obszar 908 km kw., zamieszkuje go 46 462
mieszkańców. Powiat tworzy 6 gmin:
Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin i Włoszczowa. Jest to teren głównie rolniczy, choć znajduje się tu kilka dużych zakładów przemysłowych.
Pierwsza pisemna wzmianka o ziemi włoszczowskiej pochodzi z „Kroniki” Galla Anonima i mówi
o zburzeniu w 1106 roku „potężnego grodu Gallusa” (identyfikowanego z obecnym Kurzelowem)
przez Bolesława Krzywoustego w czasie walk z bratem Zbigniewem, którego stronnikiem był Gallus.
Od 1369 roku w Kurzelowie funkcjonowała
szkoła kolegiacka, z której wyszło później grono wybitnych profesorów i rektorów Akademii Krakowskiej z Janem Brożkiem na czele. Z Rząbca pochodził Świętopełk – profesor Akademii – jeden
z pierwszych bibliofilów polskich. To również ziemia dwóch sławnych hetmanów – Stefana Czarnieckiego i Stanisława Koniecpolskiego.
W Bebelnie odnaleźć można rodowe korzenie ojca dziejopisarstwa narodowego Jana Długosza. Znanymi postaciami wywodzącymi się z powiatu włoszczowskiego są: Jan Chryzostom Pasek – właściciel majątku w Rączkach oraz wybitny
botanik – Emil Godlewski, który urodził się w Krasocinie.
Z ziemią włoszczowską, poprzez swych krewnych, którzy tu mieszkali, związany był również Stefan Żeromski. Na tutejszych cmentarzach spoczywają przodkowie pisarza: w Kurzelowie – babka Agnieszka z Jackowskich Katerla, w Dzierzgowie – pradziad Walenty Jackowski, krewni Makólscy, pradziadkowie Józef i Barbara Katerlowie,
ciotka Magdalena Joanna Żeromska, a w Seceminie
– brat cioteczny Gustaw Saski.
Ziemia włoszczowska to teren walk narodowowyzwoleńczych: w pobliżu Szczekocin w 1794

P

Spływ kajakowy rzeką Pilicą

Spichlerz w Kluczewsku

roku Tadeusz Kościuszko stoczył bój z wojskami rosyjsko-pruskimi. Marian Langiewicz pod Małogoszczem w 1863 roku walczył z wojskami rosyjskimi, a błogosławiony Adam Chmielowski w 1863
roku w bitwie pod Mełchowem został ranny. W czasie II wojny światowej tego terenu bronił 74 Pułk
AK. Dokonano tu krwawych pacyfikacji hitlerowskich (np. w Bichniowie i Skałce Polskiej).
Obecnie teren powiatu sprzyja wypoczynkowi i rekreacji. Lasy, które zajmują około 41 proc.
powierzchni, obfitują w owoce runa leśnego,
m.in.: grzyby, poziomki i jagody. Znajduje się tu 29
pomników przyrody i cztery rezerwaty: „Oleszno”,
„Bukowa Góra”, „Murawy Dobromierskie” i „Ługi”,
w których chroni się cenne drzewostany, roślinność kserotermiczną oraz miejsca lęgowe ptaków
związanych ze środowiskiem wodno-bagiennym
i leśnym. Miłośnicy wypoczynku miłe chwile mogą
spędzić nad zbiornikami wodnymi. Kąpielisko „Klekot” oferuje wczasowiczom wypożyczalnię sprzętu turystycznego, a wśród lasów w okolicy miejscowości Chycza znajduje się ośrodek wypoczynkowy.
Osoby lubiące aktywny wypoczynek mogą się
udać na wycieczkę pieszą lub rowerową. Do dyspozycji rowerzystów są 4 szlaki rowerowe: „La-

sami dookoła Włoszczowy”, „Dookoła Radkowa”,
„Miejsca Mocy” oraz „Przyrodnicza Ścieżka Dydaktyczna Klubu 4H w Krasocinie”. Dla tych, którzy lubią poczuć przypływ adrenaliny, niektóre z gospodarstw agroturystycznych, znajdujących się na
terenie gminy Kluczewsko, przygotowały ofertę
związaną ze spływami kajakowymi rzeką Pilicą.
Zainteresowani zabytkami powinni odwiedzić: Czarncę – rodową miejscowość hetmana Stefana Czarnieckiego, z ufundowanym przez niego kościołem, Kurzelów – z gotyckim kościołem, Kluczewsko – z neogotyckim spichlerzem-wozownią
i Ludynię – z dworkiem, w którym nakręcono zdjęcia do filmu „Przedwiośnie” z Mateuszem Damięckim w roli głównej.

Starostwo
Powiatowe
we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 49 50
fax 41 394 49 65
prom@powiat-wloszczowa.pl
www.powiat-wloszczowa.pl
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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

Tadeusz Mordasiewicz
– przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
starosta kętrzyński
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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

– 15 lat temu rozpoczął się proces odbudowy samorządu powiatowego w Polsce. Ten proces zmienił nasz
kraj i udowodnił, że powiaty stały się trwałym elementem ustroju państwa. Na tych zmianach skorzystało także województwo warmińsko-mazurskie. Warmia i Mazury to kraina tysiąca jezior, zielonych pól i nieskażonej cywilizacją przyrody. Lokomotywą rozwoju ekonomicznego jest przede wszystkim turystyka. Samorządy
powiatowe naszego regionu wspólnie z samorządem województwa z sukcesami sięgają po środki unijne, które służą poprawie infrastruktury drogowej, oświatowej, ochrony zdrowia i turystycznej. Realizujemy projekty społeczne integrujące mieszkańców naszego regionu. Codziennie zacieramy granice państwowe i kulturowe. Jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego uważam, że te 15
lat było dobrze wykorzystaną szansą dla rozwoju Krainy Wielkich Jezior. Sukcesy nie uwalniają nas jednak od
problemów codziennego funkcjonowania samorządu. Powiaty to związki lokalnych społeczności, którym potrzebne są jasne zasady samorządzenia własnymi sprawami. Rozwój regionalny to ciągły proces z licznymi
barierami. Wierzę, że te bariery pokonamy, bo na Warmii i Mazurach mieszkają ambitni ludzie o otwartych
sercach, którzy kochają swoją małą ojczyznę.
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POWIAT DZIAŁDOWSKI

Starostwo Powiatowe w Działdowie
eżący w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego powiat
działdowski posiada wspaniałe walory krajobrazowe, przyrodnicze, dobrze rozbudowaną
infrastrukturę drogową, kolejową i społeczną, liczne zabytki architektury, a także przygotowane tereny pod inwestycje. Poprawa warunków i jakości funkcjonowania służby zdrowia i oświaty, stanu technicznego dróg oraz tworzenie korzystnych
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym
m.in. w branży turystycznej, na obszarze całego
powiatu to głowne cele, jakie postawiły przed sobą
władze powiatowe. Do tego należy również dodać
dobrą współpracę miedzy samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, szybkie reagowanie na potrzeby lokalnej społeczności i racjonalną gospodarkę ﬁnansami. Liczne przedsięwzięcia były realizowane dzięki pozyskaniu i efektywnemu wykorzystaniu środków zewnętrznych,
np. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, programu „System Zielonych Inwestycji – GIS”, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czy też z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Wiele dróg powiatowych przeszło gruntowną przebudowę – widzi to każdy, kto z nich korzysta.
Dzięki samorządowi powiatowemu przebudowano
około 25 km dróg powiatowych, np. relacji Iłowo–
Białuty–Napierki, Lidzbark–Koszelewy, Dębień–
Truszczyny, Ruszkowo–Lipówka–Dziurdziewo,
Uzdowo–Kramarzewo, Płośnica–Prioma, a także
w Niechłoninie i Płośnicy, zbudowano rondo przy
szpitalu w Działdowie, przebudowano i położono wiele kilometrów chodników, wykonano szereg zatok
parkingowych i autobusowych przy drogach po-

