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Warszawa, 5 lipca 2018 roku

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością zapraszam do lektury albumu „20 lat Polski Powiatowej”. Publikacja ukazuje prawdziwe piękno i różnorodność polskich powiatów.
Nie mam wątpliwości, że przez dwie dekady powiaty dla swoich mieszkańców zrobiły bardzo dużo. Proszę spojrzeć na nowoczesne szpitale, szkoły, drogi itd. Proszę przyjrzeć się też informacjom i zdjęciom zamieszczonym w niniejszej publikacji
– uchwycone na nich zabytki i krajobrazy zapierają dech w piersiach. Taka jest Polska powiatowa – zachwycająca, piękna, urocza. Ta „powiatowość” na szczęście
przestała już powszechnie kojarzyć się z zaściankowością, a zaczęła brzmieć dumnie.
Czasem ciężko uwierzyć w to, jakie rozmowy toczyły się w czasie reformy samorządowej. W to, że powątpiewano w zasadność istnienia tego rodzaju samorządu.
Takie głosy zdarzają się i dziś. Nie podpierają ich jednak żadne sensowne argumenty.
Podział kraju na powiaty to mapa rzeczywistych więzi lokalnych, które wszyscy
doskonale znamy i odczuwamy, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach.
Wspólnoty powiatowe istnieją w sposób obiektywny. Reaktywowanie samorządowego powiatu było niczym innym jak upodmiotowieniem tych wspólnot.
Chciałbym w tym miejscu wszystkim przedstawicielom powiatów podziękować za
dotychczasową działalność i życzyć dalszych sukcesów w przyszłości.
Z poważaniem
Ludwik Węgrzyn,
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
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Warszawa, 5 lipca 2018 roku

Szanowni Państwo,
Jubileusz, który obchodzą wspólnoty powiatowe, koresponduje z doniosłą rocznicą, jaką jest stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Ma to wymowę symbolu. Takie bowiem wielkie wartości jak wolność, obywatelska podmiotowość, patriotyzm, dbałość o dobro wspólne – blisko związane są z samorządnością, z ideą oddolnej społecznej samoorganizacji.
Fot. Grzegorz Jakubowski, KPRP

W latach zaborów podtrzymanie polskości i rozbudzenie narodowej energii w wielkim stopniu było zasługą wytrwałych działaczy społecznych. Obok wysiłku zbrojnego, praca organiczna stała się jedną z dróg prowadzących do wolnej Polski.
Samorządowcy wnieśli też ogromny wkład w gospodarczy i cywilizacyjny rozwój odrodzonej Rzeczypospolitej. Na zawsze pozostaje to źródłem dumy i inspiracji.
Po roku 1989 przywrócenie autentycznego samorządu terytorialnego stanowiło
jedną z najważniejszych i najbardziej udanych reform okresu transformacji. Właśnie w ten sposób urzeczywistnialiśmy ideały „Solidarności” – przenosząc władzę
publiczną „w dół”, oddając obywatelom decydujący głos w sprawach, które ich
bezpośrednio dotyczą. To pobudziło ludzką kreatywność, pozwoliło przeprowadzić
w wielu małych ojczyznach ważne przedsięwzięcia, które dobrze przysłużyły się
Polsce i podniosły poziom życia Polaków.
Samorządy powiatowe mają w tych sukcesach znaczący udział. Ich powrót na administracyjną mapę Polski to logiczne nawiązanie do wielowiekowej tradycji. To
właśnie powiaty przez setki lat były miejscem, w którym koncentrował się lokalny
potencjał i gdzie umacniało się poczucie lokalnej tożsamości. Ogromnie poważam
dorobek i znaczenie Polski powiatowej. Znam ją też może najlepiej spośród polityków w naszym kraju. W kampanii wyborczej złożyłem deklarację, że odwiedzę
wszystkie powiaty w Polsce – i konsekwentnie wywiązuję się z tej obietnicy. Spotkania z mieszkańcami Polski powiatowej są dla mnie wielką wartością, źródłem
cennej wiedzy i pozytywnej energii. Uważam je za jedną z najważniejszych powinności mojej prezydentury. Chcę w ten sposób złożyć wyrazy głębokiego uznania
i szacunku wszystkim, którzy pielęgnują lokalne tradycje, wzmacniają społeczne
więzi, pomnażają gospodarcze możliwości; wszystkim, którzy zabiegając o pomyślność swoich wspólnot przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju całego
kraju. W ten szczególny czas jubileuszu Polski powiatowej proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia.
Raz jeszcze gratuluję wszystkim powiatowym społecznościom ważnego jubileuszu
i serdecznie Państwa pozdrawiam.
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Warszawa, 14 czerwca 2018 roku
Szanowni Państwo,
w roku bieżącym, roku stulecia odzyskania niepodległości, powracamy myślą do początków II Rzeczypospolitej, której Konstytucja Marcowa już w art. 3 stanowiła,
iż ustrój państwa polskiego opierać się będzie na zasadzie szerokiego samorządu
terytorialnego i deklarowała, że przekaże „przedstawicielstwom tego samorządu
właściwy zakres ustawodawstwa”.
Przypomnijmy też i rok 1950 oraz ustawę o jednolitym systemie władzy samorządowej, w której totalitarne państwo zawarło taką normę: „znosi się związki samorządu terytorialnego”. Ich majątek z mocy prawa stał się majątkiem
komunistycznego państwa.
Senat wyłoniony w czerwcowych wyborach 1989 roku już na swoim trzecim posiedzeniu odbył plenarną debatę poświęconą sprawom samorządu terytorialnego.
Debata ta zakończyła się przyjęciem uchwały, w której Senat wyrażał „przekonanie o konieczności istnienia autentycznego samorządu miast i gmin jako niezbędnego elementu polityczno-prawnego ustroju Polski”. Przedmiotem obrad 17.
posiedzenia izby wyższej, które rozpoczęło się 19 stycznia 1990 roku był blok
ustaw obejmujących inicjatywy Senatu RP w sprawie samorządu terytorialnego.
Fundamentem moralnym, do którego odwoływali się senatorowie I kadencji w debacie nad ustrojem państwa były słowa Papieża Jana Pawła II, który – przemawiając w 1987 roku do przedstawicieli najwyższych władz państwowych
– powiedział: „ W imię godności człowieka słuszne jest dążenie, aby każdy i wszyscy byli nie tylko przedmiotem nadrzędnego działania władzy, instytucji życia państwowego, ale aby byli podmiotem, a być podmiotem, to znaczy uczestniczyć
w stanowieniu o Pospolitej Rzeczy wszystkich Polaków. Tylko wówczas naród żyje
autentycznym, własnym życiem, gdy w całej organizacji życia państwowego stwierdza swoją podmiotowość, stwierdza, że jest gospodarzem w swoim domu.
Samorząd terytorialny jest ważnym segmentem organizacji państwa, który po
zmianach systemowych zainicjowanych w 1989 roku legitymował się wysoką efektywnością. Z kolei samorząd powiatowy, którego funkcjonowanie znam z mojej
pracy radnego powiatowego, jako lokalna wspólnota mieszkańców, wykonuje ważne
zadania publiczne z zakresu między innymi edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu drogowego, kultury,
ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, turystyki, geodezji i kartograﬁi, gospodarki wodnej. Jako były samorządowiec mam świadomość, że w jego najnowszych
dziejach bywały również i takie chwile, kiedy pojawiały się pęknięcia I rysy, świadczące o tym, że mamy do czynienia z oznakami kryzysu, jednakże jego dorobek jest
bez wątpienia pozytywny.
Mając świadomość, że to właśnie Senat zainicjował proces legislacyjny, którego
zwieńczeniem była odbudowa samorządności, życzę wszystkim czytelnikom, by lektura publikacji „20 lat Polski powiatowej” dostarczyła wiedzy o tym, co dotyczy
Polski powiatowej – małej Ojczyzny, w której życiu przed laty aktywnie uczestniczyłem.
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Warszawa, 23 lipca 2018 roku

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy powiatów,
Władze samorządowe,
Działacze Związku Powiatów Polskich
Za kilka miesięcy minie 20 lat od reformy, która przywróciła trzystopniową
strukturę podziału administracyjnego. Dzięki przywróceniu zlikwidowanych
w 1975 roku powiatów, możemy dziś mówić o rzeczywistym wzmacnianiu
terytorialnych więzi społecznych i kulturowych.
Już 10 lat temu śp. Prezydent Lech Kaczyński, zwracając się do mieszkańców
powiatów, władz samorządowych i działaczy Związku Powiatów Polskich zauważył,
że transformacja ustrojowa przywróciła idei samorządności należne miejsce
w życiu społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki reformie poszerzył się także
zakres demokracji. Natomiast lokalne społeczności zyskały realny wpływ na swój
kształt i rozwój.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na dialog i współpracę z samorządami
wszystkich szczebli. Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył Pełnomocnika do
spraw Współpracy z Samorządem. Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich
biorą udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która
w tym roku obchodziła 25-lecie działalności. Jest to miejsce dialogu dającego
możliwość wypracowania dobrych rozwiązań.
Rząd dba o zrównoważony rozwój wszystkich regionów, między innymi przez
poprawę infrastruktury. W 2018 roku na budowę i remonty dróg powiatowych
oraz gminnych przeznaczymy 1,3 mld zł. Jest to o 500 mln zł więcej niż do tej pory
było zaplanowane w budżecie. Ważne są dla nas opinie Polaków niezależnie od
miejsca zamieszkania. Dlatego bierzemy pod uwagę ich zdanie, odtwarzając
kolejne posterunki policji w małych miejscowościach. W ciągu ostatnich trzech lat
powstało ich 78.
W sytuacjach kryzysowych nie pozostawiamy samorządów samym sobie. MSWiA
udziela wsparcia w postaci promes ﬁnansowych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji chciałbym podziękować
Samorządowcom za lata odpowiedzialnej pracy na rzecz powiatów. Działaczom
Związku Powiatów Polskich gratuluję zbudowania sprawnej organizacji,
reprezentującej interesy tego szczebla administracji.
Mieszkańcom powiatów życzę, aby przedstawiciele władz lokalnych dbali w sposób
mądry i odpowiedzialny o rozwiązywanie ich problemów.
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POLSKA

powiatem
kształtowana

Wielu z nas kojarzy samorząd powiatowy jako jedną z wytycznych tego, co przed 1989
rokiem, i odgraniczających to, co już po transformacji ustrojowo-gospodarczej. Tymczasem
w ten sposób nasza pamięć robi nam psikusa. Warto wszak wiedzieć, że samorządność
jest bardzo mocno zakorzeniona w historii i tradycji naszego kraju. I to nie jest absolutnie
kwestia kilkudziesięciu lat. Powiaty od wieków stanowiły fundament podziału administracyjnego Polski

Michał Tabaka
ie ma wątpliwości, że reforma administracyjna z końca XX wieku była jedną
z najbardziej udanych. Potwierdzają to
wypowiedzi polityków reprezentujących
zupełnie odmienne obozy polityczne. Wszyscy jak
jeden mąż widzą w obowiązującym do dziś podziale
administracyjnym kraju tylko lub głównie pozytywy. I chociaż w przestrzeni publicznej pojawiają się
opinie, że należy to zmienić (szkoda, że brakuje konkretnych propozycji wskazujących, jak to niby ro-

N
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bić; wyjątkiem są działania centralizacyjne, które
samorządy wszystkich szczebli pomijają), trudno
raczej spodziewać się, że nagle politycy zlikwidują w Polsce samorządność.

Samorządność w Polsce ma się dobrze
To byłoby w ogóle bardzo trudne zadanie,
zwłaszcza teraz, kiedy Polacy do samorządności bardzo się przyzwyczaili. Owszem, ze względów
ustrojowych i nie tylko nie jesteśmy państwem federalnym, jak chociażby Niemcy, gdzie autonomia
– i tym samym możliwość samostanowienia – poszczególnych regionów jest zdecydowanie większa.
Ale możliwość podejmowania decyzji na poziomie

małych ojczyzn zdążyła się już mocno wpisać w demokratyczny nurt kraju nad Wisłą.
Bardzo mocną pozycję nie tylko w kwestii dzielenia środkami europejskimi, lecz także we współorganizacji opieki zdrowotnej, mają obecnie samorządy wojewódzkie. Mimo że od dwóch lat ich
kompetencje są systematycznie zmniejszane,
głównie na rzecz służb wojewody – regionalnego
przedstawiciela rządu (np. odebranie głosu decydującego samorządom wojewódzkim w sprawie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), to jednak ciągle więcej jest impulsów budujących mechanizm samostanowienia
niż odwrotnie. I tutaj trzeba w pierwszej kolejno-
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ści wymieniać wszystkie oddolne inicjatywy, jak chociażby budżety obywatelskie. Partycypacyjność, po
tym jak na dobre zawitała w samorządach powiatowych, zaczyna coraz odważniej rozglądać się
po samorządach wojewódzkich. Na przykład
w śląskim właśnie ruszył konkurs skierowany do
mieszkańców, na formę, jaką ma przybrać budżet.
Innym dowodem cały czas silnej pozycji samorządu wojewódzkiego są ustawy antysmogowe,
które – w postaci prawa miejscowego – wojewódzkie sejmiki podejmowały w zeszłym roku. Zaczęło się od Małopolski, potem w ślad za nią poszło województwo śląskie i inne samorządy. W tych
przypadkach ustanowiono przepisy prawa obowiązujące na terenie zajmowanym przez dane województwo. Podobnie rzecz się ma z samymi powiatami. Te nie boją się wprowadzania np. własnego
środka płatniczego (Otwock), o lokalnych produktach spożywczych nie wspominając.

Ta siła ma wiekową metrykę
Bardzo pomyli się jednak ten, kto z góry założy, że nawet pokaźny dorobek samorządu powiatowego to efekt 20–30 lat, od kiedy demokracja
wreszcie zawitała nad Wisłę. Powiaty były tutaj znane dużo wcześniej, biorąc pod uwagę również czasy, kiedy nasz kraj był zakorzeniony w „przyjaznym”
bloku wschodnim.
W poszukiwaniu początków powiatów w Polsce źródła historyczne zgodnie kierują nas do XIII
wieku. Wychodzi na to, że za samorząd na najniższym poziomie powinniśmy dziękować naszym południowym sąsiadom – Czechom. Właśnie powodowany wzorcami stamtąd urząd starosty na ziemiach polskich powołuje czeski król Wacław II.
Pierwszym był starosta ziemi sandomierskiej.
Ten zwyczaj kontynuował później król Władysław
Łokietek. Wtedy też rozpoczyna się proces scalania
kraju po rozbiciu dzielnicowym. Za Łokietka struktura się rozbudowuje. Starosta jest już w Poznaniu, Kaliszu i na Kujawach. Nowy urząd z biegiem
następnych lat nazwany jest „ramieniem króla”.
Pierwszy raz powstaje podział na województwa,
ziemie i powiaty. Pierwotną formą władz lokalnych
był szlachecki samorząd ziemski, obejmujący sejmik, sąd ziemski i własną strukturę urzędniczą.
W miastach królewskich z kolei funkcjonowały samorządy z radami miejskimi, na czele których stał
burmistrz. Kolejne lata nic nie zmieniają, ale później urząd starosty coraz bardziej traci na wartości i ich urzędy zmieniają się w ziemskie, co ostatecznie sankcjonuje konstytucja sejmu z 1611 roku.

Zabory, czyli w trzy strony
Ów kształtujący się porządek administracyjny brutalnie kończy swój żywot. W 1795 roku upada Polska szlachecka. Jej ziemie trafiają pod
skrzydła trzech zaborców, co tak naprawdę ma konsekwencje do dzisiaj. Na przestrzeni przeszło
120 lat wyodrębniają się różnice kulturowe i trochę ustrojowe. To nie tylko kwestia gwary czy akcentu.
W Księstwie Warszawskim podział administracyjny idzie francuskim śladem – są departamenty i powiaty. Na ich czele stoi prefekt. Trudno się dziwić, wszak pod zwycięstwie Cesarstwa

Polska w 1920 r.

Francuskiego nad Prusami to właśnie ówczesne imperium Napoleona miało tutaj decydujący głos.
Z kolei w Królestwie Polski z tych samych przyczyn
przyjął się model rosyjski: z województwami dzielącymi się na obwody i powiaty. Te ostatnie po powstaniu listopadowym i styczniowym stały się jedynym jednostkami administracyjnymi (jak w ówczesnej Rosji).
W powiecie pruskim też były powiaty. W XIX
wieku dzielone są na wiejskie – na czele z landratem – i miejskie, gdzie decyzje podejmował nadburmistrz. W zaborze austriackim zaś obowiązywał podział na starostwa (cyrkuły) i powiaty (dystrykty).

Samorząd terytorialny
z Konstytucji Marcowej
Odzyskanie przez Polskę w 1918 roku niepodległości wiązało się z wieloma koniecznymi do
podjęcia działaniami. Jednym z podstawowych było
ustalenie podziału administracyjnego kraju. Było to
zadanie wyjątkowo trudne przede wszystkim ze
względu na pozaborowe rozbieżności. Zanim to jednak nastąpiło, obowiązywała zasada ciągłości – poszczególne regiony Polski miały swój administracyjny „spadek” po zaborach.
Wszystko zmienia i konsoliduje Konstytucja
Marcowa z 1921 roku, w której stwierdzono, że
ustrój Polski oparty jest na szeroko rozumianym samorządzie terytorialnym. Wprowadzono województwo, powiat oraz gminy wiejskie i miejskie. Co
istotne, w konstytucji znalazł się także zapis gwarantujący oddzielenie źródeł dochodu państwa i sa-

Nowy, a tak naprawdę stary
podział administracyjny kraju formalnie zaczyna obowiązywać 1 stycznia 1999 roku.
Wtedy to rozpoczyna działalność 16 województw,
308 powiatów i 65 miast
na prawach powiatu. Szybko
też powstają samorządowe
organizacje, które mają
stać na ich straży i dbać
o właściwy rozwój
morządu. Dosyć łatwo można sobie wyobrazić, jak
komentowany byłby dzisiaj taki mechanizm.
W opracowaniu „Samorząd terytorialny
w ustroju państwowym” Ewy Nowackiej czytamy:
„Konstytucja marcowa wprowadziła zasadę decentralizacji administracji państwowej oraz zasadę zespolenia w jednym urzędzie, pod jednym
zwierzchnikiem, organów administracji państwowej w poszczególnych jednostkach terytorialnych”. Ustanowiono 16 województw, ale tylko dwa
z nich: pomorskie i poznańskie miały status samorządu wojewódzkiego. Z kolei województwo
śląskie było autonomiczne. O wszystkim – z wyjątkiem polityki zagranicznej, wojskowej i niektó-
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Fot. DemostenesBlade / wikimedia

Mapa 49 województw Polski w latach 1975–1998
rych kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości – decydował tamtejszy sejmik.

Poważniejsze regulacje
i scalenie przyszły razem z ustawą
Chociaż po odzyskaniu niepodległości w miarę szybko udało się wprowadzić podział administracyjny, to nie był on do końca jednolity, zarówno
pod względem struktury, jak i kompetencji. To zmieniło sie dopiero w 1933 roku za sprawą tzw. Ustawy Scaleniowej. W dokumencie tym ustalono kadencję samorządową na pięć lat, co wkrótce ma
znowu obowiązywać. Założono hierarchiczny system samorządu. Wójt – jako szef gminy wiejskiej
– musiał być zatwierdzony przez starostę, a starosta – przez wojewodę. Obszar gminy z reguły
dzielił się na gromady, gdzie władzę sprawował sołtys. W miastach rządził burmistrz lub prezydent
miasta, a w powiecie – starosta.
W latach 1928–1929 budżet samorządów terytorialnych był zrównoważony i wynosił ok. 1,17
miliarda złotych. To była prawie połowa budżetu centralnego. Dziesięć lat później te proporcje były już
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Tak naprawdę polskim
powiatom do szczęścia
brakuje tylko jednego:
niezbyt dużego
zainteresowania
polityków (niezależnie
od barw danego obozu).
Wszak historia pokazuje,
że kiedy ci zbytnio
przyglądają się powiatom,
to na dłuższą metę nic
dobrego z tego nie
wychodzi. Prawda zaś
jest taka, że nikt tak
dobrze nie zadba
o powiaty jak one same

dla samorządu nieco gorsze. Ich budżet wynosił ok.
770 milionów złotych i był trzy razy mniejszy od
budżetu centralnego. Spod postanowień Ustawy
Scaleniowej wyjęto Warszawę, która w 1934 roku
otrzymała odrębny ustrój, tzw. ustawę warszawską. Zasadę szerokiego samorządu i autonomię województw ostatecznie zlikwidowała Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku.

Wojna, czyli historia zatacza koło
Wszystko ulega zmianie po wybuchu II wojny
światowej i rychłej okupacji Polski przez hitlerowskiego najeźdźcę, a chwilę później również sowieckiego. Podobnie jak rzecz się miała blisko 150
lat wcześniej, kiedy ziemie naszego kraju rozdzielono między zaborców.
Niemcy wracają do koncepcji powiatów wiejskich na czele z landratami i powiatów miejskich
z nadburmistrzami. „W Generalnym Gubernatorstwie utrzymano polską administrację powiatową
na podstawie przepisów z 1928 roku, ale całkowicie podporządkowaną Niemcom. Na terenach
włączonych do ZSRR wprowadzono radziecki po-
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dział administracyjny z naczelnikami powiatów. Do
przedwojennej sieci powiatów nawiązywało też polskie państwo podziemne. Istnieli więc podziemni starostowie, związani z Delegaturą Rządu na Kraj”
– czytamy w opracowaniu Związku Powiatów Polskich „Samorząd powiatowy w Polsce – opracowanie ZPP” (2013 rok).
Po wyzwoleniu ziem polskich pierwsze słowa
ma Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który stwierdza, że Konstytucja Kwietniowa jest nieważna, a obowiązują zapisy Konstytucji Marcowej.
Tym samym władzę sprawował Manifest Lipcowy.

Nowy podział nie mógł
nie być kopią radzieckiego
Powojenne przeciąganie liny nie trwa długo.
Wszak scenariusz dokładnie rozpisano podczas
wcześniejszych, międzynarodowych konferencji
– najpierw w Teheranie, potem w Jałcie i w końcu
w Poczdamie. Nie dziwi, że ustalony porządek,
a raczej ówczesny podział Starego Kontynentu, ma
swoje konsekwencje do dzisiaj, nawet w ramach
Unii Europejskiej.
Dla historyków jest dosyć jasne, że zdecydowanie największym cwaniakiem spośród wielkiej trójki był Józef Stalin, który nie dość, że po II wojnie
światowej dbał o wizerunek globalnego zbawiciela, to dodatkowo praktycznie dostał możliwość decydowania o połowie Europy.
Nowy porządek w Polsce na dobre nastaje
w 1950 roku, kiedy zaczyna obowiązywać ustawa, na mocy której zrywa się z przedwojenną tradycją podziału administracyjnego kraju. Zamiast tego
rozwiązania skopiowane ze Związku Radzieckiego
– rady narodowe – stały się terenowymi organami
jednolitej władzy państwowej. Zwierzchnictwo
nad nimi sprawowała Rada Państwa. Tym samym
zlikwidowano urzędy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów. Chwilę później w 1954 roku przestają formalnie istnieć gminy. Ich miejsce zajmują gromady. Potem ze względu na brak możliwości funkcjonowania najmniejszych gromad łączono
je w większe.

Dwustopniowy podział terytorialny
Kolejna dosyć głęboka zmiana następuje
w 1975 roku. Trójstopniowy podział administracji ustępuje miejsca dwustopniowej strukturze. Zamiast 17 województw utworzono ich 49. Tak władza chciała poniekąd mieć ciastko i jednocześnie
je zjeść. Rozmnożenie liczby województw miało na
celu pokazanie decentralizacyjnych zapędów decydentów, ale zgodnie z zasadą, że najwyższą formą zaufania jest kontrola władzy, w Polsce w połowie lat 70. XX wieku wiodącą rolę ciągle miało
centrum, bardzo dobrze reprezentowane w poszczególnych województwach.
Następna zmiana przychodzi w 1983 roku, kiedy władza przyjmuje przepisy prawa, wedle których
rady narodowe stają się podstawowym elementem samorządu terytorialnego. Na najniższym
szczeblu administracyjnej drabiny znalazła się
dzielnica miasta, potem miasto i gmina. Nad nimi
– jako drugi stopień podziału – górowały województwa. Tak naprawdę to właśnie te przepisy jednoznacznie zrywały z historyczną tradycją samo-

rządu terytorialnego w Polsce. Ale blisko dekadę
później wszystko powoli wraca na sprawdzone tory.

Reaktywacja powiatu
i samorządu gminnego
Trudno określić tę wiekową drogę polskiego
powiatu i polskiego samorządu terytorialnego
inaczej niż jako wyboistą i zdradziecką. Historia
w tym czasie nie była zbyt łaskawa. Własne, nie zawsze szczęśliwe, pomysły na przestrzeni kolejnych
lat przeplatają się z inicjatywami obcych państw,
które z powodów politycznych miały w danym czasie pełną władzę w regionach naszego kraju.
Rok 1989 jest przełomowy. Najpierw reaktywowany jest samorząd gminny. Potem zmiany
w konstytucji, przepisy o samorządzie terytorialnym i ordynacja wyborcza do organów gmin.
W 1993 roku pojawia się projekt ustawy o powiatach, który przewiduje powołanie do życia 293
jednostek. Rok później rusza pilotaż miast na prawach powiatu. 42 miasta przejmują od wojewody zadania powiatowe. Decydujący krok legislacyjny
stawiany jest w czerwcu 1998 roku, kiedy Sejm
przyjmuje ustawy o samorządzie powiatowym,
o samorządzie województwa i o administracji
rządowej w województwie.

Faktyczna decentralizacja
poprzez kompetencje
Pierwsze wybory na nowych zasadach – do
rad gmin, powiatów oraz sejmików województw
– odbywają się 11 października 1998 roku. W sumie wybrano 10290 radnych do powiatów,
52379 radnych gmin, 10855 radnych w sejmikach
wojewódzkich. Nowy, a tak naprawdę stary podział
administracyjny kraju formalnie zaczyna obowiązywać 1 stycznia 1999 roku. Wtedy to rozpoczyna działalność 16 województw, 308 powiatów
i 65 miast na prawach powiatu. Szybko też powstają samorządowe organizacje, które mają
stać na ich straży i dbać o właściwy rozwój. To m.in.
Związek Powiatów Polskich, który już w marcu
1999 roku zyskuje status stowarzyszenia.

„Jednostki samorządu terytorialnego mają zapewniony udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadającym im zadań. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody
własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe
z budżetu państwa. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Jednostki te mają prawo do zrzeszania się, przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń, społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw” – czytamy w „Zarysie historii administracji samorządowej w Polsce” z Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

To już koniec powiatowych przemian?
To nie jest takie pewne
Historia polskiego powiatu nie jest łatwa, i absolutnie nie można zakładać, że jest już zakończona
i nie ma szans na pojawienie się nowych kart. Trzeba brać pod uwagę, że powiat będzie ewoluował i tak
naprawdę ciągle to robi. Jego poczynania determinuje trochę Unia Europejska, która zachęca do podejmowania międzypowiatowej – również zagranicznej
– współpracy. Taki zresztą scenariusz – skupiający
interesy 41 miast – realizuje funkcjonująca formalnie od 1 stycznia 2018 roku Metropolia GórnośląskoZagłębiowska.
W jakim kierunku mogą pójść ewentualne zmiany w powiatach? Dzisiaj wyjątkowo trudno wyrokować, ale wydaje się, że właśnie w stronę współpracy, wzajemnego wykorzystywania potencjału,
bez uszczerbku dla własnej autonomii. W sukurs
mogą przyjść nowe technologie. Tak naprawdę polskim powiatom do szczęścia brakuje tylko jednego: niezbyt dużego zainteresowania polityków (niezależnie od barw danego obozu). Wszak historia
pokazuje, że jeśli ci zbytnio przyglądają się powiatom, to na dłuższą metę nic dobrego z tego nie wychodzi. Prawda zaś jest taka, że nikt tak dobrze
nie zadba o powiaty jak one same.
I
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O PRZYSZŁOŚCI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO.
Refleksja na dwudziestolecie powiatów
Odbudowa samorządu terytorialnego często oceniana jest jako jedno z zasadniczych
osiągnięć po odzyskaniu niepodległości. Dla człowieka, któremu dane było się przyczynić
do tego dzieła, jest to źródło niemałej satysfakcji
Jerzy Buzek
am oczywiście świadomość, że elementem reform samorządowych
wzbudzającym najwięcej zastrzeżeń są
właśnie struktury powiatowe. Radykalni krytycy podają wręcz w wątpliwość sam sens
ich istnienia, jako „zbędnego” szczebla pomiędzy
gminą a województwem. Mniej radykalni mówią
o ich zbyt dużej liczbie.
Mam odmienne zdanie w tej sprawie i to dzisiaj chyba nawet bardziej zdecydowanie niż 20 lat
temu. Muszę poczynić zastrzeżenie, iż samorządy powiatów – nie z własnej winy – nie w pełni realizują swój potencjał. Do tej sprawy jeszcze
wrócę.
Konstytucja definiuje samorządy terytorialne
nie jako władze lokalne – niechby demokratycznie

M

12

wybrane – lecz jako wspólnoty terytorialne. Jeżeli to określenie nie ma być prawną fikcją, podział
terytorialny, stanowiący ich materialną podstawę,
musi spełniać pewne warunki. Konstytucja mówi,
że powinien „uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniać jednostkom
terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych”. A więc, owszem, czynniki pragmatyczne
– jak najlepsze wykonywanie zadań publicznych, ale
nie tylko, a nawet – można zaryzykować twierdzenie
– nie przede wszystkim.
Szczebel powiatowy (o skali terytorialnej
nieróżniącej się od dzisiejszych jednostek) był
w przeszłości naszego kraju bardzo trwałym elementem systemu administracji terenowej. „Magazyn Fakty” w kolejnych rocznicowych wydawnictwach propaguje wiedzę o tym, za co należy mu
się uznanie. Chciałbym zwrócić uwagę, że podział

terytorium na tego typu jednostki dobrze odpowiada też względnie stałej polskiej sieci osadniczej
– tam, gdzie nie została ona przeorana przez wielkie procesy XIX i XX wieku: industrializację i urbanizację (np. na Górnym Śląsku, w Zagłębiu, w wielkich miastach i wokół nich).
Podział powiatowy w znacznej mierze odpowiada tradycji, a więc i samoświadomości mieszkańców. Odpowiada także trybowi życia Polaków.
Życie codzienne na polskiej prowincji nie zamyka się
przecież wewnątrz pojedynczej gminy. Jego stałym elementem jest właśnie ośrodek powiatowy.
Chodzi tu o usługi administracyjne, ale też komercyjne, handel, procesy gospodarcze. Dzieje się
tak w coraz większym stopniu dzięki wzrastającej
mobilności mieszkańców obszarów wiejskich, w tym
rolników, obecnie w zdecydowanie niewystarczającym stopniu wspieranej przez transport publiczny.
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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.

Wciąż nie dysponujemy jako
państwo racjonalnym systemem „wyceny” zadań publicznych, nie możemy wprost
i jednoznacznie ocenić stopnia niedoﬁnansowania samorządów powiatowych. Piszę
o tym z ubolewaniem.
Jeżeli więc myślimy o samorządzie lokalnym
nie tylko jako dostarczycielu usług publicznych
w imieniu państwa, którym oczywiście jest i zawsze
będzie, lecz także o realnej wspólnocie osób podzielających interesy, to musimy zadbać, aby podział terytorialny odpowiadał realnemu horyzontowi ludzkich zachowań. Powiaty w dzisiejszej skali doskonale wpisują się w ten sposób myślenia
o samorządzie, co oczywiście nie oznacza, że mapa
powiatowa jest niewzruszalna i nie może podlegać
korektom.
Dlaczego twierdzę, że powiaty nie w pełni urzeczywistniają swój potencjał? Niestety muszę powtórzyć diagnozę, którą postawiłem 5 lat temu dla
„Magazynu Fakty”, w wydawnictwie przygotowanym na 15-lecie powiatów. Podstawową barierą
jest słabe wyposażenie finansowe powiatów. To ono
powoduje wrażenie „niedociążenia” zadaniami publicznymi powiatów. Przy stosunkowo niskich dochodach władze powiatów muszą skupić się na podstawowych usługach publicznych, podczas gdy zbyt
mało czasu zostaje na działania sprzyjające rozwojowi.
Odtworzenie samorządu powiatowego przygotowywaliśmy w latach 1997–1998, nieła-

twych finansowo dla państwa polskiego. Początkowo można było przekazać powiatom stosunkowo skromne środki. Dochody powiatów zaprojektowane zostały w ustawie celowo epizodycznej, której obowiązywanie zamierzyliśmy jedynie na 2 lata.
Niestety, kiedy w 2001 r. zaproponowaliśmy
ustawę, która miała wprowadzić docelowy model
finansowania samorządów, w tym odpowiednie dochody dla powiatów, zgodnie z ich coraz bogatszą
działalnością, została ona zawetowana przez prezydenta Kwaśniewskiego. Kwestii nie rozwiązała
też zaproponowana przez rząd SLD–PSL i obowiązująca do dzisiaj ustawa o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego z 2003 r. W środowisku samorządowym panuje raczej zgodna opinia,
iż powiaty są najsłabiej wyposażone w dochody.
Wciąż nie dysponujemy jako państwo racjonalnym systemem „wyceny” zadań publicznych, nie
możemy wprost i jednoznacznie ocenić stopnia niedofinansowania samorządów powiatowych. Piszę
o tym z ubolewaniem. 20 lat temu, kiedy przeprowadzaliśmy reformę terenowej administracji,
zdani byliśmy na projektowanie dochodów nowo powstających jednostek samorządowych według
metody historycznej, tj. opierając się na uprzednich wydatkach administracji rządowej na te
same zadania. Dzisiaj – po 20 latach! – samoświadomość państwa w tej dziedzinie nie wydaje
się wiele większa. To, że nie wypracowano standardów kosztowych wykonywania podstawowych
zadań publicznych (oczywiście uwzględniających empiryczne czynniki wyznaczające ich zróżnicowanie),
jest olbrzymim zaniedbaniem. Zwłaszcza biorąc pod
uwagę, że od 13 lat można było w tym celu sięgnąć do funduszy europejskich, w ramach których
całkiem spore środki przeznaczano na doskonalenie funkcjonowania administracji publicznej.
Za wskaźnik gorszej sytuacji finansowej powiatów należy uznać niższe niż w przypadku gmin

nadwyżki operacyjne, a więc środki pozostałe po
opłaceniu wydatków bieżących, które można przeznaczyć na inwestowanie. Wiele miast na prawach
powiatu podnosi, że musi przeznaczać dochody
o charakterze gminnym na wydatki o charakterze
powiatowym. Powiaty ziemskie też korzystają z funduszy gminnych. Całkiem często inwestycje w drogi powiatowe są możliwe tylko dzięki temu, że gminy wspierają finansowo modernizację odcinków
przebiegających przez ich terytorium. Ponadto
w odróżnieniu od gmin powiaty nie dysponują podatkami lokalnymi, których wysokość same mogłyby
ustalać. Ich jedyne dochody podatkowe to udziały we wpływach z państwowych podatków dochodowych PIT i CIT, na które nie mają żadnego
wpływu. Bardzo dobitnym tego wyrazem był fakt,
że ogromny ubytek dochodów z tego źródła
wskutek obniżenia stawek PIT od 2009 r. nie został samorządom, w tym powiatom, w żaden sposób zrekompensowany. Powiaty, dysponując
znacznie mniejszym niż gminy majątkiem trwałym,
w zdecydowanie mniejszym stopniu mogą też korzystać ze sprzedaży składników majątkowych, zbędnych do wykonywania zadań publicznych, jako ze
źródła finansowania inwestycji.
Trzeba też uczciwie powiedzieć, że dla pozycji powiatów duże znaczenie miał przebieg reformy samorządowej. W 1990 r. udało się odtworzyć
jedynie samorządowe gminy. Okoliczności polityczne
sprawiły, że na powiaty czekaliśmy aż 8 lat. Reformę powiatową przeprowadziliśmy z założeniem, że w żaden sposób nie może ona umniejszyć
zakresu zadań i kompetencji gmin samorządowych.
Wykluczyło to pytanie o najlepsze z punktu widzenia
zasady pomocniczości umiejscowienie wybranych
zadań publicznych. Dzisiaj niektórzy eksperci
twierdzą, że pożądane byłyby korekty podziału zadań i kompetencji pomiędzy gminy i powiaty niekoniecznie „w dół”, ale czasami i „w górę”.
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Chcę również zasygnalizować dwie podstawowe kwestie, które – jak wyraźnie widzę po 20
latach – nie zostały w pełni przez nas rozwiązane, a które będą miały obok kwestii finansowych
zasadnicze znaczenie dla przyszłości powiatów. Chodzi tu po pierwsze o wpisanie dużych i wielkich miast
w sieć powiatową. Miasta na prawach powiatu skutecznie wykonują zadania powiatowe. W pewnym
sensie nawet bardziej skutecznie niż powiaty
ziemskie, gdyż do ich sfinansowania mogą sięgnąć
po dochody gminne. Problemem jest natomiast
przecięcie obszaru funkcjonalnego granicami administracyjnymi. Z ogromnym zainteresowaniem
– także jako gliwiczanin – śledzę działania nowo powstałej Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej. Stawiam sobie pytanie, czy tego typu prawne zinstytucjonalizowanie związków komunalnych (oczywiście nie w postaci osobnej ustawy dla każdego
związku) może stanowić skuteczną ramę dla
współpracy miasta i otoczenia. Po drugie, przemyślenia wymagają relacje między powiatami i składającymi się na nie gminami. Zgodnie z przepisami konstytucyjnymi są one wzajemnie całkowicie
niezależne. Tak jak w przypadku stosunków pomiędzy
dużym miastem a jego otoczeniem, przyjęty przez
nas model zakładał dobrowolną współpracę jednostek samorządowych. Musimy się chyba zgodzić,

Nasz cel można określić jako
realizację zasady pomocniczości poprzez przekazywanie
prawa decydowania o sprawach lokalnych jak najniżej
w strukturach administracyjnych, których władze wyłaniane są w demokratycznych
procedurach, w nadziei, że
postulowane przez Konstytucję wspólnoty terytorialne
staną się rzeczywistością
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że w praktyce okazało się to niewystarczające. Jednocześnie chcę w tym miejscu wspomnieć z uznaniem o nowelizacjach ustaw samorządowych
z 2015 r., ułatwiających współpracę powiatowo-gminną poprzez dopuszczenie tworzenia związków
komunalnych składających się równocześnie
z gmin i powiatów.
Na koniec refleksja o charakterze osobistym. Widzę trzy podstawowe problemy samorządu
powiatowego: niewystarczających dochodów, relacji pomiędzy miastem na prawach powiatu a otoczeniem oraz relacji pomiędzy powiatem a składowymi gminami. Nie próbuję ich rozwiązywać ani
nawet wskazywać na kierunki poszukiwania rozwiązań.
Pokolenie osób zaangażowanych w odbudowę
polskiego samorządu odchodzi z czynnego życia. Nie
ma już przecież z nami osób wręcz symbolizujących
reformę samorządową: śp. profesorów Jerzego Regulskiego i Michała Kuleszy. W ich imieniu i w imieniu wszystkich wspaniałych ludzi, którzy pracowali
przy reformie gminnej 1990 r. i reformie powiatowo-wojewódzkiej 1998 r., chciałbym powiedzieć,
że budowaliśmy system samorządności terytorialnej
według naszej najlepszej wiedzy i możliwości.
Czas i rzeczywistość społeczna nie stoją w miejscu. Struktury administracyjne właściwie zawsze
są nieco przestarzałe i wymagają modernizacji. Bardzo często kształtuje się je według rozpoznanych
potrzeb i wyzwań, a więc niejako „na wczoraj”. My,
przeprowadzając głęboką decentralizację państwa, musieliśmy – paradoksalnie – cały czas myśleć w skali makro, czyli całego państwa, tworząc
jego samorządowe fundamenty. Przy wszystkich
usterkach systemu ten fundament chyba udało się
zbudować solidnie, skoro samorząd terytorialny

mógł odegrać znaczącą rolę w awansie cywilizacyjnym naszego kraju.
Z perspektywy czasu okazało się, jak ważnym
instrumentem dla samorządów była ustawa reprywatyzacyjna, a więc uporządkowanie statusu
prawnego majątku, którym dysponują samorządy.
Był to integralny element reformy samorządowej.
W 2001 r. weto prezydenckie do tej ustawy, którą z tak wielkim wysiłkiem i kosztem politycznym
przeprowadziliśmy przez Sejm i Senat, kładzie się
ogromnym cieniem na możliwościach działalności
samorządów.
Nasz cel można określić jako realizację zasady pomocniczości poprzez przekazywanie prawa decydowania o sprawach lokalnych jak najniżej
w strukturach administracyjnych, których władze
wyłaniane są w demokratycznych procedurach,
w nadziei, że postulowane przez Konstytucję
wspólnoty terytorialne staną się rzeczywistością.
Polska roku 2018 jest zupełnie innym krajem
niż Polska lat 1990 i 1998. Zmieniać polski samorząd, dostosowywać go do nowych warunków
powinny już kolejne pokolenia, które zapewne widzą wiele spraw odmiennie niż my, dostrzegają też
inne problemy. Wydaje się, że znakiem obecnych
czasów są rozwijające się w ostatnich latach ruchy miejskie, ale też wiejskie stowarzyszenia
przejmujące prowadzenie szkół przeznaczonych do
likwidacji. Kolejne miasta i gminy sięgają po narzędzie
budżetu partycypacyjnego. Coraz ważniejsze staje się więc to, co dzieje się w mikroskali, wsparcie władz samorządowych dla inicjatyw obywateli. Może to właśnie takie rozumienie zasady pomocniczości stanie się dla kolejnych pokoleń busolą urządzenia polskiego samorządu terytorialnego?
I
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NAJPIĘKNIEJSZA w powiecie
Mimo upływu prawie 20 lat od wprowadzenia samorządowych powiatów i województw
nadal spotykam się z pytaniem o sensowność zastosowania nowej organizacji władz
publicznych z okresu rządu Jerzego Buzka, przy czym o ile w przypadku województw
w dyskusjach podnosi się właściwie tylko ich liczbę, ewentualnie wewnętrzną strukturę,
o tyle w odniesieniu do powiatów kwestionuje się często ich istnienie w ogóle

Jerzy Stępień
1975 r. miałem blisko 30 lat, byłem
sędzią sądu powiatowego w Kielcach
i nic dziwnego, że do dziś jeszcze pamiętam prasowe nagłówki artykułów
na temat reformy terytorialnej ogłoszonej w owym
roku. Uczyniono to w czerwcu, a zatem w połowie roku, z absolutnego zaskoczenia. Po prostu
z dnia na dzień ogłoszono nowy podział terytorialny
kraju, a główna gazeta w tamtym okresie („Trybuna Ludu”) wyjaśniała, że chodzi tu o taką organizację przestrzeni kraju, jaka jest we Francji.
Fakt, że towarzysz Gierek wiele lat spędził przed
wojną we Francji i Belgi i nawet mówił po francusku miał niejako świadczyć, że I sekretarz otwiera nas na Zachód i w pewnym sensie nawet nas
już do tego mitycznego Zachodu upodabnia. Przypomnijmy, że Francja od czasu Rewolucji podzielona jest na 100 departamentów.
Tymczasem żadnej istotnej zmiany z punktu widzenia obywatela w połowie lat 70. w istocie się
nie doświadczało. W sądach powiatowych sprawy
toczyły się na takich samych zasadach jak po-
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przednio, z tym że zmieniono ich nazwy na rejonowe.
Było sporo zamieszania w samym aparacie władzy,
co zrozumiałe, ale dla codzienności nie miało to większego znaczenia, bo jeśli ktoś miał coś do załatwienia z administracją, to w tej przestrzeni nie
czuł żadnej różnicy: albo nadal załatwiał sprawę w
gminie czy w magistracie, jak nazywano ciągle w
duchu przedwojennym administrację miast, bądź
udawał się do jakiegoś – dawniej powiatowego, a
od dziś rejonowego – urzędu, np. do rejonowej komendy milicji, rejonu dróg wodnych, rejonowego
sanepidu, rejonowej weterynarii itd. Do 1975 r.
takich administracji było, jak policzyliśmy w latach
1992–1998, aż 45.