L

ZSZ nr 1 w Działdowie po termomodernizacji z nowym boiskiem wielofunkcyjnym
wiatowych oraz pobudowano dwa ciągi pieszorowerowe. Ponadto wybudowano sale sportowe
przy LO oraz ZS w Lidzbarku, halę sportową przy
ZSZ w Iłowie-Osadzie i boisko wielofunkcyjne przy
ZSZ nr 1 w Działdowie. W trakcie budowy są sale
sportowe przy ZS w Malinowie i ZS nr 1 w Działdowie. Przeprowadzono termomodernizację budynków ZS w Gródkach, ZSZ nr 1 w Działdowie
i SP ZOZ w Działdowie, wybudowano i oddano do użytku nowy budynek przeznaczony na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Działdowie, doposażono w nowy sprzęt także szereg instytucji, m. in. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie i kilka gminnych OSP, Komendę Powiatową Policji oraz SP ZOZ,
jak również prowadzone przez powiat szkoły.
Wykonano wiele inwestycji oraz zrealizowano
szereg przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej, zdrowotnej, edukacyjnej, proekologicznej,
turystycznej i kulturalnej. Zadbano o aktywizację
osób bezrobotnych poprzez projekty realizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie. Podjęto również wiele działań w celu likwidacji barier
utrudniających życie osobom starszym, potrze-

bującym opieki społecznej i zdrowotnej oraz niepełnosprawnym, choćby poprzez modernizację i doposażenie DPS w Uzdowie, budowę OREW w Działdowie czy też poprzez projekty realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
Władze powiatowe dbają także o rozwój turystyki, poprzez zagospodarowanie rzeki Wel na potrzeby szlaku kajakowego z jednoczesną dbałością
o miejsca chronione przyrodniczo czy poprzez reintrodukcję zwierzyny np. kuropatw. Ze środków
powiatu korzystają również różnego typu stowarzyszenia o charakterze np. społecznym i kulturalnym, organizując festiwale, wystawy, przeglądy, konferencje, debaty i konkursy.
Powiat działdowski jest dobrym przykładem
praktycznej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich atutów i twórczo
wykorzystującego swój potencjał. To dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, powiatowych
i gminnych, jak również przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, twórców oraz animatorów
sportu i kultury możliwe jest tworzenie wspólnego dobra oraz korzystnych warunków do życia
mieszkańców oraz prowadzenia działalności społecznej i gospodarczej.

Starostwo
Powiatowe
w Działdowie
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 40
fax 23 697 59 41
sekretariat@dzialdowo.starostwo.gov.pl
www.powiatdzialdowski.pl
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POWIAT
BARTOSZYCKI

POWIAT
ELBLĄSKI

POWIAT
GOŁDAPSKI

POWIAT
LIDZBARSKI

POWIAT
NOWOMIEJSKI

POWIAT
OSTRÓDZKI

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach

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

www.powiatbartoszyce.pl

www.powiat-braniewo.pl

www.powiatdzialdowski.pl

Starostwo Powiatowe
w Elblągu.

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

www.powiat.elblag.pl

www.powiat.elk.pl

www.powiatgizycki.pl

Starostwo Powiatowe
w Gołdapi

POWIAT
IŁAWSKI

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

www.powiatgoldap.pl

www.powiat-ilawski.pl

www.starostwo.ketrzyn.pl

Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku Warmińskim

POWIAT
MRĄGOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Mrągowie

POWIAT
NIDZICKI

Starostwo Powiatowe
w Nidzicy

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

www.powiatlidzbarski.pl

www.powiat.mragowo.pl

www.powiatnidzicki.pl

Starostwo Powiatowe
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

www.powiat-nowomiejski.pl

www.powiat.olecko.pl

www.powiat-olsztynski.pl

Starostwo Powiatowe
w Ostródzie

POWIAT
PISKI

Starostwo Powiatowe
w Piszu

POWIAT
SZCZYCIEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Szczytnie

ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda

ul. Warszawska 1
12-200 Pisz

ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

www.powiat.ostroda.pl

www.powiat.pisz.pl

www.powiat.szczytno.pl

Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie
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POWIAT
BRANIEWSKI

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

www.powiatwegorzewski.pl

www.umelblag.pl

www.olsztyn.eu
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POWIAT EŁCKI

Ponad 100 km szlaków rowerowych

Najlepsze strony Mazur

Wyścigi smoczych łodzi

owiat ełcki jest jednym z większych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. W jego skład wchodzą: gmina miasto Ełk oraz gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo,
Stare Juchy oraz Prostki.
Powiat ełcki jest przykładem dobrego zarządzania i skutecznego wykorzystywania środków zewnętrznych. Liczne inwestycje w infrastrukturę drogową, sportową i oświatową w ostatnich latach całkowicie zmieniły jego oblicze, sprawiając, iż dołączył
on do grona nowoczesnych polskich samorządów.
Powiat ełcki stawia na edukację, a młodzież ma
tutaj świetne warunki do nauki. Wysoka jakość kształcenia potwierdza się pozycjami szkół w czołówkach
rankingów. W nowoczesnych pracowniach do na-

uczania przedmiotów zawodowych odwzorowane są
rzeczywiste warunki pracy. To duża pomoc dla pracodawców, którzy mogą bez problemu zatrudnić profesjonalnie przygotowanych pracowników.
Samorząd powiatowy inwestuje w turystykę
i rekreację. Strategiczne znaczenie dla rozwoju turystyki ma realizacja projektu budowy szlaku
wodnego łączącego Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim.
Powiat ełcki to raj dla turystów. Piękno
przyrody, idealne warunki do uprawiania sportów
wodnych (prawie 100 jezior), wędrówek pieszych,
rajdów rowerowych i wiele, wiele innych atrakcji
sprawiają, że z roku na rok przyjeżdża tu coraz więcej gości. Warto również zwrócić uwagę na fakt,

iż powiat wybiera na miejsce zamieszkania wielu
artystów, aktorów i sportowców.
Ten, kto zdecyduje się odwiedzić powiat ełcki, spędzi tu czas aktywnie i przyjemnie. Nie bez
powodu mówi się, że „Powiat ełcki to najlepsze
strony Mazur”.

P

Starostwo Powiatowe
w Ełku
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
tel. 87 621 83 00
fax 87 621 83 39
powiat@powiat.elk.pl
www.powiat.elk.pl

POWIAT GOŁDAPSKI
owiat gołdapski to jeden z najpiękniejszych
zakątków Mazur, leżący na skraju Garbu
Szeskiego, nad rzeką Gołdapą. Znajduje się
tu sześć rezerwatów przyrody z unikalnymi
okazami fauny i ﬂory. Czyste powietrze, duże obszary leśne i wodne sprzyjają rozwojowi turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Miasto Gołdap od
2000 roku jest jedynym na Warmii i Mazurach
uzdrowiskiem, które posiada statut uzdrowiska klimatyczno-borowinowego.
Aktualnie realizowane inwestycje wiążą się
głównie z podstrefą Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, dzielnicą uzdrowiskową Uzdrowiska
Gołdap (powstała grota solna, powstają tężnie, pijalnia wód mineralnych i leczniczych) oraz remontami dróg powiatowych. Obecnie powiat realizuje 2 inwestycje drogowe o łącznej wartości około 5 mln zł z udziałem środków Unii Europejskiej.
– Przy niewielkim budżecie własnym i ogromnych
potrzebach jedyną możliwością realizacji większych
inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych, co też czynimy – mówi Andrzej Ciołek, starosta gołdapski.
W ramach działań inwestycyjnych w powiecie
gołdapskim zmodernizowano miejski rynek, zbudowano promenadę nad jeziorem Gołdap, wyznaczono ścieżki spacerowe i konne. Znaczącym pro-

P

Ruiny Pałacu w Mieduniszkach Wielkich

Rzeka Gołdapa

jektem w działalności powiatu jest projekt pn.: „Mój
cel – przedsiębiorczość”, który zakłada rozwój
przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Budżet projektu wynosi 4 999 492,10 zł.
Na terenie powiatu gołdapskiego występuje
obszar, gdzie zbiegają się granice trzech państw
– Polski, Rosji i Litwy. Trójstyk granic, zwany „Wisztyńcem” symbolizuje duży obelisk, którego nazwa
wywodzi się od pobliskiego jeziora położonego na
pograniczu litewsko-rosyjskim.
Powiat gołdapski to szeroko pojęte pogranicze z różnorodnością kulturową, a więc i produkty lokalne są bardzo różnorodne. Wśród nich kró-

lują dania polskie i litewskie – sękacz, kartacze, wiejski chleb, śmietana, sery, konfitury, miody, wędzonki, dziczyzna i ciasta regionalne.