Zawracanie kijem Wisły
Co się naprawdę zmieniło? Zmieniła się – i to
znacznie – organizacja aparatu partyjnego oraz jej
refleks w postaci rad narodowych i ich prezydiów
szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Powiatowe rady narodowe i ich prezydia zniknęły, ale podległa im urzędnicza administracja pozostała bez
zmian, jeśli nie liczyć od tej pory pionowej podległości. To, co dotąd podlegało prezydium powiatowej

rady narodowej i powiatowemu komitetowi partii w ramach systemu nomenklatury, od 1975 r.
znalazło się pod kontrolą odpowiedniego urzędu
szczebla wojewódzkiego. Z kolei na tym poziomie
zwiększono liczbę komitetów wojewódzkich partii
do 49 i w konsekwencji powstało 49 wojewódzkich rad narodowych.
Żeby jednak w pełni zrozumieć istotę tamtych
zmian, trzeba w pierwszej kolejności uświadomić
sobie, jak w czasach realnego socjalizmu był zorganizowany aparat władzy. Otóż, miał on dwa piony: partyjny i administracyjny. Pion partyjny to
struktura PZPR. Tu znajdował się właściwy terenowy ośrodek dyspozycji politycznej, czyli komitety
od centralnego w dół – aż po gminę, ale także komitet fabryczny, uczelniany i każdy inny w poszczególnych instytucjach. Rady narodowe składały się z dwóch segmentów: z rad narodowych
z ich prezydiami oraz z administracji urzędniczej.
Były stronnictwa (nie partie – partia była jedna),
jak ZSL, Stronnictwo Demokratyczne, organizacje
koncesjonowanych katolików i prawosławnych, przy
czym stronnictwa miały prawo ubiegać się o pewną liczbę stanowisk w radach narodowych i administracji, także gospodarczej, ale były wyłączone z uczestnictwa we władzy sensu stricto.
Szczególnie dobrze było to widać w przypadku komitetu centralnego partii. Tu sojusznicy oczywiście
wstępu nie mieli, a zatem nie współrządzili, zadowalając się wyłącznie pełnieniem pewnej puli stanowisk w radach narodowych różnych szczebli i administracji, przy czym zgodę na obsadę tych stanowisk (także pełnionych przez osoby bezpartyjne i nienależące do stronnictw) wydawał zawsze
odpowiedni komitet partii. Na tym polegał właśnie
osławiony system nomenklatury.

Chybione reformy
Co zatem stało się w 1975 roku? Rąbka tajemnicy uchylił po latach prof. Jerzy Kołodziejski,
historyczny wojewoda gdański z czasów pierwszej
„Solidarności”, w trakcie konferencji zorganizowanej
przez prezydenta Kwaśniewskiego wiosną 1998 r.
– niemal w przededniu podjęcia zasadniczych decyzji co do nowej organizacji terytorialnej kraju. Poza
gospodarzem wzięli w niej udział premier Buzek,
ówczesny przywódca opozycji Leszek Miller, przewodniczący pozostałych partii parlamentarnych,
ministrowie odpowiedzialni bezpośrednio za reformę, a także liczni eksperci, a wśród nich
wspomniany wyżej prof. Kołodziejski, który opo-
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wiadał przy tej okazji o swoim udziale w zespole
przygotowującym reformy z połowy lat 70. Według
jego relacji miała wówczas nastąpić likwidacja powiatów, a ponadto planowano wprowadzenie
32 województw i 4 makroregionów. Tak zamierzano,
ale ponieważ w tamtych czasach można było wiele zataić przez społeczeństwem, ale już nie wszystko przed samym aparatem partyjnym, liczne grono sekretarzy powiatowych dowiedziało się, że
z dnia na dzień znikną, a jedyny ratunek to ewakuowanie się piętro wyżej, czyli do komitetu wojewódzkiego. Atak na Warszawę był tak silny, że
w rezultacie postanowiono o utworzeniu nie 32,
jak planowano, ale 49 wojewódzkich komitetów partyjnych. I tak się stało – według prof. Kołodziejskiego – niemal w ostatniej chwili, bo w nocy przed
ogłoszeniem nowego podziału.
W istocie mieliśmy wówczas do czynienia ze
zmianami w aparacie partyjnym, a ich odzwierciedleniem było powołanie 49 administracji wojewódzkich. W wyniku tej reorganizacji pojawiły się
na mapie stosunkowo duże województwa, jak choćby warszawskie, liczące w granicach 4 mln
mieszkańców, ale także tak małe jak siedleckie czy
sieradzkie, z liczbą 250 tys. mieszkańców. Zmiany te pozwoliły Gierkowi mocno osłabić wpływy
w aparacie partyjnym jego głównego konkurenta
do władzy, jakim był od pamiętnego 1968 r. tow.
Moczar, ponieważ w powiatowych komitetach
dominowali „partyzanci” tego ostatniego, i jednocześnie wzmocnić władzę I sekretarza, bo sekretarze ze zmniejszonych komitetów wojewódzkich nie
byli już tak silni. Być może był to najważniejszy powód całego tego wojewódzkiego zamieszania.
Wkrótce okazało się jednak, że z poziomu komitetu wojewódzkiego nie da się efektywnie uprawiać polityki nomenklaturowej, obejmującej dawny powiat i jego niemal niezmienione instytucje, dlatego już w roku następnym (1976) powołano rejonowe komitety partii niemal we wszystkich
dawnych powiatach i w ten sposób odtworzono…
dawny powiat ze strukturą polityczną w postaci
komitetu rejonowego partii i administracją, tyle że
teraz rozproszoną w postaci 45 instytucji.
Jednym słowem reforma powiatowa z 1975 r.
była pozorna, a utworzenie rzeczywistych 49 województw niebywale zwiększyło administrację.
Wybudowanie nowych siedzib dla administracji wojewódzkiej kosztowało krocie, a nadzieje Gierka, że
kredyty zachodnie szybko się zwrócą dzięki poczynionym za nie inwestycjom w przemyśle, rychło
się rozwiały. Państwo wpadło w dryf i trwało w nim
aż do Sierpnia’80.

W kierunku decentralizacji
Przy Okrągłym Stole temat powiatów w ogóle się nie pojawił, strona rządowa upierała się przy
koncepcji usamorządowienia województwa, ale
wówczas porozumienia nie osiągnięto. W toku prac
nad samorządową gminą ni stąd ni zowąd w okolicach listopada 1989 r. po stronie rządowej wysunięto propozycję utworzenia administracji rejonowej o charakterze ogólnym, z uzasadnieniem,
że nie wszystkie zadania administracji rejonowej
mogą być przejęte przez samorządowe gminy. Prace nad wprowadzeniem rejonów prowadził rząd,
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Edward Gierek wśród towarzyszy partyjnych w Radomiu, mieście wojewódzkim
nie zyskując co prawda aprobaty ośrodka senackiego, gdzie toczyły się prace nad koncepcją samorządu gminnego, ale rząd Tadeusza Mazowieckiego, w którym za te kwestie był odpowiedzialny prof. Jerzy Kołodziejski, niespecjalnie liczył się
ze zdaniem senackich reformatorów i 22 marca
1990 r., niemal na drugi dzień po uchwaleniu ustawy samorządowej (8 marca) Sejm kontraktowy
uchwalił ustawę o terenowych organach rządowej
administracji ogólnej, powołując nią m.in. rejony
z ich rządowymi kierownikami. Chwilę potem (27 maja
1990 r.) odbyły się pierwsze wybory do rad gmin,

Reforma powiatowa
z 1975 r. była pozorna,
a utworzenie rzeczywistych 49 województw
niebywale zwiększyło administrację. Wybudowanie
nowych siedzib dla administracji wojewódzkiej
kosztowało krocie, a nadzieje Gierka, że kredyty
zachodnie szybko się
zwrócą dzięki poczynionym za nie inwestycjom
w przemyśle, rychło się
rozwiały. Państwo wpadło
w dryf i trwało w nim
aż do Sierpnia’80

w ciągu miesiąca wybrano zarządy miast i przy tej
okazji zaobserwowaliśmy niezmiernie ciekawe zjawisko. Otóż, w tym okresie poczęły wyciekać z rządu
materiały dotyczące liczby, a przede wszystkim siedzib przyszłych rejonów i zaczęło się…
Rząd planował powołanie 150 rejonów, co
oznaczało, że więcej w połowie siedzib dawnych powiatów rejonu nie przewidywano. W odbiorze społecznym w tych miastach uznawano, że brak rejonu będzie oznaczał swoistą degradację tych miejscowości, które powiatami były przecież już w średniowieczu. Użyto więc wszelkich możliwych sposobów, by groźbę utracenia prestiżu odsunąć,
a nacisk oddolny był tak wielki, że rząd zdecydował o utworzeniu ostatecznie 252 rejonów, czyli o 100 więcej niż planowano.
Dla takich osób jak niżej podpisany był to dostateczny dowód na to, że powiat w 1975 r. nie
tylko obronił swoją ustrojową obecność, ale że właśnie w 1990 r., przy okazji awantury o siedziby rejonów, dodatkowo się wzmocnił. Powstał więc dylemat: zgodzić się na rządową końcówkę administracji poniżej województwa, czy też usamorządowić rejon. Senat I kadencji wybrał ten drugi wariant i już w początkach 1991 w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpoczęły się prace nad projektem ustawy
o samorządzie powiatowym. Prace te przerwało
skrócenie kadencji parlamentu jesienią 1991 r.
i przedterminowe wybory, ale istniejący już projekt ustawy powiatowej szybko znalazł się w Sejmie, tym razem jako projekt poselski. Okres
rządu Jana Olszewskiego nie posunął wprawdzie
tej kwestii do przodu, ale w powstałym w tym czasie rządowym raporcie w sprawie reorganizacji administracji publicznej znalazła się wzmianka o możliwości utworzenia samorządowych powiatów
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i częściowym usamorządowieniu województwa. Kolejna ekipa (Hanny Suchockiej) wyraźnie już zmierzała do dalszej decentralizacji kraju, powołano pełnomocnika ds. samorządu terytorialnego, ale
rozwiązanie parlamentu w czerwcu 1993
r. uniemożliwiło realizację tych planów,
choć prace nad mapą powiatową i wojewódzką były już wówczas mocno zaawansowane. Powołano wtedy nawet
specjalny zespół parlamentarno-rządowy
do negocjowania kształtu tych map.
Rząd Waldemara Pawlaka wstrzymał
jednak wszelkie prace na tym polu,
uważając, że zmniejszenie liczby województw będzie się łączyło ze zmianami
w podziale na okręgi wyborcze, co może Pomnik upamiętniający dawne województwo
być groźne dla reprezentacji PSL w Sej- bialskopodlaskie
mie. Przypomnijmy, że w wyborach
z 1993 r. PSL odniósł ogromny sukces. Nieocze- nieważ nacisk oddolny był w tym przypadku niekiwanie idea samorządowego powiatu odżyła nie- zwykle silny. Ostatecznie skończyło się to pobawem za sprawą eksperymentu polegającego na wstaniem 16 rządowo-samorządowych wojestworzeniu stref usług miejskich o rozszerzonych wództw oraz powołaniem 315 powiatów ziemskich
zadaniach w przypadku dwudziestu kilka większych i 68 powiatów grodzkich. Zauważmy, że była to jemiast. Był to zaczątek przyszłych powiatów grodz- dyna reforma rządu Buzka, która nie została cofkich. Apetyt na większą skalę możliwości działania nięta przez kolejne rządy w następnych latach.
Utrzymujący się jeszcze długo spór w sprawie
w tych miastach od tej chwili już wyraźnie narastał.
Przyjęta w 1997 r. Konstytucja nie roz- powiatów odbił się niekorzystnie szczególnie na zastrzygnęła kwestii powiatowej, ponieważ był to je- kresie przekazanych powiatowi zadań publiczden z najbardziej kontrowersyjnych problemów tam- nych. Niektórzy sądzili bowiem, że skromny pakiet
tego okresu – ostatecznie pozostawiony do roz- zadań i kiepskie finansowanie z czasem doprowadzą do takiej marginalizacji powiatów, która przewiązania na mocy ustawy zwykłej.
sądzi o ich likwidacji w przyszłości. Jest to rozumowanie całkowicie bezpodstawne. Powiat umocDecentralizacja jako zasada
Nastąpiło to dopiero w czasie działania kolej- nił się kolejny raz poprzez instytucję powiatu grodznej ekipy rządowej, a reformy terytorialne w okre- kiego. Nie sądzę, by ktokolwiek odważyłby się dziś
sie rządu Jerzego Buzka stały się jednym z filarów zmniejszać dużym miastom katalog zadań pumodernizacji kraju. Jednocześnie z trudem dawa- blicznych. Raczej należy się spodziewać w przyszłości
ło się utrzymać w rozsądnych granicach oczekiwania wzmacniania pozycji powiatów ziemskich, ponieważ
społeczne co do liczby powiatów i województw, po- w Europie uważa się powszechnie, że najskutecz-

niej zarządza się problemami lokalnymi w jednostkach nie mniejszych niż
100 tys. mieszkańców. W tym kierunku zmierzają na przykład wyraźnie rozwiązania szwedzkie czy niemieckie. Nie
sądzę, by Polska w dłuższej perspektywie mogła nie ulegać zbliżonym tendencjom, więc będzie to musiało sprzyjać umacnianiu, a nie osłabianiu powiatu.
W historii polskiego ustroju terytorialnego powiat miał zawsze miejsce
szczególne. Pozycja gmin nigdy nie była
wystarczająco silnie umocowana, podobnie działo się z województwami.
Powiat natomiast od chwili powstania,
tj. od końca XIII wieku, zawsze zyskiwał
na znaczeniu, początkowo jako jednostka administracji książęcej czy królewskiej, później (w połowie XIV w.) także jako okręg
sądowy, ma już bardzo silne polityczne umocowanie
w XVI w. jako miejsce działania sejmików szlacheckich. Przetrwał nawet zawirowania ustrojowe w okresie zaborów, szczególnie w zaborach austriackim i pruskim, wytrzymał w czasie II Rzeczpospolitej, o czasie PRL była mowa wyżej.
Niebawem upłynie 20 lat od chwili ustabilizowania mapy powiatowej. Po raz pierwszy w całej naszej tysiącletniej historii udało się nadać
w skali całego państwa jednolity charakter organizacyjny zarządzania terytorialnego, opierając
go na samorządzie. Nasz ustrój terytorialny stał
się jednocześnie bardzo otwarty na współpracę
międzynarodową i świetnie wpisał się w kontekst
europejski. Zawsze można coś w tym ustroju poprawiać, ważne jednak, by lepsze nie stało się wrogiem dobrego. Najładniejsza w gminie brzmi
mało ambitnie, w województwie trudno to
sprawdzić, a jak jest w powiecie każdy widzi i to
od wieków.
I

Jerzy Stępień
Przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w latach 1989–1993,
podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, b. prezes
Trybunału Konstytucyjnego

Nie sądzę, by ktokolwiek odważył
się dziś zmniejszać dużym miastom
katalog zadań publicznych. Raczej należy się spodziewać w przyszłości
wzmacniania pozycji powiatów ziemskich, ponieważ w Europie uważa się
powszechnie, że najskuteczniej zarządza się problemami lokalnymi w jednostkach nie mniejszych niż 100 tys.
mieszkańców. W tym kierunku zmierzają na przykład wyraźnie rozwiązania szwedzkie czy niemieckie
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LOKALNE współdziałanie

Przez 23 lata struktura samorządu terytorialnego była pochodną reformy administracyjnej
z czasów Edwarda Gierka, przeprowadzonej w 1975 roku, kiedy to utworzono 49 województw i 2366 gmin. Po transformacji ustrojowej przyszedł czas na zmiany. Wdrożono
reformę samorządową, a później mocą ustawy z 5 czerwca 1998 roku przywrócono
drugi stopień w podziale administracyjnym (między gminą i województwem), czyli powiat.
Pełni on wobec gminy rolę uzupełniającą, pomocniczą, ale nie narusza jej samodzielności
Czesław Rychlewski
rganem władzy wykonawczej powiatu
jest zarząd, który liczy od 3 do 5 osób.
Na jego czele stoi starosta, wybierany
przez radę powiatu. W skład zarządu
wchodzą także wicestarosta oraz pozostali członkowie, którzy również są wybierani są przez
radę, jednak spośród kandydatów zgłoszonych przez
starostę. Rada decyduje także o tym, ile osób zasiądzie w zarządzie. W miastach na prawach powiatu sytuacja wygląda inaczej – władzę w nich
sprawują prezydenci, którzy przejmują kompetencje
starostów. Zarządowi podlega przede wszystkim
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wykonywanie budżetu. Ponadto przygotowuje on
projekty uchwał rady i czuwa nad ich wykonaniem.
Władzy powiatu podlega gospodarowanie mieniem
samorządowym – zatrudnia on i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych, a także prowadzi szpitale powiatowe.

Pod społeczną kontrolą
– Prowadzimy dużo przedsięwzięć, głównie doradczych i merytorycznych. Ze spraw ważniejszych
wskazałbym, że to na nasz wniosek Andrzej Duda,
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zablokował nowelizację ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która byłaby największym nieszczę-

ściem polskiego samorządu. Naszych stanowisk
w sprawach ważnych dla samorządów napisaliśmy
w ubiegłym roku ponad sto. Uczestniczymy we
wszystkich komisjach sejmowych i senackich,
które dotyczą samorządu albo spraw z nim związanych – powiedział Ludwik Węgrzyn, prezes
Związku Powiatów Polskich w wywiadzie dla Portalu Samorządowego.
Samorządowcy gubią się jednak w sprawach
finansowych. Wprowadzane w tej dziedzinie przepisy są dla nich coraz bardziej nieczytelne. Wcześniej dopuszczalne było zadłużenie powiatu na 60
proc. przychodu, z czego 15 proc. do spłaty w danym roku budżetowym, i wszystko było jasne. Obec-
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nie do wyliczenia możliwości budżetu stosuje się
dziwne algorytmy. Nie są one zrozumiałe m.in. dla
radnych. Władze centralne nie znajdują jednak zrozumienia dla tych problemów.
Inne sprawy udało się załatwić. Na przykład
w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej część
środków trafiła do powiatów prowadzących domy
pomocy społecznej. Związek Powiatów Polskich
wnioskował też, żeby pieniądze przeznaczane na
kształcenie specjalne dla szkół i przedszkoli były wypłacane także podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej wzięło natomiast pod uwagę zastrzeżenia ZPP dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Na swojej stronie internetowej opublikowało stanowisko o dopuszczalności włączania
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
do oddziałów specjalnych, obejmujących innych
uczniów, o ile wszyscy uczniowie realizują taką samą
podstawę programową kształcenia ogólnego. ZPP
wnioskował też, żeby planowane przez MEN zmiany w zakresie diagnozowania uczniów nie prowa-

Potencjał społeczny, intelektualny i instytucjonalny powiatów polskich pozwala
reprezentacji środowiska powiatowego postawić tezę,
iż powiaty mogą być silnym
i sprawnym partnerem administracji rządowej we wdrażaniu Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Związek Powiatów Polskich
pozytywnie zaopiniował projekt strategii w zakresie,
w jakim dokument dotyczy
planowanych rozwiązań dla
zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym oraz
podniesienia efektywności
i skuteczności działania
państwa
dziły do likwidacji organu prowadzącego poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Powiatowi samorządowcy ujęli się też za
rolnikami. Przyznano im więcej czasu (2 tygodnie)
na przygotowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie
z funduszy unijnych. W wyniku ich interwencji przełożono o rok wejście w życie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą zniesiono górny limit przychodu, powyżej którego nie płaci się składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przyniosłoby to powiatom utratę dochodów
na kwotę 500 mln zł.
Dzięki zaangażowaniu ZPP każdego roku ratowane przed destrukcją wynikającą z propono-

wanych zmian legislacyjnych są budżety powiatów
i miast na prawach powiatu. Negocjowane są nowe
możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. Statystyczny powiat zyskuje od kilkuset
tysięcy do kilku milionów złotych rocznie. Eksperci Związku Powiatów Polskich prowadzą bezpłatne szkolenia dla pracowników samorządów z zakresu finansowania oświaty, zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, organizacji transportu publicznego, zarządzania drogami oraz geodezji i kartografii.

Gdy w kasie pusto
Powiaty cierpią jednak na brak środków finansowych na realizację powierzonych im zadań.
Odtworzenie drugiego szczebla samorządu było
pierwszym etapem, drugim miało być wyposażenie go w źródła dochodów. Powiaty są zwykle
ośrodkami rozwoju naturalnego partnerstwa lokalnego. „Niejednokrotnie inicjatorami i animatorami tych partnerstw są starostowie – czytamy
w stanowisku Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego ZPP. „Potencjał społeczny, intelektualny i instytucjonalny powiatów polskich pozwala nam,
reprezentacji środowiska powiatowego, postawić
tezę, iż powiaty mogą być silnym i sprawnym partnerem administracji rządowej we wdrażaniu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Związek
Powiatów Polskich pozytywnie zaopiniował projekt
strategii w zakresie, w jakim dokument dotyczy planowanych rozwiązań dla zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym oraz podniesienia efektywności
i skuteczności działania państwa. W tym zakresie
na pozytywne podkreślenie zasługuje w naszej opinii kilka aspektów tego dokumentu: Przywołanie zasady partnerstwa, która – konsekwentnie stosowana w praktyce – powinna odgrywać rolę spoiwa wszelkich przewidzianych środków realizacji postanowień strategii. Dokument interpretuje zasadę
współpracy i partnerstwa jako zaangażowanie i szeroko zakrojone współdziałanie pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim na różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych. Niezbędne
jest jednak wzmocnienie systemu współzarządzania procesami rozwojowymi tak, aby oprócz rządu i samorządu wojewódzkiego, odgrywających dotychczas kluczową rolę, włączyć w procesy programowania i realizacji polityki regionalnej, a co się
z tym wiąże ponoszenie współodpowiedzialności,
także innych aktorów rozwoju. Przede wszystkim
chodzi tutaj o lokalne samorządy terytorialne, ale
także środowiska biznesu, szeroko pojęte społeczeństwo obywatelskie oraz przedstawicieli nauki.
Usunięto jednak wcześniej przewidziane działanie,
tj. zwiększenie znaczenia dochodów własnych w finansowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do transferów ze szczebla centralnego, aby zachęcać JST do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.
Związek Powiatów Polskich niejednokrotnie zgłaszał propozycje prowadzące do zmiany struktury
dochodów i oczekuje ze strony rządu poważnego
rozważenia tych propozycji. Przywołując naszą długoletnią historię, zaangażowanie w tworzenie
struktury administracyjnej państwa polskiego, słu-

żebną rolę wobec lokalnych wspólnot, zgłaszamy
gotowość powiatów polskich do aktywnego włączenia się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
System podatkowy musi być zreformowany.
Dłużej nie da się spychać w dół zadań i obowiązków bez przydzielania na ten cel niezbędnych funduszy, zwłaszcza że oficjalne dochody maleją.
Ulgi w podatkach przenoszą się automatycznie na
budżety powiatów. Samorządy mają bowiem swój
udział w PIT i CIT. Gdy podmioty płacą mniej, mniej
też wpływa do samorządowej kasy. Wprowadzaniu ulg towarzyszyły zapewnienia, że ubytki te zostaną zrekompensowane wpływami z podatków pośrednich – VAT i akcyzy. Tak się jednak nie dzieje.
Powiaty nie mogą też zrekompensować sobie tego
wpływami z podatków i opłat lokalnych, gdyż te
przysługują wyłącznie gminom. Władza centralna
narzuca przy tym coraz wyższe standardy świadczenia usług publicznych, jakby to nic nie kosztowało.
„Kolejnym problemem jest kwestia finansowania zadań zleconych – twierdzi ZPP. – Obecnie
nie funkcjonuje żaden mechanizm pozwalający
wycenić faktyczny koszt realizacji zadania publicznego. W konsekwencji wysokość otrzymywanych dotacji zwykle odbiega od rzeczywistych kosztów realizacji zadania – na niekorzyść jednostek samorządu terytorialnego. Utrzymywanie opisanego powyżej stanu być może jest korzystne z punktu widzenia krótkofalowego interesu rządu, ale
w długiej perspektywie czasu uniemożliwia odpowiedzialny rozwój wspólnot lokalnych, a w ślad za
tym – całego państwa. Oczekujemy zatem pilnego opracowana i wdrożenia nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego”.
Czas na decyzje w tej sprawie przyjdzie po wyborach samorządowych. Niektóre partie, które
w nich startują, są za wzbogaceniem samorządów
w nowe źródła dochodów. Np. Platforma Obywatelska jest zdania, że wszystkie wpływy z PIT i CIT
powinny pozostać w samorządach.

Głos w kampanii
Związek Powiatów Polskich ma jeszcze więcej
do powiedzenia w rozpoczynającej się wkrótce kampanii wyborczej do samorządów. Zdaniem samorządowców państwo może opierać się na dwóch
fundamentach. Może być subsydiarne, zachęcające obywateli do aktywności, której celem jest zaspokojenie ich potrzeb, tak indywidualnych, jak
i zbiorowych. Może też być przekonane o swojej
wszechwiedzy i rozdzielać dobra wedle uznania.
Musi się jednak liczyć z konsekwencjami takiego wyboru. „Państwo subsydiarne – czytamy w stanowisku ze zgromadzenia ZPP – pozostawia wiele spraw poza bezpośrednim nadzorem rządu i jego
agend. Wobec niedoskonałości natury ludzkiej
owa swoboda niepodporządkowanych hierarchicznie organów administracji może czasami być
źle wykorzystana. Nawet jeśli tak się zdarzy, to korzyści płynące z pobudzenia aktywności społecznej wielokrotnie przewyższają systemowe niedoskonałości”.
Państwo wszechwiedzące, budując swoje
rozległe struktury, jedynie stwarza pozory lepszego
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zarządzania. Nauka administracji ukazuje liczne wady
takiego państwa, a historia potwierdza to empirycznie. To właśnie decentralizacja nieefektywnego państwowego molocha w 1990 roku była fundamentem sukcesu Polski lokalnej, a dokonane ówcześnie zmiany nieprzypadkowo były traktowane
przez wiele innych państw za przykład godny powielania. Państwo wszechwiedzące wywołuje daleko idące skutki – bierność społeczną i uprzedmiotowienie obywatela. Nieprzypadkowo katolicka nauka społeczna, opierająca się na przeświadczeniu o przyrodzonej godności osoby ludzkiej, konsekwentnie od połowy XIX wieku podkreśla znaczenie zasady pomocniczości dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa.
Warto w tym miejscu przytoczyć fragmenty
encykliki papieża Piusa XI Quadragesimo anno: „Nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje to nader ważne prawo filozofii społecznej – jak nie wolno jednostkom wydzierać i na społeczeństwo przenosić
tego, co mogą wykonać z własnej inicjatywy i własnymi siłami, podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem porządku jest zabierać mniejszym i niższym społecznościom te zadania,
które mogą spełnić, i przekazywać je społeczno-

Bartłomiej Sienkiewicz
twierdzi, że powiat jest
najbardziej predysponowaną
do organizowania życia
państwa jednostką samorządu terytorialnego.
Przekazanie tych uprawnień
gminom prowadziłoby
do ich rozproszenia,
a województwom
– do zbytniej centralizacji.
Żeby powiaty mogły
pełnić tę rolę właściwie,
muszą przede wszystkim
mieć źródła dochodów
i lepiej sprecyzowane
zadania, jakie na nich
spoczywają
ściom większym i wyższym. Wszelka bowiem działalność społeczności mocą swojej natury winna
wspomagać człony społecznego organizmu, nigdy zaś ich nie niszczyć ani nie wchłaniać. Konstytucja RP w swojej preambule odwołuje się do
tak sformułowanej zasady pomocniczości. Jednym
z kluczowych warunków jej realizacji jest silny samorząd terytorialny. Przecież samorząd terytorialny to nie wyalienowane organy, lecz wspólnota
terytorialna samodzielnie zaspokajająca wszystkie swoje potrzeby. Właśnie to założenie legło
u podstaw reformy samorządowej 1998 roku, odtwarzającej samorządowe powiaty i województwa.
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W kolejnych latach niejednokrotnie ze strony poszczególnych resortów pojawiały się pomysły
wzmocnienia własnej roli kosztem ogólnej kompetencji jednostek samorządu terytorialnego.
Były to jednak działania punktowe. Niepokój zatem
budzi dokonywana w bieżącej kadencji parlamentu konsekwentna recentralizacja państwa. Nie negujemy, że partia wygrywająca wybory parlamentarne może wprowadzać zmiany prawne
zgodne z jej programem. Musi się to jednak dokonywać przy zachowaniu pewnych zasad”.
Przede wszystkim nie wolno mocą ustaw
wprowadzać zmian niezgodnych z konstytucją.
A tak się stało na początku kadencji, gdy zwiększono
uprawnienia kuratorów oświaty wobec jednostek
samorządu terytorialnego. Zapowiedziano też
odebranie powiatom urzędów pracy i nadzoru nad
stacjami kontroli pojazdów. Ogranicza się ponadto swobodę działania w ochronie zdrowia. Nie towarzyszy temu uczciwa debata publiczna. Kuriozalnym pomysłem jest zapowiadane przekształcenie powiatów w jednostki administracji terenowej.
– Jesteśmy przekonani, że długofalowy, zrównoważony rozwój kraju jest możliwy jedynie w oparciu o silny samorząd terytorialny – deklaruje przewodniczący Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn.

Razem raźniej
Związek Powiatów Polskich przeprowadził
wśród samorządów powiatowych ankietę na temat ich współpracy lokalnej – poinformował portal wartowiedzieć. Najczęściej respondenci wskazują na współpracę powiatu z wszystkimi jego gminami oraz różne instytucje, które działają na terenie powiatu i spełniają różnorodne role na
rzecz wspólnoty powiatowej. Oto jeden z wielu przykładów takiej współpracy: Porozumienie na rzecz
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego z gminami Świecie nad Osą, Miasto
i Gmina Łasin (Wspólne wykorzystanie środków UE
przeznaczonych na realizację polityki terytorialnej
województwa kujawsko-pomorskiego).
Takich przykładów jest w nadesłanych odpowiedziach bardzo dużo, a pokazują one, że tak naprawdę najważniejsze działania to te, które pozwalają w szerszym gronie samorządowym realizować cele rozwojowe wspólnot powiatowych, tworzonych nie tylko przez powiaty, lecz także przez
inne jednostki samorządu terytorialnego, aby w ten
sposób rozwijać dany region. Dobrym wzorem jest
współpraca jednego z powiatów w dziedzinie turystyki, rekreacji i kultury, zwłaszcza w ramach Śląskiej Organizacji Turystycznej. Inny przykład to
samorządy powiatów: elbląskiego, iławskiego
i ostródzkiego, realizujących Zintegrowany System
Promocji Obszaru Kanału Elbląskiego. Podobnie powiat grudziądzki zawarł porozumienie z województwem kujawsko-pomorskim w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007–2014.
Były minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych Bartłomiej Sienkiewicz

twierdzi, że powiat jest najbardziej predysponowaną
do organizowania życia państwa jednostką samorządu terytorialnego. Przekazanie tych uprawnień
gminom prowadziłoby do ich rozproszenia, a województwom – do zbytniej centralizacji. Żeby powiaty mogły pełnić tę rolę właściwie, muszą
przede wszystkim mieć źródła dochodów i lepiej
sprecyzowane zadania, jakie na nich spoczywają.
Na pewno jednak droga do tego nie wiedzie poprzez
ograniczanie powiatowej samorządności.
I

Obecnie funkcjonuje 380 powiatów
– 314 ziemskich i 66 miast na prawach
powiatu, zwanych też powiatami grodzkimi. Powiat wykonuje zadania publiczne mające charakter ponadgminny.
Obejmują one:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

edukację publiczną,
pomoc społeczną,
politykę prorodzinną,
ochronę i promowanie zdrowia,
wsparcie dla rodzin i system opieki
społecznej,
wsparcie dla osób
niepełnosprawnych,
transport zbiorowy i drogi publiczne,
kulturę oraz ochronę i opiekę
nad zabytkami,
promowanie kultury ﬁzycznej
i turystyki,
kartograﬁę i geodezję,
gospodarowanie nieruchomościami,
administrację architektoniczną
i budowlaną,
gospodarkę wodną i ściekową,
ochronę środowiska i zasobów
przyrodniczych,
leśnictwo, rolnictwo i rybactwo
śródlądowe,
zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa,
ochronę przed powodzią, pożarami
i innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,
które zagrażają zdrowiu i życiu
mieszkańców powiatu,
przeciwdziałanie bezrobociu
i tworzenie optymalnych warunków
do podjęcia pracy na lokalnym rynku
oraz aktywizację zawodową osób
pozostających bez zatrudnienia,
ochronę praw konsumenta,
obronność,
promowanie powiatu na szczeblu
krajowym i międzynarodowym,
współpracę z organizacjami
o charakterze pozarządowym.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca.
W porozumieniu z władzami państwa
powiat może bowiem przejąć niektóre
zadania podlegające administracji rządowej.
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PROMUJE i szkoli
Od 29 lat Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest największą ogólnopolską
organizacją pozarządową wspierającą rozwój samorządności. Składa się z sieci
13 regionalnych ośrodków szkoleniowo-doradczych, 1 ﬁlii ośrodka regionalnego
i koordynującego jej pracę biura zarządu w Warszawie

undacja została założona w 1989 r. przez
twórców reformy samorządowej jako społeczny partner rządu i parlamentu we
wprowadzaniu samorządności w Polsce. Była
także aktywnym uczestnikiem drugiej części reformy
samorządowej wprowadzającej w roku 1999 do polskiego porządku prawnego samorządy powiatowe
i wojewódzkie.
Fundacja wspierała tworzenie Związku Powiatów Polskich i od początku działalności stała się
dla niego ważnym partnerem merytorycznym. Już
w pierwszym roku działalności ZPP obie organizacje
współpracowały przy wydaniu cyklu biuletynów
„Rzeczpospolita Powiatowa”.
Głównymi adresatami działań FRDL są przedstawiciele samorządów terytorialnych i administracji
rządowej, sektora organizacji pozarządowych, liderzy lokalni, przedsiębiorcy, przedstawiciele sek-

F

tora oświaty i młodzież oraz społeczności lokalne,
którym Fundacja oferuje szkolenia i usługi doradcze. Organizacja realizuje specjalistyczne projekty dotyczące wszystkich dziedzin istotnych dla samorządów oraz aktywizacji obywatelskiej, prowadzi badania jakości życia mieszkańców i oferowanych im usług publicznych, a także działania dla podnoszenia ich skuteczności.
FRDL specjalizuje się w budowaniu międzyśrodowiskowych platform współpracy. Inicjuje i prowadzi branżowe fora samorządowe, zrzeszające pracowników samorządowych i przedstawicieli władz
lokalnych. Obecnie przy regionalnych ośrodkach
działa ich 80, liczących ponad 3,5 tysiąca członków z 20 grup zawodowych.
Fundacja była partnerem przy realizacji rządowych projektów systemowych na rzecz tworzenia
platform porozumienia i współdziałania obywate-

li. Od wielu lat Fundacja realizuje także projekty bezpośrednio wspierające samorządy gminne i powiatowe. W ostatnich latach FRDL prowadziła wiele projektów szkoleniowych służących wspieraniu
kompetencji urzędników samorządowych, m.in.
szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, z prawa budowlanego, z niskoemisyjności i prognozowania zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym, ze zrównoważonego rozwoju.
Od początku swojego istnienia do połowy 2018
roku Fundacja zorganizowała w całej Polsce
81.000 szkoleń z udziałem ponad 1.600.000
uczestników. Przeprowadziła około 900 konferencji
i seminariów. Zrealizowała blisko 900 projektów,
w tym 240 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, 140 projektów zagranicznych
i międzynarodowych. Wspierając administrację samorządową poprzez doradztwo, wykonała około 830
usług, takich jak przygotowanie strategii, przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju itp.
Fundacja prowadzi działalność badawczą, opiniotwórczą, rzeczniczą i wydawniczą. Aby promować dobre praktyki działań obywatelskich, organizuje wiele różnorodnych konkursów w skali regionalnej i ogólnopolskiej.
Dla zachowania pamięci o historii wprowadzania reform samorządowych w latach 90. FRDL
zrealizowała film dokumentalny „Zdarzyło się tylko w Polsce” – źródłowy materiał edukacyjny dla
szkół, a także film promujący polską reformę poza
granicami Polski.
Fundacja jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przedstawiciele Fundacji są członkami wielu komitetów i zespołów roboczych powoływanych regionalnie i centralnie, wypracowujących i konsultujących polityki i kierunki rozwoju lokalnego i całej Polski.
Za swoją działalność otrzymała wiele nagród
i wyróżnień. Najważniejsze z nich to: w 1995 roku
UN Habitat Scroll of Honour, w 2000 roku Nagroda
Główna Prezesa Rady Ministrów RP w Konkursie
„Pro Publico Bono”, w 2004 roku Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy za
wspieranie współpracy w Europie Środkowej
i Wschodniej oraz szereg prestiżowych nagród regionalnych, przyznawanych przez samorządy lokalne.
Marzena Wojda,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
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ZAUFAJMY wyborcom
Postępująca centralizacja bardzo utrudnia samorządom swobodę działania i ogranicza
decyzyjność w zakresie rozwoju jst w długiej perspektywie – mówi Cezary Trutkowski,
prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Czy w rozwoju samorządności są okresy
lub momenty, które należałoby uznać za przełomowe?
Powiedziałbym, że ten rozwój systematycznie
postępuje. Jeśli przyjrzymy się badaniom CBOS, które charakteryzują się ciągłością, jedno z pytań zadawanych respondentom dotyczy poczucia wpływu na sprawy lokalne, a konkretnie na decyzje władz
lokalnych. Wyniki na przestrzeni lat tworzą niezwykle
dynamiczny wykres. Na początku demokracji, w latach 90., ci, którzy ów wpływ negowali, mieli zdecydowaną przewagę nad tymi, którzy udzielali twierdzącej odpowiedzi. 25 lat trwało, zanim te grupy
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się zrównoważyły. Dla mnie jako socjologa obserwowanie, jak systematycznie wzmacniało się poczucie wpływu społeczeństwa na sprawy lokalne,
jest niezwykle ciekawe. Trudno przewidzieć, czy ten
trend się utrzyma, bo wpływa na to wiele czynników. Niestety bardzo trudno jest precyzyjnie rozdzielić sferę oddziaływania władz lokalnych i instytucji
centralnych, a w konsekwencji – ich ocenę, która często jest zaburzona przez informacje docierające z różnych źródeł. W FRDL od lat realizujemy badanie warunków życia i jakości usług publicznych. Respondentów pytamy o ocenę usług,
za które odpowiada samorząd, w podstawowych

sferach życia publicznego, takich jak pomoc społeczna, środowisko, komunikacja, kultura, edukacja, przedsiębiorczość. Czasem obserwujemy
zmianę w ocenie danej sfery, która nie wynika z żadnych działań samorządowych. Za przełom można
zapewne uznać wejście Polski do Unii Europejskiej
i uruchomienie funduszy strukturalnych, co spowodowało wzrost inwestycji i widoczną poprawę
warunków życia. Był to początek zmian zarówno
w sferze rozwoju różnych dziedzin życia, jak i wzrostu zadowolenia obywateli z działań samorządu.
Czy społeczeństwo coraz bardziej utożsamia się ze swoimi małymi ojczyznami?
W moim przekonaniu nie da się mówić o samorządach jak o jednym bycie. Wszelkie uogólnienia
budzą moje wątpliwości. W Polsce jest 2,5 tys.
gmin. Są wśród nich gminy dobrze zarządzane,
w których jakość życia uległa znacznej poprawie,
ale są też takie, w których obserwujemy stagnację. Na szczęście statystycznie przeważają te pierwsze. W ostatnich wyborach w 70 proc. jednostek
zostały te same władze lokalne, co świadczy o zaufaniu społecznym i zadowoleniu z pracy samorządu.
Jednocześnie możemy mówić o rozwoju obserwowanym na poziomie kraju. Co ciekawe, stan całkowitego zadowolenia jest nieosiągalny, bo zaspokojenie jednych potrzeb rodzi nowe. Sytuacja
w Polsce dziś i 30 lat temu to diametralnie różne światy. W żadnym z krajów Bloku Wschodniego nie nastąpił tak spektakularny rozwój jak w Polsce. Powtórzę za prof. Regulskim – u nas reforma samorządowa na początku lat 90. była możliwa z dwóch powodów: była dobrze przygotowana, a przy tym nikt nie wiedział, czym tak naprawdę
jest samorządność. Politycy nie zdawali sobie sprawy, ile władzy oddają, wprowadzając reformę.
Dziś znowu obserwujemy próby upolitycznienia samorządów. Czy władza centralna
przejmie część zadań samorządowych?
W moim odczuciu zachodzące zmiany są chaotyczne i nieprzemyślane. Jednym z głównych czynników, które za tym stoją, jest brak zaufania do
władz samorządowych, w znacznej mierze niezależnych od partii politycznych. Nasze analizy
wskazują na większe prawdopodobieństwo wyboru kandydatów niepartyjnych. Nieufność między
centralą a terenem rodzi się z braku możliwości
kontrolowania. Z drugiej strony Polska resortowa
– definiowana w kategoriach stref wpływu – próbuje te strefy poszerzyć. Samorządy pozbawia się
wpływu na poszczególne – bliskie mieszkańcom –
sfery spraw publicznych na poziomie lokalnym. Tym
samym zapisana w konstytucji zasada subsydiarności nie jest respektowana. Wpływ działania sa-
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morządu jest mocno ograniczony w dwóch poważnych obszarach: edukacji i polityki społecznej.
Można by zadać pytanie: po co samorządowi szkoły, na które nie ma wpływu? Sfera oświaty dla większości samorządów jest sferą problematyczną, bo
wydają na edukację więcej, niż otrzymują w ramach
subwencji. Badania FRDL prowadzą do smutnej konstatacji, że w Polsce szkoły są wyspami wyłączonymi ze środowiska lokalnego. W jaki sposób mamy
w tej sytuacji kształtować postawy obywatelskie?
Podobnie jest z ośrodkami pomocy społecznej wyłączonymi z wpływów jednostek samorządowych.
Zmiany w budżecie samorządów też są odgórną decyzją centralną. Do tego dochodzi brak stabilności na gruncie legislacji. Postępująca centralizacja
bardzo utrudnia samorządom swobodę działania
i ogranicza decyzyjność w zakresie rozwoju jst
w długiej perspektywie.

Do tej pory nikt
nie przedstawił danych,
które uwiarygodniłyby
twierdzenie, że wprowadzenie kadencyjności poprawi
funkcjonowanie samorządu
terytorialnego. Pomysł
ten niesie pewne
niebezpieczeństwo.

Czy z badań jasno wynika, jakie czynniki
wpływają na rozwój samorządów?
Decyduje o tym wiele czynników, takich jak położenie, charakter samorządu, jego zasoby, które
są niezależne od samorządu. Z drugiej strony mamy
elementy związane ze świadomym, długofalowym
kształtowaniem polityki lokalnej, które prowadzą
do realizacji określonych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi. Przykładem mogą być działania
i sukcesy takich gmin jak Mszczonów czy Wyszków,
których władze od lat konsekwentnie realizują plan
i odnoszą sukcesy. Jest wiele jednostek, które mają
wizję i w przemyślany sposób dążą do budowania
specjalizacji. Nie chcę wymieniać negatywnych przykładów, ale oczywiście są miejsca, gdzie potencjał
rozwojowy został zaprzepaszczony. Różne czynniki
mogą sprzyjać progresowi albo utrudniać drogę
do rozwoju, ale według mnie najważniejsze są zdolności przywódcze osoby stojącej na czele samorządu. Jeśli mamy do czynienia z kompetentnym,
skutecznym liderem, to zwykle jest to główny element decydujący o rozwoju lokalnym.
Jak w tym kontekście ocenia pan pomysł
kadencyjności?
Do tej pory nikt nie przedstawił danych, które uwiarygodniłyby twierdzenie, że wprowadzenie
kadencyjności poprawi funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Pomysł ten niesie pewne niebezpieczeństwo. Otóż, wiąże się z istotnym naruszeniem międzynarodowej umowy, jaką Polska
podpisała, czyli Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. W traktacie wyraźnie mówi się o prawie społeczeństwa do decydowania o tym, kogo
wybiera, żeby przewodził społeczności lokalnej. Generalizowanie i podejrzewanie o układy jest nie-

uzasadnione. Wielu włodarzy, którzy nieprzerwanie zarządzają gminami od samego początku, odnosi spektakularne sukcesy i swoimi działaniami zdobywa poparcie w kolejnych głosowaniach. Jednostkowe przykłady złych praktyk nie mogą decydować o poważnych zmianach systemowych. Zaufajmy ludziom i pozwólmy im decydować.
Jak widzi pan perspektywy dalszego rozwoju samorządów w kolejnych latach?
Nie chciałbym brzmieć zbyt pesymistycznie,
ale czekają nas ogromne wyzwania. Rozpoczyna się
okres wzmożonego wysiłku inwestycyjnego. Warto wspomnieć o wprowadzonym – w mojej ocenie niezgodnie z prawem – rozporządzeniu polegającym na obcięciu samorządowcom wynagrodzeń. Niezwykle ważnymi czynnikami zadowolenia
z pracy są stabilność zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Można sobie wyobrazić, co spowoduje systemowe obniżenie pensji. Do polityki nie
idzie się dla pieniędzy, ale samorząd jest jak najdalej od polityki. Jeśli ktoś uważa, że gorzej opłacani samorządowcy będą lepiej poprawiać jakość
życia na poziomie lokalnym, to głęboko się myli.
Obawiam się, że w najbliższym czasie będziemy obserwować odpływ wykwalifikowanych kadr z samorządu. Ideą człowiek nie wyżywi siebie i rodziny. Nikt nie weźmie na siebie odpowiedzialności
za wielomilionowe budżety, jeśli sam nie będzie mógł
godnie żyć. Życzyłbym sobie, żeby ministrom nie
przychodziło do głowy, że mogą zarządzać miastami
i gminami lepiej niż lokalnie wybrani liderzy. Powinni
pozwolić im kształtować politykę wspólnie
z mieszkańcami.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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WOŁANIE o partnerstwo
Ostatnie zmiany w ustawach ustrojowych, oświatowych, zdrowotnych i wielu innych nie napawają optymizmem. I mogą skłaniać do uznania, że samorządy będą jedynie wykonawcą pomysłów
rządu, a nie jego pełnoprawnym partnerem – rozmowa z Ludwikiem Węgrzynem, prezesem
zarządu Związku Powiatów Polskich, starostą bocheńskim
Zbliżające się wybory samorządowe, planowane zmiany w Konstytucji RP stwarzają
okazję do dyskusji nad rolą powiatów w strukturze administracyjnej. Czy powiaty w niej zostaną?
Oczywiście. Na tegorocznym Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło
się w kwietniu br. w Warszawie, mieliśmy bardzo
ciekawą dyskusję na temat ustrojowej roli powiatów. Jej uczestnicy, znakomici goście – byli premierzy RP – nie mieli wątpliwości, że powiaty się
sprawdziły i że są potrzebne. Odpowiadają za ważne sfery życia publicznego, takie jak zdrowie, edukacja, opieka społeczna. Dobrze się wywiązują ze
swoich zadań.
W referendum prezydent RP chce zapytać
Polaków m.in. o potrzebę wpisania do ustawy
zasadniczej podziału jednostek samorządu terytorialnego, także na województwa i powiaty, a nie tylko – jak jest to teraz zapisane
w Konstytucji – wyłącznie na gminy.
Jestem przekonany, że Polacy zagłosują za wpisaniem tych rodzajów samorządu do Konstytucji
RP. Byłoby to zgodne z postulatami środowiska samorządowego. Jako prezes zarządu ZPP chcę podkreślić, że od reformy administracji publicznej
w 1998 r. powiaty stały się jedną z najważniejszych
jednostek władz lokalnych. W obecnych czasach coraz ważniejsza stała się ochrona istnienia i działalności samorządów. Dlatego wpisanie powiatów
do Konstytucji jest potrzebne. Podobnie jak województw.
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W ostatnim czasie mieliśmy jednak okazję doświadczyć przypadków ograniczania zadań i kompetencji, chociażby poprzez odzespolenie służb, inspekcji i straży oraz centralizowanie innych publicznych instytucji o oddziaływaniu lokalnym.
Jest to konsekwencją braku zaufania rządu do
mieszkańców. A to dlatego, że administracja centralna jest przekonana o tym, że lepiej od samych
zainteresowanych wie, co jest im potrzebne.
Co ma pan na myśli, posługując się stwierdzeniem, że jest to oznaka braku zaufania do
mieszkańców?
Mówię o zmniejszeniu zaufania do mieszkańców dlatego, że wspólnoty samorządowe to
wspólnoty mieszkańców. W konsekwencji pozbawia się ich, czyli nas wszystkich, wpływu na sprawy, które nas dotyczą. Mechanizmy decyzyjne skupione są w aparacie centralnym. W ten sposób idea
samorządności upada. Przestajemy mówić
o wspólnotowości, o realizacji faktycznych potrzeb
na rzecz wdrażania polityk krajowych, systemowych, które znacząco mogą odbiegać od faktycznych lokalnych potrzeb. A przecież im samorząd jest
bliżej mieszkańca, tym lepiej rozumie i czuje jego
potrzeby.
Niedawno Fundacja Batorego przedstawiła raport pt. „Polacy o samorządach. Opinia publiczna
u progu samorządowej kampanii wyborczej”, w którym relacjonuje rezultaty badań sondażowych
CBOS. Jak z nich wynika, w ciągu ostatnich 4 lat
znacząco zwiększył się odsetek Polaków przywiązanych do idei demokracji lokalnej. Jesienią

Ustawodawca coraz bardziej
ogranicza zakres kompetencji
i możliwość decydowania
o sposobie realizowania zadań
własnych przez jednostki samorządu terytorialnego. A przecież
samodzielność ﬁnansowa
i kompetencyjna gmin, powiatów i województw jest gwarantem dostosowania kierunków
rozwoju do lokalnych potrzeb
2014 roku niemal 40 proc. badanych było gotowych zaakceptować fundamentalne zaprzeczenie
idei samorządu, a mianowicie stwierdzenie, że „władze lokalne nie muszą być wybierane przez mieszkańców, jeśli tylko zapewni się im dobrej jakości
usługi publiczne”; dodatkowe 10 proc. badanych
udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Przywiązanie do wyborów władz lokalnych wyraziła niepokojąco mała część obywateli – ledwie połowa.
Na identyczne pytanie zadane na początku
2018 roku już tylko 25 proc. badanych Polaków
zgodziło się z tym stwierdzeniem, a do 66 proc.
wzrósł odsetek osób kwestionujących pomysł, żeby
władze lokalne nie pochodziły z wyborów. To o czymś
świadczy.
Elementarnym problemem samorządów
są ich dochody.

Tak. Problemem, który w ostatnich latach nęka
jednostki samorządu terytorialnego, jest finansowe zabezpieczenie realizacji zadań przypisanych tym
jednostkom. Dotyczy to zarówno zadań własnych, jak i zleconych. Rząd i parlament, pomimo
nie raz już składanych obietnic, do tej pory nie zreformował systemu dochodów gmin, powiatów i województw. Nie zadbał też o to, aby zadania zlecane samorządom przez rząd były finansowane w sposób zapewniający pełne pokrycie kosztów ich realizacji.
Problemem numer jeden w przypadku powiatów nadal jest struktura i wielkość dochodów.
W strukturze tej dominującą rolę odgrywają subwencje i dotacje, czyli środki z budżetu państwa.
Zakwalifikowanie subwencji jako dochodów własnych
tylko iluzorycznie jest wolumenem środków, o których decydują powiaty. W subwencji ogólnej
ustawodawca przyporządkował to źródło dochodów poszczególnym grupom zadań, np. części
oświatowej subwencji ogólnej. Podobnie udziały
w dochodach i darowiznach publiczno-prawnych
państwa – udział w PIT i CIT – jest czystą iluzją.
Powiaty nie dysponują tzw. władztwem podatkowym, tj. możliwością wpływu na wysokość tych podatków, i – co szczególnie niebezpieczne – nie mają
wpływu na zwolnienia, odroczenia czy umorzenia.
Na przykład zwolnienie kwoty wolnej od podatku
skutkuje obniżeniem dochodów dla samorządów.
Ustawa coraz bardziej ogranicza zakres kompetencji i możliwość decydowania o sposobie realizowania zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego. A przecież samodzielność finansowa i kompetencyjna gmin, powiatów i województw jest gwarantem dostosowania kierunków rozwoju do lokalnych potrzeb.
Przecież to nie jest przypadek, że takie zasady jak samodzielność finansowa i kompetencyjna jednostek samorządu terytorialnego,
zostały zapisane w Konstytucji RP.
Mimo powtarzanych od lat zapowiedzi działania
rządu i parlamentu powodują, że dochody własne
jednostek samorządu terytorialnego są ograniczane.
O ile jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować
konieczność wprowadzenia takich zmian jak powiększenie kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych, o tyle nie rozumiem dlaczego koszty tej
zmiany mają ponosić samorządy. Budżet państwa
straty w podatku PIT rekompensuje sobie zwiększonymi dochodami w daninach, takich jak VAT. Niestety tą daniną z samorządami dzielić się nie chce.
W ostatnich latach centralizacja dochodów
wiąże się również z centralizacją zadań. W ocenie
samorządowców jest to stawianie pod znakiem zapytania jednej z największych reform, jakie przyniosła ze sobą dokonana po 1989 r. zmiana, polegająca na wprowadzeniu Polski do grona państw
demokratycznych. Tą reformą była odbudowa samorządu terytorialnego. Ostatnie zmiany w ustawach ustrojowych, oświatowych, zdrowotnych
i wielu innych nie napawają optymizmem. I mogą
skłaniać do uznania, że samorządy będą jedynie wykonawcą pomysłów rządu, a nie jego pełnoprawnym partnerem.

Związek Powiatów Polskich,
jako najbardziej powszechna korporacja samorządowa, skupia obecnie
306 powiatów i miast na prawach
powiatu. Powstał 19 lat temu. Jednak swoimi korzeniami sięga okresu
dwudziestolecia międzywojennego.
Wtedy o dobro samorządu powiatowego dbał Związek Sejmików Powiatowych Rzeczypospolitej Polskiej,
a następnie Związek Powiatów RP.
Zadaniem ZPP jest wspieranie idei
samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów
powiatów, kształtowanie wspólnej
polityki, wspieranie inicjatyw na
rzecz rozwoju i promocji powiatów,
wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań
w zakresie rozwoju i zarządzania
w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej
przez swych członków działalności
naukowej, naukowo-technicznej,
oświatowej, kulturalnej, w zakresie
kultury ﬁzycznej i sportu, ochrony
środowiska, a także wspieranie
inicjatyw społecznych na rzecz
ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów.
Prace organów Związku zapewniają
realizację zadań oczekiwanych przez
samorządy powiatowe. W ubiegłym
roku zarząd ZPP rozpatrzył blisko
200 zagadnień i podjął przeszło 20
uchwał. Udział ekspertów Związku
w procesie legislacyjnym w 2017 r.
to dokonana analiza prawie ośmiuset
projektów aktów prawnych oraz
ponad osiemdziesiąt przygotowanych szczegółowych opinii prawnych. Związek podejmuje także inne
działania, np. bezpłatne szkolenia dla
samorządów członkowskich.
W 2017 roku przy współpracy ze
Związkiem Powiatów Polskich przeszkolonych zostało łącznie ponad
4000 pracowników samorządowych.
Pracownicy biura ZPP napisali kilka
wartościowych bezpłatnych publikacji książkowych, a także opublikowali
ponad cztery tysiące artykułów prasowych – głównie o charakterze
informacyjno-doradczym, które
publikowane są w wydawanym przez
ZPP „Dzienniku Warto Wiedzieć”
(www.wartowiedziec.pl).

Rozmawiał Zbigniew Wawrzkowicz
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SAMORZĄD I BIZNES,
czyli młode małżeństwo
z perspektywami
Zbyt duża lista obowiązków na zbyt małe możliwości – to argument powtarzany od samego
początku istnienia samorządów. Podobnie jest w relacjach z biznesem i inwestycjami
Michał Tabaka
jednej strony dobre stosunki na linii samorząd-przedsiębiorcy to koło zamachowe
rozwoju i nie brakuje takich przykładów, gdzie
wprawiane w ruch jest z rozmysłem i w efekcie dobrym skutkiem. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że małe ojczyzny, tak jak łatwo znalazły się
w łańcuchu ﬁnansowych relacji, tak mocno przeżywają wszelkie tąpnięcia na rynku. Swoje trzy grosze jak zwykle dokłada wola polityczna – przekładająca się oczywiście na gotówkę.

Z
20

Chcąc analizować samą kondycję i uwarunkowania biznesu w kraju nad Wisłą, musielibyśmy
cofnąć się w czasie. Prywatny interes, tak jak prywatna własność, mają u nas długą historię, ale jeśli do kryteriów analizy dodamy te ustrojowe, owa
perspektywa znacznie się skraca. Wtedy polski biznes tak naprawdę ma raptem 30 lat. W przypadku
zaś samorządu terytorialnego to jeszcze mniej.
Wszak ta, obowiązująca do dzisiaj, trójszczeblowa
struktura (samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki) obowiązuje od 1999 r. więc liczy sobie jedynie 19 lat.

Trudny, ale też konieczny związek
Chcemy więc przeanalizować relacje trzydziestolatka z dziewiętnastolatkiem. Ten pierwszy
trochę się puszy, że niby starszy, ale przecież we
dwójkę – szczególnie w kontekście wieku narodu
czy kraju – to dzieciaki z ciągle budującym się systemem emocji, potykające się na drodze, bo ciągle się uczą, poprawiają błędy, zdobywają doświadczenie. I tak samo jest w relacjach między
nimi. Są jak młode małżeństwo. Kłótni na początku jakby więcej. Szybko okazuje się, że być może
na siebie psioczą, niekiedy nawet wzajemnie się ob-
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Wspólnota ze stolicą w Brukseli
wszystko zmienia

Jednym z największych
nieszczęść polskich JST jest
fakt, że w kraju nad Wisłą
samorządy są niczym lustro,
w którym odbija się sytuacja
ﬁnansowa w kraju
i za granicą
rażają. Wydaje się, że obie strony raczej się nie dogadają i widmo rozwodu staje się coraz poważniejsze. Tymczasem w tym „związku” rozwód
między samorządem a biznesem jest praktycznie
niemożliwy, ale tak naprawdę żyć bez siebie nie potrafią i też nie chcą.
Samorząd terytorialny wszystkiego musiał się
uczyć na własnych błędach. Do wszystkiego dostosować musiały się też przepisy prawa. Biznes
niby – jako ten starszy – trochę bardziej rozpycha się łokciami. Ale też niekiedy musi zrobić krok
do przodu, a potem dwa do tyłu. Tym charakteryzuje się edukacja. Jest to taki kurs, na którym
raczej nikt nie głaszcze. Nieraz po drodze będzie
potknięcie, upadek. Ale nie ma innego wyjścia: trzeba wstawać i iść dalej. Inaczej nie będzie ani zysku ekonomicznego, ani politycznego. Żeby wszyscy byli zadowoleni, trzeba porządnie zakasać rękawy.

Wszystko, nie tylko w tej relacji, chociaż
w niej szczególnie, zmienia się tylko pięć lat po powstaniu trójszczeblowego samorządu. Po referendum akcesyjnym w 2004 r. Polska staje się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Dla samorządu terytorialnego i dla biznesu też ma
to wymierne skutki już trzy lata później, kiedy zaczyna obowiązywać finansowa siedmiolatka
2007–2013. Wiąże się to z określonym strumieniem europejskich pieniędzy. I trzeba to od początku podkreślać: strumieniem olbrzymim, niespotykanym do tej pory na taką skalę. Samorządy były (i ciągle są) jego głównym beneficjentem.
Zresztą skoro znalazły się w finansowej siatce, to
na ich kondycji odbijały się wszelkie, nawet światowe zawirowania.
Doskonałym przykładem będzie kryzys z 2008 r.,
który wstrząsnął światowymi finansami i bezsprzecznie miał również wpływ na sytuację samorządów terytorialnych w Polsce. Bo już jak
w tym łańcuchu jesteś, to jak jeden jego element
zadrży, ty to też w końcu odczujesz. I tu nie było
inaczej. Nadwyżka operacyjna Jednostek Samorządu
Terytorialnego (JST) w stosunku do dochodów ogółem w latach 2010–2011 – jako reperkusje kryzysu rozpoczętego przez pęknięcie nieruchomościowej bańki za oceanem – zmniejszyła się do
ok. 6 proc. W latach 2007–2008, kiedy Polska jest
już beneficjentem unijnych funduszy, wynosiła
13 proc.
I tu jest miejsce na wskazanie roli polityki. Nie
zabraknie w tej analizie przykładów inwestycji samorządowych, które absolutnie nie miałyby miejsca, gdyby nie Unia Europejska. Tylko owa wspólnota kieruje się określonymi zasadami prawnymi
i gospodarczymi. Ich notoryczne łamanie czy obchodzenie wedle jednych – choć drudzy mają zgoła odmienne zdanie – może wpływać na wysokość
w przyszłości desygnowanych środków. Absolutnie nawet nie szukając racji i wskazywania, która
strona sporu ma słuszność, wystarczy przyjrzeć
się warunkom, w jakich konstruowana jest przyszła (na lata 2021–2027) perspektywa unijna. Widać jak na dłoni, że polityczne wzajemne poszturchiwanie się może mieć konsekwencje finansowe.
I właśnie samorządy w Polsce mogą to najbardziej
odczuć.

Z inwestycjami w ogóle chyba
najlepiej nie jest
Znowu nie wchodząc w buty politycznej oceny i stawania po którejś ze stron zdecydowanie
przedłużającego się sporu polsko-polskiego, trzeba obiektywnie ocenić pomoc socjalną władzy centralnej od paru lat. Ale jaki to ma związek z samorządami, ich relacjami ze światem biznesu
i wreszcie z tym, ile łożą na inwestycje? Otóż spory.
Jednym z największych nieszczęść polskich JST
jest fakt, że w kraju nad Wisłą samorządy są niczym lustro, w którym odbija się sytuacja finansowa w kraju i za granicą. Zdecydowanie rozszerzona polityka socjalna (Program „500+”, ale też
„Dobry start” z wyprawkami dla uczniów po

300 zł czy ewentualna i zapowiadana „trzynastka” dla emerytów) po prostu jest kosztowna.
A jak z jednego garnka do drugiego wsadza się więcej, to do innego przyjdzie wsadzić mniej. Niestety, tutaj też materia sama się nie mnoży. Większy
socjal to groźba mniejszych nakładów na inwestycje.
I to właśnie dzieje się według analityków mBanku.
Jak podaje „Newsweek” ich zdaniem stopa inwestycji w naszym kraju jest najmniejsza od dwóch
dekad.
Decydować ma o tym przede wszystkim
wskaźnik stosunku wielkości nakładów inwestycyjnych do wielkości PKB. Fachowcy mBanku uznali, że rok temu – w 2017 r. – zbliżył się on do poziomu 17 proc. Tak niski nie był od 1996 r. Pod
względem samorządowych inwestycji zdecydowanie
rekordowym jak do tej pory był 2010. Wtedy majątek trwały (czyli inwestycje właśnie) osiągnęły
poziom 50 mld zł. Wtedy też, zgodnie z rankingiem
Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, nasze JST miały największe budżety. I od tego czasu, z wyjątkiem jednorazowego odbicia w 2014 r.,
odnotowujemy w tej sferze spadki. Na początku eksperci uważali, że to przez mniejsze nakłady ze względu na kończącą się perspektywę finansową UE, ale
trend ma co najmniej tendencje do utrzymania się.
W tym duchu przed budżetem na lata 2014–2020
największe spadki inwestycyjne odnotowywały
miasta na prawach powiatów. Mowa o ok. 10 proc.
w dół, co przekładało się w sumie na ok. 1,4 mld zł.

Może być całkiem dobrze
Przez ten czas ewolucji i JST i samego biznesu
zmieniało się też podejście działaczy lokalnych. Parę
kadencji wystarczyło, żeby dobitnie im udowodnić,
że myśląc o samorządowej władzy jako bezpiecznej (też finansowo) przystani trafia się na manowce.
Ucząca się powoli, ale jednak systematycznie demokracja pokazała również, że zrywanie się do biegu tylko co cztery lata (po modyfikacji przepisów
od jesiennych wyborów samorządowych: co pięć),
a w międzyczasie dreptanie w miejscu jest taktyką też raczej skazaną na porażkę. Nieprzypadkowo utarło się, że kampania wyborcza zaczyna się
dzień po wyborach. I ma to jak najbardziej przełożenie na inwestycje. Może kiedyś tak, ale już coraz rzadziej samorządowcom do reelekcji nie wystarczy incydentalna aktywność odczuwalna przez
mieszkańców. Wiece i nawet najlepiej przygotowane
wystąpienia już nie skutkują. Liczy się nowy chodnik, droga, siłownia na wolnym powietrzu czy wymiana starej sieci kanalizacyjnej.
Unijne fundusze to potężny, ale nie jedyny instrument finansowania kolejnych zadań JST. Są
inne źródła zagraniczne, w końcu nie wolno zapominać o tych krajowych (np. PFRON, NFOŚiGW,
Polski Fundusz Rozwoju). I to, przy sprawnym zarządzaniu, pozwala w wielu miejscach Polski prowadzić nie tylko rozsądną, ale przede wszystkim
efektywną politykę inwestycyjną.
W zestawieniu „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014–2016”
na pierwszym miejscu (jako gmina wiejska) pojawił się Kleszczów (łódzkie). Tam wydatki inwestycyjne sięgają nawet 100 mln zł rocznie, co w przypadku niejednej polskiej gminny przekracza kwotę
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całego budżetu. Wśród miast wojewódzkich Toruń
może pochwalić się poziomem wydatków majątkowych 20,5 tys. zł per capita. Przodują inwestycje
drogowe – albo remontowe, albo takie, dzięki którym pojawia się nowe połączenie. Na podobnym dobrym poziomie były inwestycje transportowe i te
związane z gospodarką komunalną. Tutaj jednym
z determinantów był przepisy o segregacji śmieci,
nakładające na samorząd obowiązek jej organizacji.
Na szarym, inwestycyjnym końcu są z kolei nakłady na oświatę i infrastrukturę służby zdrowia.

Od partnerstwa
publicznego po obligacje
Jeżeli inwestycje to drzewo, korzeniem są pieniądze. I tutaj trzeba przyznać samorządowcy wykazują się sporą inicjatywą. Jedną z nich jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), które miało
bardzo ciężkie początki w naszym kraju. A przecież
chyba żaden inny mechanizm jak właśnie PPP nie
pokazuje tak dobrze złożoności relacji na linii biznes-samorząd. Faktycznie na początku obie strony cechował lekki brak zaufania. Bałagan poszerzały
przepisy prawa. Owszem, gdzieś w Krakowie
w 2006 r. z PPP wybudowano nowy chodnik, ale
przecież potencjał tego mechanizmu jest o wiele
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większy. Nawet jeśli podobnych przykładów jest więcej. I być może będzie przez JST wykorzystany. Na
pewno zależy na tym rządowi.
– Chcemy promować PPP, dlatego są odpowiednie zapisy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jeden z nich zakłada, że
do 2020 r. ma być 100 nowych PPP, w tym
10 uruchomionych w dużych projektach infrastrukturalnych, których stroną będzie rząd – zapowiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik w trakcie tegorocznego II Ogólnopolskiego Forum Samorządów w Jasionce k. Rzeszowa.
Według przedstawicieli rządu przygotowano
już listę przeszło 130 inwestycji, które mają być
realizowane w ramach PPP, o łącznej wartości ok.
80 mld zł. Jak zapewniał samorządowców wiceminister, w przypadku ok. 30 proc. projektów uruchomiono już procedurę wyboru partnera społecznego.
Często bywa tak, że wypełnianie finansowe zadań własnych gmin i powiatów jest na tyle kosztowne, centralne dotacje zbyt małe, a możliwości
bankowe coraz mniejsze. Owszem, są fundusze unijne, ale razem z nimi wymagany jest tzw. wkład własny. Ten niektóre samorządy (takich jest większość)
wypełniały środkami z kredytów. Z powstałych in-

westycji i mieszkańcy są zadowoleni, tylko owe kredyty trzeba spłacać. Kolejne inwestycje stoją w kolejce i absolutnie nie chcą dalej czekać. Receptą
samorządowców na taką sytuację okazały się obligacje miejskie. Uzyskane z nich pieniądze pomogły np. powiatowi wielickiemu na przebudowę dróg
i modernizację Pałacu Przychodzkich. W Niepołomicach z kolei emisja obligacji pomogła wybudować
nową szkołę.

Podstawa to pełna
obsługa inwestora
Pieniądze to ważny, ale też nie jedyny aspekt
relacji samorządów z biznesem. Teraz, kiedy drzwi
także do polskich miast i gmin otwarte są dla międzynarodowych inwestorów, inne elementy również zaczynają mieć znaczenie. Podstawa to w miarę szybka i przede wszystkim rzetelna informacja
o możliwościach inwestycyjnych z ramienia JST. Dzisiaj urzędnicze biura do spraw obsługi inwestorów
już nikogo nie dziwią. Ale jeszcze dekadę temu to
nie było już taką „oczywistą oczywistością”. Wójtowie, prezydenci, a nawet wojewódzcy marszałkowie powołują rady gospodarcze, w których przedstawiciele biznesu mają okazję zgłaszać swoje pomysły czy wątpliwości. Tylko znowu, jak coś sta-
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ściej, nie wystarczą zabezpieczone środki w budżecie. Fala nierozstrzygniętych przetargów zamówień publicznych jest w ostatnich kilkunastu miesiącach wyjątkowo wysoka. Wszystko przez zbyt
duże rozbieżności, głównie cenowe, między samorządem a potencjalnymi wykonawcami. Przykładów jest mnóstwo. W Tarnowie radni musieli dofinansować z budżetu remont hali „Jaskółka” i amfiteatru letniego. W Elblągu miesiącami nikt nie
chciał remontować miejskiego budynku, na co miasto zarezerwowało 700 tys. zł. W Koszalinie remont chodników urzędnicy wycenili na 3,5 mln zł,
a firma chciała dwa razy więcej. Zjawisko dotyczy
tak dużych, jak i małych. Debrzno, gmina w województwie pomorskim, na razie musi zrezygnować
z dwóch inwestycji: budowy Centrum Usług Społecznych i modernizacji miejskich murów. Powód?
Nikt nie zgłosił się do przetargów.
Co takiego nagle się stało? Wykonawcy opierają się na zawyżanym cenniku? Jeśli tak, to co ich
do tego skłania? Z pewnością nie jakaś przyjęta
strategia. To bardziej, w wielu przypadkach, kalkulacja mająca pomóc pozostać w rynkowej grze.
Takie, a nie inne bowiem zmiany naszły rynek pracy. Po pierwsze ów rynek nasycił się ofertami i pracownicy siłą rzeczy stali się bardziej wybredni pod
względem finansowym. Po drugie czynniki zewnętrzne, jak chociażby rządowy Program „500+”.
W Instytucie Badań Strukturalnych powstała
analiza, która jednoznacznie wskazuje zmniejszenie aktywności zawodowej u kobiet w przedziale
wiekowym 20–49 lat. Z rynku pracy zdecydowanie szybciej mają wycofywać się matki co najmniej
trójki dzieci.

Jak się rysuje przyszłość?

je się stałą częścią rzeczywistości, to pojawia się
pytanie, jak to zrobić.
– Staramy się dywersyfikować możliwe płaszczyzny kontaktu ze światem biznesu. Jedną z ciekawych form są Śniadania Biznesowe, czyli cykl comiesięcznych spotkań, które z jednej strony są właśnie sposobem kontaktu z inwestorami, a z drugiej to również element ich integrujący. Zwłaszcza
w samorządzie, gdzie naturalną rzeczą powinna być
promocja lokalnych przedsiębiorców – uważa Jakub Nowak, szef Biura Obsługi Inwestora w Siemianowicach Śl.
Innym przykładem jest Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, powołane z inicjatywy władz samorządu województwa śląskiego.
Już 9 października br., w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, wspólnie z partnerami
z Hiszpanii, Holandii, Rumunii oraz Turcji, zaprezentuje nowoczesne rozwiązania i formuły współpracy w kontekście inteligentnych specjalizacji.

Zmiany na rynku pracy odbijają się
zatorem w przetargach
Tak jak każdy inny podmiot na rynku, podobnie samorządy, muszą niekiedy inwestycyjnie rozpychać się łokciami. I niekiedy, a ostatnio coraz czę-

Współpraca terytorialna, w mniejszej i większej skali, jest priorytetem obecnej polityki spójności Unii Europejskiej. I takie też działania mają
większą szansę na dofinansowanie. Czyli jak jesteśmy razem, to jest spora szansa, że będziemy
bardziej efektywni. Tą drogą poszły m.in. powiaty
kościański i gościński (woj. wielkopolskie). Udało
im się wspólnymi siłami wybudować nową drogę
za 4 mln zł, z czego połowa pochodziła z budżetu
województwa. Reszta to środki pozyskane z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej”.
Oczywiście bywa, że jest trudniej. Od paru lat
próbują dogadać się ze sobą Katowice, Sosnowiec,
Mysłowice i Jaworzno. Do tego samorząd województwa śląskiego. Rzecz w kontynuowaniu istotnej dla całego regionu Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku wschodnim. Co gorsza strona rządowa też nie pomaga. Jak na razie minister rozwoju nie chce wpisać tej inwestycji do Kontraktu
Terytorialnego.
Korzyści inwestycyjnych ze współpracy miedzy poszczególnymi samorządami terytorialnymi
jest sporo. Przykładów można szukać w Europie.
Pod koniec listopada 2017 r. określono Wytyczne dla współpracy pomiędzy administracjami publicznymi, operatorami logistycznymi i zainteresowanymi w projekt: w Poznaniu, Budapeszcie,
Mariborze, Brescii, Bolonii, Stuttgarcie i Rijece.
Chodzi o partnerstwo na rzecz jakości przewozów

towarowych. Międzynarodowe siły ekspertów mają
stworzyć w tym celu specjalny program logistyczny.

Siedzenie z założonymi rękami
Jak widać samorząd terytorialny nie dość, że
nie tylko w partnerstwie z inwestorami sam musi
być jak dobrze zarządzany biznes, to dodatkowo zewnętrznych zmiennych mających znaczący wpływ
na ostateczny wynik jest niekiedy zbyt dużo. I przynajmniej na razie nic nie wskazuje, żeby cokolwiek
się w tej kwestii zmieniło. Nie jest wszak tajemnicą, że na ostatnie budżety unijne możemy patrzeć
z nostalgią. Bo i ten (2021–2027) i pewnie następne już takie korzystne dla nas nie będą. Z paru
powodów. Po pierwsze naiwnością najwyższej próby byłoby uważanie, że wyjście ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii nie odciśnie się śladem na finansach
Unii, a tym samym na jej budżecie. Brexit będzie
kosztowny dla wszystkich. Nie ma co się łudzić. Druga sprawa to obecny klimat na linii Warszawa–
Bruksela. Ponownie nie wchodząc się w szczegóły naprawdę bardzo trudno mówić tutaj nawet
o jesieni. Raczej zima i to coraz mroźniejsza. Co gorsza: na horyzoncie na próżno szukać poprawy tej
aury.
Z pewnością nic się nie zmieni w samorządowym kalendarzu, gdzie data wyborów zawsze zaznaczona jest najbardziej czerwoną farbą. Różnica w kadencji o rok to błahostka. Mechanizm pewnie będzie nienaruszony. Więc inwestycyjny plan,
mający wyborcom pokazać, że kto jak kto, ale my
akurat nie serwujemy wyborczej kiełbasy i swoje
obietnice traktujemy poważnie, nadal będzie
wśród samorządowców priorytetem priorytetów. Zrzucanie (słuszne czy wyimaginowane) odpowiedzialności na innych (rząd, UE, wreszcie prawo czy sytuację na rynku pracy) już mieszkańców
nie przekonuje. W cenie skuteczność, nic więcej.
Skoro związek polskich samorządów z rodzimym biznesem ledwo co wchodzi w świat dorosły
i dopiero co wita trzecią dziesiątkę, to można być
pewnym, że jeszcze sporo ewoluuje. Bo też wachlarz współpracy na tej linii wydaje się być wyjątkowo szeroki. Nie ma więc co się zamartwiać
nagłym rozwodem. To nie nastąpi. Związek samorządu i biznesu raczej czekają nowe wyzwania, nowe
możliwości. Bo chyba inaczej tak naprawdę być nie
może. Jedni i drudzy są trochę na siebie skazani.
Niby otacza ich inne środowisko, a jednak niekiedy to samo. Przy tym wszystkim trzeba trzymać
kciuki. Ale nie za taki, a nie inny tort z Brukseli, który polskie miasta i gminy powinny pokroić najlepiej
na jak największe kawałki. Bardziej za rodzime przepisy prawa i poczynania w tym względzie polityków
(niezależnie od barw). Tutaj można bardzo pomóc,
ale też wielce zaszkodzić.
Patrząc na ostatnie zmiany w prawie zamówień publicznych, inicjowane przez rząd, można być
dobrej myśli. Przede wszystkim to kolejny dowód
na przestrzeni ostatnich 20 lat, że władza centralna
i lokalna coraz bardziej jest wsłuchana w słowa
przedsiębiorców. W porządku, kiedyś być może byli
głusi, ale to już przeszłość. Skoro uważniej słuchają,
to i istnieje szansa, że podpowiadane pomysły potem zrealizują, też jest większa.
I
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI

dane statystyczne i położenie

Powierzchnia całkowita:
Liczba ludności (2018 r.):
Gęstość zaludnienia:

312 679 km2
38 422 346
122,88 ososby/km²

Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2 478 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

Liczba
powiatów

Liczba miast na
prawach powiatu

Powierzchnia
(w km²)

Ludność
(2016)

1

dolnośląskie

26

4

19 947

2 904 198

2

kujawsko-pomorskie

19

4

17 972

2 086 210

3

lubelskie

20

4

25 122

2 139 726

4

lubuskie

12

2

13 988

1 018 084

5

łódzkie

21

3

18 219

2 493 603

6

małopolskie

19

3

15 183

3 372 618

7

mazowieckie

37

5

35 558

5 349 114

8

opolskie

11

1

9412

996 011

9

podkarpackie

21

4

17 846

2 127 657

10

podlaskie

14

3

20 187

1 188 800

11

pomorskie

16

4

18 310

2 307 710

12

śląskie

17

19

12 333

4 570 849

13

świętokrzyskie

13

1

11 711

1 257 179

14

warmińsko-mazurskie

19

2

24 173

1 439 675

15

wielkopolskie

31

4

29 826

3 475 323

16

zachodniopomorskie

18

3

22 892

1 710 482

17

Polska

314

66

312 679

38 422 346

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

Roman Potocki
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego,
starosta wrocławski
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20. rocznica zmian w strukturze administracyjnej państwa oraz przywrócenia powiatów jako jednostek samorządu terytorialnego stała się okazją do podsumowań, a przy okazji do wydania we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich ciekawego albumu przedstawiającego stan samorządności powiatowej w Polsce na
początku XXI wieku.
Przywrócenie w 1990 r. szczebla gminnego jako jednostki samorządu terytorialnego było moim zdaniem
milowym krokiem w decentralizacji państwa po kilkudziesięciu latach scentralizowanego ustroju społecznego i gospodarczego. Naturalnym etapem rozwoju samorządności w Polsce było przywrócenie powiatowego
szczebla w strukturze samorządu terytorialnego, który już funkcjonował w II RP. Obecnie powiaty wykonują duży
zakres zadań własnych, a także stanowią ważny element w administracji publicznej państwa, gdyż uzupełniają administrację rządową, wykonując zlecone zadania.
Mając na uwadze całą historię ostatnich 20 lat powiatów w Polsce, należy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że powiaty są potrzebne w systemie prawnym. Realizują swoje zadania, a cały obecny system samorządu terytorialnego w Polsce jest komplementarny. Moim zdaniem należałoby się zastanowić nad kierunkiem
dalszego rozwoju powiatów, który uwzględniałby z jednej strony społeczno-gospodarcze wyzwania XXI wieku
i kwestie źródeł finansowania, a z drugiej – potrzeby społeczności lokalnych związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
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POWIAT
BOLESŁAWIECKI

Starostwo Powiatowe
w Bolesławcu

POWIAT
POLKOWICKI

POWIAT
ŚWIDNICKI

POWIAT
WOŁOWSKI

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
we 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

ips.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

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

Agencja Pośrednictwa Pracy Work Room
ul. Chłodna 51 (biurowiec Warsaw Trade Tower), 00-867 Warszawa
tel. +48 22 487 90 97, +48 794 005 554
biuro@workroom.com.pl
www.workroom.com.pl
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Urząd Miasta
w Jeleniej Górze
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POWIAT OŁAWSKI
owiat oławski usytuowany jest w dolinie
Odry i Oławy, we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Tworzą go
miasto Oława (siedziba władz powiatu),
miasto i gmina Jelcz-Laskowice oraz gminy Oława i Domaniów. Korzystna lokalizacja, dostępność
komunikacyjna, bliskość aglomeracji wrocławskiej
i opolskiej, urozmaicony krajobraz, dobre warunki do rozwoju rolnictwa i usług, sprzyjające tereny do wypoczynku, rozwinięta baza żywieniowo-noclegowa, atrakcyjne zabytki, interesujące imprezy – to tylko niektóre z bogatych walorów Ziemi Oławskiej.
Na wszechstronny rozwój powiatu wpływa jego
położenie na lądowym i wodnym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu europejskim. Przez powiat
biegną autostrada A-4 łącząca Wrocław z Górnym
Śląskiem i magistrala kolejowa nr 132. Warto podkreślić, że w maju 1842 r. oddano do ruchu publicznego odcinek Wrocław–Oława, który jest
najstarszą linią kolejową w Polsce. Oławski Węzeł
Wodny znajduje się na żeglownym szlaku Odrzańskiej Drogi Wodnej. Położenie powiatu w sąsiedztwie stolic województw dolnośląskiego i opolskiego zapewnia przedsiębiorstwom dostęp do dużego rynku zbytu i wykwalifikowanych zasobów pracowniczych. Sprzyjają temu atrakcyjna oferta
edukacyjna oraz dobrze wyposażona baza dydaktyczna i sportowa.
Powiat należy do grona najdynamiczniej rozwijających się obszarów Dolnego Śląska, co zawdzięczamy m.in. międzynarodowym firmom, reprezentującym szerokie spektrum branż, dobrze prosperującym w podstrefach WSSE „Invest-Park”
– Podstrefie Jelcz-Laskowice i Podstrefie Oława
z kompleksami w Oławie, Stanowicach i Godzikowicach. Umacniają swoją pozycję także firmy
z kapitałem polskim. Przykładem jest marka Jelcz,
wpisująca się w realizację operacyjnych programów

P

Centrum Oławy z lotu ptaka
zbrojeniowych, wynikających z projektu modernizacji Sił Zbrojnych RP.
Południowa i zachodnia część powiatu ma charakter rolniczy. Na żyznych ziemiach gmin Domaniów i Oława obok gospodarstw indywidualnych rozwinęły się wysokotowarowe przedsiębiorstwa rolne.
W minionym 20-leciu samorząd przeprowadził wiele działań mających wpływ na podniesienie standardów opieki zdrowotnej, oświaty, infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Największą
inwestycją ostatnich dwóch dekad jest otwarte
21 marca 2017 r. Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie.
To jedna z najnowocześniejszych placówek w Polsce, oferująca wszechstronną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Oferta placówki

skierowana jest również do osób pochodzących
z sąsiednich powiatów i województw. W powiatowym szpitalu w Oławie uruchomiono: SOR, dział
diagnostyki obrazowej, zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum, pracownię tomografii komputerowej, oddział anestezjologii i intensywnej terapii
oraz lądowisko dla helikopterów sanitarnych.
Ziemia oławska oferuje dobre warunki do aktywnego wypoczynku. Walory przyrodnicze i infrastruktura zachęcają do pieszych wędrówek,
przejażdżek rowerowych i wojaży konnych oraz odkrywania osobliwości przyrodniczo-historycznych.
Odra i jej dopływy tworzą idealne miejsce do wędkarstwa i uprawiania sportów wodnych.
– W strukturze administracji publicznej to właśnie samorząd jest najbliżej mieszkańców i najlepiej
potrafi zdiagnozować i odpowiedzieć na jego potrzeby – podkreśla starosta oławski Zdzisław Brezdeń. – Reforma samorządowa pozwoliła społecznościom powiatowym uzyskać nowe narzędzia rozwoju. Zmiany systemowe wyzwoliły oddolne inicjatywy społeczne i pobudziły aspiracje środowiska lokalnego do aktywności gospodarczej i obywatelskiej. Pozyskanie środków z funduszy UE otworzyło nowe możliwości budowy i modernizacji dróg,
placówek, szkół, szpitala i innych instytucji, inwestycji w środowisko naturalne i zabytki, które mają
służyć społeczności lokalnej.