Starostwo
Powiatowe
w Gołdapi
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap
tel. 87 615 44 55
fax 87 615 44 45
starostwo.goldapskie@post.pl
www.powiatgoldap.pl
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POWIAT NIDZICKI
Fot. J. KRUPA

owiat nidzicki położony jest w południowej
części województwa warmińsko-mazurskiego przy granicy z Mazowszem. Przez
teren powiatu przebiega droga krajowa
nr 7 Warszawa–Gdańsk. Nidzica leży przy linii kolejowej łączącej Warszawę z Olsztynem. Na obszarze
powiatu położone są cztery gminy: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i Nidzica. Stolicą powiatu
jest miasto Nidzica, położone nad rzeką Nidą.
Szczególną zaletą powiatu nidzickiego są
walory krajobrazowo-przyrodnicze oraz historyczne. Znajduje się tutaj kilka cennych rezerwatów
przyrody. Niezwykle malowniczym zakątkiem regionu jest rezerwat „Źródła Rzeki Łyny” położony w głębokim wąwozie. Od Nidzicy do samego rezerwatu wiedzie bezpieczna, nowa ścieżka rowerowa. W tę wspaniałą przyrodę wtopione są zabytki historyczne. Miasto Nidzica może poszczycić się XIV-wiecznym, pokrzyżackim zamkiem,
największym na Mazurach. Na szlaku dziedzictwa
kulturowego można dotknąć kultury regionalnej,
wykonując własnoręczne przedmioty ceramiczne
na kole garncarskim, w Garncarskiej Wiosce w Kamionce.
Na terenie powiatu rozwija się głównie przemysł drzewny i meblarski – reprezentowany
przez: Zakład Drzewny „Napiwoda”, BRW Sofa

Fot. ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY

P
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Źródła Rzeki Łyny
Sp. z o.o., MP Meble Popławscy, PMW Wojciech
Mielczarek, GHG Sp. z o.o., PHU AWA Mebel, Perfekt Sp.J. oraz metalurgiczny – Stalmot & Wolmet, Wibo-B.T., Wiejak Sp. z o .o., Kamet Sp. z o.o.,
Konsmetal Sp. z o.o.
Tradycją powiatu jest organizowanie wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych w Janowie,
Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, Turniej Wiedzy o Regionie oraz Festiwalu
Piosenki i Prozy Francuskiej.

Zamek

Starostwo
Powiatowe
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
tel. 89 625 32 79
fax 89 625 32 79
sekretariat@powiatnidzicki.pl
www.powiatnidzicki.pl

POWIAT LIDZBARSKI

Stoczek Klasztorny

Zamek Lidzbarski

Zlokalizowany w północno-wschodniej części województwa warmińsko- towarzyszącą (nowymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi, miejscami parmazurskiego Powiat Lidzbarski, ze stolicą w Lidzbarku Warmińskim, jest za- kingowymi, oświetleniem itp.). Powiat poszczycić się może wzorcowym wymieszkiwany przez blisko 45 tys. osób, a zajmuje powierzchnię 924 km kw. korzystaniem środków unijnych.
Usytuowany jest w centralnej, zróżnicowanej krajobrazowo i malowniczej Jednym z priorytetów samorządu jest dbałość o środowisko naturalne. Wyczęści historycznej Warmii, na pograniczu Równiny Orneckiej, Wzniesień Gó- konane instalacje solarne w placówkach oświatowych oraz prowadzone dziarowskich, Pojezierza Olsztyńskiego i Niziny Sępopolskiej. Prócz samego Lidz- łania termomodernizacyjne świadczą, że przynależność powiatu do części
barka Warmińskiego, który jest siedzibą gminy miejskiej
„Zielonych Płuc Polski” ma swoje uzasadnienie.
i wiejskiej, powiat współtworzą gminy: Orneta, LuboAby wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz
mino i Kiwity.
wymogom konkurencyjnego rynku turystycznego, urze– 15-lecie istnienia powiatów to dobry moment na dokoczywistniane są ambitne projekty wspomagane i wspienanie oceny funkcjonowania Powiatu Lidzbarskiego w wielu
rane przez Unię Europejską oraz samorząd wojewymiarach działania – mówi Jan Harhaj, starosta lidzwództwa warmińsko-mazurskiego i gminy powiatu lidzbarski IV kadencji. – Czy 15 lat to dużo czy mało? I co
barskiego. Już niedługo, bo w 2014 roku, turyści odmożna w tym czasie osiągnąć? Co prawda jestem starostą
wiedzający powiat lidzbarski poczują się komfortowo,
tej kadencji, jednak uważam, że rozwój powiatu na przewypoczywając w kompleksie basenowo-rekreacyjnym
strzeni tych lat pokazuje, jak trudna i złożona jest to
– Termy Warmińskie, opartym na miejscowych złożach
Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski
droga. Powiat lidzbarski od momentu powstania w nowym
wód geotermalnych. Dla miłośników turystyki aktywkształcie w 1999 roku powoli, lecz systematycznie odzyskuje należne miejsce na nej samorząd powiatu przygotował trasy: 29-kilometrową – rowerową – na
turystycznej, kulturalnej i administracyjnej mapie Polski. Brak wielkiego przemy- nieczynnym torowisku, prowadzącą od Lidzbarka Warmińskiego do Ornety
słu stanowi już nie tylko problem ekonomiczny, ale staje się również ogromną oraz zagospodarowano szlak kajakowy po urokliwej, zmiennej, ale oryginalszansą na zachowanie jego wyjątkowego charakteru, co z kolei przekłada się na nej rzece Łynie.
szereg nowych przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki – dodaje Starosta.
Podjęto także zagraniczne kontakty partnerskie z Federacją Rosyjską, BiałoOsiągnięcia obecnej kadencji, jak i poprzednich, to przede wszystkim liczne rusią, Ukrainą i Niemcami. Owocna współpraca to przede wszystkim wiinwestycje: modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt Szpitala Po- zyty, wymiana młodzieży szkolnej, spotkania włodarzy, obustronna pomoc,
wiatowego w Lidzbarku Warmińskim (laparoskop, kardiografy, aparaty RTG, wsparcie i wymiana doświadczeń.
USG, respiratory, ambulanse medyczne, łóżka porodowe itp.). Budowa – Zapraszam do wędrówki po tym pięknym zakątku Polski, po niepowtarzalnych
dwóch nowoczesnych boisk „Orlik”, systematyczne doposażenie szkół i pla- miejscach stworzonych przez przyrodę oraz wyjątkowych obiektach stworzonych
cówek oświatowych, remonty szkół, hal sportowych oraz systematyczne ręką człowieka na przestrzeni wieków i współcześnie. Jesteśmy przekonani, że
wyposażanie w specjalistyczny sprzęt Policji i Straży Pożarnej, co wpływa na utrwalą sobie państwo w umyśle i sercu obraz powiatu lidzbarskiego jako miejpoprawę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to także gruntowne remonty sca nie tylko pięknego, ale także przyjaznego zarówno wszystkim jego mieszwiększości dróg powiatowych, mostów, budowa rond wraz z infrastrukturą kańcom, jak i odwiedzającym go gościom – Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

Lidzbark Warmiński (miejska)
16.542 mieszkańców

Lidzbark Warmiński (wiejska)
6.853 mieszkańców

Orneta (miejsko-wiejska)
12.633 mieszkańców,w tym miasto 9.164

Kiwity (wiejska)
3.399 mieszkańców

Lubomino (wiejska)
3.746 mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767 79 00, fax 89 767 79 03, sekretariat@powiatlidzbarski.pl

www.powiatlidzbarski.pl
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
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
powiat turecki
powiat wągrowiecki
powiat wolsztyński
powiat wrzesiński
powiat złotowski

Lech Janicki – przewodniczący
Konwentu Powiatów Województwa
Wielkopolskiego, starosta ostrzeszowski
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MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Kalisz
Konin
Leszno
Poznań