Starostwo
Powiatowe
w Oławie

Staw w Jelczu-Laskowicach

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
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POWIAT WROCŁAWSKI

Jezioro Bajkał (gmina Czernica)
owiat wrocławski położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wrocławia. Zajmuje powierzchnię 1118 km2, leży w dorzeczu rzek: Odry, Bystrzycy, Widawy,
Ślęży i Oławy i jest trzecim co do wielkości powiatem w województwie dolnośląskim. Obejmuje trzy gminy miejsko-wiejskie: Kąty Wrocławskie,
Sobótka i Siechnice oraz 6 gmin wiejskich: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków i Żórawina.
Powiat wrocławski jest miejscem niezwykłym, w którym przeplątają się bogata przeszłość
historyczna, piękno natury i dobrze rozwijająca się
gospodarka. W rankingu najbogatszych powiatów,
opublikowanym przez Ministerstwo Finansów,
powiat wrocławski znalazł się na 16. miejscu, a stopa bezrobocia na tym obszarze wykazuje najniższą
wartość w całym województwie dolnośląskim. Powiat wrocławski uplasował się ponadto w czołówce powiatów najlepiej zarządzających finansami,
zajmując bardzo wysokie 5. miejsce w Rankingu
Finansowym Samorządu Terytorialnego.
Historia powiatu wrocławskiego jest wpisana
w burzliwe losy Dolnego Śląska, który na przestrzeni
wieków zmieniał swoją przynależność państwową,
tworząc niepowtarzalną mieszankę kultur, ludzi i zwyczajów. Doświadczony przez koleje historii zachował
wiele pamiątek przeszłości w postaci różnych zabytków oraz reliktów z czasów działalności ludów
przedsłowiańskich i Słowian. Wśród ponad 80 wpisanych na listę zabytków warto zwrócić uwagę na
kościoły w Długołęce, Sobótce, Tyńcu Małym czy
Żórawinie. Warte odwiedzenia są zespoły pałacowe w Borowej, Krobielowicach, Samotworze czy
Ślęzie, zabytki ruchome – pręgierze, liczne kapliczki,
kamienne krzyże i pomniki. Niewątpliwą atrakcją
są również kultowe rzeźby kamienne na szczycie
Ślęży.
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Powiat wrocławski to także prawdziwa mozaika pejzaży, od terenów górzystych, malowniczych dorzeczy rzek
i jezior, aż po rozległe łąki i pola wiejskich krajobrazów. Oferuje on niezwykle bogaty zasób atrakcji przyrodniczych, zlokalizowanych m. in. na
terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszarów Natura
2000, w skład którego wchodzą Grądy Odrzańskie – obszar specjalnej Pałac w Krzyżowicach (gmina Kobierzyce)
ochrony ptaków oraz zespół krajobrazowy Skalna w Masywie Ślęży.
Piękno fauny i flory stanowi olbrzymi potencjał powiatu wrocławskiego – unikatowy klimat
z przyrodą w tle powoduje, że z łatwością można
na tych terenach odpocząć i złapać oddech od zgiełku miasta. Na amatorów aktywnego spędzania czasu czekają liczne oznakowane szlaki piesze i rowerowe. Uprawiających sporty wodne i żeglarstwo
przyciąga malowniczo położone Jezioro Mietkowskie, nad którym funkcjonuje Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.
Wieża widokowa w Kotowicach
Walory turystyczne powiatu wrocławskiego nie
(gmina Siechnice)
są jedynym jego atutem. To idealne miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej – korzystna lokalizacja, dobra infrastruktura i proinwestycyjna poStarostwo
lityka władz samorządowych przyciągają inwestoPowiatowe
rów krajowych i zagranicznych. Z oferty inwestywe Wrocławiu
cyjnej skorzystały dotychczas światowe koncerny,
ul. Kościuszki 131
wśród nich: LG, Bosch, Toshiba, Ikea, Volvo, Par50-440 Wrocław
ker, Amazon i wiele innych.
tel. 71 722 17 00
Prorozwojowa polityka władz samorządofax: 71 722 17 06
wych sprawia, że powiat wrocławski jest idealnym
starostwo@powiatwroclawski.pl
miejscem do życia, wypoczynku, pracy i inwewww.powiatwroclawski.pl
stowania.
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MIASTO LEGNICA

Zbiorcza Droga Południowa
udowa zbiorczej drogi południowej –
etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z mostem na rzece Kaczawie należy do najważniejszych i najbardziej
oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji komunikacyjnych w Legnicy.
Obok wcześniej zbudowanej w mieście za ok.
100 mln zł Obwodnicy Zachodniej, łączącej ul. Chojnowską z autostradą A4, to jedno z największych
przedsięwzięć drogowych w powojennej historii miasta. Droga zbiorcza kosztowała ok. 60 mln zł, a wykonało ją konsorcjum firm: Mosty – Łódź SA
i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia.
Podczas tegorocznej uroczystej gali na X Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
Portalsamorzadowy.pl rozdał prestiżowe wyróżnienia
dla najlepszych inwestycji w Polsce w konkursie
Top Inwestycje Komunalne 2018 r. Spośród 30 nominowanych w całym kraju przedsięwzięć inwestycyjnych wyłoniono i nagrodzono 11, wśród nich
Legnicę. Nagrodę za budowę zbiorczej drogi południowej odebrał prezydent Tadeusz Krzakowski.
– Jeśli samorządowcy odnoszą sukces, to cieszyć powinni się mieszkańcy, bo samorządowcy
przeprowadzają inwestycje dla swoich małych ojczyzn. Konkurs wpisuje się w trend rozwiązywania
problemów, jakie doskwierają mieszkańcom. Zgłoszono wspaniałe projekty i realizacje. Kapituła miała trudny wybór. Te samorządy, które wygrały, mogą
się szczycić, to najlepsi z najlepszych – podkre-

B

Prezydent Tadeusz Krzakowski odbiera
dyplom Top Inwestycje Komunalne 2018
ślał podczas gali minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.
Zbiorcza droga południowa ma dla Legnicy
charakter wręcz strategiczny. Unowocześnia miasto. Dzięki przeprawie przez Kaczawę łączy bowiem
jego część zachodnią ze wschodnią. Bezpośrednio komunikuje wielkie osiedla ze strefami handlowymi i przemysłowymi. Poprawia bezpieczeństwo podróżowania i płynność jazdy, wyprowadza
ruch ze śródmieścia.
Etap drugi budowy tej drogi trwał 20 miesięcy, od marca 2016 roku do listopada roku 2017.
Miasto pracuje obecnie nad etapem trzecim.
Warto przypomnieć ogromny rozmach i zakres
tej inwestycji, na który złożyły się m.in.:
– najdłuższy w Legnicy most na Kaczawie (119,43 m)
o wysokości 8,5 m nad rzeką; most jest iluminowany,
– ok. 1600 m drogi od ul Jaworzyńskiej do skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej wraz z chodnikami,

zatokami autobusowymi, obustronnymi ścieżkami
rowerowymi,
– zbudowano łącznie ponad 2.300 metrów jezdni, ponad 4700 m chodników i 2560 m ścieżek rowerowych,
– powstały cztery mosty nad rzeką Młynówką oraz
dwa ronda,
– parkingi na prawie pół tysiąca miejsc (w tym kilkadziesiąt dla niepełnosprawnych),
– podziemne przejście dla pieszych łączące przyszły park wodny przy ul. Stromej z parkiem Miejskim i umożliwiające bezpieczne przejście z parkingu do parku,
– ponad 1,5 miliona ułożonej kostki brukowej,
– zasadzono 208 drzew i ponad 14 tysięcy krzewów,
– powstało prawie 150 ulicznych lamp ledowych
i doświetlaczy przejść dla pieszych,
– 14 km kabli i rur podziemnych.

Urząd
Miasta
Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 721 21 99
fax 76 721 21 15
prezydent.dl@powiatypolskie.pl
www.legnica.eu
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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

Franciszek Koszowski
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
starosta świecki
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powiat mogileński
powiat nakielski
powiat radziejowski
powiat rypiński
powiat sępoleński
powiat świecki

powiat toruński
powiat tucholski
powiat wąbrzeski
powiat włocławski
powiat żniński

Powiaty utworzone w 1998 r. od początku swojego istnienia musiały stawić czoło stojącym przed nimi wyzwaniom, takim jak zły stan przejętej infrastruktury: dróg, budynków oraz wyposażenia. To właśnie w nie inwestowano najwięcej środków w początkowych latach funkcjonowania samorządów.
Przez 20 lat swojego istnienia powiaty podjęły wiele działań, aby poprawić jakość edukacji i usług medycznych w prowadzonych placówkach. Wszystkim inicjatywom zawsze przyświecał jeden cel: dobro społeczności
lokalnej. Dziś przyszedł czas na wspieranie inicjatyw oddolnych – działań kulturalnych, sportowych oraz sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej. Coraz więcej działań skupia się na promocji lokalnych dóbr.
W najbliższym czasie kluczowy będzie postulat o zmianie ustawy o dochodach jst. Więcej odpowiedzialności, więcej zadań, ale i więcej pieniędzy na nie. Żyjemy w jednej lokalnej wspólnocie, codziennie spotykamy się, rozmawiamy, konsultujemy. W ten sposób optymalnie identyfikujemy potrzeby. Dlatego właśnie decentralizacja i więcej pieniędzy dla samorządów to najlepszy sposób na dalszy rozwój powiatu.
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POWIAT
ALEKSANDROWSKI

POWIAT
CHEŁMIŃSKI

POWIAT
SĘPOLEŃSKI

POWIAT
TUCHOLSKI

POWIAT
ŻNIŃSKI

TORUŃ

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.csw.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.tucholski.pl

www.wabrzezno.pl

www.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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POWIAT MOGILEŃSKI
trakcyjne położenie powiatu mogileńskiego, na południowo-zachodnim krańcu województwa kujawsko-pomorskiego,
bogactwo walorów środowiska przyrodniczego, liczne miejsca i pamiątki piastowskiej historii tu na miejscu i w okolicy, dobre zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, ciekawe miejsca rekreacji
nieskażone cywilizacją, są zachętą do odwiedzenia naszego regionu.
Powiat mogileński jest czystym, zadbanym, malowniczo położonym obszarem, który wśród licznych
lasów, rzek i jezior stanowi swoistą enklawę turystyczną. Łączna powierzchnia powiatu zamieszkiwanego przez blisko 48 000 osób wynosi 675,9 km2,
a w jego skład wchodzą cztery gminy: Mogilno,
Strzelno, Dąbrowa i Jeziora Wielkie. Powiat mogileński graniczy bezpośrednio z powiatami: żnińskim
i inowrocławskim należącym do naszego województwa oraz gnieźnieńskim, konińskim i słupeckim z województwa wielkopolskiego.
Walory turystyczne powiatu mogileńskiego
sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie. Podążając Szlakiem Piastowskim, miłośnicy historii
bez trudu przeniosą się myślami do wczesnego średniowiecza. Ci, co interesują się górnictwem, mogą
odwiedzić kawernowy podziemny magazyn gazu

A

Panorama Mogilna
oraz największą w Polsce kopalnię soli kamiennej,
którą wydobywa się metodą wypłukiwania solanki dostarczanej do pobliskich zakładów chemicznych w Janikowie i Inowrocławiu-Mątwach.
Możemy zobaczyć liczne ciekawostki przyrodnicze i architektoniczne, a także odpocząć nad
urokliwym Jeziorem Ostrowskim, gdzie do dyspozycji turystów są hotele, domy wczasowe
i ośrodki kolonijne, domki letniskowe, kemping, pole
namiotowe wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą. Całość wraz z okolicznymi miejscowościami leży
w obszarze krajobrazu chronionego.
Powiat mogileński ma doskonałe połączenie
komunikacyjne, zarówno kolejowe, jak i drogowe.

Niedaleko stąd znajduje się wiele pięknych i znanych z historii miejscowości tj. Gniezna, Biskupina, Kruszwicy czy Lichenia.

Starostwo
Powiatowe
w Mogilnie
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
tel. 52 318 03 04
sekretariat@starostwo.mogilno.bip.net.pl
www.powiat.mogilno.pl

POWIAT WĄBRZESKI
ołożony jest w środku historycznej Ziemi Chełmińskiej. Należy do makroregionu Pojezierza
Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Zajmuje powierzchnię 501,34 km²,
na której zamieszkuje niespełna 35
tysięcy mieszkańców. Powiat tworzą cztery gminy wiejskie: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk
oraz miasto Wąbrzeźno.
Zespół Parkowo-Pałacowy
Obszar powiatu wąbrzeskiego
w Dębowej Łące
charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego,
na które obok urodzajnych gleb składają się kom- wieku. Unikalnym zabytkiem architektury sakralpleksy leśne, urozmaicony krajobraz oraz piękne nej jest dębowo-modrzewiowy kościół w Jaranjeziora polodowcowe. Wokół jezior Zamkowego towicach z 1785 roku. Szczególnie ciekawym
w Wąbrzeźnie i Wieczno w Przydworzu znajduje się obiektem we wsi Stanisławki jest Chata pod okiendobrze rozwinięta baza turystyczna. Dużymi walo- nicami, pochodząca z poł. XIX w. Na uwagę zasłurami przyrodniczymi odznacza się rezerwat „Wro- gują też: klasycystyczny pałac z poł. XIX w. w Dęnie” oraz obszar kompleksu torfowiskowo-jezior- bowej Łące, zespół dworski w Działowie, zespół
no-leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie”.
pałacowo-parkowy z XIX w. w Wałyczu, dwór i park
Wśród zabytków architektury najliczniejszą gru- w Orłowie, pałac, oficyny i park w Ryńsku z hipę stanowią obiekty gotyckie. Są to głównie storycznym cisem i tablicą pamiątkową poświęwiejskie kościoły kamienne i kamienno-ceglane, coną Mikołajowi z Ryńska, założycielowi Towaz których najstarsze pochodzą z przełomu XIII i XIV rzystwa Jaszczurczego.

P
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Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Starostwo
Powiatowe
w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 51
fax: 56 688 27 59
starostwo@wabrzezno.pl
www.wabrzezno.pl
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POWIAT RADZIEJOWSKI
owiat radziejowski to malowniczy
zakątek położony w centralnej
Polsce, w południowej części
województwa kujawsko-pomorskiego. W jego skład wchodzi pięć gmin
wiejskich, jedna miejsko-wiejska i jedna
miejska. Stolicą powiatu jest miasto Radziejów, którego założenie datuje się na
dwunasty wiek.
W powiecie znaleźć można pamiątki historii tej dawnej, np. wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości
Morzyce, jak i tej nowszej, np. bunkry
z okresu II wojny światowej. Przepiękne Inscenizacja bitwy pod Płowcami
dworki, odnowione w latach 90. minionego
stulecia, przypominają o ziemiańskich trady- i specjalnościach, oraz instytucje kultury wspiecjach tych terenów. Przez powiat biegnie Szlak Pia- rane przez powiat, takie jak: Miejska i Powiatowa
stowski, do którego wkrótce dołączy samo mia- Biblioteka Publiczna czy Izba Regionalna koordynowana przez Towarzystwo Miłośników Kujaw.
sto Radziejów.
Położone wśród lasów jeziora Gopło i GłuWspółczesny powiat radziejowski to tereny
głównie rolnicze z żyznymi ziemiami w północnej szyńskie stanowią doskonałe miejsce rekreacji i wyczęści i zapleczem turystycznym w części połu- poczynku dla całych rodzin. Miłośnicy wędkowadniowej, gdzie leży Radziejów, pełniący rolę mia- nia znajdą tu wspaniałe warunki, gdyż jeziora obsta powiatowego. W Radziejowie znajduje się sie- fitują w liczne gatunki ryb. Przyległe lasy zachędziba starosty radziejowskiego, zlokalizowane są cają do pieszych wędrówek, rowerowych przejaższkoły średnie, kształcące w różnych zawodach dżek i grzybobrania.

P

W powiecie organizowane są liczne imprezy kulturalne, których głównym
celem jest promocja powiatu, dorobku jego mieszkańców oraz kultywowanie tradycji historycznych. W Radziejowie w sierpniu odbywa się Jarmark
Królewski, którego częścią są inscenizacje odbywających się w dawnych latach sejmików szlacheckich, a w Płowcach corocznie Krzyżacy walczą z wojskami księcia Łokietka i choć rycerze po
obu stronach wykazują ogromne zaangażowanie, szala zwycięstwa nieodmiennie przechyla się ostatecznie na
stronę wojsk polskich.

Starostwo
Powiatowe
w Radziejowie
ul. Kościuszki 17
88-200 Radziejów
tel. 54 285 35 53
fax. 54 285 22 87
powiat@radziejow.pl
www.bip.radziejow.pl

POWIAT ŚWIECKI

Zamek w Świeciu
owiat świecki leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje
powierzchnię 1473 km2, co czyni go największym powiatem w regionie. Bez wątpienia największą szansą rozwoju gospodarczego
dla powiatu jest dostęp do autostrady A1 i w niedługim czasie do drogi ekspresowej S5. Priorytetem dla powiatu świeckiego jest infrastruktura drogowa – powiat posiada najdłuższą sieć dróg powiatowych (prawie 600 km) i dużą liczbę obiektów inżynieryjnych w porównaniu z innymi powiatami województwa. Uchwalony i realizowany od
2000 roku dzięki współpracy starostwa z gmina-

P

mi Plan Drogowy pozwala na utrzymanie ich w dobrej jakości.
Powiat świecki jest jednym z ciekawszych regionów województwa zarówno pod względem położenia geograficznego, bogactwa form rzeźby terenu, jak i walorów przyrodniczych. Przyroda powiatu jest bardzo zróżnicowana. Ponad jedną trzecią jego powierzchni pokrywają lasy. Obok Wisły
głównymi rzekami regionu są Wda i Mątawa. Na
terenie powiatu funkcjonują dwa urokliwe parki krajobrazowe – Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Wdecki Park Krajobrazowy.
Powiat świecki to miejsce, gdzie spotyka się
nowoczesność i tradycja, wielka różnorodność i bogactwo przyrodnicze z rolnictwem i przemysłem.
Poszukiwacze doznań smakowych znajdą tu bogatą
ofertę kuchni regionalnych i produktów lokalnych.
Dobrze zachowane zabytki oraz unikatowe w skali kraju obiekty przyrody wabią turystów z kraju
i z zagranicy. Jest doskonałym miejscem do wypoczynku i uprawiania wszelkich form turystyki. Liczne ścieżki piesze i rowerowe umożliwiają zwiedzanie
wielu malowniczych zakątków, a miłośników turystyki wodnej przyciąga rzeka Wda zwana Czarną Wodą.

Festiwal Smaku w Grucznie odbywa się
każdego roku w sierpniu

Starostwo
Powiatowe
w Świecku
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
tel. 52 568 31 00
fax. 52 568 31 02
sekretariat@csw.pl
www.csw.pl
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
POWIATY:
powiat bialski
powiat biłgorajski
powiat chełmski
powiat hrubieszowski
powiat janowski
powiat krasnostawski
powiat kraśnicki
powiat lubartowski
powiat lubelski
powiat łęczyński
powiat łukowski
powiat opolski (lubelski)
powiat parczewski
powiat puławski
powiat radzyński
powiat rycki
powiat świdnicki
powiat tomaszowski
powiat włodawski
powiat zamojski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Biała Podlaska
Chełm
Lublin
Zamość

Paweł Pikula
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubelskiego, starosta lubelski
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W województwie lubelskim funkcjonują 24 powiaty, w tym 4 grodzkie.
Od początku swojego istnienia samorządy powiatowe realizują bardzo ważne społecznie zadania. W okresie 20 lat stworzyły trwałe wspólnoty lokalne, stając się ważnym elementem administracyjnego podziału naszego kraju. Jest to efekt aktywnej współpracy z mieszkańcami, samorządami gminnymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
Samorządy powiatowe z terenu województwa lubelskiego mogą pochwalić się przede wszystkim znaczącymi osiągnięciami w realizacji inwestycji drogowych. Angażują się również w rozwój bazy dydaktycznej i poprawę funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, szpitali i ośrodków pomocy społecznej. W ostatnich latach mocny akcent kładą także na świadczenie usług administracyjnych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji geodezyjnych baz danych i informacji przestrzennej.
Mimo niedostatków finansowych odrodzenie przed dwudziestoma laty Polski powiatowej trzeba uznać
za krok w dobrym kierunku, ponieważ pozytywne efekty gospodarcze i społeczne tej reformy są widoczne
w każdej sferze życia.
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POWIAT
BIALSKI

Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej

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.eu/starostwo

www.bilgorajski.pl

www.powiat.chelm.pl

POWIAT
HRUBIESZOWSKI

POWIAT
KRAŚNICKI

POWIAT
ŁĘCZYŃSKI

POWIAT
PARCZEWSKI

POWIAT
RYCKI

POWIAT
WŁODAWSKI

CHEŁM

POWIAT
BIŁGORAJSKI

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.pl

www.zamosc.pl
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POWIAT LUBARTOWSKI
jewództwa lubelskiego. Zróżnicowane, naturalne środowisko stwarza korzystne warunki dla rozwoju sektora żywności ekologicznej, produkcji biopaliw oraz
energii na bazie biomasy.
Powiat lubartowski to doskonałe miejsce do
wypoczynku. Malownicza dolina rzeki Wieprz, a także jeziora położone w gminach: Uścimów, Ostrów
Lubelski i Firlej oraz zasoby leśne Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców powiatu i turystów. Na
szczególną uwagę zasługują lokalne zabytki: Pałac Zamoyskich w Kozłówce wraz z zespołem parkowym, Pałac Jabłonowskich w Kocku, Pałac
Sanguszków w Lubartowie, a także Bazylika św. Anny
w Lubartowie.

Starostwo
Powiatowe
w Lubartowie

Zespół Pałacowy Jabłonowskich w Kocku
amieszkiwany przez około 89.300 mieszkańców powiat lubartowski zajmuje powierzchnię 1.290 km2. Położny jest 162 km
od Warszawy i 26 km od stolicy województwa. Korzystna lokalizacja blisko Lublina – ważnego ośrodka naukowego, lokalizacja przy drodze
krajowej nr 19 – ważnej nitce komunikacyjnej wo-

Z

jewództwa lubelskiego, dobrze rozwinięta sieć dróg
lokalnych, zróżnicowana oferta edukacyjna szkół
średnich i wysoki poziom edukacji w tych szkołach
to główne atuty powiatu lubartowskiego, który
w ostatnim okresie wykazuje się dynamicznym tempem rozwoju gospodarczego. Region przyciąga inwestorów zarówno lokalnych, jak i kapitał spoza wo-

ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów
tel. 81 855 28 65
fax. 81 854 33 24
starostwo@powiatlubartowski.pl
www.powiatlubartowski.pl

POWIAT TOMASZOWSKI

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej
Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim

owiat tomaszowski o powierzchni 1487 km²
położony jest w południowo-wschodniej
części województwa lubelskiego. Liczy
około 85 tys. mieszkańców, w większości
żyjących na wsi.
Administracyjnie dzieli się na 13 gmin, w tym
dziewięć wiejskich, trzy miasta i gminy Łaszczów,
Tyszowce, Lubycza Królewska oraz miasto Tomaszów Lubelski.

Przez powiat przebiega droga krajowa nr 17,
z przejściem granicznym w Hrebennem. Położenie geograficzne, duża różnorodność przyrodnicza
i krajobrazowa, bogata historia i tradycje kulturowe sprawiają, że jest wyjątkowo atrakcyjny turystycznie.
Powiat posiada bardzo korzystne warunki do
produkcji rolnej, prowadzonej na ponad 71 proc.
ogólnej powierzchni. Priorytetowym działaniem jest
rozwój infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia oraz
bazy edukacyjnej i sportowej. Powiat aktywnie rozwija współpracę zagraniczną, osiąga dobre wyniki w inwestowaniu z udziałem funduszy europejskich i krajowych, doceniane w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich.

Starostwo
Powiatowe
w Tomaszowie Lubelskim

P
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Muzeum Skamieniałych Drzew
w Siedliskach

Rezerwat Nad Tanwią, gmina Susiec

ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 35 35
fax. 84 664 41 11
starosta.ltm@powiatypolskie.pl
www.powiat-tomaszowski.com.pl
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POWIAT ZAMOJSKI
liwość spożycia przez mieszkańców
powiatu, stanowi podatny grunt dla
rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
Nieskażone środowisko naturalne
stwarza ogromną szansę na rozwój gospodarstw specjalizujących się w agroturystyce i pszczelarstwie. Aktualnie

owiat zamojski położony jest na granicy trzech regionów geograﬁcznych: Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny
Zachodniowołyńskiej oraz Roztocza.
Ich odmienność i specyﬁka sprawiają, że na
stosunkowo niewielkim obszarze znajdują
się urozmaicone formy krajobrazowe i przyrodnicze.
Pod względem powierzchni zajmuje
w województwie drugie miejsce (1872 km kw.), po
bialskim. Przez powiat przechodzą międzynarodowe
szlaki komunikacyjne, łączące środkową część kraju z polsko-ukraińskimi przejściami granicznymi
w Hrebennem i Zosinie. Najważniejszymi z nich są:
trasa szybkiego ruchu biegnąca z Warszawy przez
Lublin i Zamość do Lwowa oraz linie kolejowe Warszawa-Rawa Ruska i Linia Hutniczo-Siarkowa
(szerokotorowa) prowadząca z Europy Wschodniej
do Tarnobrzega i na Górny Śląsk. Odległość z Zamościa do Hrebennego wynosi 59 km, a do Zosina – 67 km.
Teren powiatu zamojskiego jest w przeważającej części terenem rolniczym i leśnym. Zalesienie
powiatu wynosi 21,3 proc., a użytki rolne zajmują około 66,5 proc. ogólnej powierzchni.
Najważniejszą dziedziną gospodarki powiatu
jest rolnictwo. Dobre warunki glebowe, głównie
w części północnej i wschodniej, pozwalają na uprawę pszenicy, buraków cukrowych i rzepaku. Funkcjonuje tu ponad
24 tys. gospodarstw. Większość z nich posiada areał poniżej 5 ha, a tylko 16 powyżej
50 ha. Nie ma zatem dobrze rozwiniętej wysokotowarowej produkcji rolnej.
Duża produkcja owoców i warzyw,
przekraczająca w znacznym stopniu moż-

P

w powiecie funkcjonuje ponad 100 gospodarstw agroturystycznych w gminach:
Adamów, Krasnobród, Skierbieszów,
Stary Zamość, Nielisz i Zwierzyniec.
Na terenie powiatu działalność gospodarczą prowadzi ponad 6 tysięcy
podmiotów gospodarczych. Do rozwijających się dziedzin należą: meblarstwo
i budownictwo, długą tradycją może się
pochwalić przemysł przetwórczy i spożywczy. W rejonie Szczebrzeszyna, Zwierzyńca i Krasnobrodu wciąż znajdują się wolne tereny pod zabudowę dla przyszłych inwestorów.
Zamojszczyzna, w tym również powiat zamojski,
jest regionem, który posiada naturalne predyspozycje i walory do rozwoju różnorodnych form turystyki, między innymi agro- i ekoturystyki. Największym bogactwem jest tutaj nieskażona przy-

roda, unikalna fauna i flora, zróżnicowany
krajobrazowo teren, bogata historia i tradycje kulturowe, wspaniałe zabytki architektury sakralnej i dworskiej, a przede
wszystkim gościnność i życzliwość
mieszkańców tego regionu.
Starostwo Powiatowe, uznając wartość twórczości ludowej oraz potrzebę

ochrony dziedzictwa kulturowego, wypełnia funkcję mecenasa kultury i sztuki poprzez opiekę nad
amatorskim ruchem artystycznym, w tym reaktywowanie zespołów śpiewaczych, stwarzanie warunków do kultywowania tradycji ludowej i folkloru oraz różne formy współpracy, takie jak: dofinansowanie zakupu strojów ludowych zespołom,
kapelom ludowym, zespołom folklorystycznym, zakup instrumentów muzycznych orkiestrom
dętym i kapelom. Partycypuje finansowo w wielu inicjatywach i działaniach edukacyjnooświatowych, popularno-naukowych, kulturalnoliterackich takich jak: konferencje, spotkania
autorskie, wystawy, festiwale, przeglądy, kiermasze, spektakle teatralne, koncerty muzyczne, konkursy, warsztaty artystyczne dla dzieci
i młodzieży ( plastyczne, literackie, muzyczne,
fotograficzne, recytatorskie). Udziela również

pomocy wydawcom poprzez zakup lub finansowe
wsparcie druku niskonakładowych, niekomercyjnych, a wartościowych dla regionu publikacji o historycznym i popularno-naukowym znaczeniu.
Są to m.in. periodyki kulturalne, albumy fotograficzne, katalogi do wystaw, tomiki poezji. Uczestniczy w pracach konserwatorskich i restauratorskich
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
udzielając dotacji samorządom gminnym.
Atutem naszego regionu jest bliskość granicy wschodniej państwa, organizowanie różnych imprez o charakterze kulturalno-gospodarczym: wystaw, targów, jarmarków itp., co sprzyja nawiązaniu stosunków handlowych m.in. z krajami wschodniej Europy.
Zapraszamy do odwiedzania bogatej w tradycje ziemi zamojskiej.

Starostwo
Powiatowe
w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość
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
(krosno odrzańskie)
powiat międzyrzecki
powiat nowosolski
powiat słubicki
powiat strzelecko-drezdenecki
powiat sulęciński
powiat świebodziński
powiat wschowski
powiat zielonogórski
powiat żagański
powiat żarski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra

Mirosław Glaz
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Lubuskiego, starosta
krośnieński
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Ocena rozwoju powiatów na terenie województwa lubuskiego jest składową wielu czynników, takich jak
położenie, jakość zarządzania nimi, dostęp do odpowiedniej infrastruktury, ale również możliwość współpracy z włodarzami poszczególnych gmin.
Jako aktualny przewodniczący konwentu mogę dziś śmiało powiedzieć, że szereg działań realizowanych
w powiatach to zasługa dostępności środków z Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu z zewnątrz, poprzedzonego
oczywiście ciężką pracą przy konstrukcji stosownych projektów, jesteśmy w stanie realizować zadania, o których nam się w przeszłości nie śniło.
Posiłkując się przykładami z mojego rejonu, a więc powiatu krośnieńskiego, trzeba powiedzieć o dużych środkach na infrastrukturę drogową, na kształcenie młodzieży, ale również nauczycieli, trzeba powiedzieć o projektach międzynarodowych. Udało nam się zostać beneficjentem ogromnego projektu polsko-niemieckiego, który polega na przebudowie układu komunikacyjnego w Gubinie i niemieckim Guben.
Po reformie ustrojowej działalność powiatów, jako struktur zarządzania określonym terenem, wielokrotnie
była poddawana próbom, nie brakowało populistycznych pomysłów likwidacji tych struktur, niemniej rozum
za każdym razem zwyciężał.
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POWIAT
GORZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wielkopolskim

POWIAT
NOWOSOLSKI

POWIAT
MIĘDZYRZECKI

Starostwo Powiatowe
w Międzyrzeczu

ul. Piastów 10b
66-600 Krosno Odrzańskie

ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz

www.powiatgorzowski.pl

www.powiatkrosnienski.pl

www.powiat-miedzyrzecki.pl

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

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

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

POWIAT
SŁUBICKI

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

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

Najlepsza
strona
o gospodarce
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POWIAT ŻARSKI

Filia Szpitala Na Wyspie oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
owiat żarski położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego przy granicy polsko-niemieckiej nad
Nysą Łużycką. Pod względem powierzchni należy do największych powiatów województwa
lubuskiego. Skupia 10 gmin. Na północy graniczy
z powiatem krośnieńskim i zielonogórskim, na
wschodzie z żagańskim, na południu ze zgorzeleckim i na zachodzie z Krajem Związkowym
Brandenburgii i z Krajem Związkowym Saksonii.
– Przez 20 lat swojego istnienia powiat żarski nieustanie zmieniał oblicze oraz stawał się dla
mieszkańców miejscem wyrównywania szans społeczno-zawodowych. Z perspektywy czasu widać,
jak wiele udało się zrobić. Starostwo Powiatowe
w Żarach znakomicie funkcjonuje i harmonijnie
współpracuje ze wszystkimi gminami. Działania
Rady Powiatu Żarskiego przekładają się na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców, na inwestycje w in-

P

frastrukturę drogową, w służbę zdrowia
oraz rozwój kształcenia zawodowego – mówi
starosta żarski, Janusz Dudojć.
Dowodem nieustannego rozwoju powiatu żarskiego są wydatki ponoszone na
modernizację infrastruktury drogowej, szkolnictwa, służby zdrowia i opieki społecznej.
Dzięki środkom pozyskanym w ramach
projektu „Modernizacja szkolnictwa zawo- Wizualizacja powiatowego
dowego w powiecie żarskim” zrealizowane Szpitala Na Wyspie w Żarach
zostały wielomilionowe inwestycje związane z unowocześnieniem bazy edukacyjnej szkół po- powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach. Komnadgimnazjalnych powiatu żarskiego, co przynio- pleksowej, wieloetapowej modernizacji doczekał
sło zwrot ku kształceniu zawodowemu oraz otwo- się także budynek filii Szpitala Na Wyspie oraz Domu
Pomocy Społecznej w Lubsku.
rzyło przed młodymi ludźmi drzwi do kariery.
O sprawnych działaniach na rzecz poprawy jaZ kolei turystom powiat żarski oferuje niekości opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa zrównane krajobrazy. Do wszystkich najpiękniejszych
mieszkańców świadczy największa w historii Po- miejsc wiodą szlaki turystyczne. Miłośnicy akwiatu inwestycja w służbę zdrowia – rozbudowa tywnego wypoczynku znajdą w tym regionie znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz wodnej. Turystów przyciągają
również malownicze widoki oraz doskonała, nowo
wybudowana infrastruktura wokół Zalewu Karaś
w Lubsku czy niespotykane piękno – wpisanego na
listę światowego dziedzictwa UNESCO – Parku Mużkowskiego.

Starostwo
Powiatowe
w Żarach

Zalew Karaś w Lubsku
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Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
tel. 68 479 06 00
fax: 68 479 06 01
poczta@powiatzarski.pl
www.powiatzary.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

Stanisław Cubała
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego, starosta piotrkowski

Z wielu zadań można wywiązać się lepiej, korzystając z możliwości porównywania się i uczenia
od innych samorządów. Takie możliwości daje Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.
Przez 15 lat uczestniczyłem w Konwentach obserwując pracę mojego znakomitego poprzednika
na stanowisku przewodniczącego – Andrzeja Szymanka, starosty wieruszowskiego. W grudniu
2014 r. starostowie Ziemi Łódzkiej powierzyli mi funkcję przewodniczącego, wybierając na zastępców:
starostę pabianickiego Krzysztofa Haburę i byłego już starostę radomszczańskiego Andrzeja Pluteckiego.
Konwenty za każdym razem obradują na terenie innego powiatu, aby jak najlepiej poznać specyfikę i ewentualne problemy każdego samorządu. Poznajemy też dobre praktyki, które staramy się wdrażać u siebie.
Jestem pewien, że tak jak przez minione 20 lat również za mojej kadencji Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego nadal będzie miejscem partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń służących rozwojowi powiatów.
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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.uml.lodz.pl

www.piotrkow.pl

www.powiat-skierniewice.pl
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POWIAT ŁOWICKI
z rąk ojca Fryderyka Chopina pobierała nauki Maria Walewska, dworek rodziny Bacciarelli w Osieku, wieś Boczki – miejsce urodzenia Józefa Chełmońskiego.
Celem, którego nie można pominąć, odwiedzając powiat łowicki, jest miasto Łowicz. Dawna siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, w której zachowało się w doskonałym stanie wiele zabytków architektury sakralnej i świeckiej, posiada bazylikę mniejszą – miejsce pochówku 12 prymasów Polski.
Koniecznie należy odwiedzić powiatowe Muzeum w Łowiczu, gdzie znajdują się kolekcje etnograficzne, dające świadectwo bogatej historii oraz
kultury materialnej mieszkańców. Łowicką sztukę
ludową można również zobaczyć w prywatnym muzeum rodziny Brzozowskich w Sromowie k. Łowi-

Strój łowicki

Fot. Paweł Wojtyczka

szerokim pasie Niziny Środkowomazowieckiej, na północny wschód od Łodzi, w dorzeczu rzeki Bzury (lewy dopływ Wisły), rozciąga się ziemia łowicka – żyzna, rolnicza kraina słynąca z zabytków
historii i bogactwa folkloru.
Powiat łowicki zajmuje powierzchnię 988 km2
i jest zamieszkiwany przez 79 340 osób (stan na
I kw. 2017 r.).
W skład powiatu wchodzą:
• gmina miejska: Łowicz,
• gminy wiejskie: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz,
Łyszkowice, Nieborów, Zduny,
• miasto Łowicz.
Ziemia Łowicka w dziejach Rzeczypospolitej
Polskiej odgrywała znaczącą rolę już od początków
państwa polskiego. Pierwsza pisemna wzmianka
o Łowiczu pochodzi z bulli gwarancyjnej archidiecezji gnieźnieńskiej, wydanej w Pizie przez papieża Innocentego II w 1136 r. Od XII do XVIII wieku miasto i jego okolice stanowiły własność arcybiskupów gnieźnieńskich. Od roku 1572 miasto
Łowicz w okresie bezkrólewia pełniło funkcję
„drugiej stolicy” Polski, a prymas funkcję interreksa.
Na tym terenie tworzyli najwięksi artyści ówczesnej Rzeczpospolitej: Canavesi, Michałowicz,
Abraham van den Block, Poncino, Tylman z Gameren, Palloni, Schreger, Plersch. Ślady ich działalności zachowane w doskonałym stanie można
oglądać na terenie powiatu łowickiego. Za przykład
służy pałac Radziwiłłów w Nieborowie wg projektu Tylmana z Gameren. Zespół pałacowo-parkowy
w Nieborowie uważa się za architektoniczną wizytówkę Ziemi Łowickiej, jednakże jest to tylko jedno z wielu miejsc godnych polecenia turystom.
W odległej o 5 km od pałacu Arkadii znajduje się

W

Pałac w Nieborowie
park romantyczno-sentymentalny założony przez Helenę Radziwiłłową z Przeździeckich, zaprojektowany
między innymi przez Sz. B. Zuga i H. Ittara.
Ziemia Łowicka charakteryzuje się wielowiekową historią, drębnością etniczną na tle innych regionów Polski, poprzez wciąż żywy folklor i przywiązanie mieszkańców do tradycji przodków. Jest
miejscem, które zadowoli najbardziej wybrednych turystów. W piękne mazowieckie krajobrazy
wpisane są cenne zabytki architektoniczne; obiekty sakralne, pałace, dwory, zabudowania mieszkalne
i przemysłowe. Turyści preferujący aktywny wypoczynek mają możliwość pieszych wędrówek, jak
również wycieczek rowerowych trzema oznakowanymi szlakami, spływów kajakowych rzeką Bzurą,
bądź też jazdy konnej.
Miejsc, w których można natknąć się na ślady historii jest na Ziemi Łowickiej zdecydowanie
więcej. Warto wspomnieć chociażby o tych najważniejszych: kaplica wczesnobarokowa w Domaniewicach, klasycystyczny pałac Walewskich
w Walewicach – miejsce narodzin syna cesarza Napoleona I, pałac Łączyńskich w Kiernozi, gdzie

cza i skansenie wsi łowickiej w Maurzycach (gm.
Zduny). W skansenie wsi łowickiej, należącym do
Muzeum w Łowiczu, znajduje się łowicka Karczma,
która zaprasza gości na wspaniałe regionalne potrawy.
Na Starym Rynku w Łowiczu działa Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, samorządowa jednostka kultury, której koordynatorem jest Powiat Łowicki. Przy CKTiP ZŁ funkcjonuje
Centrum Informacji Turystycznej i Dom Wycieczkowy oferujący 30 miejsc noclegowych.

Starostwo
Powiatowe
w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
tel. 46 837 59 02
fax. 46 837 50 15
promocja@powiat.lowicz.pl
www.powiat.lowicz.pl

51

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

POWIAT RAWSKI

Zalew „Tatar”. Widok na Rawę Mazowiecką

owiat rawski to urozmaicony teren: pola,
lasy, czysta woda i wiele zabytków. Znajduje się w centrum Polski, między Łodzią
a Warszawą.
Mimo że po reformie 1999 r. nie wrócił do dawnych granic i należy do mniejszych w kraju, to
z powodzeniem może konkurować z innymi w dziedzinach zarówno społecznych, jak i gospodarczych.
Z dumą można wyliczać osiągnięcia ostatniego
dziesięciolecia. Pozytywnie zdał również egzamin
z umiejętności pozyskiwania środków unijnych.
Wykonano wiele inwestycji w placówkach
oświatowych, a ze środków unijnych pozyskano pieniądze na stypendia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przeprowadzono ważne dla bezpieczeństwa
mieszkańców Inwestycje – budowę strażnicy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz rozbudowę Komendy Powiatowej Policji.
Nieustannie trwają prace nad poprawą stanu
sieci dróg, będących jednym z podstawowych elementów infrastruktury. Na budowę nowych dróg wydano ponad 11 mln zł.
Powiat rawski pozytywnie zdał egzamin z umiejętności pozyskiwania środków unijnych. Na budowę
infrastruktury, zakup sprzętu medycznego dla rawskiego szpitala oraz projekty prospołeczne pozyskano prawie 10 mln zł.
Z perspektywy lat bardzo istotnym okazało się
zlokalizowanie na terenach należących do powiatu strefy ekonomicznej. Spowodowało to, że powiat rawski z roku na rok stawał się coraz atrakcyjniejszy dla inwestorów zewnętrznych.
Na powiatowych terenach inwestycyjnych,
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, pobudowali swoje zakłady produkcyjne: QUICK-MIX.,
MGL i FAM Cynkowanie Ogniowe.

P
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Zamek rawski
Zakłady w strefie przemysłowej
W Rawskiej Strefie Przedsiębiorczości grunty zakupili: STANLEY, TABO, DITTA SERIA, ZUST,
Blachy Pruszyński. Na nowych inwestorów czekają kolejne tereny, w tym objęte ŁSSE.
Rawskie jest regionem rolniczym, o nasilonej
specjalizacji w zakresie sadownictwa i warzywnictwa. Nasadzenia sadownicze zajmują 24,4 proc.
użytków rolnych (prawie 1/3 powierzchni powiatu), co plasuje go na czwartym miejscu w kraju.
Duża koncentracja upraw, głównie jabłoni i wiśni,
znajduje się na terenie gmin: Sadkowice (sady zajmują 45 proc. powierzchni użytków rolnych) oraz
Biała Rawska. Wiele gospodarstw stosuje nowoczesne odmiany i metody upraw oraz posiada bazę
przechowalniczą. Na terenie powiatu działa kilkadziesiąt ferm drobiarskich, zakłady przetwórstwa
mięsa i przetwórstwa owoców.
Chociaż powiat rawski nie może konkurować
z kurortami wybrzeża, Mazur czy pogórza, można
tu ciekawie spędzić czas i odpocząć. Zbiornik wodny „Tatar” z przystanią wodną, kąpieliskiem, pływalnią i halą sportową sprzyjają wypoczynkowi
weekendowemu mieszkańców nie tylko Rawy Mazowieckiej. Tereny rekreacyjne w gminie Biała Rawska oraz gminie Rawa Mazowiecka są od lat miejscem wypoczynku dla mieszkańców Łodzi i Warszawy. Rezerwat rzeki Rawki z malowniczymi me-

andrami i starorzeczami, rezerwat „Trębaczew”, (największe w kraju skupisko modrzewia polskiego),
park krajobrazowy w Babsku stanowią doskonałe
miejsce dla wycieczek pieszych i rowerowych.
Jedną z tras można pokonać, podróżując kolejką wąskotorową. Szlak z Białej Rawskiej do Rogowa pozwala na poznanie wielu atrakcji. Wśród
nich jest m.in. kościół w Boguszycach, perełka sakralnej architektury drewnianej. XVI-wieczna świątynia posiada cenną polichromię stanowiącą wybitne dzieło malarstwa stropowego.
Piękne obiekty hotelowe: Pałac Chojnata – neorenesansowy pałac otoczony parkiem z okazałym
starodrzewem oraz bardzo nowoczesny, dysponujący największym w tej części kraju centrum konferencyjnym, Hotel OSSA**** pozwalają zatrzymać się tutaj na dłużej.

Starostwo
Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej
pl. Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 46 31
fax: 46 814 46 31
starostwo@powiatrawski.pl
www.powiatrawski.pl
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POWIAT WIERUSZOWSKI
est jednym z najmniejszych powiatów w województwie łódzkim. Położony jest na pograniczu z województwem opolskim i wielkopolskim. Liczy niewiele ponad 42 tys.
mieszkańców, a jego obszar zajmuje powierzchnię 57.622 ha. W skład powiatu wchodzą gminy:
Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki ,Wieruszów.
Samorząd powiatowy ambitnie realizuje postawione cele w obszarze inwestycji, opieki społecznej i ochrony zdrowia, edukacji, turystyki. Z sukcesem przekształcono SP ZOZ w dobrze funkcjo-

J

Rodzinny Dom Dziecka w Sokolnikach

nującą spółkę samorządową. Stworzono system pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym i rodzinom: prowadzony jest DPS w Chróścinie, ŚDŚ
w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie, utworzono trzy rodzinne domy dziecka, uruchomiono
warsztaty terapii zajęciowej oraz zakład aktywności zawodowej. Wszystkie obiekty powiatowe dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano i unowocześniono obiekty i bazę
oświatową. Dla turystów utworzono blisko 300 km
ścieżek rowerowych, szlaków konnych, wyznaczono
trasy dla orientoringu.
Największe inwestycje
dotyczyły modernizacji
dróg. W minionym dwudziestoleciu wydatkowano
na nie ponad 110 mln zł
z pozyskaniem znacznych
środków zewnętrznych: krajowych i zagranicznych,
w tym unijnych. Rozwój
powiatu wieruszowskiego
ułatwia przede wszystkim
zaangażowanie społeczeństwa, władz samorządowych i przedsiębiorców.

Zmodernizowana droga powiatowa

Starostwo
Powiatowe
w Wieruszowie
Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
tel. 62 781 33 70
fax: 62 783 19 63
starostwo@powiat-wieruszowski.pl
www.powiat-wieruszowski.pl

Kolejna edycja już w 2019 roku
Więcej informacji
fakty@maxmedia.org.pl
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POWIAT PIOTRKOWSKI

Wyremontowany Oddział Dziecięcy
Powiatowego Centrum Matki i Dziecka
iezmienną od 20 lat zasadą funkcjonowania samorządu powiatu piotrkowskiego jest
ścisła współpraca z samorządami gmin
oraz z mieszkańcami Ziemi Piotrkowskiej.
W partnerstwie z gminami powiat realizuje szereg zadań, w tym modernizację sieci dróg powiatowych. Dzięki temu w 2018 r. przebudowane będzie ponad 40 km dróg. Od początku kadencji wyremontowano ponad 120 km dróg powiatowych.
W zakresie profilaktyki zdrowotnej wiodącym
tematem jest zmiana profilu działalności szpitala
powiatowego, który od 1 lipca br. został prze-

Siedziba Starostwa Powiatowego
w Piotrtkowie Tryb.

N

kształcony w Powiatowe Centrum Matki i Dziecka,
świadczące kompleksowe usługi z zakresu położnictwa, pediatrii i ginekologii.
Na terenie powiatu prężnie działają organizacje społeczne i pozarządowe, w tym ponad 150 Kół
Gospodyń Wiejskich oraz 130 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wspierane przez 70 innych organizacji i stowarzyszeń. Powiat corocznie
przeznacza na ich działalność środki w formie grantów na dofinansowanie zadań w zakresie m.in. kultury i ochrony zdrowia.
Za całokształt działalności powiat piotrkowski
po raz drugi z rzędu został uhonorowany w roku bieżącym przez Związek Powiatów Polskich tytułem
„Super Powiat”.

Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie
Trybunalskim

Odnowione drogi powiatowe

ul. Jarosława Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 88 94
fax: 44 732 88 03
starosta@powiat-piotrkowski.pl
www.powiat-piotrkowski.pl

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
2017 roku Piotrków obchodził jubileusz 800-lecia. Dziś miasto wkracza
w dziewiąte stulecie. Wielomilionowe
inwestycje w budowę mieszkań, bazę
sportową, kulturalną, uzbrajanie działek, remonty
dróg czy rewitalizację zabytków powodują, że
jest to miasto, z którym warto związać się na całe
życie.
Na przestrzeni ostatnich lat w sposób szczególny zmieniło się Stare Miasto, które nierozwiązywalnie wiąże się z kolebką polskiego parlamentaryzmu oraz trybunałami koronnymi. – Podejmowane działania dotyczą całego miasta, jednak szczególną troską otaczamy najstarszą część, która ma
stać się prestiżową dzielnicą – mówi Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa.
Rewitalizacja w pierwszej kolejności objęła Rynek Trybunalski. Następnie były dwie edycje projektu „Trakt Wielu Kultur”, dzięki któremu zabytkowe
kamienice i ulice odzyskały dawny blask. Pod tą
nazwą kryje się również szlak turystyczny wprost
wskazujący na wielokulturowość Piotrkowa. Do dziś
zachowały się ślady pobytu innych nacji m.in. żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej czy ormiańskiej.
Kontynuacją TWK jest program „Młode-Stare Miasto”, obejmujący tereny Podzamcza. Rewi-

W
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Tak będzie prezentowała się piotrkowska
mediateka
talizacja społeczna, a co za tym idzie budowa mieszkań dla młodych oraz utworzenie mediateki – nowoczesnego centrum nauki i kultury, miejsca
służącego międzypokoleniowej integracji – to
główne cele tej inicjatywy. Samorząd dbając o tkankę historyczną, nie zapomina o nowoczesności,
przez to postrzegany jest jako miasto bezpieczne,
przyjazne mieszkańcom i otwarte dla inwestorów.

Urząd Miasta
Piotrkowa
Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 77 01, 44 732 18 00
infolinia: 800 241 251, fax:44 732 77 31
e-urzad@piotrkow.pl
www.piotrkow.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

Józef Tomal
wiceprzewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Małopolskiego,
starosta myślenicki

Minione 20 lat to okres dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego małopolskich powiatów,
kreowania przez samorządy powiatowe efektywnej polityki rozwoju na swoim obszarze, działań w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot lokalnych i budowania aktywności obywatelskiej. Powiaty ugruntowały swoją pozycję w strukturze samorządu terytorialnego w Małopolsce i zajęły mocną pozycję między samorządem gminnym i wojewódzkim.
Wielkie zmiany, jakie dokonały się w Małopolsce w ciągu ostatnich dwóch, dekad to również zasługa wszystkich samorządów powiatowych, które dobrze gospodarowały środkami pozyskanymi z funduszy
europejskich, wspierając pozytywne zmiany w regionie. Wspólne działania i ich dobra koordynacja, inwestycje
i projekty zrealizowane przez samorządy powiatowe przyczyniły się do rozwoju województwa małopolskiego.
Przez okres 20 lat małopolskie samorządy powiatowe stały się bardziej dojrzałe, rozwinęły swój potencjał
i umocniły swoją pozycję gospodarza terenu.
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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 BOCHEŃSKI
Fot. A.Brzoza

W kościele św. Leonarda znajduje się
słup Światowida

Kaplica św. Kingi w bocheńskiej kopalni
asło promocyjne „Powiat bocheński
– skarbnica możliwości” doskonale oddaje charakter regionu, który skrywa w sobie przepiękne rustykalne pejzaże, bogactwo walorów przyrodniczych od obszarów nizinnych Kotliny Sandomierskiej po górzyste tereny Beskidu Wyspowego. Do najcenniejszych zabytków należy zaliczyć Zamek Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu, dzieło wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno-obronnej, perełkę architektury drewnianej, czyli kościółek św. Leonarda w Lipnicy czy jedyną w swoim rodzaju Kopalnię Soli wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Powiat bocheński to nie tylko miejsca, ale również wyjątkowi ludzie, jak Marek Piekarczyk, i niezapomniane wydarzenia jak Konkurs Lipnickich
Palm, Parada Orkiestr Dętych, 12-godzinny podziemny bieg sztafetowy czy Weekend z Zabytkami
Powiatu Bocheńskiego. To połączenie sprawia, że
powiat bocheński jest jednym z atrakcyjniejszych
zakątków Małopolski.
Największym miastem, a jednocześnie stolicą powiatu jest Bochnia – miasto wielowiekowej
tradycji i oryginalnych zabytków. Powstanie miasta wiąże się nieodłącznie z istnieniem soli. Kopalnia
soli, będąca niegdyś motorem rozwoju gospodarczego miasta, pełni dziś funkcję największej
atrakcji turystycznej powiatu. Mikroklimat solnych
komór i ich lecznicze właściwości zachęcają do skorzystania z podziemnych walorów. Na odważnych
turystów czekają trasy: historyczna i przyrodnicza,
a najmłodsi na pewno będą zachwyceni przeprawą łodzią przez zalaną solanką komorę, do której
dotrzemy 140-metrową zjeżdżalnią łączącą dwa poziomy kopalni lub podziemną kolejką.
Ziemia Bocheńska to także raj dla miłośników
wycieczek pieszych i rowerowych, a dobrze wyznaczone szlaki turystyczne zachęcają do odkrywania osobliwości przyrodniczo-historycznych
powiatu, takich jak m.in. Kamienie Brodzińskiego

H

Zamek Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu
w Lipnicy Murowanej. Warto wybrać się na wycieczkę rowerową najpopularniejszym szlakiem Via
Regia Antiqua, wiodącym ze stolicy powiatu do wsi
Chełm – zarówno ze względu na niewielką odległość od Bochni, jak i wyjątkową urodę. Znajduje się przy nim najstarsza świątynia na Bocheńszczyźnie, czyli kościół pw. Narodzenia NMP w Łapczycy z 1340 roku.
Podczas wędrówki po powiecie bocheńskim
warto udać się na Szlak Architektury Drewnianej,

na którym znajdują się najcenniejsze kościoły
i dzwonnice. Piękno zaklęte w drewnianych formach
architektonicznych urzeka turystów i pielgrzymów. Takich obiektów na mapie powiatu jest wiele, by wspomnieć tylko o kościołach w Rozdzielu, Sobolowie czy Chronowie.
Kilka kilometrów od centrum Bochni znajdują się południowe obrzeża Puszczy Niepołomickiej.
Ten największy leśny obszar na terenie powiatu przyciąga miłośników i badaczy przyrody. To również
znakomity teren wypoczynkowy. Liczne ścieżki przecinające wszerz i wzdłuż Puszczę Niepołomicką zachęcają do spacerów, a płaskie ukształtowanie terenu czynią ją atrakcyjnym miejscem na rolkowe
i rowerowe wypady.
Zapraszamy do skonfrontowania swoich wyobrażeń z realiami – Ziemia Bocheńska bowiem to
skarbnica możliwości, ale i kopalnia wrażeń.

Starostwo Powiatowe
w Bochni
Koncert Marka Piekarczyka
na zakończenie Weekendu z Zabytkami
Powiatu Bocheńskiego

ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
tel. 14 615 37 00, fax: 14 615 37 08
powiat@bochnia.pl
www.powiat.bochnia.pl
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POWIAT DĄBROWSKI

Zalipie – tzw. malowana wieś
zyste środowisko, atrakcyjne tereny rekreacyjne, lasy, regionalna kuchnia i spokojne, wiejskie życie to największe atuty
Powiśla Dąbrowskiego. Nasz region urzeka malowniczymi krajobrazami i stwarza niepowtarzalne warunki do tego, aby łączyć ze sobą czynny wypoczynek z poznawaniem historii, kultury
i obyczajów ludzi związanych z tym niezwykłym regionem.
Poszukiwacze wrażeń, różnych tajemnic, pięknych widoków czy miejsc o wielowiekowej histo-

C

rii znajdą tu z pewnością
wiele interesujących zabytków i szlaków wartych zobaczenia. Niewątpliwie największą atrakcją, obok ciekawostek architektonicznych
i muzealnych, jest Zalipie,
tzw. malowana wieś. W powiecie znajduje się jedno
z najciekawszych muzeów
technikiw Polsce – Muzeum
Drogownictwa w Szczucinie,
a także zabytkowa synagoga Zabytkowy XVIII-wieczny zespół dworsko-parkowy
w Dąbrowie Tarnowskiej, któ- w Brniu
ra obecnie działa jako Ośrodek Spotkania Kultur. Perełką powiatu jest malowniczo położony zabytkowy XVIII-wieczny zespół
Starostwo
dworsko-parkowy w Brniu. Atutem regionu jest rówPowiatowe
nież zalew wodny w Narożnikach w gminie Radw Dąbrowie Tarnowskiej
goszcz, z którego korzystają amatorzy kąpieli,
ul. Berka Joselewicza 5
plażowicze oraz wędkarze. Powiat dysponuje tak33-200 Dąbrowa Tarnowska
że bogatą ofertą kulturalną, jest otwarty i gościntel. 14 642 24 31
ny oraz przyjazny dla inwestorów. Do przedsięfax: 14 642 22 29
biorczości zachęca Specjalna Strefa Ekonomiczstarosta.kda@powiatypolskie.pl
na w Dąbrowie Tarnowskiej działająca jako Podstrefa
www.powiatdabrowski.pl
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

POWIAT MIECHOWSKI

Zabytkowy dwór w Janowiczkach k.Racławic
owiat miechowski usytuowany jest w północnej części województwa małopolskiego. Rolnictwo, bogata historia i tradycje
walk narodowowyzwoleńczych to wizytówka
Miechowszczyzny.
Pierwsze zręby administracji powiatowej na tym
terenie powstały już w czasach Księstwa Warszawskiego. Obecny powiat miechowski o pow. 676 km²
liczy niecałe 50 tys. mieszkańców, którzy zamieszkują 7 gmin: Miechów, Charsznicę, Gołczę, Kozłów,
Książ Wielki, Racławice i Słaboszów. Centrum po-

P
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wiatu stanowi Miechów – miasteczko, którego historia trwa od 1163 r. O jego powstaniu zdecydował książę Jaksa Gryfita, zaś o znaczeniu i rozwoju
Zakon Stróżów Grobu Świętego w Jerozolimie,
zwany potocznie bożogrobcami. Najsłynniejszy
obywatel tej ziemi to Maciej Karpiga, zwany Miechowitą, wybitny uczony polskiego Renesansu.
Nadal atutem powiatu ze względu na korzystne warunki środowiskowe jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 80,6 proc. powierzchni ogólnej gruntów. W powiecie działa ok. 3 tys. podmiotów gospodarczych. Preferowane są: przetwórstwo rolno-spożywcze, handel i usługi, branża budowlana,
agroturystyka, drobna wytwórczość. W powiecie
znajduje się sporo zabytków sakralnych i świeckich,
miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami dziejowymi oraz terenów dla rodzinnej rekreacji (rezerwaty przyrody, ścieżki rowerowe). Dostępność
komunikacyjna, bliskość Śląska i Krakowa, brak
przemysłu, liczne miejsca 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 najistotniejsze walory ziemi
miechowskiej.

Widok z okolic Słupowa w gm. Słaboszów

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 LIMANOWSKI

ażdy, kto odwiedzi powiat limanowski,
może przekonać się, że pod hasłem promocyjnym „Powiat limanowski – ostoja natury i zdrowia” kryje się spotkanie z regionem o pięknym krajobrazie, obﬁtującym w niepowtarzalną kulturę i tradycję.
Powiat limanowski jest śródgórską krainą położoną w sercu malowniczego Beskidu Wyspowego.
W południowej części obejmuje też fragment
Gorców z Turbaczem, który jest najwyżej położonym punktem w powiecie (1310 metrów n.p.m.).
Królową Beskidu Wyspowego nazywana jest góra
Mogielica (1170 metrów n.p.m.), wokół której biegną trasy rekreacyjno-sportowe, będące całorocznym centrum rekreacji i sportu dla amatorów
zimowego i letniego szaleństwa. To na naszych szlakach trenowała Justyna Kowalczyk, pochodząca
z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim.
W roku jubileuszu 20-lecia Polski powiatowej
można śmiało stwierdzić, iż na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wyznaczane przez poszczególne rady kierunki działania, realizowane przez zarządy
powiatu, pozwalały na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dzięki nim powiat limanowski z roku
na rok tak dynamicznie sie rozwijał. Staraliśmy się
wykorzystać każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów,
a także na realizację wielu znaczących programów
i przedsięwzięć. W ciągu 20 lat pracy powiat limanowski pozyskał z różnych źródeł ponad 266 mln zł
środków zewnętrznych.

K

Starosta limanowski Jan Puchała
mówi: – Zmiany, jakie zaszły i nadal
trwają w powiecie limanowskim, widoczne są we wszystkich
dziedzinach życia,
a szczególnie w inwestycjach drogowych czy służbie
Starosta limanowski
zdrowia. W zakresie
Jan Puchała
poprawy infrastruktury drogowej w tym czasie, udało się wybudować
i zmodernizować nawierzchnię asfaltową dróg
powiatowych o łącznej długości około 300 km, wybudować 120 km chodników, przebudować 46 mostów, zabezpieczyć pobocza oraz 25 osuwisk. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu wpłynęła na usprawnienie ruchu drogowego, ale przede
wszystkim na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności pieszych.
Postęp w medycynie jest ogromny, dlatego powiat rozwija bazę miejscowego szpitala. Finansuje z budżetu powiatu zakupy nowego specjalistycznego sprzętu, a także wspiera niezbędne inwestycje, takie jak budowa bloku operacyjnego
czy lądowiska dla helikopterów przy lokalnym szpitalu.
Powiat limanowski jest popularnym miejscem odwiedzin zarówno wśród osób z Polski, jak

i z zagranicy. Statystyki prowadzone
przez Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej, działające w ramach Małopolskiego Systemu Informacji
Turystycznej, wyraźnie pokazują, że z roku na
rok powiat limanowski odwiedza coraz większa liczba turystów. Warto dodać, że około 10 proc. to goście zagraniczni. Powiat podejmuje szereg działań
mających na celu poszerzenie oferty turystycznej,
m.in. poprzez wybudowanie krytej pływalni w Limanowej, Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej czy stworzenie tras rekreacyjno-sportowych
w rejonie góry Mogielica. Trasy są ogólnodostępne – tak w sezonie letnim, jak i zimowym. Można
skorzystać z darmowych wypożyczalni sprzętu
sportowego: nart biegowych, rowerów górskich i kijów do nordic walking. Wypożyczyć można również
sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych.
– Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć
o wyróżnieniach dla powiatu limanowskiego – m.in.
tytuł „Super Powiatu roku 2011” w Ogólnopolskim
Rankingu Powiatów i Gmin w Polsce, przyznany
przez Związek Powiatów Polskich, oraz „Lidera wśród
liderów”. Natomiast w roku 2012 zostałem wybrany
Człowiekiem Roku Polskiego Samorządu, a powiat
limanowski został Najlepiej Zarządzanym Powiatem w Polsce – podsumowuje starosta limanowski Jan Puchała.

Starostwo
Powiatowe
w Limanowej
ul. J. Marka 9
34-600 Limanowa
tel. 18 333 78 00
fax: 18 333 78 80
starostwo@powiat.limanowski.pl
www.powiat.limanowski.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

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

Ostatnie 20 lat dla samorządów powiatowych to okres pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W tym okresie zdecydowanie poprawił się stan infrastruktury. Szkoły, drogi oraz szpitale powiatowe
sprzed wprowadzenia samorządności powiatowej i te dzisiejsze dzieli ogromna przepaść – w pozytywnym kierunku.
Samorządy bardzo racjonalnie wydają każdą złotówkę. Przejście z centralizacji do polityki lokalnej
wzmocniło aktywność ludzi. My, samorządowcy, służymy ludziom. Nikt z nas nie zamyka się za cyfrowymi zamkami i biurami przepustek. Ludzie, dla których pracujemy, bezpośrednio nas znają i oceniają.
Takie rozwiązania powodują, że samorząd zdał egzamin z korzyścią dla ludzi. To jest największy sukces
samorządności.
Krzysztof Fedorczyk
przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, starosta węgrowski

60

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POWIAT
BIAŁOBRZESKI

POWIAT
GOSTYNIŃSKI

POWIAT
KOZIENICKI

POWIAT
ŁOSICKI

POWIAT
MŁAWSKI

POWIAT
OSTROWSKI

POWIAT
PŁOCKI

POWIAT
PRZASNYSKI

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 1B
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. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk

www.powiat-przasnysz.pl

www.przysucha.pl

www.starostwopultusk.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
62

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POWIAT NOWODWORSKI

Panorama Nowego Dworu Mazowieckiego
ołożony jest w środkowej części województwa mazowieckiego i graniczy z pięcioma powiatami: pułtuskim, płońskim, sochaczewskim, legionowskim i warszawskim
zachodnim. W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Nowy
Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Nasielsk, Czosnów, Leoncin i Pomiechówek.
Zajmuje obszar o powierzchni 695 km2 i liczy
ponad 79 tys. mieszkańców. Głównym atutem środowiska przyrodniczego powiatu nowodworskiego
są walory krajobrazowe związane z obecnością lasów o urozmaiconej faunie i florze oraz trzech dużych rzek: Wisły, Narwi i Wkry.
Na terenie powiatu mieści się Kampinoski Park
Narodowy, który w styczniu 2000 r. został uznany
przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery.

P

W niezwykle urozmaiconym krajobrazie Parku dominują kontrastujące ze sobą wydmy i bagna. Ocenia się, że występuje w nim połowa fauny Polski,
czyli ok. 16.500 gatunków zwierząt.
Zabytki architektury:
• Twierdza Modlin – wybudowana na polecenie Napoleona w latach 1806–1812, zabytek sztuki fortyfikacyjnej klasy europejskiej,
• Chrcynno – odbudowany pałac i zespół dworski z 1845 r.,
• Cieksyn – gotycko-renesansowy kościół parafialny (XV w.),
• Leoncin – neogotycki kościół parafialny wraz
z bramą wejściową cmentarza kościelnego i kaplicą
cmentarną z początku XIX w.

• Łomna – kościół neoklasycystyczny i założenia
podworskie,
• Nasielsk – neogotycki kościół pw. św. Wojciecha,
• Nowy Dwór Mazowiecki – klasycystyczny kościół
pw. św. Michała Archanioła z 1792 r. i ruiny spichlerza z 1844 r. położonego na Wyspie Szwedzkiej,
• Pomiechowo – kościół gotycko-renesansowy
z prezbiterium z 1415 r.,
• Stanisławowo – cerkiew prawosławna z 1936 r.,
wzniesiona na ruinach cerkwi z 1884 r.,
• Zakroczym – gotycko-renesansowy kościół pw.
Podwyższenia Krzyża Św. oraz barokowy kościół pw.
św. Wawrzyńca i zespół klasztorny oo. kapucynów.

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze
Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 765 32 00
fax: 22 765 32 01
sekretariat@nowodworski.pl
www.nowodworski.pl

POWIAT PRZASNYSKI
momencie powstania powiat przasnyski dysponował procentowo najmniejszymi dochodami własnymi
w całym województwie mazowieckim
i jednymi z najniższych w kraju. By odwrócić ten
trend, konieczna była długofalowa strategia rozwoju.
Na koniec I kadencji oddaliśmy nowy szpital,
nowy budynek szkoły rolniczej, rozpoczęliśmy
też kompleksowe remonty wszystkich szkół i domu
pomocy dla niepełnosprawnych. Rozpoczęliśmy też
budowę pierwszych pełnowymiarowych hal sportowych w Przasnyszu i Chorzelach, we współpracy z samorządami obu miast. Z naszym udziałem
rozpoczęta została budowa nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji. Zakupiliśmy też pierwsze nowe
samochody gaśnicze dla Powiatowej Straży Pożarnej.
W II kadencji dzięki dobremu przygotowaniu
dokumentacyjnemu pozyskaliśmy najwięcej środków per capita w Polsce na budowę dróg ze środków przedakcesyjnych i pierwszej perspektywy unijnej. W 2006 r. po raz pierwszy nasz powiat zdobył statuetkę im. Króla Kazimierza Wielkiego za
I miejsce w Polsce w inwestycjach per capita.
W III i IV kadencji najlepiej w kraju wykorzystaliśmy drugą perspektywę finansową Unii Euro-

tu, dla powstrzymania niekorzystnego trendu migracyjnego, docenią zapewne dopiero nasi następcy, ale już dziś spadek bezrobocia z ponad
20 proc. do kilku procent jest dla nas satysfakcjonujący.
W V kadencji opracowaliśmy kilka wyjątkowych
na skalę powiatową inwestycji i pozyskaliśmy na
nie dotacje większe niż się spodziewaliśmy, choć
III perspektywa unijna niewielu samorządom dała
takie szanse. Udało się to dzięki sformalizowanej
współpracy pomiędzy sąsiednimi powiatami, miastami i gminami w ramach Królewieckiego Obszaru
Funkcjonalnego – Porozumienia Przasnyskiego
i tzw. RIT Ostrołęka, gdzie jesteśmy największym
udziałowcem.

W

Starostwo
Powiatowe
w Przasnyszu

pejskiej. Zbudowaliśmy dwie strefy gospodarcze:
pod Przasnyszem w Sierakowie i pod Chorzelami.
Znaczenie tych stref dla rozwoju naszego powia-

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 SOKOŁOWSKI

Zespół pałacowo-parkowy w Sterdyni

Rzeka Bug
owiat sokołowski położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego.
Zajmuje powierzchnię 1.131 km2, którą zamieszkują ponad 54 tys. osób. W jego
skład wchodzi 9 jednostek samorządowych. Są to
miasta: Sokołów Podlaski i Kosów Lacki oraz gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Repki,
Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń.
Głównymi szlakami komunikacyjnymi w powiecie są drogi krajowe: nr 62 (Węgrów–Sokołów
Podlaski–Drohiczyn), nr 63 Siedlce (Sokołów
Podlaski–Zambrów) oraz wojewódzkie: nr 677
(Sokołów Podlaski–Małkinia), nr 695 (Kosów
Lacki–Ceranów).
Na terenie powiatu znajduje się piękny Nadbużański Park Krajobrazowy, objęty programem Natura 2000. Wśród cennych i chronionych obszarów oraz obiektów przyrodniczych można wymienić siedem rezerwatów przyrody i ponad sto pomników przyrody. Środowisko naturalne i bogaty
krajobraz kulturowy sprzyjają wypoczynkowi na terenie powiatu sokołowskiego. Do bardzo interesujących obiektów kulturowych należą między
innymi zespoły pałacowo-parkowe w Sterdyni
czy dworsko-parkowe w Patrykozach i Ceranowie.
Krajobraz dziedzictwa kulturowego uzupełniają kościoły, młyny, wiatraki, pamiątkowe tablice oraz
kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Najbardziej znanym zabytkowym obiektem jest Muzeum Walki Męczeństwa w Treblince. Bogactwem kulturowym powiatu sokołowskiego są też twórcy ludowi, którzy pielęgnują tradycje pogranicza Mazowsza i Podlasia.
Powiat sokołowski to tereny niezwykle atrakcyjne dla turystów chcących zarówno wypocząć,
jak i aktywnie spędzić urlop. Nieocenioną bazę turystyczną stanowią w powiecie hotele i liczne gospodarstwa agroturystyczne. Szlaki turystyczne, w
tym Szlak Unitów Podlaskich, Wielki Gościniec Litewski oraz ścieżki przyrodnicze zachęcają do pie-

P
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szych wycieczek oraz wypraw rowerowych i samochodowych. Stale rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na terenie powiatu sokołowskiego poza naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi i wodnymi możemy skorzystać również z terenów zagospodarowanych. Jedną ze spektakularnych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach jest ponad 42-hektorowy zbiornik retencyjny „Niewiadoma”, który poza
swoją podstawową funkcją wykorzystywany jest także do celów rekreacyjnych.
Powiat sokołowski dzięki środkom własnym
i efektywnemu pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania zrealizował liczne inwestycje. Przebudowano wiele kilometrów dróg, wybudowano
ścieżki rowerowe, wyremontowano i doposażono
placówki oświatowe. Na terenie powiatu powstają nowe obiekty sportowe i rekreacyjne (boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, nowoczesne hale sportowe), które zachęcają zarówno mieszkańców, jak
i turystów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Powiat sokołowski otrzymał nagrodę „Inwestor
na medal” przyznawaną za całokształt działań w tworzeniu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz efektywne działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i społeczności lokalnej.
Przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” powiat sokołowski został wyróżniony jako jeden z najlepszych powiatów inwestujących w infrastrukturę techniczną, a w ogólnopolskim zestawieniu w latach 2012–2014 zajął 8. pozycję. W rankingu udział wzięło 314 powiatów, ocenianych za
liczbę przyznanych dotacji oraz wysokość wydatków poniesionych na infrastrukturę techniczną.
Magnesem przyciągającym turystów są również wydarzenia kulturalno-artystyczne i sportowe
oferowane przez instytucje, ośrodki kultury i stowarzyszenia.

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

Pałac w Patrykozach zbudowany
w latach 1832–1843

Zbiornik retencyjny „Niewiadoma”

Starostwo Powiatowe
w Sokołowie
Podlaskim
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 25 781 74 00
fax. 25 781 74 60
sekretariat@powiat-sokolowski.pl
www.powiat-sokolowski.pl
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POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Puszcza Kampinoska
owiat warszawski zachodni dzięki swemu
położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Na bardzo dobry wizerunek tego terenu wpływa jego bezpośrednie sąsiedztwo z Kampinoskim Parkiem Narodowym, który obejmuje prawie całą północną
część powiatu i zajmuje ponad 30 proc. jego terytorium. Ogromna wartość Parku polega na jego
wyjątkowych walorach przyrodniczych, jest to
także skarbnica miejsc pamięci narodowej. Ponadto
stanowi on niepowtarzalne miejsce relaksu dla
mieszkańców i zmęczonych wielkomiejskim gwarem warszawiaków.
Gospodarczy rozwój powiatu w dużej mierze
został ukształtowany i nadal kształtuje się przez bliskość stolicy. Znaczna część mieszkańców pracuje
w Warszawie lub prowadzi działalność usługowo-produkcyjną, której odbiorcą jest miasto stołeczne.
Lokują się tu firmy transportowe, spedycyjne i celne. Rozwijają się handel oraz sektor usługowy, hotelarstwo i agroturystyka, powstają kolejne bazy logistyczne, a także zakłady przetwórcze. Powiat cieszy się coraz większym zainteresowaniem także
wśród inwestorów zagranicznych. W trosce o dobrą obsługę mieszkańców i środowisk biznesowych
w 2007 roku wdrożono w starostwie System Zarządzania Jakością, zgodnie z normami ISO
9001:2009.
Starostwo powiatu warszawskiego zachodniego
w celu podnoszenia standardów obsługi mieszkańców oraz potwierdzenia wizerunku urzędu
otwartego i przyjaznego wprowadziło szereg udogodnień. Wśród nich warto wymienić portal internetowy Wydziału Komunikacji i Transportu.

P

15-lecie powiatu warszawskiego
zachodniego – medal Pro Masovia

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza
na Mazowszu – piknik historyczny
Kolejnym elektronicznym usprawnieniem dla osób
odwiedzających Starostwo powiatu warszawskiego zachodniego jest Internet Wi-Fi, dzięki któremu interesanci mogą łączyć się z siecią za darmo.
Został również wprowadzony system szybkiego powiadamiania interesantów o możliwości odbioru prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, paszportu i decyzji administracyjnych. Mieszkańcy powiatu o terminie odbioru dokumentów informowani są SMSem lub mailem. Starostwo podnosząc jakość i dostępność swoich usług, uruchomiło także oficjalną stronę powiatu na portalu społecznościowym
Facebook. W 2018 roku powiat warszawski zachodni
został uhonorowany zaszczytnym tytułem „Stolica Kultury Mazowsza 2018” w XVII edycji konkursu

organizowanego przez samorząd województwa
mazowieckiego.
Starostwo serdecznie zaprasza do złożenia wizyty w powiecie warszawskim zachodnim. Turyści
odnajdą tu ciekawe ślady przeszłości, liczne zabytki
architektury i atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne. Na inwestorów czekają natomiast korzystne warunki do lokowania kapitału i rozbudowana
infrastruktura, a na wszystkich serdeczność władz
i mieszkańców powiatu.

Starostwo Powiatowe
w Ożarowie
Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733 72 00
fax: 22 733 72 09
kancelaria@pwz.pl
www.pwz.pl
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POWIAT WĘGROWSKI

Zakola Liwca
Park Narodowy, obejmuje 9 jednostek samorządowych: gminę
miejską Węgrów, gminę miejsko-wiejską Łochów oraz 7 gmin
wiejskich: Grębków, Korytnicę,
Liw, Miedznę, Sadowne, Stoczek
i Wierzbno.
Czysta i urokliwa flora i fauna powiatu węgrowskiego zachęcają do aktywnego wypoczynku
Zamek w Liwie
i rozwijania pasji, a bogata przeszłość i przekazywane legendy
a wschodzie województwa mazowieckiego do głębszego poznania regionu miłośników historii
rozciąga się piękna kraina – powiat wę- i sztuki. Dumą mieszkańców powiatu są zachowane
growski. Wzdłuż jego północnej granicy pałace, dwory, świątynie oraz skanseny, które zatoczy swe wody Bug, malowniczo wygląda wsze skupiają na sobie uwagę przyjezdnych. Wydolina rzeki Liwiec.
mienić wśród nich można: Zamek w Liwie, gdzie
Na obszarze prawie 122 tysięcy kilometrów mieści się jedno z największych muzeów broni
kwadratowych żyje około 68 tysięcy ludzi. Powiat, w Polsce, barokową Bazylikę Mniejszą w lustrem
którego 40 proc. powierzchni chroni Nadbużański Twardowskiego oraz utrzymany w stylu późnobarokowym Dom Gdański w Węgrowie z XVIII w., pałac Radziwiłłów w Starejwsi, Dwór w Paplinie, zespół dworski w Łochowie czy Pałacyk w Julinie.
Powiat węgrowski to dynamicznie rozwijający się region, w którym zaszłości odeszły w zapomnienie wraz
ze wdrożeniem nowoczesnych
technologii i inwestycji. Władze
powiatu przez lata stawiały
w rozwoju na nowoczesność
i innowacyjność, co przyczyniło
Bazylika Mniejsza i Rynek Mariacki w stolicy powiatu,
się do powstania np. odnaw Węgrowie
wialnych źródeł energii. Uru-

N
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chomiono biogazownie, farmy wiatrowe czy pozyskiwanie technologii fotowoltaicznej.
Szkolnictwo kładące nacisk na historię i tradycję uzyskuje wysokie wyniki dydaktyczne, przekładające się na sukcesy młodzieży w olimpiadach
naukowych. Powiat stawia także na rozwój kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie oferty
edukacyjnej do wymagań lokalnego rynku pracy.
W powiecie funkcjonuje także Siatkarski Ośrodek
Szkolny – wyjątkowy projekt w skali naszego kraju, przeznaczony głównie dla dziewczynek i nastolatek.
Malownicze krajobrazy, a także rozwijająca się
infrastruktura drogowa zachęcają do pieszych rowerowych i samochodowych wycieczek, do miejsc
znanych i nieznanych, do wypoczynku i chwili wytchnienia. Aby osobiście przekonać się o licznych
walorach i nieustannie powiększających się możliwościach związanych z rozwojem przemysłu i gospodarki, warto osobiście odwiedzić powiat węgrowski. Przepiękne krajobrazy, dużo zabawy, niezapomniane przeżycia – to wszystko czeka na Państwa w powiecie węgrowskim, do którego serdecznie
zapraszamy.

Starostwo
Powiatowe
w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów
tel. 25 792 26 17
fax: 25 792 26 17
sekretariat@powiatwegrowski.pl
www.powiatwegrowski.pl
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POWIAT ŻYRARDOWSKI

Radziejowice. Zameczek
owiat żyrardowski leży w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. W swych granicach obejmuje pięć
jednostek administracyjnych: miasto Żyrardów, gminę miejsko-wiejską Mszczonów oraz
gminy wiejskie: Puszcza Mariańska, Radziejowice
i Wiskitki. Dogodne położenie powiatu – na trasie
Kolei Wiedeńskiej, w odległości 44 km od Warszawy, z przebiegającymi przez niego Centralną Magistralą Kolejową, drogami krajowymi nr 8 i nr 50
i autostradą A2 z węzłem w Wiskitkach oraz przewidywaną w sąsiedztwie powiatu lokalizacją Cen-

P

tralnego Portu Lotniczego – stanowi atut będący magnesem dla potencjalnych inwestorów.
Stolicą powiatu jest Żyrardów. Nazwa miasta
pochodzi od nazwiska utalentowanego francuskiego
inżyniera Filipa de Girarda, pierwszego technicznego dyrektora zakładu, a zarazem wynalazcy
maszyny do mechanicznego przędzenia lnu. Początek miastu dała fabryka lniarska, która powstała w 1829 roku. Był to jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów tej branży w ówczesnej Europie. Obecnie miasto może poszczycić się
ponad 300 obiektami zabytkowymi, usytuowany-

mi głównie na terenie dawnej osady fabrycznej.
Z zachowaną do dziś – niemal w 95 procentach
– dawną zabudową, miasto stanowi obecnie unikatowy zabytek urbanistyczny na skalę europejską.
Powiat żyrardowski to miejsce, gdzie spotkać
można wiele materialnych świadectw dawnej
świetności Rzeczpospolitej. W gminie Wiskitki położone są Miedniewice, a w nich najcenniejszy barokowy zabytek architektury sakralnej, okazały zespół kościelno-klasztorny – Sanktuarium Świętej
Rodziny zwany „mazowiecką Częstochową”. Drugą interesującą osadą jest Guzów, a w nim zespół
pałacowy, siedziba rodu Łubieńskich, miejsce
urodzin beatyfikowanego o. Bernarda Łubieńskiego i kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego.
W gminie Radziejowice znajduje się niezwykle interesujący zespół pałacowo-parkowy, składający się z pałacu właściwego, połączonego z galerią neogotyckiego zameczku oraz parku krajobrazowego w typie angielskim. Obecnie pałac Krasińskich w Radziejowicach pełni funkcję Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury. W nieodległej Kuklówce mieszkał malarz Józef Chełmoński.
Lata świetności pamięta z pewnością Puszcza
Mariańska, miejscowość założona w 1670 r. przez
kleryka Stanisława Krajewskiego. To tutaj w 1673 r.
św. o. Stanisław Papczyński powołał do życia pierwszy polski zakon męski – Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W miejscowości Olszanka, letniskowej wsi z willami w sosnowym borze, mieszkali malarz Józef Rapacki oraz
Czesław Tański – malarz, konstruktor i wynalazca,
pionier polskiego szybownictwa.
Drugie z miast powiatu – Mszczonów, wzmiankowane już w 1245 roku, należy do najstarszych
na Mazowszu, jest jednym z najdynamiczniej
rozwijających się miast, zyskało przydomek „tygrys
Mazowsza”.
Powiat żyrardowski jest atrakcyjnym terenem
nie tylko dla realizacji dużych projektów inwestycyjnych – w tym również zagranicznych, o czym
świadczy obecność firm o zasięgu globalnym, jak
też rozwoju małego i średniego biznesu. Własne
firmy prowadzi tu blisko 6,5 tysiąca osób. Świadczy to, że samorządy gminne z terenu powiatu żyrardowskiego stwarzają rodzimym i zagranicznym przedsiębiorcom doskonałe warunki do inwestowania.

Starostwo
Powiatowe
w Żyrardowie

Żyrardów. Plac Jana Pawła II

ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów
tel. 46 855 37 17, 855 22 19
fax: 46 855 20 21
starostwo@powiat-zyrardowski.pl
www.powiat-zyrardowski.pl
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
POWIATY:
powiat brzeski (opolskie)
powiat głubczycki
powiat kędzierzyńsko-kozielski
powiat kluczborski
powiat krapkowicki
powiat namysłowski
powiat nyski
powiat oleski
powiat opolski
powiat prudnicki
powiat strzelecki

MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU:
Opole

Józef Swaczyna
przewodniczący Konwentu Starostów
Województwa Opolskiego,
starosta strzelecki
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Kiedy reaktywowano powiaty przed 20 laty, inaczej wyglądała Polska lokalna niż obecnie. To dzięki samorządności powiatowej zmienił się obraz Rzeczypospolitej podpartej pieniędzmi przedakcesyjnymi, a później z funduszy europejskich dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie obiekty publiczne władane przez powiaty przeszły gruntowną modernizację szkoły średnie, domy pomocy społecznej, szpitale
i drogi.
Powiaty województwa opolskiego w okresie 20 lat zainwestowały ogromne środki. Zmodernizowano wiele kilometrów dróg powiatowych wraz ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Nie ma szpitala w województwie
opolskim, żeby nie został zmodernizowany. W powiecie strzeleckim to kwota ponad 20 mln zł. Wszystkie
domy pomocy społecznej mają certyfikaty i tutaj też zainwestowano wiele milionów. Nie do poznania są szkoły średnie, gdzie wybudowano całe kompleksy sportowe razem z halami sportowymi i orlikami. Ponadto wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt. To powiaty jako lokalna społeczność rządzona przez sprawnych starostów i odpowiedzialnych radnych powiatu. Mogę być dzisiaj dumny z 20 lat powiatowej samorządności.
Również bardzo zadowoleni są mieszkańcy naszych powiatów.
Przypominam badanie z maja CBOS odnośnie zadowolenia mieszkańców z działalności samorządów.
To powiaty otrzymały 70 proc., Sejm – 26 proc., a Senat – 25 proc. Ta liczba pokazuje, że samorządność
w Polsce ma się bardzo dobrze. Można powiedzieć, za kartami Ewangelii, że w dobrych zawodach uczestniczyliśmy, zawody ukończyliśmy, a zamiast wieńca laurowego rządzący zafundowali nam obniżkę płac.
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POWIAT
BRZESKI

POWIAT
KLUCZBORSKI

POWIAT
NYSKI

POWIAT
PRUDNICKI

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. Pistowska 33
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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POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

amorząd powiatowy z Kędzierzyna-Koźla
wydaje potężne pieniądze unijne, modernizuje drogi, szpital i szkoły. W tym roku
znalazł się na ósmym miejscu w kraju
i pierwszym w województwie w rankingu najbardziej
rozwojowych samorządów. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu oceniono najwyżej z całego województwa.
Nie zawsze było tak wspaniale. Dopiero od kilku lat powiat kędzierzyńsko-kozielski może bezpośrednio rywalizować z innymi na arenie ogólnopolskiej, jest dostrzegany w kraju za innowacyjne
pomysły, skuteczność i sposób zarządzania.
Zwieńczeniem 20-letniej współpracy samorządowców i mieszkańców był jubileusz zorganizowany przez
Starostwo w kędzierzyńskiej hali „Azoty”. Zgromadził ponad 2 tys. osób.
„Przeboje świata” – bo taki tytuł nosił
koncert – były artystycznym wydarzeniem roku, goszczącym muzyków z najwyższej półki. W hali wielokrotnie rozlegały się gromkie brawa, a występujący nagradzani byli owacjami na stojąco. Soliści zaprezentowali świetnie

S

znane przeboje operetkowo-musicalowe i od razu
„kupili” publiczność, która niemal od początku poderwała się do wspólnej zabawy.
Koncert otworzyli starosta Małgorzata Tudaj,
wicestarosta Józef Gisman i przewodnicząca Rady
Powiatu Danuta Wróbel.
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– Pozwólcie,
że na samym początku pozdrowię
wszystkie obecne
tu mamy, dziś bowiem obchodzimy
jedno z najpiękniejszych świąt.
Mama jest w naszym życiu osobą
wyjątkową. Niech
ten dzisiejszy kon-

cert będzie wyrazem
najlepszych podziękowań dla wszystkich
mam, zasługujecie
na to jak nikt inny na
świecie – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.
– Powiat to szpital, powiat to droga,
powiat to szkoła, powiat to pomoc słabszemu, wreszcie powiat to współpraca, za którą dziś serdecznie dziękujemy naszym mieszkańcom, pracownikom, jednostkom i organizacjom – stwierdził wicestarosta
Józef Gisman.
W imieniu Rady Powiatu wszystkim mieszkańcom udanego koncertu życzyła przewodniczą-

ca Danuta Wróbel, dziękowała też zarządowi powiatu za zorganizowanie
wydarzenia.
Na scenie –poza tenorem Witoldem Matulką oraz sopranistami – wystąpiła Filharmonia Zabrzańska, orkiestra Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, a także chór powiatowy „Kandersino”, dla którego był to pierwszy
występ przed tak szerokim audytorium. Chórzyści, którymi dyrygował
Gotfryd Włodarz, wypadli znakomicie.
Gościem specjalnym był Kacper Kuszewski, aktor
znany z serialu „M jak miłość”, który błyskawicznie porwał publiczność do wspólnego śpiewu.
Koncert dedykowany był Bogusławowi Kaczyńskiemu, wielkiemu znawcy muzyki klasycznej,
który przez lata współpracował z pochodzącym
z Głubczyc Witoldem Matulką.