– Wielkopolska to 31 powiatów ziemskich oraz 4 miasta na prawach powiatu. Konwent Powiatów założył sobie dobrą współpracę z partnerami rządowymi, samorządowymi i wszystkimi innymi realizującymi cele
i zadania dotyczące naszych lokalnych społeczności oraz istotnego interesu państwa. Z perspektywy czasu mogę
stwierdzić, że intensywność naszych działań została dostrzeżona, a głos starostów i podejmowane w ważnych kwestiach stanowiska liczą się. Nie ma wątpliwości, że w 15-lecie swojego funkcjonowania wielkopolskie
powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami i sukcesami. Stało się
tak m.in. dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków z programów: SAPARD, ZPORR oraz WRPO, a także dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi. Powiaty stanowią niezbędny komponent samorządności, wypełniając lukę pomiędzy gminami a samorządem wojewódzkim. Koordynują na swoim terytorium działania
służące realizacji najważniejszych strategicznie celów. Wielka szkoda, że państwo odeszło w swojej praktyce od idei dalszego rozwoju lokalnej demokracji poprzez cedowanie działań oraz środków na poziom powiatowo-gminny. Reforma powiatowa nie została przecież dokończona. Oczekujemy, że w następnym okresie funkcjonowania powiaty zostaną istotnie wzmocnione kompetencyjnie, a także wyposażone w niezbędne instrumenty
finansowe, aby podołały realizacji następnych zadań i celów.

15 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
POWIAT
CHODZIESKI

POWIAT
GOSTYŃSKI

POWIAT
KALISKI

POWIAT
KONIŃSKI

POWIAT
LESZCZYŃSKI

POWIAT
OBORNICKI

POWIAT
PILSKI

POWIAT
RAWICKI

Starostwo Powiatowe
w Chodzieży

POWIAT
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie

POWIAT
GNIEŹNIEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

www.powiat-chodzieski.pl

www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

www.powiat-gniezno.pl

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

www.powiat.gostyn.pl

www.pgw.pl

www.powiat-jarocinski.pl

Starostwo Powiatowe
w Kaliszu

POWIAT
KĘPIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Kępnie

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

www.powiat.kalisz.pl

www.kepno.com.pl

www.strostwokolskie.pl

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

www.powiat.konin.pl

www.powiatkoscian.pl

www.powiat-krotoszyn.pl

Starostwo Powiatowe
w Lesznie

POWIAT
MIĘDZYCHODZKI

Starostwo Powiatowe
w Międzychodzie

POWIAT
NOWOTOMYSKI

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu

Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno

ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód

ul. Poznańska 33
64-300 nowy Tomyśl

www.powiat-leszczynski.pl

www.powiat-miedzychodzki.pl

www.nowytomysl.com.pl

Starostwo Powiatowe
w Obornikach

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

www.powiatobornicki.pl

www.powiat-ostrowski.pl

www.powiatostrzeszowski.pl

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

www.powiat.pila.pl

www.pleszew.starostwo.gov.pl

www.powiat.poznan.pl

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

www.powiatrawicki.pl

www.powiat-slupca.pl

www.powiat-szamotuly.pl

105

MIASTO
KONIN
Konin to wyjątkowe miasto. Położone malowniczo, w centrum Polski, na historycznym Bursztynowym Szlaku, zobowiązuje do gościnności i otwartości. I tak właśnie jest. To miasto z przebogatą tradycją i historią, gdzie do dziś przenikają się różne kultury i wyznania. To nasze
bogactwo, z którego czerpiemy od pokoleń. Miasto oryginalnie, podzielone rzeką Wartą na
dwie części: starą i nową, które tak naprawdę właśnie rzeka zamiast dzielić… łączy. Niewątpliwym atutem Konina jest jego korzystne położenie: w samym sercu Polski, we wschodniej części Wielkopolski, nad rzeką Wartą. Konin to miasto, w którym szanuje się i pielęgnuje
lokalną historię, ale i nie szczędzi wysiłków, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju, postępu i nowoczesności. Miasto otwarte na pomysły, nowe rozwiązania i inwestycje jest przy
tym pełne rozmaitych i wciąż niewyczerpanych możliwości. Jednym słowem: centralne
miejsce na mapie naszego kraju, które zasługuje na to, aby zająć centralne miejsce
w naszym życiu.
Na granicy Konina przebiega autostrada A2, przez miasto droga alternatywna dla niej
DK 92, droga krajowa 25 z północy na południe, a także międzynarodowa trasa kolejowa. Tak dobre położenie logistyczne stwarza doskonałe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, a miasto chętnie wspiera przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy. Stosowne uchwały określają reguły pomocy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi
w podatkach i opłatach lokalnych oraz wsparcie administracji samorządowej. Dostęp
do dobrze wykształconej kadry jest atutem, który czyni nasz region bardzo atrakcyjnym inwestycyjnie.
Najbliższe okolice Konina to rejon bardzo dobry do uprawiania sportów wodnych, wędkowania
i wypoczynku. Dlatego też często tereny te nazywane są „małymi Mazurami”. Wiele jezior poprzez kanał Warta–Gopło ma połączenia żeglowne z Wisłą i wybrzeżem Bałtyku.
Niedaleko miasta znajduje się Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Wybudowana tam bazylika jest
jedną z największych świątyń w Europie. W samym mieście znajduje się wiele ciekawych zabytków, a jednym z najważniejszych jest kamienny słup drogowy przy kościele św. Bartłomieja na starówce. Ten wykonany z piaskowca słup, z napisem z 1151 roku, traktowany jest jako najstarszy
znak drogowy w Polsce.
Konin to także miasto o silnych korzeniach związanych z kulturą. To tutaj odbywa się wiele imprez
o randze krajowej i międzynarodowej. Do najważniejszych z nich należą: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich – OKFA, Przegląd
Polskich Filmów Fabularnych „Debiuty”, Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego,
Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Festiwal Jazzowy
,,Jazzonalia’’ czy Festiwal Teatralny ,,Malta na bis’’ i wiele innych.
Czym może jeszcze poszczycić się Konin? Filmowym ,,Oskarem’’, bo właśnie w Koninie urodził
się i wychował znany, światowej sławy kompozytor Jan A.P. Kaczmarek. Jest on autorem muzyki
do ponad 50 ﬁlmów, a za jedno ze swoich dzieł otrzymał prestiżową nagrodę przyznawaną przez
Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Statuetkę Oskara za najlepszą muzykę do ﬁlmu
Marca Forstera „Marzyciel” artysta odebrał w 2005 roku. Warto dodać, że Jan A.P. Kaczmarek jest
drugim Polakiem i pierwszym w historii koninianinem, któremu przypadła ta najsłynniejsza na-

groda w kategorii muzycznej. Mamy więc z czego być
dumni i jesteśmy!
Konin to także laureat wielu prestiżowych
nagród i wyróżnień, m.in.: konkursu Nasza Gmina
w Europie, Europejskiego Certyﬁkatu Standaryzacji Ekologicznej, Profesjonalna Gmina Przyjazna
Inwestorom, Najlepsze Miasto w dziedzinie wykorzystania Funduszy Unijnych, rankingów inwestycyjnych „Wspólnoty” oraz rankingu Europejska
Gmina Europejskie Miasto „Gazety Prawnej”.
Warto do nas przyjechać i pospacerować krętymi,
brukowanymi uliczkami malowniczej starówki czy
pięknym Bulwarem Nadwarciańskim, poleżeć na
jednej z konińskich plaż czy po prostu wybrać się
na spacer do pobliskiej puszczy. To miasto, którego
się nie zapomina i zawsze chętnie się tutaj wraca.
Tekst: Agata Kamińska, Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz

www.konin.pl
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POWIAT
ŚREDZKI

POWIAT
WĄGROWIECKI

POWIAT
ZŁOTOWSKI

LESZNO

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

www.srodawlkp-powiat.pl

www.powiat-srem.pl

www.powiat.turek.pl

Starostwo Powiatowe
w Wągrowcu

POWIAT
WOLSZTYŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Wolsztynie

POWIAT
WRZESIŃSKI

Starostwo Powiatowe
we Wrześni

ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

ul. Chopina 10
62-300 Września

www.wagrowiec.pl

www.powiatwolsztyn.pl

www.wrzesnia.powiat.pl

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

www.zlotow-powiat.pl

www.kalisz.pl

www.konin.pl

Urząd Miasta
w Lesznie

POZNAŃ

Urząd Miasta
w Poznaniu

ul. Karasia 15
64-100 Leszno

pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

www.leszno.pl

www.city.poznan.pl

Magazyn pilnie poszukiwany
www.magazynvip.pl

POWIAT KROTOSZYŃSKI

Zmodernizowany Szpital Powiatowy

Przebudowane drogi powiatowe

owiat krotoszyński położony jest w Wielkopolsce, na granicy z Dolnym Śląskiem.
Obszar o powierzchni 714 km kw., zamieszkały przez 78 tys. osób, obejmuje
gminy: Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Kobylin,
Zduny oraz Rozdrażew i Sulmierzyce.
Powiat charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną. W ostatnich latach zmodernizowano wiele dróg, rozbudowano
szpital oraz obiekty sportowe (sale i boiska przy
szkołach – w tym „Orlik”). W sumie zrealizowano 30 projektów o łącznej wartości dofinansowania
ponad 50 mln zł.
Priorytetami samorządu są przede wszystkim
bezpieczeństwo i polityka socjalna. Za skuteczność
działań w tym zakresie powiat otrzymał liczne na-

grody, m.in. wyróżnienie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”.
Ponadto samorząd prowadzi aktywną politykę prozatrudnieniową, realizując liczne projekty.
Ziemia krotoszyńska jest miejscem wielu wydarzeń, wśród których na czoło wysuwa się tradycyjny festiwal kulinarny. Samorząd wspiera także szereg organizacji sportowych. Szczególną tradycję mają sporty walki – zapasy i sumo. Krotoszyn
jest bowiem siedzibą Polskiego Związku Sumo.
W powiecie działa ponad 6 tys. podmiotów gospodarczych. Większość stanowią firmy rodzinne.
Stolica powiatu jest siedzibą rozwijającej się sieci marketów DINO, zaś wielu wytwórców, takich
jak: Mahle Polska, Zakład Mleczarski Danone, Bolsius czy Max-Pol to ogólnopolscy liderzy w swo-
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ich branżach. Powiat to także wysoko rozwinięte
rolnictwo, czego konsekwencją jest występowanie na jego obszarze wielu zakładów prowadzących
działalność na rzecz rolnictwa.
Klimat ziemi krotoszyńskiej tworzy małomiasteczkowa architektura otoczona lasami, z niezwykłymi okazami dębów czy unikatowymi stanowiskami paproci. Powiat obfituje w rezerwaty przyrody.
Każdego roku Nadleśnictwo Krotoszyn organizuje tu
jedyną w Europie aukcję drewna dębowego.
Dobra współpraca samorządów – powiatowego i gminnych – oraz sprzyjający klimat dla biznesu tworzą z ziemi krotoszyńskiej znakomite miejsce do życia i rozwoju osobistego.
– Serdecznie zapraszam! – mówi starosta krotoszyński Leszek Kulka.

Starostwo
Powiatowe
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 42 56 do 57
fax 62 725 34 23
starosta@krotoszyn.pl
www.powiat-krotoszyn.pl
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POWIAT SZAMOTULSKI
owiat szamotulski, w skład którego wchodzą miasta i gminy: Duszniki, Kaźmierz,
Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły
oraz Wronki, rozciąga się w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w dorzeczu dolnej Warty. Malownicze tereny oraz szereg zabytków powodują, że ziemię szamotulską co
roku odwiedzają tysiące turystów z całej Polski.
Powiat powstał w 1818 roku. Wśród ówczesnych mieszkańców powoli rodziły się tradycje,
kultura i wreszcie folklor. Miastem, które miało
wpływ na ich rozwój, a jednocześnie aspirowało do
miana stolicy powiatu, są Szamotuły. To tu przecież Nałęczowie wznieśli piętnastowieczny zamek, który rozbudowano i rozsławiono, kiedy należał do rodu Górków. To tu w XVI wieku na świat
przyszedł wybitny kompozytor Wacław z Szamotuł, a bracia czescy założyli jedną z pierwszych
w Wielkopolsce drukarni.
Dziś powiat szamotulski to miejsce, gdzie zachowało się wiele świadectw historii, kryjących tajemnice i ciekawostki, które z pewnością warto zgłębić. Co może symbolizować pięć kamieni wmurowanych w ścianę kaźmierskiego kościoła? Skąd się
wzięły kopie rzeźb antycznych w niszach elewacji
pałacu w Gaju Małym? Jaką historię kryją mury fundamentów na półwyspie Jeziora Wielkiego? Odpowiedzi na te pytania dla niektórych wydają się
jasne, inni pochylą się nad kartami historii lub sięgną do legend, by odkryć prawdę. – Koniecznie odwiedzić trzeba Muzeum Zamek Górków – Powiatową Instytucję Kultury z różnorodnymi zbiorami,
w tym kolekcją ikon, do czego serdecznie zachęcam – mówi Paweł Kowzan, starosta szamotulski. – Do kompleksu zamkowego i muzeum należy także baszta i przepiękny park, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku – dodaje.
Powiat szamotulski to także miejsce atrakcyjne
dla inwestorów. – Powodem do dumy dla powiatu szamotulskiego jako jednostki administracyjnej
są też działające i rozwijające się na naszym terenie
zakłady pracy. Do ich powstawania w naszym regionie dokładaliśmy nierzadko swoje cegiełki – zapewniając sprawną obsługę w naszych urzędach
i dobrą współpracę z prowadzonymi przez samorząd szkołami zawodowymi, a także podejmując
wspólne przedsięwzięcia – wyjaśnia Paweł Kowzan. W tym miejscu trzeba powiedzieć o znajdującej się w Kaźmierzu fabryce serów Hochland Polska i oddziale produkcyjnym Średzkiej Spółdzielni
Mleczarskiej „Jana”, a także producencie żywności
dla zwierząt – Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt w Sękowie. W stolicy powiatu działają zakłady przemysłu tłuszczowego – ADM. Ponadto na
ziemi szamotulskiej od lat rozwija się branża meblarska, którą reprezentują między innymi firmy
z Jastrowa koło Szamotuł i Ostroroga. Obojętnie nie
można przejść także obok Wronek, gdzie około sześć
tysięcy ludzi pracuje przy produkcji artykułów gospodarstwa domowego Samsunga i Amiki. Z kolei
w Pniewach działa centrum logistyczne Hondy.
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Pałac w Kobylnikach

Muzeum-Zamek Górków
kadra pracowników różnych specjalności, wspierana nowocześnie zorganizowanymi i podlegającymi
samorządowi powiatowemu szkołami zawodowymi oraz urzędem pracy. Jednym z dorocznych wydarzeń są Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.
W Powiecie Szamotulskim regularnie odbywa
się też wiele imprez kulturalnych i sportowych,
w tym cieszący się ogromnym zainteresowaniem
Samsung Półmaraton pod patronatem starosty
szamotulskiego. – Zapraszam państwa do nowoczesnego, otwartego na inwestorów i turystów
powiatu szamotulskiego – podsumowuje Paweł
Kowzan, starosta powiatu szamotulskiego.
Samsung Półmaraton
Odległość tylko około 100 km od granicy polsko-niemieckiej, lokalizacja w sąsiedztwie Poznania, przy autostradzie A2 i linii kolejowej Poznań–
Szczecin, powodują, że powiat jest regionem
atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Nie bez znaczenia
są także sprzyjające warunki do inwestowania
– bogata sieć placówek bankowych, tereny pod aktywizację gospodarczą, a także wykwalifikowana

Starostwo
Powiatowe
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
tel. 61 292 87 00
fax 61 292 18 80
starostwo@szamotuly.com.pl
www.powiat-szamotuly.pl
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POWIAT TURECKI