Starostwo
Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu
pl. Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 32 00
fax: 77 472 32 95
starosta@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
www.powiat.kedzierzyn-kozle.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 Jodłowski
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Podkarpackiego,
starosta rzeszowski

20 lat funkcjonowania powiatów na mapie Polski to okres, który pozwala na dokonanie pewnych podsumowań. Jestem przekonany, że powiaty spełniły swoje zadanie i udowodniły, że są potrzebne.
Zadania ustawowe powiatu dotyczą najważniejszych i bardzo trudnych problemów naszych mieszkańców, takich jak służba zdrowia, opieka społeczna, niepełnosprawność, oświata, bezrobocie.
W mijającej kadencji powiat rzeszowski zrealizował wiele inwestycji, z których najważniejsza to Park
Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko. Inwestorom udostępniono w pełni uzbrojone tereny o powierzchni ponad 80 hektarów. Aktualnie tereny te są sprzedawane przedsiębiorcom, którzy stworzą nowe
miejsca pracy.
Finanse są największą bolączką powiatów, gdyż nie zostały one wyposażone w dochody zabezpieczające realizację ustawowych zadań, czego nie udało się dokonać przez 20 lat.
Powiat wykorzystuje wszelkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które przeznacza na wykonywanie inwestycji. Ich realizacja oraz współpraca z samorządami gminnymi pozwoliły na zmianę oblicza naszych małych Ojczyzn, tj. powiatów.
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POWIAT
BIESZCZADZKI

POWIAT
JAROSŁAWSKI

POWIAT
KROŚNIEŃSKI

POWIAT
ŁAŃCUCKI

POWIAT
PRZEMYSKI

POWIAT
RZESZOWSKI

POWIAT
STRZYŻOWSKI

PRZEMYŚL
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Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

POWIAT
BRZOZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Brzozowie

POWIAT
DĘBICKI

Starostwo Powiatowe
w Dębicy

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

ul. Parkowa 28
39-200 Dębica

www.bieszczadzki.pl

www.powiatbrzozow.pl

www.powiatdebicki.pl

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu

POWIAT
JASIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Jaśle

POWIAT
KOLBUSZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej

ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

ul. Rynek 18
38-200 Jasło

ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

www.starostwo.jaroslaw.pl

www.powiat.jaslo.pl

www.powiat.kolbuszowski.pl

Starostwo Powiatowe
w Krośnie

POWIAT
LEŻAJSKI

Starostwo Powiatowe
w Leżajsku

POWIAT
LUBACZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie

ul. Bieszczadzka l
38 - 400 Krosno

ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk

ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

www.powiat.krosno.pl

www.starostwo.lezajsk.pl

www.lubaczow.powiat.pl

Starostwo Powiatowe
w Łańcucie

POWIAT
MIELECKI

Starostwo Powiatowe
w Mielcu

POWIAT
NIŻAŃSKI

Starostwo Powiatowe
w Nisku

ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut

ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

Plac Wolności 2
37-400 Nisko,

www.powiat-lancut.com.pl

www.powiat-mielecki.pl

www.powiat-nisko.pl

Starostwo Powiatowe
w Przemyślu

POWIAT
PRZEWORSKI

Starostwo Powiatowe
w Przeworsku

POWIAT
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Ropczycach

Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce

www.powiat.przemysl.pl

www.powiat.przeworsk.pl

www.spropczyce.pl

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie

POWIAT
SANOCKI

Starostwo Powiatowe
w Sanoku

POWIAT
STALOWOWOLSKI

Starostwo Powiatowe
w Stalowej Woli

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rynek 1
38-500 Sanok

ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

www.powiat.rzeszow.pl

www.powiat-sanok.pl

www.stalowowolski.pl

Starostwo Powiatowe
w Strzyżowie

POWIAT
TARNOBRZESKI

Starostwo Powiatowe
w Tarnobrzegu

KROSNO

Urząd Miasta
w Krośnie

ul. Przecławczyka 15
38-100 Strzyżów

ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

www.strzyzow.com.pl

www.tarnobrzeski.pl

www.krosno.pl

Urząd Miasta
w Przemyślu

RZESZÓW

Urząd Miasta
w Rzeszowie

TARNOBRZEG

Urząd Miasta
w Tarnobrzegu

ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl

ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

www.przemysl.pl

www.rzeszow.pl

www.tarnobrzeg.pl
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POWIAT DĘBICKI

Zalew Mokrzec-Strzegocice

orzystne położenie geograﬁczne, gościnni mieszkańcy, otoczenie przyjazne dla biznesu, turystyczne ciekawostki, interesujące
ślady przeszłości, tradycji i kultury wielu
pokoleń oraz unikatowe walory przyrodnicze – tak
najkrócej można opisać powiat dębicki.
Swój niepowtarzalny geograficznie charakter
powiat zawdzięcza przede wszystkim położeniu
na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Obszar malowniczo „przecina” rzeka Wisłoka. Nie brakuje tu urokliwych zakątków oraz unikatowej fauny i flory, dzięki której utworzono trzy
rezerwaty przyrody: „Słotwinę” w gminie Pilzno,
„Kamerę” w gminie Brzostek oraz „Torfy” w gminie Czarna. Przez gminę Brzostek przebiega również fragment Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, a przez gminę Jodłowa – część
Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
Powiat dębicki posiada dwa zjazdy z autostrady
A4. Leży przy trasie międzynarodowej E40 i linii kolejowej E30, łączącej Niemcy, Polskę i Ukrainę. Korzystne usytuowanie na szlaku komunikacyjnym
sprawia, że swoją siedzibę mają na tym terenie
uznani w Polsce i za granicą producenci, wśród nich:
Firma Oponiarska Dębica SA, Olimp Laboratories
Sp. z o.o. oraz Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” SA.
Ziemia dębicka tworzy pozytywny klimat dla lokowania i rozwoju biznesu. Potencjalnym inwestorom
oferuje tereny przeznaczone pod działalność przemysłową, usługową i handlową w podstrefie ekonomicznej, stanowiącej część Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Powiat dębicki zapewnia bogatą ofertę w zakresie edukacji ogólnokształcącej i zawodowej mło-

K

dzieży, unowocześniając wyposażenie pracowni i bazę dydaktyczną. W szkołach powstają klasy pod patronatem firm, które gwarantują uczniom praktyki, a najlepszym
absolwentom – zatrudnienie. Tego rodzaju
współpraca odbywa się np. między Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy
a przedsiębiorcami zrzeszonymi w stowarzyszeniach Dębicki Park Przemysłowy oraz
Dębica – południowa część miasta
Dębicki Klub Biznesu.
Powiat rozwija również służbę zdrowia.
Lata 2017 i 2018 upływają pod znakiem budowy dniowiecza. W Głobikowej znajduje się wieża wibloku operacyjnego i lądowiska dla helikopterów dokowa otoczona replikami dinozaurów. W Pustw Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Prace bu- kowie-Osiedlu otwarto dla celów edukacyjnych redowlane obejmują m.in. oddziały: chirurgii urazowo- konstrukcję hitlerowskiego obozu pracy, upa-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczy z pod- miętniającą więźniów pomordowanych tu w czaoddziałem ginekologii onkologicznej oraz od- sie II wojny światowej. W Jodłowej zachwyca XVIIdział okulistyczny.
wieczny kościółek, w gminach Brzostek i Czarna
Ziemia dębicka oferuje cykliczne atrakcje – rezerwaty przyrody. W Straszęcinie do aktywnesportowe i artystyczne. Należy do nich m.in. Ogól- go relaksu zachęca Ośrodek Rekreacyjno-Sportonopolski Spływ Kajakowy rzeką Wisłoką. W Stra- wy, w Dębicy – aquapark i lodowisko, a w Pustszęcinie odbywa się CzadFestiwal, ważny punkt na kowie-Osiedlu – Kompleks Basenów „Nemo”.
muzycznej mapie Podkarpacia. W Dębicy organizowane są Dni Sztuki – koncerty i spektakle w wykonaniu sław scen polskich i zagranicznych. TuStarostwo
taj obejrzeć można też dzieła operowe największych
Powiatowe
kompozytorów. Wystawiane są przez lokalnych arw Dębicy
tystów amatorów pod egidą Dębickiego Towarzyul. Parkowa 28
stwa Muzyczno-Śpiewaczego.
39-200 Dębica
W Dębicy warto zajrzeć do Muzeum Regiotel. 14 680 31 00
nalnego, w Pilźnie na turystów czeka Muzeum Lafax. 14 680 31 36
lek, w Lipinach miniaturowa wieś wzorowana na Lipinfo@powiatdebicki.pl
cach Reymontowskich. W Stobiernej funkcjonuwww.powiatdebicki.pl
je Osada Słowiańska utrzymana w klimacie śre-

73

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

POWIAT KOLBUSZOWSKI
sytuowany jest w samym sercu dawnej
Puszczy Sandomierskiej, na pograniczu
dwóch krain oraz dwóch kultur – stworzonych przez Lasowiaków i Rzeszowiaków, zajmuje 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, 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 stanowią ok.
30 proc. powierzchni powiatu. Fauna i flora zachwycają swą osobliwością. Ekolodzy i miłośnicy przyrody odnajdą
tu rzadkie, podlegające ochronie
prawnej niezwykłości świata roślinnego (m.in. bluszcz pospolity,
czosnek siatkowy, długosza królewskiego czy marzannę wonną).
Będą mieli niepowtarzalną okazję
stanąć oko w oko z dzikiem, jeleniem, borsukiem czy bobrem, natomiast grzybiarze zwabieni obfitością runa przybywają tu nawet z odległych zakątków Polski. Świstunka
leśna, grzywacz czy orzeł bielik to
reprezentanci licznych gatunków
Pałac Tyszkiewiczów w Weryni
ptaków, które obrały sobie nasze tereny za siedliska.
Świadomość niezwykłych walorów przyrodNa terenie powiatu znajduje się wiele cennych
niczych spowodowała utworzenie dwóch Obszarów zabytków architektury sakralnej oraz świeckiej. Na
Chronionego Krajobrazu: Mielecko-Głogowsko- szczególną uwagę zasługują m.in. kościoły drew-Kolbuszowskiego i Sokołowsko-Wilczowolskiego. niane w Cmolasie i Porębach Dymarskich wznieW granicach powiatu znajdują się także rezerwa- sione w XVII w. i zachwycające swoją architektuty przyrody: Jaźwiana Góra, Zabłocie i Buczyna. rą. Każdy zakątek powiatu ma do zaoferowania wspaOchroną objęto również dawne parki dworskie niałe zabytki, m.in. w Weryni znajduje się secesyjny
(w Dzikowcu, Weryni czy Przyłęku) oraz pojedyn- pałac Tyszkiewiczów, zbudowany w 1900 roku,
cze okazy drzew (dęby, lipy, cisy, platany, wiązy). który otacza park z XVIII–XIX w. Na terenie gminy
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Siedziba Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej
Dzikowiec warto zobaczyć zabytkowy
park angielski wraz z XVIII-wiecznym spichlerzem ekonomii sandomierskiej, w Niwiskach natomiast na uwagę zasługuje
dwór dra Jana Hupki i otaczający go park
krajobrazowy skrywający murowaną oficynę dworską z I poł. XIX w. i pseudogotycki spichlerz murowany z końca
XIX w. Do wędrówek śladami przeszłości zachęca także Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej prezentujące kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zawierające ok.
80 obiektów architektury drewnianej – chałupy, spichlerze, stodoły, wiatraki, kuźnie, karczmę, kościół
itp. Wędrując po skansenie, można zobaczyć świat,
którego już nie ma, ale który ukształtował tradycję, kulturę i sztukę mieszkańców naszego powiatu.
Miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej zaznają
w naszym powiecie wielu niezwykłych wrażeń. Na
turystów czekają nostalgiczne pejzaże z mnóstwem
przydrożnych kapliczek, a każdy odwiedzający na
długo zachowa w pamięci unikalne piękno odkrytych przez siebie miejsc. Ponadto teren jest niezwykle atrakcyjny i przyjazny dla inwestorów mogących zrealizować tu własne pomysły i wizje.
U nas zaznasz prawdziwie polskiej gościnności.

Starostwo
Powiatowe
w Kolbuszowej

Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
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ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 744 57 71, 17 227 58 80
fax: 17 227 15 23
starostwo@kolbuszowski.pl
www.powiat.kolbuszowski.pl
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POWIAT NIŻAŃSKI

Zalew na Podwolinie
owiat niżański tworzy siedem gmin: Nisko,
Rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe i Krzeszów. Powierzchnia powiatu zajmuje 786 km², a zamieszkuje go
ok. 68 tys. mieszkańców.
Teren porasta bogaty i piękny drzewostan Puszczy Solskiej, Sandomierskiej i Lasów Janowskich. Uroku dodaje obecność rzek: Sanu i Tanwi
oraz wielu małych rzeczek.
Powiat niżański stwarza świetne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. Przebiegają tędy ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne, m.in: Szlak Architektury Drewnianej, szlak wodny „Błękitny San”

Dożynki

P

i szlak rowerowy „Zaborszczyny”. Tanew ma doskonałe warunki do spływów kajakowych, a sztuczne zbiorniki w Jarocinie i Nisku świetnie nadaje się
do żeglowania.
Wyroby z wikliny z Rudnickiego Zagłębia
Wikliniarskiego cieszą się powodzeniem w kraju
i na świecie. Żywe są tradycje flisackie, kultywowane w Ulanowie, wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Na terenie Niska na uwagę zasługuje zabytkowy
Park Miejski z unikatową roślinnością. W Krzeszowie
odbywają się znane „Powidlaki”, a Harasiuki słyną z organizowanych we wrześniu „Grzybów”. Można również spędzić „Wakacjonalia” w Jeżowem
i „Pogonić Bolszewika” w Jarocinie.

Starostwo
Powiatowe
w Nisku

Ulanowscy flisacy

pl. Wolności 2
37-400 Nisko
tel. 15 841 21 69
fax: 15 841 27 00
poczta@powiat-nisko.pl
www.powiat-nisko.pl

POWIAT MIELECKI
różno szukać drugiego miejsca,
które – tak jak powiat mielecki –
łączyłoby w sobie pamięć o tradycji i nowoczesność. Prężnie
działająca gospodarka, wysławiony na
cały świat przemysł lotniczy i pierwsza
w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna,
dająca dziś zatrudnienie ponad połowie
mieszkańców – to zaledwie jedno z obliczy powiatu mieleckiego. Industrialna,
nowoczesna wizja tego regionu ściśle
przenika się bowiem z tradycyjnym, acz
wciąż popularnym rolnictwem, urokliwymi Gawłuszowice to jedna z najstarszych i najbarnadwiślańskimi pejzażami, architekto- dziej urokliwych osad w powiecie mieleckim
nicznymi perełkami i wyjątkowymi, piszącymi historię tego miejsca ludźmi. Pośród nich Muzeum Regionalne w Mielcu będące kolebką polwymienić można urodzonych bądź wychowanych skiej fotografii czy średniowieczne wizytówki gmina mieleckich ziemiach: Ignacego Łukasiewicza, ny Przecław w postaci Zamku Ligęzów i Baszty KsiąWładysława Sikorskiego, Tadeusza Łomnickiego czy żęcej w Rzemieniu.
Władysława Szafera.
Jeśli dołożyć do tego bogatą tradycję sportową,
Turyści przybywający do naszego powiatu kilka rezerwatów przyrody utworzonych na terenach
z chęcią przyglądają się jednak nie tylko miejscom dawnej Puszczy Sandomierskiej oraz fakt, iż przepamięci poświęconym tym znamienitym postaciom. szło 20 proc. całej powierzchni powiatu pokrywaW kręgu ich zainteresowań od lat znajduje się rów- ją lasy, wniosek właściwie nasuwa się sam: w ponież bogata architektura sakralna na czele z naj- wiecie mieleckim można i zdecydowanie warto odstarszymi świątyniami w Zgórsku i Gawłuszowicach, począć.
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Lotnicza historia powiatu została
upamiętniona m.in. w gminie
Radomyśl Wielki

Starostwo
Powiatowe
w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec
tel. 17 780 04 00
fax. 17 780 04 02
starostwo@powiat-mielecki.pl
www.powiat-mielecki.pl
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POWIAT PRZEMYSKI

Salis Soglio – jeden
z fortów Twierdzy Przemyśl

Fot.: K. Marciniak

owiat przemyski znajduje się we wschodniej części województwa podkarpackiego
i graniczy z Ukrainą. Terytorium powiatu
tworzy 10 gmin: Bircza, Dubiecko, Fre-
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dropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl (bez gminy miejskiej Przemyśl), Stubno, Żurawica. Warunki naturalne dzielą powiat na dwie części: północno-wschodnią o charakterze równinnym,
z bardzo dobrymi glebami, sprzyjającą rozwojowi
rolnictwa ekologicznego oraz południowo-zachodnią, górzystą i zalesioną, z dogodnymi warunkami do uprawiania turystyki.
Powiat przemyski zajmuje obszar 1214 km²
i jest zamieszkały przez około 72.000 osób. Dużymi atrakcjami w regionie są Park Krajobrazowy
Pogórza Przemyskiego o powierzchni 52 tys.
hektarów oraz liczne rezerwaty przyrody, szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne.
Powiat ten jest zminiaturyzowaną formą dawnej,
historycznej Terra Premisliensinsis, czyli Ziemi
Przemyskiej, leżącej na styku wielkich kultur i religii Wschodu i Zachodu, a także na styku ważnych,
międzynarodowych szlaków komunikacyjnych
i handlowych, szczycącej się przebogatą, burzliwą, przeszło tysiącletnią historią, o czym zaświadczają zachowane do dziś, liczne zabytki kultury materialnej.
Siedzibą Starostwa Powiatowego w Przemyślu jest zabytkowy gmach dawnego klasztoru dominikanów z przełomu XVI i XVII wieku, który – po

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
kasacie zakonu przez Austriaków w końcu XVIII wieku – zaadaptowano na cele świeckie.

Starostwo
Powiatowe
w Przemyślu
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 54
fax. 16 678 27 60
starostwo@powiat.przemysl.pl
www.powiat.przemysl.pl

POWIAT ŁAŃCUCKI
owiat łańcucki stwarza
doskonałe warunki do
zamieszkania i wypoczynku. Skomunikowany
jest międzynarodową linią kolejową należącą do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę
i Ukrainę, autostradą A4, drogą
krajową nr 94 oraz międzynarodowym portem lotniczym Rzeszów-Jasionka.
Malownicze podkarpackie
krajobrazy, cenne zabytki, walory kulturalne, regionalne smaPałac Potockich w Łańcucie
kołyki i gościnni mieszkańcy
sprawiają, że można tu miło
spędzić czas. Unikatowe wnętrza łańcuckiego pa- Kultywowane są tu tradycje rękodzielnicze w Załacu na długo pozostają w pamięci, a trasy rowe- grodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej oraz
rowe, wiodące przez malownicze tereny, pozwalają w Skansenie w Markowej. Liczne zabytki umiejzapomnieć o troskach i zmęczeniu. Zarówno zwo- scowione na terenie całego powiatu, wytyczone tralennicy turystyki aktywnej, jak i kulturowej znajdą sy rowerowe i piesze pozwalają na zaplanowanie
atrakcyjnych wycieczek. Od marca 2016 r. funktu coś dla siebie.
To właśnie w Łańcucie odbywają się od po- cjonuje Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czanad 50 lat słynne majowe festiwale muzyczne oraz sie II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w MarMiędzynarodowe Muzyczne Kursy Mistrzowskie. kowej.
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Dużą wagę przykłada się do inwestycji podnoszących jakość życia
oraz bezpieczeństwo. Szkoły ponadgimnazjalne mają ciekawą ofertę edukacyjną i dobrze wyposażoną
bazę dydaktyczną, dajacą uczniom
szansę na podniesienie konkurencyjności na rynku pracy. Dzięki
zaangażowaniu władz samorządowych i pozyskanym funduszom pomocowym powiat może pochwalić
się dobrą infrastrukturą komunalną
oraz ciągle poprawiającą się siecią
dróg.

Starostwo
Powiatowe
w Łańcucie
ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut
tel. 17 225 7000
fax. 17 225 6970
biuro@powiatlancut.pl
www.powiatlancut.pl
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POWIAT
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

Zalew na rzece Tuszymka w Kamionce

owiat leży na pograniczu dwóch odmiennych krain geograﬁcznych. Rejony północne to tereny o klimacie podgórskich nizin i kotlin (Kotlina Sandomierska), gdzie
malownicze miejscowości dopełniają lasy dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Natomiast rejony południowe to tereny górzyste (Pogórze Karpackie) –
miejsca o urozmaiconej rzeźbie terenu, z dolinami i atrakcyjnymi wąwozami oraz pasmami wzniesień.
Obszar 548,89 km2 zamieszkiwany jest przez
73.773 mieszkańców. Strukturę terytorialną powiatu
tworzy pięć gmin: Ropczyce, Sędziszów Małopolski,
Ostrów, Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie.
Teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego
cechuje bogactwo walorów turystyczno-przyrodniczych. Odwiedzenie tych terenów daje nie tylko
możliwość wzbogacenia swojej wiedzy historyczno-kulturowej, ale stanowi również niezwykłą okazję do obcowania z naturą, uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz szukania równowagi duchowej wśród nieskażonych zakątków przyrody. To
wszystko stanowi dużą atrakcję dla turystów poszukujących kontaktu z naturą oraz schronienia od
zgiełku cywilizacji.
Funkcjonuje tu kilkanaście gospodarstw agroturystycznych i szereg hoteli oraz kwater prywatnych, oferujących wypoczynek i bezpośredni kontakt z przyrodą. Rozwija się turystyka specjalistyczna
(np. piesza, rowerowa, konna, wodna). Przyrodniczą atrakcją powiatu jest Szwajcaria Ropczycka, unikatowy w skali kraju rezerwat przyrody leżący w centrum miasta Ropczyce. Na atrakcyjność powiatu

P

składają się również bogata kultura i tradycja. Jedną z najstarszych imprez kulturalnych regionu są Dni Ziemi Ropczyckiej. Do
tradycji organizowania jarmarków w Ropczycach nawiązuje
odbywający się w czerwcu Ogólnopolski Jarmark Kowalski. Wciąż
żywy folklor prezentują: Zespół
Pieśni i Tańca „Halicz”, Zespół
Pieśni i Tańca „Rochy” oraz kapela Park Historyczny Blizna
„Kurasie”. Nie mniej ciekawe są
liczne zabytki kultury i sztuki.
czyc, nowoczesne obiekty użyteczności publiczPowiat stawia na modernizację szkolnictwa po- nej, sieć szkół z różnorodnymi kierunkami kształnadgimnazjalnego i rozwój nowoczesnych tech- cenia. Z kolei prywatni przedsiębiorcy rozwijają sieć
nologii. Podejmowane są działania dążące do nowoczesnych obiektów usługowych, w tym howzmocnienia edukacji zawodowej oraz uatrakcyj- telowych i gastronomicznych, czyniąc region
nienia oferty dydaktycznej, co przyczyni się do po- jeszcze bardziej gościnnym i atrakcyjnym.
Zapraszamy do odwiedzenia Ziemi Ropczycwiązania nauki zawodów z potrzebami lokalnego rynko-Sędziszowskiej, która niezmiennie stanowi
ku pracy.
Powiat ropczycko-sędziszowski jest dobrym oazę czystego powietrza, wód i nieskażonej przymiejscem do inwestycji zarówno dla partnerów kra- rody.
jowych, jak i zagranicznych. Szczególnie atrakcyjne
warunki dla przedsiębiorców stworzono na terenach
Starostwo
miast Ropczyce i Sędziszów Młp. Najważniejszym
Powiatowe
celem jest ciągłe ożywianie gospodarcze gmin
w Ropczycach
i powiatu, a jednym ze środków, który do tego proul. Konopnickiej 5
wadzi, jest specjalna strefa ekonomiczna, będąca
39-100 Ropczyce
ważnym ogniwem gospodarki kształtującym lokalny
tel. 17 22 18 306
rynek pracy.
fax. 17 22 28 571
O gospodarskiej zapobiegliwości kolejnych
sekretariat@spropczyce.pl
włodarzy powiatu i poszczególnych gmin świadwww.spropczyce.pl
czą coraz wygodniejsze drogi z obwodnicą Rop-
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POWIAT STRZYŻOWSKI
Szkolnego 2017/2018 z udziałem Premier RP Beaty Szydło i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.
Dzięki staraniom samorządów udało się
w ostatnim czasie zrealizować wiele projektów dofinansowanych niemal ze wszystkich dostępnych
programów pomocowych, w tym ze środków
Unii Europejskiej oraz z innych programów rozwojowych. Największe zadania inwestycyjne samorządu powiatowego w Strzyżowie dotyczyły m.in.
modernizacji infrastruktury drogowej, obiektów
oświatowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, administracji publicznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także rewitalizacji
obiektów zabytkowych. Samorząd powiatowy re-

Żelbetowy schron kolejowy
z okresu II wojny światowej w Stępinie
owiat strzyżowski administracyjnie obejmuje cztery gminy wiejskie: Czudec,
Frysztak, Niebylec i Wiśniową oraz jedną
miejsko-wiejską gminę Strzyżów. Położony
jest w środkowej części województwa podkarpackiego, na pograniczu dwóch Pogórzy, rozdzielonych
rzeką Wisłok, która przedzierając się na tym terenie przez ciągi przebiegających poprzecznie do jej
biegu wzniesień, tworzy malownicze odcinki przełomowe zwane Bramami: Frysztacką i Babicką.
Szczególnie barwny charakter ma zwłaszcza
pierwszy z nich, gdyż Wisłok pokonuje tu pasmo
Klonowej Góry z najwyższymi wzniesieniami powiatu i Pogórza Strzyżowskiego (Bardo – 534 m
n.p.m., Chełm – 528 m n.p.m.).
O skali wartości przyrodniczej powiatu strzyżowskiego świadczy fakt, iż 46 proc. jego całkowitej powierzchni (503 km²) to cenne przyrodniczo tereny, będące ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt, chronionych w rezerwatach przyrody: Góra Chełm, Wielki Las i Herby.
Znajdują się tutaj obszary o wysokich wartościach krajobrazowych i ekologicznych: Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, a w granicach gminy Niebylec – Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Najciekawsze tereny podziwiać można, wędrując licencjonowanymi szlakami turystycznymi czy też korzystając z oznakowanych tras rowerowych.
Znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji
zapewniają m.in. gospodarstwa agroturystyczne,
ośrodki wypoczynkowe (Glinik Zaborowski, Gogołów, Pstrągowa, Wyżne), w tym nastawione na
enoturystykę, a także infrastruktura sportowo-rekreacyjna: kryta pływalnia „Otylia” w Strzyżowie,
otwarte baseny kąpielowe we Frysztaku, wyciągi narciarskie (Strzyżów, Gogołów), sieć kajakowych przystani wodnych na rzece Wisłok i in.

P
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Zrewitalizowane, zabytkowe obiekty gospodarcze w zespole parkowo-dworskim
i folwarcznym w Wiśniowej
Walory turystyczne powiatu strzyżowskiego
podnoszą ciekawe zabytki kultury materialnej,
wśród nich kościoły i cerkwie, w tym należące do
Szlaku Architektury Drewnianej Podkarpacia świątynie w Lubli, Gogołowie, Lutczy i Bonarówce, unikatowe układy urbanistyczne (Czudec, Strzyżów,
Niebylec), zespoły fortyfikacji z okresu II wojny św.
(Strzyżów i Stępina), zespoły dworskie i pałacowo-parkowe, w tym w Wiśniowej z urokliwą aleją grabową i 650-letnim dębem „Józefem” – zdobywcą tytułów: Polskie Drzewo Roku 2016 i Europejskie Drzewo Roku 2017.
Żywą tradycją w powiecie strzyżowskim jest
działalność kulturalna, którą realizują liczne zespoły
muzyczne, w tym folklorystyczne. Rozwija się tutaj także twórczość malarzy i rzeźbiarzy oraz artystów słowa. Na terenie powiatu rokrocznie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych i
turystycznych, organizowanych przez różne podmioty. Dużym wyróżnieniem była organizacja
Ogólnopolskiej i Wojewódzkiej Inauguracji Roku

alizuje również działania nastawione na bezpośrednią pomoc mieszkańcom, w tym adresowane do osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz w formie programów stypendialnych dla młodzieży.
Pomyślne wdrożenie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych stało się podstawą
przyznania Powiatowi Strzyżowskiemu wielu prestiżowych nagród i wyróżnień na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.

Starostwo
Powiatowe
w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 15
38-100 Strzyżów
tel. 17 276 50 00
fax. 17 276 50 01
starostwo@strzyzowski.pl
www.strzyzowski.pl
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MIASTO RZESZÓW

Okrągła kładka – jedyna taka w Polsce i Europie.
Prezydent Rzeszowa podpatrzył ją w Szanghaju

Most im. Tadeusza Mazowieckiego
zeszów to jedno z najszybciej i najprężniej
rozwijających się miast w Polsce. W ciągu kilkunastu ostatnich lat przeszło olbrzymią metamorfozę, stając się z małego miasta na prowincji dużym ośrodkiem przemysłowym i akademickim oddziałującym na całym region.
Jeszcze w 2005 r. Rzeszów liczył niespełna 160
tys. mieszkańców i zajmował powierzchnię 53 km
kw. powierzchni. Budżet wynosił ok. 370 mln zł.
Dzisiaj Rzeszów ma ok. 200 tys. mieszkańców, jego
powierzchnia to 120 km kw., a budżet przekroczył
1,5 miliarda zł.
To właśnie powiększenie miasta dało największy impuls do rozwoju gospodarczego. Pojawiły się nowe tereny inwestycyjne, na których powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna „Rzeszów
Dworzysko”, zaczęły powstawać nowe osiedla
mieszkaniowe, ruszyła budowa fabryk. Miasto
oparte jest przede wszystkim na firmach związanych z przemysłem lotniczym. „Dolina lotnicza”,
która zrzesza ok. 150 firm, to ponad 90 procent krajowego przemysłu lotniczego. W szybkim tempie
rozwija się ośrodek akademicki, który kształci na
najnowocześniejszych kierunkach (kosmonautyka,
nanotechnologia).

R

– Mamy największy odsetek studentów na tysiąc mieszkańców (353)
w całej Unii Europejskiej. Unikatowe
i nowoczesne kierunki studiów działają jak magnes. Obserwujemy stały
i coraz większy przypływ mieszkańców
z innych rejonów kraju. Część przyjeżdża tu za pracą, pozostali ponieważ
miasto im się podoba i jest dobre do
życia. Wreszcie zostaje u nas coraz więcej studentów, którzy przyjechali tu się uczyć i stwierdzili,
że właśnie w Rzeszowie chcą mieszkać i zakładać
rodziny. Cieszy to, że mamy najwyższy w Polsce
przyrost naturalny (ponad 4 procent). Dlatego też
ciągle budujemy nowe przedszkola, żłobki i szkoły – mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.
„Rzeszów – stolica innowacji” – to hasło, którym miasto kieruje się od kilku lat. I rzeczywiście
innowacyjne pomysły można spotkać na każdym
miejscu: klimatyzowane przystanki autobusowe
z systemem głośnomówiącym dla osób niedowidzących, okrągła kładka dla pieszych, podświetlane
pasy zieleni na ulicach, wzorowa czystość to tylko niektóre z przykładów.
Jednym z najbardziej ambitnych projektów Rzeszowa był Program Transportowy o wartości ok. 400
mln zł. Dzięki niemu rozbudowano ulice i skrzyżowania, zakupiono 80 nowoczesnych i ekologicznych autobusów, wprowadzono inteligentny system sterowania ruchem. Zostało to docenione przez
europejskich ekspertów, którzy przyznali miastu nagrodę Civitas Award 2016 za wyjątkowe osiągnięcia
w dziedzinie transportu miejskiego. W uzasadnieniu
mogliśmy przeczytać, że miasto jest wzorem doskonałości, inspirującym i służącym jako model

do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju inicjatyw zrównoważonej mobilności w Europie.
Prezydent Rzeszowa został też finalistą finalistą konkursu Innowacje w Polityce 2017”, wyróżniającego najbardziej kreatywne i odważne
umysły Europy. Miasto zostało docenione za kreatywne i innowacyjne pomysły, które zdaniem jury
powinny być rekomendowane jako przykłady dobrych praktyk, ułatwiających życie mieszkańcom
(m.in. Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach
handlowych, jeden numer telefoniczny do urzędu,
cykliczne spotkania prezydenta z mieszkańcami).
– To wszystko jest zasługą mieszkańców,
przedsiębiorców, naukowców. Jestem z nich niezmiernie dumny. To, w jaki sposób zmieniła się ich
mentalność i nastawienie do spraw miasta zasługuje na najwyższe słowa uznania. Bez ich zaangażowania, pracowitości, podejścia do życia,
otwartości niewiele udałoby się zrobić. Rozwój Rzeszowa, jaki obserwujemy od kilku lat, bez uczestnictwa w nim mieszkańców i przedsiębiorców byłby praktycznie niemożliwy – mówi prezydent
Tadeusz Ferenc.

Urząd
Miasta
w Rzeszowie
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel. 17 875 41 00
fax: 17 875 41 05
umrz@eRzeszow.pl
www.eRzeszow.pl
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIATY:
powiat augustowski
powiat białostocki
powiat bielski (podlaskie)
powiat grajewski
powiat hajnowski
powiat kolneński
powiat łomżyński
powiat moniecki
powiat sejneński
powiat siemiatycki
powiat sokólski
powiat suwalski
powiat wysokomazowiecki
powiat zambrowski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Białystok
Łomża
Suwałki

Po dwudziestu latach funkcjonowania samorządu terytorialnego można śmiało stwierdzić, że samorządy powiatowe sprawdziły się, wnosząc duży wkład w rozwój naszego regionu. Były inicjatorami, realizatorami i partnerami wielu przedsięwzięć i projektów; od tych infrastrukturalnych po inwestycje w kapitał ludzki. Prowadziły aktywną i skuteczną politykę zmierzającą do zmniejszania dystansu dzielącego je od regionów bardziej rozwiniętych, między innymi dzięki efektywnemu pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków ze źródeł zewnętrznych.
Ważne także okazało się wykorzystanie olbrzymiego potencjału regionalnej gospodarki oraz mieszkańców, którzy poczuli się rzeczywistymi gospodarzami kreującymi obraz swojej małej Ojczyzny. Ciągle stoi przed
nami wiele wyzwań i zadań do zrealizowania, co działa na powiaty mobilizująco i motywuje do wytężonej
pracy.
Jan Zalewski
przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego, starosta siemiatycki
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POWIAT
AUGUSTOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Augustowie

Starostwo Powiatowe
w Białymstoku

POWIAT
BIELSKI

Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

ul. Borsucza 2
15-569 Białystok

ul. Adama Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

www.augustowski.home.pl

www.powiatbialostocki.pl

www.powiatbielski.pl

POWIAT
GRAJEWSKI

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

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

TECHNOWINKI
www.technowinki24.pl
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POWIAT AUGUSTOWSKI
Było to możliwe dzięki właściwemu gospodarowaniu finansami oraz pozyskaniu środków zewnętrznych. Potwierdzeniem sukcesu zrealizowanych
działań było zajęcie przez powiat augustowski
pierwszego miejsca w kategorii powiatów do 60 tys.
mieszkańców w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
i Powiatów (za 2016 i 2017 rok) i uzyskanie tytułu „Dobry Polski Samorząd”.
Powiat augustowski to miejsce przyjazne
mieszkańcom, inwestorom i turystom. Zapraszamy do odwiedzenia będącego pomnikiem historii Kanału Augustowskiego oraz malowniczych terenów Pojezierza Augustowskiego, które od lat stanowią główne miejsce letniego wypoczynku mieszkańców całego kraju.

Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej
minionym dwudziestoleciu samorząd
powiatu augustowskiego przeprowadził
wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji podnoszących standardy opieki zdrowotnej (ich wartość przekroczyła 22 mln zł),
ulepszających warunki rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego (gruntownie zmodernizowano
4 obiekty), a także poprawiających stan infrastruktury
drogowej i mostowej (przebudowano ok. 195 km
dróg i 7 mostów).

W

Starostwo
Powiatowe
w Augustowie

Śluza Paniewo na Kanale Augustowskim

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

MEBLE AMERYKAŃSKIE

„URBAN” sp. z o.o.
37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 20
tel. 16 621 33 61, mobile: 509 227 181

www.mebleurban.pl
82

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

POWIAT BIELSKI

Budowa mostu na rzece Wylan
Fot. ZPP

owiat bielski ze stolicą w Bielsku Podlaskim jest jednym z najszybciej rozwijających się powiatów w Polsce. Od lat zajmuje
czołowe miejsca w rankingach inwestycyjnych. Klasyﬁkowany jest również w czołówce
prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich rankingu powiatów (4. miejsce w roku 2017). Sprzyjają temu korzystne położenie na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, dobrze
rozwinięte rolnictwo oraz infrastruktura techniczna i społeczna, otwartość mieszkańców i życzliwość
miejscowych władz wobec inwestorów. Wszystko
to sprawia, że jest to wyjątkowo dobre miejsce do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Na terenie powiatu funkcjonuje wiele znanych
także na rynku europejskim przedsiębiorstw branży budowlanej, usługowej, handlowej, produkcyjnej
i przetwórczej. Wyróżnia go także dbałość o czystość środowiska naturalnego – jednego z największych bogactw regionu. Znajduje to swój
wyraz w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej, w którym drugi raz z rzędu powiat bielski
zajął pierwsze miejsce. Osiągnięcia te są rezultatem rozwojowej i proinwestycyjnej polityki władz

P

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
z wyróżnieniem za IV miejsce w rankingu
powiatów
samorządowych, które w sposób konsekwentny dążą
do maksymalnego podnoszenia jakości świadczonych usług, wspierają inicjatywy służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz angażują się w różne formy aktywności lokalnej.
Władze powiatu szczególną wagę przywiązują do właściwej edukacji młodzieży. Podejmują one
szereg działań mających na celu wspieranie i uno-

wocześnianie ośrodków kształcenia. Wszystkie
szkoły ponadpodstawowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny i informatyczny.
Stworzono również boiska i miejsca rekreacji dla
dzieci i młodzieży. Aktualnie w budowie pozostaje pełnowymiarowa hala sportowa z widownią i zapleczem, ulokowana przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, której oddanie do użytku nastąpi w bieżącym
roku. Polityka oświatowa ukierunkowana jest na zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami z terenu powiatu bielskiego. Nauczanie zogniskowane jest wokół zawodów i profesji, na które istnieje zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, co przynosi efekty w postaci minimalnego bezrobocia
wśród absolwentów. Ważne są także wyjątkowe osiągnięcia uczniów bielskich szkół w nowoczesnych
dziedzinach nauki i techniki, np. w XIX edycji ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej
lub w konkursie El-Robo-Mech o indeks na dowolnym kierunku prowadzonym na Wydziale Mechanicznym lub Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.
Działania władz powiatu koncentrują się także na innych dziedzinach służących społeczności
lokalnej, a przede wszystkim na przyciągnięciu inwestorów z zewnątrz. Konsekwentnie dąży się do
poprawy infrastruktury drogowej, pozyskując środki finansowe z funduszy unijnych i z programów krajowych. Dzięki temu oraz współpracy z samorządami gminnymi położonymi na terenie powiatu corocznie przebudowywanych jest i remontowanych kilkadziesiąt kilometrów dróg i innych obiektów, w tym mostów.
Ponadto samorząd angażuje się w ochronę
i promocję zdrowia oraz opiekę nad ludźmi starszymi. Bielski szpital jest jednym z najlepszych
w kraju, zajmując pierwsze miejsce w województwie podlaskim i dwudzieste czwarte w kraju w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2017. Tytuł „Bezpieczny Szpital Przyszłości” to zwieńczenie wysiłków
minionego dziesięciolecia, gdy w celu poprawy
standardu oferowanych usług medycznych zakupiono nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zatrudniono profesjonalną kadrę medyczną. Poddano także modernizacji budynki bielskiego szpitala.
Wszystko to tworzy obraz powiatu bielskiego
jako miejsca otwartego i przyjaznego mieszkańcom,
inwestorom i turystom.

Starostwo
Powiatowe
w Bielsku Podlaskim

Pomieszczenia nowej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Brańsku

ul. Adama 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 SUWALSKI
owiat suwalski jest częścią województwa
podlaskiego, położonego w północnowschodniej części Polski. Terytorialnie
obejmuje 9 gmin wiejskich o łącznej powierzchni ponad 1,3 tys. km2. Powiat zamieszkuje 36,2 tys. osób, co stanowi ok. 3 proc. ludności województwa podlaskiego.
Jego centralną część zajmuje Suwalski Park
Krajobrazowy – najstarszy w kraju. W południowo-wschodniej części powiatu swoje granice ma Wigierski Park Narodowy z cennym przyrodniczo i krajobrazowo jeziorem Wigry oraz pokamedulskim zespołem klasztornym. W zachodniej części powiatu znajduje się dolina rzeki Rospudy. Położenie geograficzne i brak ośrodka miejskiego definiuje powiat jako obszar o charakterze rolniczym i turystycznym.
Dwadzieścia lat funkcjonowania samorządu powiatu suwalskiego to czas dynamicznych i znaczących zmian w regionie. Współpraca ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro powiatu i poprawa
warunków życia jego mieszkańców to wciąż aktualne motto, które od lat przyświecało władzom powiatu. Dzięki kooperacji oraz otwartości na wszystkie środowiska reprezentowane w radzie bez wielkich sporów udało się samorządowi suwalskiemu
wiele osiągnąć.
Po okresie tworzenia i organizacji struktur powiatowych w czasie I kadencji nastąpił trwający do
dziś proces dynamicznego poszukiwania i zdobywania środków zewnętrznych: unijnych, z budżetu państwa, od innych samorządów w ramach
wspólnie realizowanych zadań, a także poprzez zaciąganie kredytów inwestycyjnych i emisję obligacji. Wyróżnienie w rankingu Pisma Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota” w zakresie wydatków
inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca liczonych jako średnia z trzech kolejnych lat potwierdziło skuteczność działań powiatu. Wśród ponad 300 powiatów w 2005 r. powiat suwalski zajął 5. miejsce.

P

Wyremontowany budynek XIX-wiecznej kordegardy – Centrum Obsługi Turysty
w Dowspudzie, 2016 r.
W powiecie priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi są modernizacja dróg i poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców. W czasie pełnienia przez Szczepana Ołdakowskiego
(od 2002 r.) funkcji starosty udało się zmodernizować ponad 35 proc. dróg, co oznacza, że ponad
200 km pokryto asfaltem. Samorząd duży nacisk
kładzie również na działalność powiatu w sferze społecznej. Niewątpliwym sukcesem jest zainicjowanie i uruchomienie w 2003 roku w strukturze powiatu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Lipniaku.
W powiecie została utworzona koalicja na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powstał Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz uruchomiony został hostel dla ofiar przemocy. Powiat skutecznie prowadzi także Dom
Dziecka oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Od lat najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z tere-

nu powiatu otrzymują stypendia za wyniki w nauce
i sukcesy sportowe.
Powiat suwalski wiele uwagi poświęca w swojej działalności wspieraniu rozwoju turystyki. Był
jednym z inspiratorów i współzałożycieli Suwalskiej
Organizacji Turystycznej. Suwalskie Starostwo
zorganizowało i oznakowało szereg szlaków turystycznych, współuczestniczyło w budowie Tras Rowerowych Polski Wschodniej Green Velo. Dzięki
środkom unijnym powiat udostępnił dla turystów
trójstyk granic w Bolciach (PL-LT-RUS). Nowe oblicze uzyskał również należący do samorządu
fragment zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. Ludwika M. Paca w Dowspudzie. Została odrestaurowana zabytkowa aleja oraz budynek z XIX wieku,
tak zwana Kordegarda, w którym mieści się Centrum Obsługi Turysty i świadczone są usługi hotelowe. Obiekt pełni również rolę warsztatu dydaktycznego dla zespołu szkół zawodowych prowadzonego przez powiat.
Aktywną działalność powiatu suwalskiego
wyróżnił Związek Powiatów Polskich. W ramach prowadzonego Rankingu Gmin i Powiatów ZPP powiat w 2017 r. znalazł się w dziesiątce laureatów
– uplasował się na 8. miejscu w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców.

Starostwo
Powiatowe
w Suwałkach

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku funkcjonuje od 2003 r.
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ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
tel. 87 565 92 03
fax. 87 566 47 18
sekretariat@powiat.suwalski.pl
www.powiat.suwalski.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

Mirosław Czapla
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Pomorskiego,
starosta malborski

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

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Gdańsk
Gdynia
Słupsk
Sopot

Utworzenie powiatów wyzwoliło wielki potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych oraz pozwoliło na zrealizowanie wielu inwestycji, modernizujących sieć dróg, infrastrukturę szpitali, szkół ponadgimnazjalnych, domów dziecka czy też domów pomocy społecznej. Dzięki temu zaangażowaniu i ciężkiej pracy okres tak krótkiego, lecz intensywnego funkcjonowania powiatów stał się epoką ogromnego rozwoju lokalnego. Dotyczy to również województwa pomorskiego.
Wyniki pomorskiego wg danych Eurostatu są powodem do dumy. Mamy tu małe bezrobocie, co jest
zasługą świetnie rozwijającej się gospodarki regionu. Samorządy rozwijają się prężnie. Bardzo aktywni są
pracodawcy, którzy potrzebują nowych pracowników do realizacji inwestycji. Duże znaczenie ma także to,
że jesteśmy jako województwo na pierwszym miejscu w kraju pod względem realizacji regionalnych programów operacyjnych.
Uważam, że swoim działaniem udowadniamy każdego dnia, że samorząd lepiej niż scentralizowany
aparat państwa gospodaruje pieniędzmi publicznymi oraz dokonuje celniejszych i bliższych ludziom decyzji.
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POWIAT
BYTOWSKI

POWIAT
GDAŃSKI

POWIAT
KWIDZYŃSKI

POWIAT
NOWODWORSKI

POWIAT
STAROGARDZKI

POWIAT
WEJHEROWSKI

SŁUPSK

Starostwo Powiatowe
w Bytowie

POWIAT
CHOJNICKI

Starostwo Powiatowe
w Chojnicach

POWIAT
CZŁUCHOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Człuchowie

ul. Domańskiego 2
77-100 Bytów

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
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
www.slupsk.pl

SOPOT

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

86

www.magazynvip.pl

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

POWIAT KARTUSKI

XIV-wieczna Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach
apraszamy w podróż po powiecie kartuskim
nazywanym Szwajcarią Kaszubską – najpiękniejszą częścią Pomorza i Kaszub! Będzie to wyprawa do regionu, który leży w bezpośrednim sąsiedztwie prastarego Gdańska, słynnego Sopotu i nowoczesnej Gdyni, po krainie lasów, jezior i niezwykłej urody wzgórzach morenowych. Jego najcenniejszym bogactwem, oprócz
wspaniałych krajobrazów, są ciekawa kultura i niezwykła tradycja jego mieszkańców. Miłośnicy tej
ziemi twierdzą, że nie zna Kaszub ten, kto nie poznał powiatu kartuskiego – Perły Kaszub.
Szwajcaria Kaszubska od dziesięcioleci leży
w kręgu zainteresowań badaczy i ludzi ciekawych
świata. Gromadzili oni dane geograficzno-przyrodnicze, prowadzili badania archeologiczne, historyczne, językoznawcze i etnograficzne. Ziemi Kaszubskiej poświęcono wiele dzieł literackich i publicystycznych. Spisywano opowiadane legendy.
Kaszuby to ziemia gościnna i zasobna. Nie brakuje tu zakątków, które na długo pozostają w pa-

Z

Aktywny wypoczynek na Kaszubach

mięci turystów. Lasy, czyste jeziora i rozkołysane
morze pozwalają wypocząć zarówno tym, którzy wolny czas lubią spędzać w ruchu, jak i tym, którzy preferują słońce, plażę i wygodny leżak. Można uciec
od miejskiego gwaru do zagubionych wśród lasów
i jezior spokojnych miejsc, ale można też bez końca włóczyć się po niezwykłych miasteczkach i wioskach, podziwiać niezapomniane krajobrazy o wyjątkowej urodzie, zabytkowe budowle, wśród których prym wiedzie XIV-wieczna kolegiata w Kartuzach.
Wędrówkę po Ziemi Kaszubskiej można zacząć
od niemal każdego jej zakątka. Baza turystyczna Kaszub jest dobrze rozwinięta. Bez trudu znajdziemy
tu hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty i kwatery agroturystyczne, z których większość często nie
ustępuje miejsca najlepszym hotelom. Powiat
kartuski położony blisko Trójmiasta, z dobrą komunikacją, staje się ważnym zapleczem rekreacyjnym tej dużej aglomeracji.
Powiat kartuski zaprasza:
• Wieżyca (328,6 m n.p.m.) najwyższe wzniesienie na Niżu Środkowoeuropejskim,
• Muzeum VW w Pępowie,
• Ogród botaniczny w Gołubiu,
• Kamienne kręgi w Węsiorach,
• Ciekawe zabytki – XIV-wieczna kartuska kolegiata
z charakterystycznym dachem, XIV-wieczny zespół
poklasztorny w Żukowie,
• Ołtarz Papieski w Sierakowicach,
• Muzeum Kaszubskie w Kartuzach,
• Oryginalna ceramika neclowska w Chmielnie,
• Dom do Góry Nogami oraz Najdłuższa Deska
Świata w Szymbarku,
• Kaszubski Park Miniatur i Gigantów w Stryszej
Budzie,

Dom do Góry Nogami w Szymbarku
• Atrakcyjne szlaki kajakowe, rowerowe, piesze, nordic walking,
• Trasy i wyciągi narciarskie,
• Przejażdżki konne, bryczkami i wozami drabiniastymi,
• Ciekawe imprezy kulturalne: Biesiada Kaszubska – Dni Powiatu Kartuskiego, Truskawkobranie,
Jarmark Kaszubski, Kaszubska Noc pod Gwiazdami, Ostrzyckie Lato, Noc Świętojańska nad Jeziorkiem, Festiwal Przyjemności Muzycznych.

Starostwo
Powiatowe
w Kartuzach
ul. Dworcowa 1
83-800 Kartuzy
tel. 58 681 03 28
fax: 58 681 36 43
powiat@kartuskipowiat.com.pl
www.kartuskipowiat.com.pl
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POWIAT KOŚCIERSKI
Powiat kościerski – Serce Kaszub – położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, które terytorialnie
zajmuje środkowo-południową część województwa pomorskiego. Na powierzchni 1166 km2 zamieszkuje go przeszło 71 tys. ludności. Stolicą powiatu i jednocześnie centrum administracyjnym,
społecznym i kulturalnym jest miasto Kościerzyna. Atutem Ziemi Kościerskiej, obok walorów krajobrazowych, jest niewątpliwie jej położenie, bardzo dobra dostępność komunikacyjna, potencjał
demograficzno-ekonomiczny powiatu oraz infrastruktura społeczna.

spędzać czas, znajdzie tu – w Sercu Kaszub – coś dla
siebie. Na turystów czekają szlaki turystyki pieszej, rowerowej oraz wodnej, stadniny koni, stanice wodne
oraz tysiące hektarów lasów obfitych w runo leśne.
Wszystko to sprzyja aktywnemu wypoczynkowi z dala
od miejskiego zgiełku.
Charakterystykę przyrodniczą powiatu uzupełnia wiele godnych polecenia zabytków architektonicznych i atrakcji turystycznych oraz bogata i wciąż
żywa tradycja kaszubska ze śladami wielkiej narodowej historii. To tu zażyjesz tabaki, upieczesz chleb,
nauczysz się śpiewać Kaszubskie Nuty czy odwie-

Powiat kościerski poprzez bogactwo form
rzeźby terenu, kontrasty krajobrazowe spowodowane
obecnością licznych jezior, z największym na Kaszubach jeziorem Wdzydze zwanym „Kaszubskim
Morzem”, i towarzyszących im wzgórz, nazywane
są od dawna Szwajcarią Kaszubską. Teren ten jest
zaliczany do najpiękniejszych regionów i najbardziej uroczych zakątków Polski.
Naturalna uroda tego miejsca, liczne i czyste jeziora, piękne lasy, świeże powietrze, połacie piasków
sandrowych, a co najważniejsze szczególna atmosfera sprawiają, że powiat kościerski jest idealnym punktem wypoczynku i rozrywki. Każdy, kto lubi aktywnie

dzisz miejsce narodzin autora słów naszego hymnu narodowego. Z myślą o turystach w sezonie letnim organizuje się także wiele cyklicznych imprez
przedstawiających bogactwo naszego regionu.

Starostwo
Powiatowe
w Kościerzynie
ul. 3 Maja 9C
83-400 Kościerzyna
tel. 58 680 18 40
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl
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POWIAT MALBORSKI
Pejzaż żuławski
owiat malborski leży na obszarze atrakcyjnych krajobrazowo Żuław Wiślanych.
Charakterystyczne równiny urozmaicone
są wałami przeciwpowodziowymi rzek
i szeregiem kanałów. W skład powiatu wchodzi
6 gmin o łącznej powierzchni 494 km2, z czego ponad 70 proc. stanowią użytki rolne. Z tego powodu powiat malborski nazywany jest spichlerzem północy.
Pejzaż Żuław zdobią gotyckie wieże o strzelistych hełmach oraz rozrzucone zalesione wzniesienia. Są tu również liczne pomniki przyrody w postaci wyjątkowych okazów starych drzew, m.in. grupa 12 topoli białych w rezerwacie Mątowy, zwana
Dwunastoma Apostołami.
Szczególna rola wody w tym regionie sprzyja rozwojowi turystyki wodnej i wędkarstwa. Do najbardziej malowniczych tras wodnych, położonych między gęstymi zaroślami nadbrzeżnymi, bogatą roślinnością i dużą ilością ptactwa, należy rzeka Nogat. Powiat malborski jest obszarem o długiej historii. Od XIII do połowy XV wieku stanowił centrum państwa krzyżackiego w Prusach,
a Malbork był siedzibą głowy tego państwa i jego
dworu. W wyniku wojny trzynastoletniej przeszedł pod panowanie polskie, a dawny zamek wielkich mistrzów na ponad trzysta lat stał się jedną
z rezydencji naszych monarchów. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. dostał się we władanie pruskie, by ponownie, w 1945 r., wrócić do
Polski.
Największą atrakcją tego terenu jest położony na prawym brzegu Nogatu, największy w Europie ceglany zamek gotycki, który wpisano na
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
w 1997 r.
Żuławy znane są z niezwykłego bogactwa zabytków. W ponad 200 miejscowościach występują

P

Nad Nogatem

Cmentarz mennonicki
przykłady dawnej architektury, co świadczy o krajoznawczych walorach tego regionu, z którym
w dziedzinie tradycyjnego budownictwa ludowego może równać się jedynie Podhale. Kościoły, kaplice, kapliczki przydrożne, cmentarze, zagrody holenderskie – aż roi się tu od materialnych świadectw
minionych epok.
Jeszcze dziś w niektórych rejonach Wielkich
Żuław Malborskich widoczne są średniowieczne założenia melioracyjne o swobodnie poprowadzonych
kanałach, wykorzystujących istniejące naturalne cieki wodne. Jest to szczególnie widoczne w rejonie
wsi Mątowy Wielkie i Mątowy Małe, koło Miłoradza i Pogorzałej Wsi. Nieodłącznym elementem krajobrazu są wierzby rosnące przy ciekach wodnych
(jedno drzewo w sprzyjających warunkach może odparować do 50 litrów wody w ciągu doby).
Oprócz wsi lokowanych na prawie chełmińskim
mamy tu do czynienia z szeregiem założeń powstałych w okresie kolonizacji mennonickiej. Zagrody charakteryzują się rozproszoną zabudową, zlokalizowaną wzdłuż dróg. Otoczone są zwartą grupą zieleni wysokiej z dominującymi w nasadzeniach
lipą, jesionem oraz kasztanowcem.

Do dzisiaj dotrwały wszystkie typy zabudowań, jakie ukształtowały się w ciągu ponad czterystu lat osadnictwa mennonickiego. Najbardziej charakterystycznymi elementami
zagród są domy mieszkalne, które bardzo często
posiadają podcienia. Najdobitniej jednak o dawnych czasach przypominają cmentarze z ich trwającymi od pokoleń milczącymi świadkami ludzkich
istnień – nagrobkami. Zachowała się znaczna
liczba nekropolii, zarówno katolickich, protestanckich, jak i mennonickich.
Atutem powiatu malborskiego jest jego lokalizacja oraz połączenie komunikacyjne. Znajduje się
w północnej części Polski, która od wieków leżała na skrzyżowaniu kultur słowiańskich, skandynawskich, bałtyckich i zachodnioeuropejskich. Ta
różnorodność ukształtowała krajobraz i wpłynęła na
wyjątkowy charakter tych ziem.

Starostwo
Powiatowe
w Malborku
pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
tel. 55 646 04 00
fax. 55 272 34 62
starostwo@powiat.malbork.pl
www.powiat.malbork.pl
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POWIAT PUCKI

Bulwar Nadmorski w Helu widziany z Zatoki Puckiej

orze i Kaszubi – to dwie cechy charakteryzujące powiat pucki, najbardziej
morski powiat w Polsce. Skąd to wiadomo? A choćby stąd, że plaże Nordy mają 128 kilometrów długości, co stanowi 1/4
całej linii brzegowej Polski.
Z drugiej strony język, kultura, zwyczaje i obrzędy ukształtowane pod silnym wpływem morza
– zarówno tego dużego, jak też małego czyli Zatoki Puckiej – pozostają dumą mieszkańców Ziemi Puckiej.
Przywiązanie do kultury i tradycji idzie oczywiście w parze z dynamicznym rozwojem naszej
małej Ojczyzny. Mówiąc o gospodarce, należy wy-

M

mienić dwie najważniejsze jej gałęzie,
jakimi są: turystyka i rybołówstwo
oraz przetwórstwo ryb.
Coraz większe znaczenie odgrywają też sporty wodne – Zatoka Pucka to prawdziwy raj dla uprawiających
żeglarstwo, pływanie, windsurfing
i kitesurfing. Amatorzy ciszy znajdą
swoje miejsce w nadmorskich lasach. Również miłośnicy aktywnego
wypoczynku nie powinni narzekać na
brak atrakcji.
Wszystko to zachęca do spędzenia czasu wolnego w powiecie puckim.

Port rybacki w Jastarni
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.powiat.puck.pl, gdzie znajdą Państwo informacje ogólne na temat Starostwa Powiatowego w Pucku, jak również szereg informacji praktycznych dotyczących: starosty, Rady Powiatu Puckiego i jednostek organizacyjnych powiatu
puckiego.

Starostwo
Powiatowe
w Pucku

Plaża Karwieńskie Błota
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ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
tel. 58 673 42 02
fax: 58 673 41 91
sekretariat@starostwo.puck.pl
www.powiat.puck.pl

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

POWIAT STAROGARDZKI
wiatu starogardzkiego. – To ciężka praca wielu grup:
urzędników, lekarzy, pracowników szpitala, ale też
projektantów i architektów. Przygotowanie projektu trwało 2,5 roku. Zakres prac jest obszerny i skomplikowany, ale zadanie sprawi, że szpital znajdzie
się w zupełnie innej rzeczywistości. Chodzi nam
przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa
zdrowotnego naszych mieszkańców.
– Jest to trzeci z czterech projektów szpitalnych – dodaje wicestarosta Kazimierz Chyła. – Inwestycja opiewa na niespełna 50 milionów złotych,

Tak będzie wyglądał nowoczesny blok
operacyjny, który stanie przy Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym
owiat starogardzki jest bardzo aktywny i realizuje kilka ważnych przedsięwzięć, w tym
projekt za blisko 20 mln zł pod nazwą
„Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów dwóch centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w powiecie starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
w województwie pomorskim”. Dzięki
temu powiat zyska dwie nowoczesne
placówki.
Władze dużą uwagę zwracają na akcje społeczne skierowane do mieszkańców, jak choćby związaną z publicznym
dostępem do defibrylatorów („Kociewie
nadaje rytm”), cykl szkoleń z pierwszej pomocy („Czuję, widzę, słyszę, ratuję”)
oraz działania dotyczącego ekologii
i walki ze smogiem („Kociewie najrzy się
z naturą”). Trwają również prace przy hi- Marszałkowie województwa pomorskiego otrzymali
storycznym projekcie w Kociewskim Cen- specjalne akwarele przedstawiające starogardzki szpital

P

trum Zdrowia.
Powiat starogardzki pozyskał bowiem blisko 21
mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Ta gigantyczna kwota będzie przeznaczona na rozbudowę i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia
Sp. z. o.o. w Starogardzie Gd. Na ten cel zostanie
wydanych blisko 50 mln zł. To historyczny projekt,
który pozwoli na funkcjonowanie placówki na
miarę XXI wieku.
– Jest to rok wyjątkowych sukcesów – zauważa
Leszek Burczyk, starosta starogardzki. – Do tej pory
żaden kociewski samorząd nie pozyskał takich środków. Po zakończeniu inwestycji w szpitalu możemy śmiało powiedzieć, że placówka ma zabezpieczoną przyszłość.
Celem projektu jest poprawa jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych. W ramach tego zadania przeprowadzo-

ne zostaną inwestycje w pięciu oddziałach Kociewskiego Centrum Zdrowia (neurologiczny, kardiologiczny, udarowy, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych). Dojdzie do rozbudowy szpitala
o blok operacyjny, zakupiony zostanie sprzęt medyczny, powstaną nowe poradnie specjalistyczne:
diabetologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, proktologiczna,
preluksacyjna, leczenia bólu, które będą wsparciem
procesu skutecznego leczenia w systemie przedi pohospitalizacyjnym, rozbudowany zostanie zakład diagnostyki obrazowej. Powstanie centralny
system sterylizacji narzędzi medycznych, uruchomiony zostanie ośrodek rehabilitacji, a kompetencje kadry medycznej zostaną podniesione poprzez szereg specjalistycznych szkoleń.
– Jest to najważniejszy dzień w historii szpitala – podkreśla Patryk Gabriel, członek zarządu po-

Władze województwa pomorskiego
oraz władze powiatu starogardzkiego podpisały umowę na dofinansowanie inwestycji

a poziom dofinansowania wynosi blisko
40 procent, co wynika z epidemiologii, czyli z ilości chorób cywilizacyjnych, bo tylko walka z chorobami może zostać wsparta w takim zasięgu.
Realizacja tego projektu jest wręcz niezbędna. Trzeba pamiętać, że Kociewskie
Centrum Zdrowia, którego właścicielem jest
Powiat Starogardzki, przyjmuje pacjentów nie tylko z naszego powiatu, ale i z czterech powiatów
ościennych. Rocznie placówka udziela 50 tys.
świadczeń medycznych, a na oddziały szpitalne trafia ponad 14,5 tys. pacjentów. Realizacja projektu pozwoli w ogromnym stopniu unowocześnić placówkę.

Starostwo Powiatowe
w Starogardzie
Gdańskim
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 767 35 00
fax: 58 767 35 05
starostwo@powiatstarogard.pl
www.powiatstarogard.pl
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POWIAT SŁUPSKI
orzystne położenie geograﬁczne powiatu
słupskiego w nadbałtyckiej części województwa pomorskiego i bliskość do portów morskich i lotniczych przekłada się na
jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną.
W lokalnym przemyśle najprężniej rozwijają się
branże: budowlana, metalowa i motoryzacyjna, przetwórstwo drzewne i tworzyw sztucznych. Ziemia
Słupska znana jest m.in. z produkcji butów, narzędzi
ogrodniczych, komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, łodzi z plastiku czy nowoczesnych
autobusów. Swoją siedzibę mają tu znane firmy:
Morpol, Scania, Gino Rossi, Curver, Fiskars czy
NordGlass.
Atrakcyjność inwestycyjną powiatu podnosi istniejąca od 1997 roku Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, zarządzana przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Inwestorzy mogą tu liczyć
na korzystne ulgi i zwolnienia z podatków. Na terenie strefy działają również Słupski Inkubator Technologiczny z Pracownią Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych oraz Pracownia Odnawialnych
Źródeł Energii.
Ze względu na doskonałe warunki do uprawy
ziemniaków i rzepaku oraz 57-kilometrową linię
brzegową, piaszczyste plaże i wysoki procent za-

K

Dolina Charlotty
lesienia terenu (43 proc.) znaczącymi dziedzinami gospodarki w powiecie słupskim są rolnictwo
i turystyka.
Naturalne bogactwo regionu, jakim jest woda,
stwarza warunki do rozwoju turystyki aktywnej.
Oprócz wielu walorów przyrodniczych, atutami regionu są życzliwi mieszkańcy, regionalna kuchnia
oraz liczne imprezy: Słupskie Pokopki, Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty oraz popularne imprezy folklorystyczne, np. Czarne Wesele w Klukach.

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

POWIAT WEJHEROWSKI
owiat wejherowski leży w północnej Polsce, w województwie pomorskim. Zajmuje 1285,25 km² i liczy ponad 212 tys.
mieszkańców. W skład powiatu wchodzi
siedem gmin wiejskich: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo oraz trzy
gminy miejskie: Wejherowo, Reda i Rumia, które
tworzą Małe Trójmiasto Kaszubskie. Teren północnych Kaszub jest wyjątkowo malowniczy,
atrakcyjny i niezwykle urozmaicony przez naturę.
Walory przyrodnicze-krajobrazowe sprawiają, że jest

P

Starosta wejherowski Gabriela Lisius
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Bolszewa
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to idealne miejsce zarówno do zwiedzania, jak i wypoczynku.
Na terenie powiatu wejherowskiego znajdują
się liczne zabytki i obiekty dziedzictwa kulturowego. Wizytówką tutejszych ziem jest ponad 350-letnia Kalwaria Wejherowska, nazywana duchową stolicą Kaszub. Warto wymienić także zabytkowe zespoły dworskie i pałacowe, których znaczna ilość
zachęciła pasjonatów do opracowania „Szlaku Dworów i Pałaców Północnych Kaszub”. Znajdziemy tu
również obiekty unikalne, tj. największą w Polsce
elektrownię szczytowo-pompową „Żarnowiec”, kompleks turystyczny z wieżą widokową „Kaszubskie Oko” w Gniewinie czy kaktusiarnię w Rumi i fermę strusi w Kniewie.
Kaszuby Północne zamieszkują ludzie
gościnni, uczynni i przywiązani do swojej tradycji. Kultura kaszubska jest tu ciągle żywa
i zauważalna w życiu codziennym. Obecnie
kaszubszczyzna przeżywa rozkwit, dynamicznie rozwija się zwłaszcza literatura i muzyka.
Poznawanie pięknych zakątków powiatu wejherowskiego ułatwiają specjalnie
przygotowane szlaki piesze, rowerowe i nordic walking, stadniny koni i wypożyczalnie

Kalwaria Wejherowska
kajaków oraz bardzo dobrze rozbudowana baza turystyczna.
Powiat wejherowski to region niezwykle ciekawy kulturowo i zróżnicowany przyrodniczo.

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

Andrzej Płonka
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego, starosta bielski

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
Okres 20 lat funkcjonowania w naszym kraju samorządów powiatowych skłania do refleksji i próby podsumowania dwóch minionych dekad. Nowa rzeczywistość przyniosła szereg zmian organizacyjnych, możliwości oraz wyzwań, w obliczu których stanęły powiaty. Nowe jednostki samorządowe, powstałe na bazie
łączących ich doświadczeń, historii, uwarunkowań geograficznych, społecznych i kulturowych, musiały stworzyć spójną wizję i przestrzeń do zrównoważonego rozwoju. W wyniku tego procesu powiaty zmieniały się,
ewoluowały, dostosowując się do aktualnych przepisów prawa, potrzeb mieszkańców i wyzwań współczesności.
Porównując stan naszego województwa w 1998 r. ze stanem obecnym, widać ogromny postęp gospodarczy, technologiczny, społeczny oraz poprawę jakości życia miejscowej ludności. Wśród najważniejszych
osiągnięć zrealizowanych przez powiaty na przestrzeni ostatnich lat należy wymienić: modernizację dróg powiatowych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości regionu, poprawę jakości transportu zbiorowego i jakości kształcenia. Warto wspomnieć także o dobrze rozwiniętej sieci zakładów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. To tak naprawdę tylko niewielki wycinek obszarów życia społecznego, którym zajmują się samorządy
powiatowe. Właściwie funkcjonujące powiaty przyczyniają się do ogólnego sukcesu województwa śląskiego, stając się trwałym i potrzebnym czynnikiem rozwoju.
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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

POWIAT BIELSKI
uż od 20 lat powiat bielski położony w po- Obecnie powiat bielski zamieszkuje
łudniowo-wschodniej części województwa ponad 164000 osób.
Podbeskidzka kraina przyciąga
śląskiego zaznacza swą pozycję na mapie regionalnej Polski. To szczególny moment, by także szeregiem imprez kulturalnych
podsumować jego osiągnięcia na przestrzeni i sportowych, które wypełniają kalendarze wydarzeń w regionie. Jej loostatnich dwóch dekad.
W ciągu tego czasu wiele się
wydarzyło i wiele zmieniło. Cieszy dobrze zorganizowana infrastruktura komunikacyjna i turystyczna. Zadowolenie wywołują
oznakowane szlaki górskie, trasy
rowerowe i zadbane stoki narciarskie. Nastąpił wzrost jakości
obsługi interesanta poprzez wprowadzenie systemu e-usług. Dumą
napawają sukcesy odnoszone
przez uczniów i wychowanków powiatowych szkół i placówek Góra Żar i Jezioro Międzybrodzkie
oświatowych oraz sprawnie funkcjonująca opieka zdrowotna.
Powiat stał się miejscem, w którym dobrze się kalizacja sprzyja współpracy transgranicznej. Pożyje i pracuje. Świetnie prosperujące lokalne wiat bielski, jako członek Euroregionu Beskidy, od
przedsiębiorstwa dają zatrudnienie tutejszej lud- wielu lat realizuje projekty z partnerami czeskimi
ności i stanowią o jego potencjale gospodarczym. oraz słowackimi. Powiat odważnie stawia przed sobą
Liczba mieszkańców wykazuje tendencję wzrostową. nowe wyzwania, dające nowe możliwości.

J

Kolejka linowa w Szczyrku

Fot. Jacek Żaba

Starostwo
Powiatowe
w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko Biała
tel. 33 812 53 00
fax: 33 822 06 72
powiat@powiat.bielsko.pl
www.powiat.bielsko.pl
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POWIAT MIKOŁOWSKI

Rynek w Mikołowie
iczący ponad 96 tysięcy 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 komunikacyj-

L

nych wiodących z Krakowa do Wrocławia oraz z Cieszyna do Warszawy.
Obszar powiatu mikołowskiego zajmuje
233 km². Tworzy go pięć gmin: największą powierzchniowo jest miasto Orzesze (83 km²), kolejnymi są: Mikołów (79 km²), Wyry (36 km²), Łaziska Górne (20 km² ), Ornontowice (15 km²).
Ziemie powiatu mikołowskiego mają piękną
i bogatą przeszłość. Tutejsza kultura kształtowana
była wpływami z różnych kręgów cywilizacyjnych. Rozpowszechnione są tradycje rzemieślnicze i handlowe. Niewysokie domy, kościoły, ka-

pliczki przydrożne, unikalna dzięki swej różnorodności przyroda – wszystko to w powiecie mikołowskim inspiruje swoim pięknem.
Dużo uwagi poświęca się rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, inwestycjom w zakresie budownictwa mieszkaniowego, turystyki, sportu i rekreacji, a także ochronie środowiska naturalnego.
Minione dwudziestolecie było czasem wytężonej pracy, która zaowocowała konkretnymi efektami. Powiat mikołowski to samorząd aktywny w wielu dziedzinach, otwarty na pojawiające się możliwości rozwoju, inwestujący zarówno w infrastrukturę, jak i w kapitał ludzki. Jako wspólnota pięciu
gmin działa na rzecz wspólnego dobra ich mieszkańców.

Starostwo
Powiatowe
w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
tel. 32 324 81 00
fax: 32 324 81 47
kancelaria@mikolowski.pl
www.mikolowski.pl

POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
owiat zawierciański położony jest w południowej Polsce, w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w samym sercu malowniczej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej Jurą. W skład powiatu wchodzi 10 atrakcyjnych turystycznie gmin:
Zawiercie, Poręba, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica,
Szczekociny, Kroczyce, Żarnowiec, Włodowice
i Irządze.
Dobrze rozwinięta baza noclegowa daje możliwość pozostania tu na dłużej. Od wiosny do jesieni można na terenie powiatu uprawiać turystykę aktywną: wspinaczkę skałkową, turystykę pie-

P

Fot. arch. SP

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu

Fot. G. Maciąg

Jurajska Gonitwa za lisem
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szą, rowerową, konną, kajakową lub uczestniczyć
w ciekawych imprezach plenerowych. Latem zapraszają otwarte kąpieliska. Aqaparki i hotele oferują z kolei kryte baseny. Zimą można poszusować
na stokach narciarskich w Morsku (gmina Zawiercie), Cisowej i Smoleniu (gmina Pilica) oraz na stoku przy hotelu Villa Verde w Zawierciu, a wszystko to pośród przepięknych krajobrazów jurajskich, tajemniczych kompleksów skalnych i jaskiń.
Będąc tu, warto odwiedzić najbardziej urokliwe zamki na Szlaku Orlich Gniazd, m.in. najsłynniejsze ruiny Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, Za-

mek Pilcza w Smoleniu czy Zamek „Bąkowiec”
w Morsku.
Przez 20 lat funkcjonowania samorządu powiatowego udało się zrealizować wiele ważnych dla
mieszkańców inwestycji: przede wszystkim zmodernizować infrastrukturę drogową, stermomodernizować budynki użyteczności publicznej (szkoły ponadgimnazjalne, szpital, starostwo), sukcesywnie scalać grunty i budować infrastrukturę poscaleniową, a to wszystko przy wsparciu środków
z UE i budżetu krajowego.
Scentralizowana służba zdrowia i Szpital Powiatowy z własnym SOR (otwartym w 2015 r.),
a także stacja Jurajskiej Grupy GOPR, dają możliwość bezpiecznego wypoczynku.

Starostwo
Powiatowe
w Zawierciu
ul. H. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
tel. 32 45 07 100
fax. 32 67 219 71
urzad@zawiercie.powiat.pl
www.zawiercie.powiat.pl
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POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

Panorama powiatu – Bojszowy

owiat bieruńsko-lędziński położony jest
w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego i zajmuje powierzchnię 156,7 km2. Charakteryzuje go silna tożsamość kulturowa. Warto zwrócić uwagę na herb
powiatu, który przedstawia górnośląskiego orła oraz
pięć krzyży symbolizujących pięć obiektów sakralnych wpisanych w pejzaż i historię tej ziemi,
ważnych i charakterystycznych dla wchodzących
w skład powiatu miast: Bierunia, Lędzina, Imielina oraz gmin: Bojszów i Chełm Śląski. Na powiatowym sztandarze wypisana jest łacińska maksyma Labor omnia vincit (Praca wszystko przezwycięża), którą władze i mieszkańcy tej ziemi przyjęli za swoją dewizę.
Przeważającą część terenu powiatu zajmują rozległe lasy, łąki i pola, malownicze wzniesienia
i zbiorniki wodne. W związku z pięknem krajobrazu oraz licznymi cennymi obiektami historycznymi w powiecie powstały ścieżki rowerowe wraz
z około trzydziestoma wiatami rowerowymi oraz
punktami przystankowymi.
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, Powiatowy
Zespół Szkół w Lędzinach i Liceum Ogólnokształcące w Bieruniu to powiatowe szkoły, z których każda może pochwalić się nowoczesnymi pracowniami,
m.in. gastronomiczną, mechaniczną i multimedialną
3D.
Powiat bieruńsko-lędziński postrzegany jest
jako zasobny ekonomicznie, inwestujący i o niskim
bezrobociu. Zalicza się go do grona najszybciej rozwijających się powiatów w Polsce. Do niedawna
rejon ten kojarzony był głównie z przemysłem wydobywczym, z kopalniami węgla kamiennego
Piast-Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach.

P

Pracownia gastronomiczna w PZS w Bieruniu
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
Od wielu lat coraz większego znaczenia nabierają tutaj przemysł przetwórczy, sektor małych
i drobnych przedsiębiorstw, handel i usługi, będące
motorem lokalnego rozwoju i podstawą egzystencji dużej części mieszkańców powiatu. Średnia
i drobna przedsiębiorczość szczególnie mocno rozwinięta jest w Bieruniu i Imielinie. Najbogatszą historię mają zakłady tworzyw sztucznych w Bieruniu. W mieście tym funkcjonują również znaczące na europejskim rynku firmy Danone (branża spożywcza) i Johnson Controls (wyroby dla motoryzacji).
Powiat leży pomiędzy aglomeracją katowicką
a krakowską. Przez jego teren przebiegają autostrada
A-4, drogi krajowe DK-1 i DK-44, zapewniające
szybkie połączenia w kierunku Bielska-Białej i Cieszyna, Krakowa i Wrocławia, Warszawy i Gdańska.
Bezpośrednie sąsiedztwo z dużymi skupiskami przemysłu i ludności może skutkować powiązaniami kooperacyjnymi z firmami województwa śląskiego
i małopolskiego.
Poza edukacją, inwestycjami drogowymi, poprawą szeroko pojętych warunków bezpieczeństwa

i komfortu życia mieszkańców, powiat zwraca
również uwagę na rozwój kulturalny i sportowy.
Szczyci się kilkoma sztandarowymi imprezami, do
których należą: Nagroda Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie kultury Clemens, Festiwal
Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim,
Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych,
Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii. Najstarsze z wyżej wymienionych wydarzeń to Jesień
Organowa i Igrzyska Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się po raz dziewiętnasty w dwudziestoletniej historii powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Starostwo
Powiatowe
w Bieruniu
ul. Św. Kingi 1
43-155 Bieruń
tel. 32 226 91 00
fax: 32 226 90 00
starosta@powiatbl.pl
www.powiatbl.pl
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POWIAT WODZISŁAWSKI

Fot. J. Ballarin

Rynek w Wodzisławiu Śląskim
owiat wodzisławski to wyjątkowe miejsce
na mapie Polski, w południowej części województwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię
niemal 290 km², a tworzą go miasta: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin i Pszów oraz gminy wiejskie: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice
i Mszana. Jest zamieszkiwany przez prawie 160 tys.
mieszkańców, co sprawia, że jest jednym z najgęściej zaludnionych powiatów ziemskich w Polsce.
Jego lokalizacja sprzyja inwestorom. Atutami
są bliskość Czech i autostrada A1, łącząca ziemię
wodzisławską z niemal każdym zakątkiem Europy.
Przebiega tędy droga krajowa nr 78 oraz gęsta sieć
tras wojewódzkich. Pociągiem można stąd dojechać do wszystkich środkowoeuropejskich stolic:
Warszawy, Pragi, Bratysławy, Budapesztu czy
Wiednia, a także do Katowic, Ostrawy i Krakowa,
gdzie znajdują się najbliższe lotniska.
Powiat wodzisławski ma bogatą ofertę turystyczną dla miłośników pieszych wędrówek, spływów kajakowych, rowerzystów i obserwatorów
przyrody. To prawdziwa kopalnia zabytków i kultury
Górnego Śląska. Tu znajdują się: najwyższa hałda
w Europie – dziś sukcesywnie przemieniana w atrakcję turystyczną, pierwsza w mieście górniczym tężnia solankowa w Radlinie, największy w województwie śląskim rodzinny park rozrywki w Wodzisławiu Śląskim, jedyna w swoim rodzaju odprężalnia sensoryczna w Rydułtowach oraz najdłuższy most wiszący w Polsce, a zarazem najszerszy na świecie autostradowy most extradosed
w Mszanie. Na terenie powiatu wodzisławskiego warte odwiedzenia są także Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej w Turzy Śląskiej i Bazylika NNMP w Pszowie z obrazem Matki Bożej Uśmiechniętej.
Do zalet można zaliczyć bogatą ofertę edukacyjną. Prowadzone przez powiat szkoły ponad-

P
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Bazylika w Pszowie

Okolice rzeki Olzy

Fot. J. Ballarin

Fot. Robert Neumann

gimnazjalne dysponują świetną bazą dydaktyczną,
nowoczesnymi pracowniami i zapleczem sportowym. Dużą wagę przywiązuje się do kształcenia zawodowego i współpracy z lokalnymi pracodawcami.
Powiatowe szkoły stawiają na innowacyjność.
W 2017 r. powiat wodzisławski otrzymał zaszczytny tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” i szczególne wyróżnienie „Lider Jakości Kształcenia”.
Ważne miejsce na liście powiatowych zadań
zajmuje pomoc społeczna. Szereg działających na

terenie powiatu placówek, w tym Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach, w którym
znajdują się relikwie świętego, Zakład Aktywności
Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim oraz jeden z trzech na Śląsku specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zapewniają odpowiednie warunki
osobom wymagającym szczególnej opieki. Głośnym echem odbijają się organizowane co roku imprezy dla osób niepełnosprawnych. Z kolei dwa szpitale, w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, stanowią zaplecze medyczne nie tylko dla mieszkańców
powiatu, ale i okolicznych miejscowości.
Powiat wodzisławski to sprawnie funkcjonujący i nowoczesny samorząd. W Ogólnopolskim
Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez
Związek Powiatów Polskich za rok 2017 uplasował
się na 3. miejscu w kategorii powiatów powyżej
120 tys. mieszkańców.
Powiat wodzisławski jest pełen różnorodności.
Z jednej strony mamy tutaj strefy miejskie, przemysłowe, z drugiej – obszary rolnicze i piękne tereny do rekreacji. I właśnie w tej różnorodności każdy może odnaleźć miejsce dla siebie, bo to
mieszkańcy powiatu wodzisławskiego stanowią największą siłę i największy potencjał tego regionu.

Starostwo
Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 453 97 10
fax: 32 453 97 12
starostwo@powiatwodzislawski.pl
www.powiatwodzislawski.pl
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

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

MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU:
Kielce

Mija 20 lat istnienia samorządu powiatowego – można powiedzieć, że to niedługo, jednak samorządy
powiatowe zdążyły udowodnić, że – pomimo niedofinansowania, które na tym szczeblu samorządu odczuwamy od początku – zaradność i przedsiębiorczość w podejmowaniu inicjatyw lokalnych jest w powiatach
wprost zdumiewająca. Potrafimy zdobywać środki finansowe z wielu dodatkowych źródeł, co pozwala realizować zadania tak, że nie pozostajemy w tyle za lepiej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. Obrazuje to
funkcjonowanie oraz ciągły rozwój dziedzin, które przekazano powiatom: oświaty ponadgimnazjalnej, dróg
ponadlokalnych, a nawet tej najtrudniejszej dziedziny, jaką jest służba zdrowia. Zdecydowany postęp dokonał
się w drogownictwie – gdyby nie powiaty, wielu dróg już by nie było, a na pewno nie w tak dobrym stanie.
Podobnie jest w dziedzinie opieki społecznej: domach dziecka i domach pomocy społecznej znajdujących
się w jurysdykcji powiatów.
Pojawienie się powiatów na mapie Polski lokalnej było bardzo dobrą decyzją. Są one ważnym elementem naszej samorządności, budują i integrują lokalną społeczność w naszych małych Ojczyznach – powiatach.
Edmund Kaczmarek
przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, starosta jędrzejowski
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POWIAT
BUSKI

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

POWIAT
KIELECKI

www.powiat.busko.pl

www.jedrzejow.pl

www.powiat.kazimierzaw.pl

Starostwo Powiatowe
w Opatowie

www.powiat.kielce.pl

www.powiat.konskie.pl

www.opatow.pl

www.pinczow.pl

Starostwo Powiatowe
w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
www.powiat.sandomierz.pl

Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
www.skarzysko.powiat.pl

Starostwo Powiatowe
w Starachowicach
ul. dr Wł. Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

www.powiat.starachowice.pl

Starostwo Powiatowe
w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów
www.staszowski.eu
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POWIAT
OPATOWSKI

ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

POWIAT
STASZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Końskim
ul. Staszica 2
26-200 Końskie

Starostwo Powiatowe
w Pińczowie

POWIAT
STARACHOWICKI

POWIAT
KONECKI

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

www.ostrowiec.starostwo.gov.pl

POWIAT
SKARŻYSKI

Starostwo Powiatowe
w Kazimierzy Wielkiej
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

POWIAT
SANDOMIERSKI

POWIAT
KAZIMIERSKI

ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św.