Rynek w Turku
owiat turecki, położony w malowniczym zakątku wschodniej Wielkopolski, posiada wiele walorów przyrodniczych i kulturowych
związanych z polską wsią. Walory te oraz
inne atrakcje turystyczne powiatu tureckiego
wykorzystywane są dla rozwoju turystyki wiejskiej
w tym regionie i godne są polecenia wszystkim, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkich miast
i modnych kurortów.
Powiat turecki swym obszarem obejmuje
929,3 km kw., a zamieszkuje go około 82 tys.
mieszkańców. Administracyjnie podzielony jest
na sześć gmin wiejskich: Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów, dwie gminy miejsko-wiejskie: Dobra i Tuliszków oraz jedną
gminę miejską Turek. Ziemia turecka graniczy z powiatami kolskim, konińskim, kaliskim oraz poddębickim i sieradzkim, należącymi już do województwa łódzkiego. Głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym powiatu jest miasto Turek, przez które przebiega węzeł komunikacyjny
o znaczeniu wojewódzkim i międzywojewódzkim
(Konin 35 km, Sieradz 54 km, Kalisz 40 km, Łódź
80 km).
Oblicze powiatu kształtowane jest przez działający tu przemysł paliwowo-energetyczny związany z funkcjonowaniem PAK Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” i Elektrowni „Adamów”. Równie ważną rolę na arenie gospodarczej odgrywają zakłady branży tekstylnej, takie jak Textil Union
czy firmy szyjące odzież sportową w Turku i Dobrej. Obok funkcjonującego przemysłu energetycznego i tekstylnego na rynku powiatu tureckiego
znaczącą rolę odgrywają takie zakłady, jak: Profim
– producent foteli biurowych, Andrewex, Stoltur,
Mema – liderzy przemysłu drzewnego, Linda i Sun
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Sanktuarium Matki Boskiej Czuwającej
w Wyszynie

Day – producenci okien PCV, jak również wielu producentów branży spożywczej: wędliniarskiej, piekarniczej i cukierniczej. Dużą część strony gospodarczej w powiecie zajmuje kapitał zagraniczny: niemiecki, francuski, reprezentowany przez Sun
Garden – producenta mebli ogrodowych, Union
Knopf, Mleczarnię „Turek”.
Atrakcyjności środowisku naturalnemu regionu
nadają m.in.: obszary krajobrazu chronionego, kompleksy leśne (największe we wschodniej Wielkopolsce), parki krajobrazowe, akweny wodne w Jeziorsku, Żeronicach i Przykonie, wzgórza morenowe
oraz pomniki przyrody, których na terenie powiatu jest 39.
Na terenie powiatu tureckiego oddano do
użytku ponad 200 km nowych szlaków pieszych
i rowerowych. Wiodą one przez najbardziej
atrakcyjne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym tereny, co z kolei przyczynia się do promocji czynnego wypoczynku. W powiecie znajdują
się liczne zabytkowe budowle sakralne, świeckie,
obiekty o wartościach kulturowych, archeologicznych. Wymienić tu należy liczne kościoły, dworki, pałace, kamienice, zabytkowe spichlerze,
młyny, pomniki oraz stare zabudowania wiejskie. Obiekty te mają charakter nie tylko zabytkowy, niektóre z nich powstały całkiem niedawno, w rocznice upamiętniające ważne wydarzenia mające podłoże religijne czy historyczne. Są
one dobrami kultury materialnej ziemi tureckiej
i wzbogacają krajobraz tego regionu. Na szczególną uwagę zasługuje górujący nad Turkiem neogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa (1904–1913) z polichromią,
witrażami i obrazami sztalugowymi ucznia Jana
Matejki – Józefa Mehoffera.
W gminach powiatu tureckiego zachowały się
obrzędy pieczołowicie kultywowane przez mieszkańców. Ponadto powstało wiele nowych stowarzyszeń mających na celu propagowanie kultury związanej z tym regionem. Infrastruktura paraturystyczna powiatu tureckiego jest dobrze rozwinięta. Istnieje wiele punktów gastronomicznych,
hotelarskich, zajazdów oraz gospodarstwa agroturystyczne, które dysponują bardzo dobrymi warunkami mieszkaniowymi i oferują staropolską
kuchnię. Dostępność komunikacyjna powiatu
również jest na dobrym poziomie, co sprowadza
się do stwierdzenia: „Powiat turecki zawsze po
drodze”.

Starostwo
Powiatowe
w Turku

Wnętrze Kościoła pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Turku

ul. Kaliska 59
62-700 Turek
tel. 63 222 32 00
fax 63 278 83 19
starostwo@powiat.turek.pl
www.powiat.turek.pl
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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 Powiatów Województwa
Zachodniopomorskiego,
starosta szczecinecki

– 15 lat funkcjonowania samorządów powiatowych to czas, który – ufam, że na stałe – określił mapę
administracyjną Polski, na której powiaty mają swoje miejsce, role i zadania, zarówno wynikające z kompetencji, jak i wypracowane przez lokalne społeczności. Powiaty województwa zachodniopomorskiego to dzisiaj silne jednostki organizacyjne, które wspólnie z samorządami gminnymi realizują w naszym regionie wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych, przekładających się na bardzo dobre warunki do turystycznego wykorzystania walorów regionu, zarówno w pasie nadmorskim, jak i na Pojezierzach: Drawskim, Wałeckim, Ińskim. Nowoczesne mariny w portach pasa nadmorskiego, odbudowane i poszerzone plaże, ogromne środki finansowe zainwestowane w modernizacje dróg to wynik dobrego wykorzystania środków unijnych w latach 2007–2013. W mojej opinii zachodniopomorskie powiaty jak żadne inne poradziły sobie ze zmianami
organizacyjnymi w szpitalach. Obecnie za sprawą wielu realizowanych w nich inwestycji stale rośnie dostępność
świadczeń zdrowotnych, co nie byłoby możliwe bez zaangażowania samorządów powiatowych. Serdecznie
zapraszam do odwiedzenia województwa zachodniopomorskiego i skorzystania z jego bogatej oferty turystycznej oraz inwestycyjnej. Tylko u nas znajdą państwo wyjątkowe miejsce do wypoczynku pośród rzek, jezior i morza, ślady historii oraz dowody gościnności mieszkańców.
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POWIAT
BIAŁOGARDZKI

POWIAT
GOLENIOWSKI

POWIAT
KAMIEŃSKI

POWIAT
ŁOBESKI

POWIAT
PYRZYCKI

POWIAT
SZCZECINECKI

KOSZALIN
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Starostwo Powiatowe
w Białogardzie

POWIAT
CHOSZCZEŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

POWIAT
DRAWSKI

Starostwo Powiatowe
w Drawsku Pomorskim

Pl. Wolności 16-17
78-200 Białogard

ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno

pl. Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

www.powiat-bialogard.pl

www.powiatchoszczno.pl

www.powiatdrawski.pl

Starostwo Powiatowe
w Goleniowie

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

www.powiat-goleniowski.pl

www.gryﬁce.pl

www.gryﬁno.powiat.pl

Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim

POWIAT
KOŁOBRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu

POWIAT
KOSZALIŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Koszalinie

ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

www.powiatkamienski.pl

www.powiat.kolobrzeg.pl

www.powiat.koszalin.pl

Starostwo Powiatowe
w Łobzie

POWIAT
MYŚLIBORSKI

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

POWIAT
POLICKI

Starostwo Powiatowe
w Policach

ul. Konopnickiej 41
73-150 Łobez

ul. Spokojna 22
74-300 Myśliborz

ul. Tarnowska 8
72-010 Police

www.powiatlobeski.pl

www.powiatmysliborski.pl

www.policki.pl

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 Stargard Szczeciński

www.pyrzyce.pl

www.powiatslawno.pl

www.powiatstargardzki.eu

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

www.powiat.szczecinek.pl

www.powiatswidwinski.pl

www.powiatwalecki.pl

Urząd Miasta
w Koszalinie

SZCZECIN

Urząd Miasta
w Szczecinie

ŚWINOUJŚCIE

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

www.koszalin.pl

www.szczecin.pl

www.swinoujscie.pl
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POWIAT DRAWSKI
owiat drawski, położony w południowowschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na powierzchni
1764 ha skupia cztery gminy miejsko-wiejskie: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz
Pomorski, Złocieniec oraz dwie gminy wiejskie
Ostrowice i Wierzchowo. Cenny przyrodniczo teren Pojezierza Drawskiego w połączeniu z historycznym dziedzictwem ziemi drawskiej stanowi nieopisane bogactwo i wciąż nie w pełni wykorzystany
potencjał, który sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji.
Sposobów na spędzenie czasu w powiecie jest
bez liku, a wszystkie składają się na niezwykłą ofertę, która przyciąga miłośników malowniczych krajobrazów, nieskażonej zieleni oraz czystych wód,
które w powiecie drawskim reprezentują rozległe
jeziora pełne ryb i rzeka Drawa, której nurt zachęca
do kąpieli i spływów kajakowych. Walory krajobrazowe i doskonałe warunki rekreacyjne uzupełniają serdeczni i życzliwi mieszkańcy urokliwych miasteczek powiatu, którzy swą otwartością potrafią zjednać gości i umilić im pobyt. Szczególną wartością lokalnej wspólnoty są miejscowi twórcy, których rękodzieło można podziwiać podczas wędrówek po okolicy. Kreatywność drawskich artystów
przynosi efekty zarówno w postaci tradycyjnego
rzemiosła, czego doskonałym przykładem może być
haft kaszubski, batik czy sianoploty, jak i współczesnych dziedzinach sztuki, takich jak fotografia,
rzeźbiarstwo, malarstwo.
Mając świadomość posiadanego bogactwa naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, starosta drawski Stanisław Cybula nie szczędzi środków na inwestycje, które mają szansę podnieść wartość zarządzanego obszaru, zarówno pod kątem przyjezdnych, jak i społeczności lokalnej. Stąd gminy powiatu wciąż pięknieją i zyskują nowe udogodnienia,
które przekładają się na poziom życia mieszkańców
i nie pozostają bez wpływu na wyniki gospodarcze.
Zadowoleniu turystów sprzyja z kolei dobrze rozwinięta baza noclegowa, którą uzupełniają szlaki
i ścieżki przyrodnicze o zróżnicowanym stopniu
trudności, a także zabytki architektury świeckiej
i sakralnej, które ucieszą mniej aktywnych turystów.
– Naszym ogromnym atutem są walory naturalne. Dlatego stawiamy na turystykę. Rozwijają się u nas różne jej formy: żeglarstwo, kajakarstwo, turystyka rowerowa, piesza i konna,
a także ekstremalna, za sprawą największego europejskiego poligonu. To właśnie tutaj Adam Małysz przygotowywał się do startu w rajdzie Paryż–
Dakar, a w 2012 roku wraz z Krzysztofem Hołowczycem wziął udział w rajdzie samochodów terenowych Baja Poland. Poligon Drawski jest miejscem zmagań profesjonalnych kierowców rajdowych, miłośników off-roadu i motocyklistów, którzy testują swoje umiejętności w ramach imprez
typu GS Trophy lub Adventure Camp – wylicza atuty powiatu starosta.
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Pojezierze Drawskie to raj dla żeglarzy - na zdjęciu Camping "WAJK" w Piasecznie
Ostatnio samorząd zaangażował się w tworzenie szlaku turystyki camperowej – dla turystów
mobilnych poruszających się samochodami typu
camper bądź samochodami osobowymi z przyczepami oraz szlaku turystyki off-roadowej – dla
kierowców samochodów 4x4, quadów, motocykli
enduro itp.
Powiat drawski, który w tym roku obchodzi
jubileusz 15-lecia, jest ubiegłorocznym zwycięzcą
rankingu Związku Powiatów Polskich, najważniejszego rankingu samorządów w kraju. Starosta
drawski nie boi się nowych wyzwań i z pasją prowadzi powiat w kierunku rozwoju, coraz bardziej
umacniając pozytywny wizerunek zarządzanego terenu. Jego przedsiębiorczość i aktywność od lat
przynosi wymierne rezultaty, które nie uchodzą
uwadze mieszkańców, gości i ekspertów, wysoko
oceniających pracę samorządu, zwłaszcza skuteczność w pozyskiwaniu dotacji ze źródeł zewnętrznych oraz rozmach inwestycyjny, którego
efekty są odczuwalne w postaci reformy oświaty,
restrukturyzacji służby zdrowia czy modernizacji
sieci dróg. Podstawą skuteczności jest odwaga
i perspektywiczne myślenie.
– Skutkiem tego jest pozyskiwanie środków
finansowych na jak najszerszą skalę oraz nietypowe
w samorządach biznesowe podejście do realizacji
zadań – zdradza klucz do sukcesu na sprawowanym stanowisku starosta drawski.
Niezależnie od tego czy wolimy piesze wycieczki
i zwiedzanie zabytków, czy sporty wodne oraz aktywny wypoczynek na rowerze lub końskim grzbiecie, powiat drawski ma wiele do zaoferowania,
a różnorodność form rekreacji oraz miejsc wartych zobaczenia zachęca do powrotu w te strony, gdzie czekają liczne plenerowe atrakcje i gościnni
gospodarze.

Turystyka ekstremalna w powiecie
drawskim przeżywa intensywny rozwój

Przez powiat przebiega kilkanaście
szlaków rowerowych

Starostwo Powiatowe
w Drawsku
Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 363 07 80
fax 94 363 20 23
powiatdrawski@powiatdrawski.pl
www.powiatdrawski.pl
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POWIAT SZCZECINECKI

Ulica Jana Pawła II w Szczecinku po remoncie
dpowiednia diagnoza potrzeb lokalnej
społeczności, skuteczność pozyskiwania
środków pozabudżetowych oraz konsekwentna realizacja licznych inwestycji
sprawiły, że powiat szczecinecki stał się optymalnym
do życia zakątkiem Polski, małą ojczyzną bliską sercom jego mieszkańców.
Od 1999 roku, czyli od momentu powrotu powiatów na administracyjną mapę Polski, w trudnych warunkach finansowych, w obliczu nowych
wyzwań, samorząd powiatu szczecineckiego podjął się ambitnych przedsięwzięć na rzecz zmiany ówczesnej rzeczywistości, polepszenia warunków
życia lokalnego społeczeństwa. Efektem tytanicznej
pracy jest realizacja infrastruktury na europejskim
poziomie, zabezpieczone potrzeby i interesy lokalnego społeczeństwa oraz odpowiedni klimat zarówno dla obecnych i przyszłych mieszkańców, jak
i inwestorów.
Wśród licznie zrealizowanych inwestycji są te
dotyczące służby zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, kultury i sportu, opieki społecznej oraz
infrastruktury drogowej, ekologii i transportu publicznego. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat samorząd
wyremontował drogi powiatowe za około 30 mln zł,
przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej zakupił autobusy do przewozów lokalnych
dla spółki samorządowej PKS, którą przejął od
Ministra Skarbu Państwa, oraz zrealizował przedsięwzięcia ekologiczne – termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, która pozwoliła na
zmniejszenie emisji CO2 aż o 1433,26 ton rocznie
w powiatowych obiektach.
Władze powiatu priorytetowo podchodzą
do zabezpieczenia mieszkańcom kompleksowej
opieki medycznej. Szpital, który w 2008 roku przekształcono w spółkę prawa handlowego, został
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gruntownie zmodernizowany, doposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny (m.in. cyfrowy
mammograf i RTG, tomograf komputerowy) i karetki. Obecnie trwa jego rozbudowa o nowy budynek, w którym funkcjonować będą wyposażone
w nowoczesny sprzęt oddziały, a na dachu lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Koszt obecnie realizowanych szpitalnych inwestycji to około 20 mln zł.
Samorząd w sposób szczególny podchodzi do
rozwiązywania problemów związanych z pomocą

społeczną. W powiecie działają dwa warsztaty
terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum
Rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie – spółka powiatu, jedna z dwóch tego typu placówek w Polsce.
Nad bezpieczeństwem na terenie powiatu czuwają służby i inspekcje, które aktywnie wspiera samorząd powiatu. Między innymi dzięki wieloletnim
staraniom starosty szczecineckiego w lipcu 2013
roku do użytku został oddany nowoczesny budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z wyposażeniem. Pierwsza od powojennych czasów komenda
policji w województwie zachodniopomorskim kosztowała około 15 mln zł.
Edukacja przyszłych pokoleń to priorytet,
który od kilku kadencji przyświeca władzom lokalnym. W ciągu 15 lat samorząd zrealizował wiele
przedsięwzięć, by podnieść jakość i warunki
kształcenia. Obecnie powiat jest organem prowadzącym 9 placówek edukacyjnych.
Warto podkreślić, że sukces samorządu był
możliwy dzięki umiejętności współpracy, budowania partnerstwa oraz pozyskania środków pozabudżetowych – krajowych i unijnych. Na przestrzeni
lat samorząd pozyskał setki milionów złotych, co
plasuje go w czołówce powiatów województwa zachodniopomorskiego.
Powiat szczecinecki to dobre miejsce do inwestowania: atrakcyjnie położony, z odpowiednią
infrastrukturą, świetnie rozwiniętym przemysłem
drzewnym, dobrze rozwiniętymi elektrotechnicznym i rolno-spożywczym, z dużymi zasobami leśnymi, surowcami mineralnymi. Jednocześnie
samorząd powiatu dokłada wszelkich starań, by
stworzyć inwestorom jak najlepsze warunki do rozwoju.
Powiat szczecinecki położony w środkowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na niezwykle uroczym Pojezierzu
Drawskim, posiada wyjątkowe walory przyrodnicze i turystyczne. Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają tu obiekty sportowe i rekreacyjne
oraz ponad tysiąc kilometrów szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych.
Tak doskonała baza, również noclegowa, bogactwo
fauny i flory zachodniopomorskich kompleksów
leśnych, jeziora i spławne rzeki, stwarzają idealne
warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportu,
turystyki i odpoczynku od zgiełku wielkich miast.

Starostwo
Powiatowe
w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
tel. 94 372 44 88
fax 94 372 92 56
starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl

Wartość międzykulturowego dialogu
XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania to kolejna już okazja dla polskich i niemieckich młodych artystów do
kulturowego zacieśniania więzi. Młodzież z Euroregionu w dniach 14–16 czerwca 2013 roku w Wałczu i Człopie prezentowała swoje możliwości i talenty przede wszystkim w sporcie, ale też w muzyce i tańcu. Organizacyjne siły połączyli:
Powiat Wałecki, Gmina Człopa, Euroregion Pomerania oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Ideę, wartość i siłę oddziaływania współpracy w ramach Euregionu, wyrażone w postaci
wydarzenia, szczególnie podkreśla Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, któremu
sportowe i kulturalne wydarzenia są szczególnie bliskie.

Projekt Euroregion Pomerania
– wartość dodana dla Powiatu Wałeckiego
Euroregion Pomerania, którego korzenie sięgają 1990 roku, jest najmłodszym na granicy
zachodniej Polski. Jest to forma współpracy Polski, Niemiec, Szwecji i zaproszonej do projektu Danii, z uwzględnieniem tych obszarów wskazanych państw, które graniczą z morzem. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego
i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców po obu stronach
granicy. Cykliczny Festiwal Młodzieży realizuje te założenia, skupiając się wokół szeroko
rozumianej kultury i sportu. Szczególnie ważne jest połączenie i przenikanie się kultur.
Wartość dodaną dla powiatu stanowią szczególnie aspekty integracyjne, przybliżenie młodzieży i społecznościom lokalnym kraju sąsiada, m.in. jego kultury,
historii, tradycji. Efektem szeroko rozumianej współpracy jest m.in. możliwość
podniesienia przez młodzież swoich umiejętności językowych oraz ułatwienie
w przyszłości międzynarodowych kontaktów.

Współpraca regionów państw partnerskich
– XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania
Powiat Wałecki jako członek Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania poprzez realizowane działania wpisuje się w cele organizacji, m.in.
w zakresie programów polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. W ramach
współpracy realizowany jest m.in. program wymiany młodzieży, który ma charakter cykliczny (naprzemienny w Polsce i w Niemczech). Młodzież z partnerskiego miasta Bad Essen podczas pobytu w Polsce uczestniczy w lekcjach,
zwiedza region oraz poznaje najciekawsze miejsca historyczno-przyrodnicze
w powiecie. Niezwykle ważne są zawierane znajomości i przyjaźnie, które często pozostają na całe życie.
Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania pierwszy raz zorganizowany został
w 1996 r. w Löeknitz, natomiast kolejne festiwale organizowano w niemieckiej
części Pomeranii i polskiej, dwukrotnie w Stargardzie, następnie w Prenzlau, Nowogardzie, Greifswaldzie, Wałczu, trzykrotnie w Strasburgu, dwukrotnie w Koszalinie. Po przerwie w latach 2010–2012 wznowiono inicjatywę, czego
wyrazem był XV Festiwal, który zorganizowany został przez Gminę Człopa i Powiat Wałecki przy wsparciu Zachodniopomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego. Doﬁnansowany został przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV
A Euroregionu Pomerania). Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowym świętem sportowców. Organizatorzy zaplanowali turnieje piłki nożnej, siatkówki, mistrzostwa w pływaniu i w biegach na orientację. Dodatkowo, dużym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty taneczne i zajęcia rekreacyjne, a występy grup artystycznych podziBogdan Wankiewicz, Starosta Wałecki, Anna
wiano z uwagą. Szczegółowy opis Festiwalu jest dostępny m.in. na stronie internetowej www.pomerania.org.pl.
Mieczkowska, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Volker Böhning, Prezydent Wspólny organizacyjny sukces cieszy każdą ze stron współpracy, szczególnie wtedy, gdy osiągane są efekty w poEuroregionu Pomerania
staci bezcennych doświadczeń młodych ludzi.
Starostwo Powiatowe w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
tel. 67 250 84 27, fax 67 258 90 10
kancelaria@powiatwalecki.pl
www.powiatwalecki.com.pl
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Dotychczas nakładem wydawnictwa
ukazały się:
Jubileusze przypominają nam o wydarzeniach, które ze względu na
swoją wagę i wprowadzone zmiany warto przypominać i upamiętniać. Takim wydarzeniem jest 15. rocznica przywrócenia powiatów
na samorządowej mapie Polski. Z perspektywy czasu, jaki upłynął od
usamorządowienia wspólnot powiatowych na mocy ustawy z dnia
24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu nowego zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, bez cienia wątpliwości można mówić o niebagatelnej roli powiatów w rozwoju
wspólnot lokalnych, regionów, a także kraju.
Jednostki te, będące istotnym ogniwem pomiędzy gminą a województwem, dały początek nowej rzeczywistości i okazały się kamieniem węgielnym dla kształtu administracji publicznej oraz
rozwoju społeczno-gospodarczego. Mimo problemów, z jakimi przyszło im się zmagać, na przestrzeni 15 lat powiaty doskonale zdały
egzamin, przywracając tradycyjne więzi społeczne i integrując społeczności lokalne, sumienie wywiązując się z powierzonych zadań
oraz umiejętnie korzystając ze swoich kompetencji, aby jak najlepiej służyć wspólnotom terytorialnym, a także wnosić istotną cegiełkę do sprawnego funkcjonowania służb publicznych oraz rozwoju
obywatelskiego.
Oddając czytelnikom niniejszy album okolicznościowy, przygotowany
z okazji 15-lecia powiatów w Polsce, mamy nadzieję, że publikacja
stanie się cenną pamiątką nie tylko dla tych, którzy czynnie włączyli się i nadal aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz także dla tych, którzy na co dzień obserwują
w swoim najbliższym otoczeniu postęp, jaki dokonuje się za sprawą samorządu powiatowego. Chcielibyśmy, aby dzięki albumowi
„15 lat Polski powiatowej”, dotychczasowe dokonania pracowników samorządowych zostały przypomniane, na nowo ożyły i stały się
przedmiotem dyskusji oraz przetrwały nie tylko w pamięci, która
bywa ulotna, lecz także na półkach, zajmując ważne miejsce w historii powiatów, która z każdym dniem będzie przynosić kolejne
pozytywne zmiany warte utrwalenia dla potomności. Życząc wspólnotom powiatowym dalszych sukcesów w zarządzaniu jednostkami,
utrwalaniu poczucia przynależności oraz pracy na rzecz ciągłego
podnoszenia poziomu życia lokalnej społeczności, wierzymy, że z dotychczasowym bagażem doświadczeń i niesłabnącym entuzjazmem
powiaty stawią czoła niejednemu wyzwaniu i jeszcze nie raz dowiodą, że wyodrębnienie ich w strukturze administracyjnej było
przełomowym wydarzeniem, którego owoce będą odczuwalne przez
kolejne pokolenia.