POWIAT
PIŃCZOWSKI

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie

ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

Starostwo Powiatowe
w Kielcach

POWIAT
OSTROWIECKI

POWIAT
JĘDRZEJOWSKI
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POWIAT BUSKI

Park Zdrojowy i widok na Sanatorium
Marconi w Busku-Zdroju
południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, pomiędzy
Górami Świętokrzyskimi a Wyżyną
Krakowsko-Częstochowską, w malowniczej Niecce Nidziańskiej, leży powiat buski.
W skład powiatu wchodzi osiem gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój,
Stopnica, Tuczępy, Wiślica. Przez powiat przebiegają dwie drogi krajowe: numer 73 Kielce-Tarnów
i numer 79 Sandomierz-Kraków.
Powiat buski usytuowany jest na Ponidziu,
a to oznacza nade wszystko piękne krajobrazy, tereny równinne i lekko pofałdowane, malowniczo wyżłobione w lessach płytkie jary i wąwozy oraz doliny rzeczne. Największymi rzekami tego regionu
są Wisła oraz jej lewy dopływ Nida. Powiat buski
to obszar, na którym występuje ciepłolubna i słonolubna flora i fauna, niespotykana w innych re-

W

Tablica erekcyjna nad wejściem
do Bazyliki Mniejszej w Wiślicy

gionach kraju. W związku z tym została ona objęta ścisłą ochroną w licznych rezerwatach przyrody i parkach krajobrazowych.
Do bogactw geologicznych powiatu należą złoża gipsu oraz ich pochodne. Występują tu również
źródła wód leczniczych: siarczkowych i solanek jodkowo-bromkowych. Tradycje leczenia uzdrowiskowego sięgają tu roku 1836. Usługi lecznicze
świadczone w Uzdrowiskach Busko-Zdrój i Solec-Zdrój są na bardzo wysokim, europejskim poziomie. W nowoczesnych specjalistycznych sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych i zakładach
przyrodoleczniczych, leczy się m.in. schorzenia reumatologiczne, pourazowe i neurologiczne, dermatologiczne, układu krążenia i choroby cywilizacyjne.
Powiat buski słynie z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej. Na mapie pomników historii i sztuki Polski Wiślica zajmuje miejsce
szczególne. Warto odwiedzić tu Bazylikę Mniejszą
czy Dom Długosza. Na uwagę zasługują m.in. zabytki architektury w Gorysławicach, Chotlu Czerwonym, Chotelku, Szańcu, Nowym Korczynie,
Gnojnie, Busku-Zdroju, Stopnicy i Pacanowie, który swą sławę zawdzięcza Kornelowi Makuszyńskiemu i jego Koziołkowi Matołkowi.
Życie kulturalne powiatu tworzą liczne, popularne w kraju imprezy, do których należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny
Jamroz, Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Niechaj
zabrzmi Bukowina” im. Wojtka Belona, Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem, Lato
z Chopinem, Dni Kliniczne Buska-Zdroju, Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „Ponidzie”, Dni Buska-Zdroju, Festiwal Zdrowia, a także Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie, Kingonalia w Nowym
Korczynie czy Europejskie Dni Dziedzictwa w Wiślicy.
Podziwiając piękne krajobrazy, nieskażoną
przyrodę, wiele interesujących zabytków architektonicznych można znakomicie wypocząć i zregenerować siły.
– W imieniu władz samorządowych powiatu
buskiego oraz własnym serdecznie zapraszam do
przyjazdu na gościnną ziemię uzdrowiskowego powiatu buskiego po niezapomniane wrażenia, zdrowie, odpoczynek, relaks i równowagę – zachęca starosta buski Jerzy Kolarz.

Starostwo
Powiatowe
w Busku-Zdroju

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Fot. Tadeusz Sempioł (3)

ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 50 00
fax: 41 378 35 78
starostwo@powiat.busko.pl
www.powiat.busko.pl
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POWIAT JĘDRZEJOWSKI
lat istnienia powiatu jędrzejowskiego to przede wszystkim inwestycje: przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej, rozbudowa
i modernizacja szkół, budynków użyteczności
publicznej, renowacja i rewitalizacja Muzeum
im. Przypkowskich.
Powiat Jędrzejowski regularnie od lat wykorzystuje wszelkie możliwości wsparcia swoich
działań, sięgając po środki finansowe Unii Europejskiej, rezerw ministerialnych oraz funduszy
celowych.
W ostatnich latach wizytówką powiatu stały
się odremontowane obiekty mostowe. W sumie
odbudowaliśmy 20 mostów w ciągu dróg powiatowych. Te inwestycje były możliwe dzięki pozyskaniu wsparcia z rezerwy subwencji ogólnej
oraz Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Pozyskano w tym celu w sumie ponad
45 mln zł.
Powiat Jędrzejowski realizuje prace scaleniowe
i poscaleniowe na swoim terenie. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Całkowita wartość to prawie 38 milionów złotych.

20

Droga w gminie Oksa

Most w Mstyczowie

Planuje się również wykonanie zadań wpływających
na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.
Od początku istnienia powiatu powstało prawie 600 km nowych nawierzchni. W ostatnich latach Powiat stawia na budowę chodników dla pieszych, szczególnie na wsiach. Koszty budowy chodników dzielimy z gminami, dołączając pieniądze
pozyskiwane z ministerialnego programu odbudowy
dróg gminnych i powiatowych.

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

POWIAT PIŃCZOWSKI

Bronocice – „Praojcom i Archeologom”
owiat pińczowski – serce Ponidzia
– obejmuje gminy Działoszyce, Kije,
Michałów, Pińczów i Złotą. Niezwykle interesującym dziedzictwem historycznym
jest znaleziony w Bronocicach najstarszy na
świecie – ślad stosowania trakcji kołowej, sprzed
5,5 tysiąca lat. Ciekawi turyści zobaczą w Chrobrzu pamiątki po osadnictwie celtyckim z III wieku p.n.e. O bogatej historii świadczą lokowanie
Krakowa na prawie magdeburskim w 1258 roku
w Koperni pod Pińczowem, przekład na język polski Pisma Świętego zwanego Biblią Brzeską, opracowanie pierwszej gramatyki polskiej. Zainteresowanie historyków wzbudzają czasy powstań narodowych i Republiki Pińczowskiej z okresu II woj-

Pińczów – panorama

P
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Anny – patronki Ponidzia przedstawiają pełną paletę stylów architektonicznych.
Światową sławą cieszą się czystej krwi araby ze stadniny w Michałowie, gips – białe złoto
Ponidzia, a także pińczak, kojarzący się z Santi
Guccim i… Pałacem Kultury i Nauki.
Ziemia Pińczowska to kraina obdarzona urodzajnymi glebami – rodzącymi złote łany zbóż, zielone pola mięty, zagony dorodnej kapusty… Rozciągająca się pośród meandrów Nidy z niezwykle urzekającą przyrodą objętą – niemal w całości – ochroną Natura 2000, by chronić piękno
i magię przed zapędami tych, którzy zapomnieli, że przyszli z…ogrodów.

Starostwo
Powiatowe
w Pińczowie
Chroberz – przystań na Nidzie
ny. Budowle sakralne Zagości, Kij, Młodzaw, Sancygniowa, Działoszyc, Chrobrza, Krzyżanowic, Probołowic z górującą nad Pińczowem kaplicą św.

ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów
tel. 41 357 60 01
fax: 41 357 60 07
starostwo@pinczow.pl
www.pinczow.pl
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POWIAT KAZIMIERSKI
owiat kazimierski leży na południowym
krańcu województwa świętokrzyskiego przy granicy z województwem małopolskim, na Płaskowyżu Proszowickim.
Z populacją 34 tys. mieszkańców jest najmniejszym
pod względem liczby ludności powiatem w województwie świętokrzyskim i jednym z najmniejszych
w kraju. W skład powiatu wchodzą dwie miasto-gminy: Kazimierza Wielka i Skalbmierz oraz trzy
gminy wiejskie: Bejsce, Czarnocin i Opatowiec. Bogatą historię tych terenów potwierdzają liczne wykopaliska w Jakuszowicach, Zagórzycach, Słonowicach i Gabułtowie, odkrywające osadnictwo
sprzed kilku tysięcy lat przed Chrystusem. Także
zabytki architektury sakralnej, jak kościoły romańskie
i gotyckie w Skalbmierzu, Czarnocinie i Bej-

P

Stradów – wczesnośredniowieczne
grodzisko z połowy X w.

Na okalających kazimierski zbiornik
wzgórzach powstanie uzdrowisko

jowym do kuracji pitnych, inhalacji oraz kąpieli
leczniczych.
Duże stężenie siarki oraz wysoka mineralizacja umożliwiają wykorzystanie kazimierskiego źródła w leczeniu schorzeń narządu ruchu, ortopedyczno-urazowych, reumatycznych oraz w chorobach skóry. Odkryte złoża wód dają więc możliwość
powstania uzdrowiska, co jest procesem długotrwałym, zależnym głównie od potencjalnych inwestorów prywatnych. Z tego względu powiat kazimierski postanowił – zanim wejdą inwestorzy
– rozbudować istniejący basen o dodatkową nieckę z leczniczą wodą termalną.
Odkrycie i zagospodarowanie wód
w połączeniu z budową ścieżki rowerowej
z Krakowa do Wiślicy oraz z bogatą bazą
sportowo-rekreacyjną (hala sportowa,
kryta pływalnia, zalew, zbiornik retencyjny o pow. 22 ha) stwarzają szansę na
wzrost potencjału ekonomicznego regionu i poprawę bytu mieszkańców dzięki turystyce prozdrowotnej. Z kolei wykorzystanie termicznych właściwości wód
do ogrzewania obiektów z zasilaniem
fotowoltaicznym sprawia, że nasz powiat
staje się coraz bardziej ekologiczny.
Bejsce – późnorenesansowy wystrój kaplicy Firlejów

scach, oraz szlak architektury drewnianej
z XVII i XVIII w. mówią wiele o historii i warte są odwiedzenia.
Zbudowane na podłożu skał mioceńskich pokrytych lessem, dominujące
w krajobrazie powiatu płaskowzgórza i wzniesienia osiągają wysokość 300 m.n.p.m.
W pogodne dni widać z nich leżące po słowackiej stronie, odległe o ponad 100 km Tatry Wysokie.
Wysoka bonitacja tutejszych gleb
– w 80 proc. I i II klasa – decyduje o rolniczym charakterze powiatu. Brak przemysłu sprawia, że nie
ma tu zanieczyszczeń, ale i niestety wpływa na odpływ ludzi – zwłaszcza młodych – do pobliskich
aglomeracji: krakowskiej i śląskiej oraz do krajów
Unii.
Zaszła więc potrzeba znalezienia rozwiązania
alternatywnego. Opierając się na wynikach badań
poszukiwawczych z lat 60. ubiegłego wieku powiat kazimierski zlecił w 2014 r. aktualizację tych

badań oraz wykonanie odwiertu eksploatacyjnego w Cudzynowicach. Na głębokości 670–750 metrów stwierdzono występowanie wód siarczkowych
i termalnych. Wydajność odwiertu jest imponująca – do 300 m³/h. Odwiert charakteryzuje się samowypływem przy ciśnieniu 6,5 bara i temperaturą ponad 29ºC, co daje możliwość wykorzystania wody w technice grzewczej oraz w balneologii. Z badań leczniczych właściwości wody wynika,
że może być wykorzystana w wodolecznictwie zdro-

Starostwo
Powiatowe
w Kazimierzy
Wielkiej
ul. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 35 02 300
powiat@kazimierzaw.pl
www.kazimierzaw.pl
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POWIAT KIELECKI

Muzeum Wsi Kieleckiej,
Park Etnograficzny w Tokarni
lat temu rozpoczęła się historia samorządności w Polsce, w tym powiatu kieleckiego. – Naszą małą ojczyznę stworzyło 19 gmin, leżących
w sercu województwa świętokrzyskiego. Przez te
20 lat udało nam się zbudować jej tożsamość i poprawić jakość życia jej mieszkańców – mówi Michał Godowski, starosta kielecki.
Powiat kielecki jest największy w granicach województwa świętokrzyskiego – ale też największy
w kraju. Zajmuje 2247 km kw. i obejmuje dziewiętnaście gmin. Liczy ponad 206 tys. mieszkańców. Ale nie tylko wielkość wyróżnia tę ziemię
– krainę Gór Świętokrzyskich – w panoramie Polski. Poprawa warunków i jakości funkcjonowania
służby zdrowia i oświaty, stanu technicznego
dróg, a także tworzenie korzystnych warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości to główne cele, jakie
postawiły przed sobą władze powiatu kieleckiego.
Do tego należy dodać dobrą współpracę między samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz śmiałe pozyskiwanie środków zewnętrznych z kraju i zagranicy.
– Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, zarówno w obszarze inwestycji, edukacji, opieki społecznej i zdrowotnej, jak również kultury. Nasza praca została dostrzeżona nie tylko przez mieszkańców powiatu, ale też poza jego granicami. Od 11
lat powiat kielecki jest zwycięzcą ogólnopolskiego rankingu Związku Powiatów Polskich na najlepszy
powiat powyżej 120 tys. mieszkańców – informuje
starosta Michał Godowski.
Zrównoważony rozwój powiatu kieleckiego
jest widoczny m.in. poprzez nowoczesne pawilony mieszkalne dla mieszkańców domów pomocy
społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach, poradnie spe-
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Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

Starosta kielecki Michał Godowski
cjalistyczne w powiatowych zakładach opieki
zdrowotnej czy też poprzez kilometry zmodernizowanych dróg i chodników. – Do naszych priorytetów niezmiennie należą: drogi, edukacja, zdrowie, opieka społeczna i efektywna współpraca
z gminami – dodaje starosta.
Dobrym przykładem współdziałania starostwa z gminami jest zawieranie porozumień w sprawie pomocy finansowej na realizację zadań na dro-

gach powiatowych. Zrealizowanych zostało kilkadziesiąt inwestycji, które poprawiły bezpieczeństwo
i jakość poruszania się po drogach w powiecie kieleckim.
– Razem z samorządami gminnymi tylko
w ubiegłym roku zrealizowaliśmy ponad 40 kilometrów inwestycji drogowych za ponad 17 mln zł.
Wkład finansowy gmin w te przedsięwzięcia wyniósł blisko 5 mln 400 tys. zł, zaś powiatu prawie
6 mln 300 tys. zł – wylicza Michał Godowski.
Powiat kielecki realizuje też wiele ciekawych
projektów dla osób niepełnosprawnych, które zapewniają im pełne i równoprawne uczestnictwo
w życiu społecznym. – Zależy nam, aby niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu mieli
poczucie, że są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej – mówi starosta.
Powiat kielecki to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a teraźniejszość splata się z przeszłością. Jego wizytówką jest Święty
Krzyż. To duchowa stolica regionu
i od wieków miejsce pielgrzymek.
U stóp Świętego Krzyża leży urokliwa wieś – Nowa Słupia, słynąca
z Dymarek Świętokrzyskich, podczas
których odbywają się pokazy wytopu żelaza starożytną metodą w piecach dymarskich.
Miejsc pięknych i niezwykłych
w powiecie kieleckim jest znacznie
więcej – warto choćby odwiedzić
ruiny zamków w Chęcinach, Podzamczu Piekoszowskim, Bodzentynie czy odrestaurowany Dwór Starostów Chęcińskich w Podzamczu. Odwiedzając Park Etnograficzny w Tokarni, można zasmakować życia na XIX-wiecznej
polskiej wsi. Natomiast w świat nowoczesnych technologii i odkryć przenosi nas Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu.
– Powiat kielecki jest dobrym przykładem realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich atutów i twórczo wykorzystującego swój potencjał. To dzięki zaangażowaniu władz
samorządowych, powiatowych i gminnych, jak również organizacji pozarządowych, przedsiębiorców
od 20 lat możliwe jest tworzenie wspólnego dobra oraz korzystnych warunków do życia – uważa
starosta kielecki.

Starostwo
Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
fax. 41 200 12 10
sekretariat@powiat.kielce.pl
www.powiat.kielce.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

Wacław Strażewicz
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
starosta giżycki

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

Powiaty Warmii i Mazur w okresie prawie 20 lat działalności stały się ważnym szczeblem w strukturze
samorządów terytorialnych. Dobrze wykorzystały ten czas na utworzenie od podstaw swoich struktur organizacyjnych, odnotowały wiele sukcesów inwestycyjnych w rozwoju infrastruktury publicznej, dzięki czemu
usługi świadczone mieszkańcom powiatów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych są na wysokim poziomie. Przy ocenie osiągnięć powiatów na Warmii i Mazurach należy wziąć pod uwagę to, że funkcjonują w jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce i Unii Europejskiej.
Dzięki warmińsko-mazurskim powiatom zostało wybudowanych i gruntownie wyremontowanych wiele
setek kilometrów dróg powiatowych, co znacznie poprawiło cały układ komunikacyjny w regionie, jak również podniosło atrakcyjność wielu miejsc do inwestowania. Powiaty wiele środków przeznaczyły na poprawę warunków leczenia i rozwój świadczonych usług w szpitalach powiatowych.
Wręcz rewolucyjne zmiany zaszły w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie gruntownej modernizacji budynków szkolnych, ich wyposażenia w sprzęt i nowoczesne środki dydaktyczne oraz budowy nowych
sal sportowych. Znacznie rozszerzono ofertę edukacyjną dla młodzieży i dorosłych.
W bardzo szybkim tempie domy pomocy społecznej i domy dziecka osiągnęły wymagane standardy, zorganizowano wiele nowych warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy. Powstało kilka nowych zakładów aktywności społecznej. Wiele powiatów inicjowało tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.
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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

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POWIAT GOŁDAPSKI

Tężnie w Gołdapi

Fot. M. Słapik

est jednym z najpiękniejszych zakątków
północno-wschodniej Polski. Dzięki niepowtarzalnym walorom klimatycznym, najczystszemu powietrzu w Polsce oraz zasobom borowinowym uzdrowisko Gołdap jest idealnym miejscem dla kuracjuszy oraz turystów ceniących sobie zdrowie i wypoczynek. Tężnie w Gołdapi są czwartymi w Polsce tężniami solankowymi. W parku zdrojowym w dzielnicy uzdrowiskowej znajdziemy również pijalnię wód mineralnych
i leczniczych, minitężnie oraz grotę solną. Dużą popularnością cieszy się także gołdapska „Piękna
Góra”, która jest nie tylko jednym z atrakcyjniejszych na Mazurach punktów widokowych, ale
przede wszystkim stanowi prężnie rozwijające się
centrum sportu i rekreacji z wyciągami orczykowymi
i krzesełkowymi oraz świetnie przygotowanymi trasami narciarskimi.
Jednym z najciekawszych zabytków powiatu
jest wieża ciśnień. Z kolei najbardziej intrygującą
atrakcją turystyczną jest Piramida w Rapie. Wielu
twierdzi, że właściciele interesowali się magią wiecznego „życia po życiu”, dlatego wznieśli grobowiec,
wzorując się na piramidach egipskich. Odwiedzając
powiat gołdapski, koniecznie trzeba zobaczyć zabytkowe mosty w Stańczykach, Botkunach i Kiepojciach.
Ostatnie lata to dla powiatu gołdapskiego czas
intensywnego rozwoju. Praca zarządu oraz radnych
powiatu pozwoliła urzeczywistnić wiele przedsię-

J

Mosty w Stańczykach

Fot. Archiwum Starostwa
Powiatowego w Gołdapi

wzięć, czego efektem stała się poprawa infrastruktury
drogowej i bezpieczeństwa, a także doposażenie
bazy dydaktycznej szkół. Dzięki temu wzrósł poziom
satysfakcji mieszkańców i turystów.
Zdobywanie środków zewnętrznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – jest jednym
z priorytetów powiatu gołdapskiego. Nie sposób nie
wspomnieć tu o pozyskanych 13 mln zł, przeznaczonych na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (niwelujących
tym samym jego ponad jedenastomilionowy dług)
czy 7,5 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej
i oświaty. Jedną z największych zrealizowanych
w powiecie inwestycji (12 mln zł) jest nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Nowym budynkiem cieszy się się również Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi (2,4 mln zł).
Środki na powyższe inwestycje pochodziły z budżetu państwa.
Powiat gołdapski jest stale aktywny nie tylko
w regionie, ale także na poziomie krajowym i mię-

Piękna Góra w Gołdapi

Fot. M. Słapik

dzynarodowym. Umowy powiatu gołdapskiego
o współpracy partnerskiej z samorządami: rejonu
Sychów, miasta Lwowa, powiatu Stade, okręgu
miejskiego Gusiew, z litewskim samorządem Kazlų Rūda oraz gminą Gori stanowią jasny dowód na
otwartość gołdapskiego samorządu powiatowego.
Całokształt działań został doceniony przez Związek Powiatów Polskich, organizatora Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów, w którym to powiat gołdapski od kilku lat zajmuje miejsce w ścisłej czołówce.

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

107

20 LAT POLSKI POWIATOWEJ – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POWIAT LIDZBARSKI

Termy Warmińskie
pozycji liczne udogodnienia i atrakowiat lidzbarski z siedzibą
cje na szlaku kajakowym po rzece Ływ Lidzbarku Warmińskim liczy
nie.
42 tys. mieszkańców. ZajNa szczególną uwagę zasługumuje 924 km2 w północno-wschodniej części województwa warje flagowa inwestycja powiatu lidzmińsko-mazurskiego. W jego skład
barskiego – Termy Warmińskie. To
wchodzi 5 gmin: miejska – Lidzbark
nowoczesny, wielofunkcyjny komWarmiński, miejsko-wiejska – Orne- Budynek Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
pleks, oferujący całoroczne usługi
ta i 3 wiejskie – Lubomino, Lidzbark
sportowo-rekreacyjne z wykorzystaWarmiński i Kiwity.
Powiat lidzbarski realizuje współpracę z part- niem wód termalnych. Znakomicie wkomponowany
Kierunki działań inwestycyjnych powiatu były nerami zagranicznymi: z Federacją Rosyjską, Re- w otoczenie obiekt wzbogaca potencjał lokalnej tui są różnorodne. Duże znaczenie mają szeroko ro- publiką Białorusi, Ukrainą oraz Niemcami. Wymiana rystyki rekreacyjnej, konferencyjnej, zdrowotnej. Stazumiane partnerstwa z samorządami gminnymi, or- młodzieży szkolnej, spotkania włodarzy, obu- nowi „produkt” zdolny do zaspokojenia wielu poganizacjami społecznymi oraz przedstawicielami stronna pomoc i wsparcie oraz wymiana do- trzeb i skierowany do szerokiej grupy odbiorców.
lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie samo- świadczeń to klucz do sukcesu.
Termy Warmińskie są miejscem do spędzania wolrządu województwa.
W powiecie lidzbarskim odbywają się liczne nego czasu o każdej porze roku.
Wśród zrealizowanych inwestycji ostatnich lat wydarzenia kulturalne, sportowe czy gospodarcze
– Minione dwudziestolecie było czasem wysą budowa Term Warmińskich, termomoderniza- takie jak: Dni Dziedzictwa Warmii, Biesiady Humoru tężonej pracy, która zaowocowała konkretnymi efekcja obiektów oświatowych oraz obiektów użytecz- i Satyry czy Kryształowa Nuta. Perłą powiatu jest tami. Zapraszam do odwiedzenia powiatu lidzbarności publicznej, modernizacja i doposażenie w no- Zamek Biskupów Warmińskich z XIV wieku. Do cen- skiego, miejsca niezwykłego, którego bogatą hiwoczesny sprzęt szpitala powiatowego w Lidzbar- niejszych zabytków Lidzbarka Warmińskiego należą: storię poświadczają liczne zabytki. Jest to idealku Warmińskim, budowa przystani kajakowych na Pałacyk Letni (Oranżeria Kultury), położony na te- na przestrzeń zarówno dla tych, którzy chcą odrzece Łyna, gruntowne remonty większości dróg po- renie ogrodów biskupich, dawne fortyfikacje pro- począć w ciszy i blisko natury, jak i tych, którzy luwiatowych, mostów, budowa rond wraz z infra- wadzące do Wysokiej Bramy czy też liczne kościoły bią aktywny wypoczynek – zachęca Jan Harhaj, stastrukturą towarzyszącą.
i cerkiew.
rosta lidzbarski.
Starosta lidzbarski nie boi się nowych wyzwań
Na obszarze gmin wchodzących w skład poi z pasją prowadzi powiat w kierunku rozwoju, cze- wiatu znajdują się rezerwat przyrody Mokradła
go wynikiem są zwycięstwa w ogólnopolskich ran- Żegockie oraz zabytkowe kościoły w stylu gotycStarostwo
kingach i konkursach (wszystkie wyróżnienia w ka- kim i barokowym, w tym Sanktuarium Maryjne
Powiatowe
tegorii powiaty): II miejsce w rankingu podsumo- w Stoczku Klasztornym.
w Lidzbarku Warmińskim
wującym wydatki samorządów ze środków unijnych
Rowerzyści i amatorzy pieszych wędrówek
ul. Wyszyńskiego 37
w latach 2004–2014 (2015 r.), I miejsce w ran- mogą skorzystać z tras biegnących dawnym toro11-100 Lidzbark Warmiński
kingu podsumowującym wydatki inwestycyjne wiskiem z Lidzbarka Warmińskiego do Ornety. Wartel. 89 767 79 00
samorządów w latach 2013–2015 (2016 r.), II miej- to odnotować, że powiat lidzbarski jest jednym
fax. 089 767 79 03
sce w rankingu czasopisma „Wspólnota” podsu- z 12 Królestw Rowerowych szlaku Green Velo, biesekretariat@powiatlidzbarski.pl
mowującym wydatki inwestycyjne samorządów gnącego przez wschodnie województwo kraju. Nawww. powiatlidzbarski.pl
w latach 2014–2016 (2017 r.)
tomiast wielbiciele sportów wodnych mają do dys-
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POWIAT MRĄGOWSKI
storia powiatu mrągowskiego
w wyniku przemian historycznych jest bardzo złożona. Na
przełomie czerwca i lipca 2018
roku uroczyście obchodzono
jubileusz 200-lecia powiatu
mrągowskiego.
Siedzibą władz samorządowych powiatu było i jest
miasto Mrągowo, położone
w ciągu dróg krajowych nr 16,

Jezioro Czos
ołożony jest w północno-wchodniej Polsce, w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Przez licznie odwiedzających gości uznawany za najpiękniejszy region Mazur. W jego skład wchodzą: miasto Mrągowo, gmina i miasto Mikołajki, gmina Mrągowo, gmina Piecki, gmina Sorkwity.
W lipcu 1818 roku zarządzono nowy podział
administracyjny rejencji gąbińskiej na 16 powiatów. Wtedy powstał powiat mrągowski, na czele którego stał starosta pochodzący z mianowania. Hi-
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59 i 57, w odległości około 50 km od Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Drugim co do wielkości
miastem są Mikołajki – żeglarska stolica Polski.
Część powierzchni powiatu mrągowskiego zajmuje
Puszcza Piska, która stanowi największy zwarty kompleks leśny województwa warmińsko-mazurskiego. Lasy, rzeki, jeziora, zabytki, miejsca historyczne
i izby pamięci oraz rezerwaty przyrody przyciągają rzesze gości chcących poznać ten wyjątkowy region Polski.
Starostwo Powiatowe w Mrągowie podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz edukację z zakresu ekologii. Władze powiatu mrągowskiego rozwijają również współpracę regionalną i międzynarodową.

Starostwo
Powiatowe
w Mrągowie

„Andrzejówka”

ul. Królewiecka 60 A
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 01 50
fax. 89 741 72 75
starostwo@powiat.mragowo.pl
www.powiat.mragowo.pl
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POWIAT NOWOMIEJSKI

Panorama Nowego Miasta
Lubawskiego

owiat nowomiejski położony
jest w południowo-zachodniej
części województwa warmińsko-mazurskiego. W skład powiatu wchodzą gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie oraz cztery gminy wiejskie:
Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe
Miasto Lubawskie. Graniczy z powiatem
iławskim, działdowskim, brodnickim
i grudziądzkim. Powiat zamieszkuje ponad 44 tys. mieszkańców w 101 miejscowościach.
Kościół pw. św. Marcina w Boleszynie
Powiat leży na styku historycznych
ziem: sasińskiej, pomezańskiej, chełmińskiej, lubawskiej i michałowskiej. Ze względu stolarki budowlanej oraz tartaczny. Największe firna bogatą przeszłość historyczną na jego obsza- my tej branży to Szynaka Meble, ORiSTO, Jaworrze znajduje się wiele obiektów zabytkowych: sa- Parkiet oraz DOORSY. Kolejną wyróżniającą się gakralne, m. in. Bazylika św. Tomasza Apostoła w No- łęzią lokalnej gospodarki jest przemysł metalowy
wym Mieście Lubawskim z XIII–XV wieku oraz ze- oraz związany z przetwarzaniem materiałów z twospoły dworskie, m.in. w Kurzętniku, Bratianie, Bie- rzyw sztucznych, reprezentowany przez firmę
licach, Czachówkach i Łąkorku. Z architektury za- Expom, Lüttgens Polska.
chowały się XIV-wieczne ruiny gotyckiego zamku
Teren powiatu charakteryzuje się dużym zróżkapituły chełmińskiej w Kurzętniku, pozostałości nicowaniem rzeźby terenu: pagórkami, jeziorami,
kościoła i klasztoru reformatów w Łąkach Bratiań- rzekami i lasami. W granicach administracyjnych
skich oraz bram i murów obronnych w Nowym Mie- częściowo znajdują się dwa parki krajobrazowe:
ście Lubawskim. Przez teren powiatu przebiega Szlak Brodnicki, Welski, a także obszary chronionego kraTurystyczny Pętli Grunwaldzkiej, łączący najważ- jobrazu i liczne rezerwaty przyrody. Przez powiat
niejsze punkty na trasie związane z jedną z naj- przepływa rzeka Drwęca, najdłuższy i największy
większych bitew, która odbyła się 15 lipca 1410 r. prawy dopływ Wisły w północnej Polsce.
Gospodarka powiatu nowomiejskiego zdomiCzyste środowisko i dziewicza przyroda były
nowana jest przez rolnictwo oraz przemysł. Prze- zachętą do tworzenia licznych gospodarstw agroważa przemysł drzewny, głównie meblarski i wy- turystycznych. Turyści mogą korzystać z wędkorobów stolarskich, w tym galanterii drzewnej, wania, żeglowania, kajakarstwa, jazdy konnej, wę-
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drówek pieszych, jazdy rowerowej
oraz skosztować lokalnych przysmaków regionalnych. W sezonie
działają ośrodki wypoczynkowe
w Rynku nad jeziorem Kiełpińskim,
nad jeziorem Wielkie Partęczyny
i w Ostaszewie nad jeziorem Hartowieckim. Latem organizowane są
plenerowe imprezy kulturalne. Do najważniejszych z nich należą: Dni Nowego Miasta Lubawskiego, Dni Kurzętnika, Święto Gęsi w Biskupcu, Powiatowe Święto Plonów, Jarmark
Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz liczne koncerty, festyny
i pikniki organizowane przez gminy.
Unikatowe walory przyrodnicze sprawiają, że wypoczynek oferowany w powiecie nowomiejskim może zamienić się w prawdziwą
przygodę, a to za sprawą największego w północnej Polsce ośrodka sportów zimowych Kurza Góra
w Kurzętniku. Obiekt to raj dla zwolenników białego
szaleństwa. Wyposażony jest w dwie trasy zjazdowe
dla narciarzy i snowboardzistów, lodowisko oraz zimowy park rozrywki dla dzieci.

Starostwo Powiatowe
w Nowym Mieście
Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 472 42 20
fax. 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
www.powiat-nowomiejski.pl
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POWIAT OLSZTYŃSKI
owiat olsztyński, jako serce Warmii i Mazur, znany jest przede wszystkim z walorów naturalnych – lasów pełnych dzikiej zwierzyny, rezerwatów, czystych jezior i rzek.
To doskonałe miejsce dla tych, którzy uciekają
od tłoku i zgiełku wielkich miast. Tu mogą podziwiać naturę, skosztować regionalnej kuchni i zwiedzić pełne zabytków miasteczka oraz urokliwe wsie.
Niektóre z nich pamiętają czasy najsłynniejszego
mieszkańca Warmii, Mikołaja Kopernika, który na
Warmii spędził 40 lat.
Podróżując przez powiat, nie sposób nie zauważyć przydrożnych kapliczek. Nigdzie indziej nie
wzniesiono ich aż tylu. Niektóre pochodzą nawet
z XVII wieku, a ich lokalizacja nie była przypadko-

P

wa – miały odstraszać „duchy” i „demony” dawnych bóstw pogańskich. Kapliczki powstawały jako
wota intencyjne lub dziękczynne. Były swoistym manifestem religijności katolickiego ludu warmińskiego, wyróżniając go od zamieszkujących po sąsiedzku mazurskich ewangelików.
Powiat olsztyński tworzy 12 gmin: Barczewo,
Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda i Świątki. Każda z nich jest różnorodna i bogata w przyrodę, kulturę, a nade wszystko w ciekawych ludzi, którzy pozostali na ziemi swoich ojców lub przyjechali z innych zakątków, wybierając
Warmię i Mazury jako swoje miejsce na Ziemi.
Zapraszamy do odwiedzenia powiatu olsztyńskiego – rejonu, który tętni życiem i w którym
po prostu warto być!

Starostwo
Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 527 21 30
fax. 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
www.powiat-olsztynski.pl
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POWIAT PISKI
owiat piski to malownicze, zalesione,
przecięte licznymi jeziorami i rzeczkami
tereny położone w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na jego terenie zlokalizowane są
gminy: Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida.
Lokalizacja powiatu na skraju trzech krain geograficznych – Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Wysoczyzny Kolneńskiej i Pojezierza
Ełckiego – czyni ten obszar wyjątkowym i niepowtarzalnym miejscem.
Bogactwa przyrodnicze, antropologiczne, liczne obiekty historyczne i ciekawe dzieje tych terenów wraz z bogatą infrastrukturą turystyczną oraz
rozbudowanym zapleczem hotelarskim oraz noclegowym sprawiają, że ten rejon Polski jest doskonałym, całorocznym miejscem wypoczynku. Powiat piski oferuje szerokie spektrum możliwości
w zakresie uprawiania turystyki rowerowej, spływów
kajakowych takimi szlakami jak rzeka Krutyń i rzeka Pisa, żeglarstwo oraz liczne możliwości uprawiania turystyki pieszej. W sezonie zimowym istnieje możliwość skorzystania z licznych tras narciarskich, sprawdzenia swoich sił na bojerach,
w łyżwiarstwie czy w wędkarstwie podlodowym.
Obok atrakcji turystycznych oraz licznych śladów
historii Ziemi Piskiej przebywający na terenie powiatu mają do dyspozycji także bogatą ofertę kulturalną, ze sztandarowymi wydarzeniami, które mają
miejsce w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu oraz Muzeum Michała Kajki
w Ogródku.
– Minione 20 lat funkcjonowania samorządu
powiatu postrzegam jako dobrze wykorzystany czas
– mówi Andrzej Nowicki, starosta piski V kadencji, związany z samorządem powiatowym od
pierwszych wyborów w 1998 r. – Przez 20 lat ciężkiej i konsekwentnej pracy doszło do zmian w wielu dziedzinach lokalnego życia, a były to m.in. polepszenie infrastruktury drogowej, skuteczna batalia o utrzymanie linii kolejowej łączącej Pisz z Olsztynem oraz Ełkiem, sukcesywna poprawa stanu
szkolnictwa powiatowego, bezpieczeństwa i wielu niezbędnych do funkcjonowania dziedzin.
Przeobrażenia zachodzące w powiecie piskim
doszły do skutku dzięki zabiegom o pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej. W ten sposób zrealizowano między innymi budowę Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu wraz
z niezbędną infrastrukturą, dokonano termomodernizacji części budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu oraz trzech obiektów szkolnych
i wybudowano ekologiczną kotłownię. Ponadto
współfinansowanie unijne doprowadziło do budowy
nowoczesnego obiektu lekkoatletycznego, wsparło liczne inwestycje drogowe oraz w ramach kolejnych projektów doposażyło służbę zdrowia.
– Działania władz powiatowych nie sprowadzają
się wyłącznie do inwestycji infrastrukturalnych
– dodaje Andrzej Nowicki, starosta piski. – Dzię-
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Zabytkowy ratusz w centrum Pisza

Zabytkowa wieża ciśnień w Piszu
ki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy oraz podległymi jednostkami dążymy do tworzenia programów skierowanych do konkretnych
grup odbiorców, młodzieży, osób pracujących czy
seniorów. Dobrym przykładem jest zainaugurowany
w bieżącym roku program „Piska Karta Seniora
60 plus”.
– Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników przyrody, dobrego wypoczynku, ciszy i przepięknych widoków do odwiedzania powiatu piskiego. Wiem, że nasze działania pozwoliły zachować wiele walorów przyrodniczych przy jednoczesnym usprawnieniu niezbędnej infrastruktury.
Powiat piski jest miejscem wartym odwiedzenia oraz

pozostania na dłużej. Jest to miejsce, w którym
można żyć i pracować z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

Starostwo
Powiatowe
w Piszu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. 87 425 47 00
fax: 87 425 49 01
sekretariat@powiat.pisz.pl
www.powiat.pisz.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 (wielkopolskie)
powiat turecki
powiat wągrowiecki
powiat wolsztyński
powiat wrzesiński
powiat złotowski

Lech Janicki
przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Wielkopolskiego,
starosta ostrzeszowski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Kalisz
Konin
Leszno
Poznań

Na przestrzeni ostatnich 20 lat samorządy powiatowe były realizatorem i uczestnikiem przeobrażeń,
jakie dokonały się w Wielkopolsce. W istotny sposób zmieniły się w tym czasie wizerunek instytucji oświatowych, standard opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wygląd, wyposażenie i funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia, a także jakość lokalnej infrastruktury komunikacyjnej dla pojazdów oraz
pieszych. Stało się to również dzięki umiejętnej współpracy wszystkich trzech szczebli samorządu – gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.
Przez ten okres wielkopolskie powiaty starały się sprostać coraz wyższym wymaganiom stawianym
im przez organy państwa, a przede wszystkim przez obywateli. Nie było i nie jest to łatwe z racji ustawowych ograniczeń finansowych, jakie stworzono dla tego szczebla samorządu. Powiaty od lat zabiegają
o modyfikację zapisów dotyczących należnego powiatom procentu podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych, a także stworzenie mechanizmów finansowania budowy i remontów dróg lokalnych. Brak
zmian w tych obszarach stanowi istotną barierę dla dynamicznego rozwoju powiatów. Co więcej, stanowi przeszkodę dla zaawansowanej integracji społeczności gmin wchodzących w skład tego szczebla samorządu.
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POWIAT
CHODZIESKI

POWIAT
GOSTYŃSKI

POWIAT
KALISKI

POWIAT
KONIŃSKI

POWIAT
LESZCZYŃSKI

POWIAT
OBORNICKI

POWIAT
PILSKI

POWIAT
RAWICKI
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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.powiatpleszewski.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
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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.powiatsredzki.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 KALISKI

Budynek Starostwa Powiatowego w Kaliszu

Kościół pw. Narodzenia NMP w Blizanowie
ieści się w południowo-wschodniej
części województwa wielkopolskiego
w aglomeracji kalisko-ostrowskiej.
Zajmuje powierzchnię 1160 km2 i postrzegany jest jako obszar o ogromnym potencjale ogrodniczym, sadowniczym i rolniczym.
Powiat kaliski jest godny uwagi każdego turysty.
Przez jego granice przepływa 53-kilometrowy odcinek rzeki Prosny, której zakątki chętnie poznają
uczestnicy spływów kajakowych. Turystów przyciągają również urokliwie położone zbiorniki wodne w Murowańcu, Brzezinach i Szałem. Powiat kaliski to cudowne zabytki i ogromne bogactwo hi-

M

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

storyczne, skryte w szesnastu unikalnych kościołach należących do Szlaku Kościołów Drewnianych
Ziemi Kaliskiej. To właśnie na terenie naszego powiatu mieści się jedyne w Europie Muzeum Historii
Przemysłu, a także Muzeum Marii Dąbrowskiej
w Russowie, urządzone w dworku będącym miejscem urodzenia pisarki.
Na odwiedzających powiat kaliski czeka również bogactwo fauny i flory rezerwatów przyrody
„Olbina” i „Brzeziny” oraz szlaku Natura 2000.
A odkrywanie tajemnic ma niepowtarzalny smak,
szczególnie gdy podążamy tropem restauracji tworzących Szlak Kulinarny „Kaliskie Smaki”. Zapraszamy w podróż po malowniczych ziemiach powiatu kaliskiego!

Starostwo
Powiatowe
w Kaliszu
Plac Świętego Józefa 5
62-800 Kalisz
tel: 62 501 42 00
fax: 62 757 26 22
powiat@powiat.kalisz.pl
www.powiat.kalisz.pl
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POWIAT KOLSKI

Droga powiatowa nr 3465P (ul. Opałki) oraz droga powiatowa nr 3446P (ul. Blizna) wraz z rondem
bejmuje obszar o powierzchni 1011 km2,
położony w centrum kraju, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Należy do niego 11 gmin: gmina miejska Koło, trzy gminy miejsko-wiejskie (Dąbie, Kłodawa, Przedecz) oraz 7 gmin wiejskich (Babiak,
Chodów, Grzegorzew, Kościelec, Koło, Osiek
Mały, Olszówka). Przez powiat kolski przebiegają
główne szlaki komunikacyjne: linia kolejowa Poznań–Warszawa oraz Chorzów Batory–Tczew łącząca
Śląsk z Pomorzem. Na terenie powiatu znajdują się
dwa węzły autostrady A2: Koło i Dąbie oraz droga
krajowa nr 92 Poznań–Warszawa. Powiat zamieszkiwany jest przez blisko 88000 mieszkańców.
Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się
w Kole.
Od początku istnienia powiatu kolskiego zarząd wraz z Radą Powiatu kładą duży nacisk na rozwój i realizację zadań w obszarach: drogi powiatowe, oświata, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie bezrobociu.
Do najważniejszych prac w zakresie infrastruktury transportowej należy zaliczyć odbudowę dwóch
mostów na rzece Warcie w Kole, przebudowę ulicy Bogumiła w Kole wraz z budową ronda, przebudowę mostu na rzece Ner w Chełmnie, przebudowę mostu na rzece Rgilewce w Grzegorzewie, gruntowną przebudowę ulicy Blizna i ks. Serafina Opałki w Kole, przebudowę drogi Kłodawa–
Przedecz–Rybno. Na wiele z nich uzyskano znaczące środki finansowe pochodzące z zewnętrznych projektów i programów.
Ważnymi przedsięwzięciami były budowy
szkolnych obiektów sportowych, takich jak boiska

O
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wielofunkcyjne Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole oraz przy
Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu, sale gimnastyczne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, remonty i termomodernizacja budynków szkół oraz
wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
co pozwoliło z roku na rok poszerzać ofertę placówek. Od 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Kole realizowany jest projekt, który ma na
celu wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt
i technologie do kształcenia zawodowego. Koszt
dofinansowania z funduszy europejskich to około
3,5 miliona złotych.
Nakłady finansowe powiatu wspierają także
działalność jednostek dbających o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców. Na przestrzeni lat
kolski szpital wzbogacono o nowy specjalistyczny sprzęt medyczny, dokonano wymiany pokrycia
dachowego oraz termomodernizacji obiektów
szpitalnych wraz z systemem grzewczym, wyremontowano oddział dziecięcy, położniczo-ginekologiczny i wewnętrzny. Rozpoczęto rozbudowę
placówki o nowy blok operacyjny, planowane są
remonty kolejnych oddziałów.

Dzięki dotacjom na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz Komendy Powiatowej Policji w Kole udało się zakupić nowoczesne pojazdy oraz sprzęt, który pomaga funkcjonariuszom w codziennej pracy.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy zanotował największy w historii spadek bezrobocia.
Dzięki wdrożeniu i realizacji wielu projektów z wyniku 12,8 proc. w 2015 roku udało się uzyskać
4,9 proc. w maju 2018 roku.
Powiat Kolski – jako organizator lub współorganizator – oferuje mieszkańcom powiatu wiele wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-sportowych. Należą do nich m.in.: Wielkopolskie Święto Mleka
i Powiatu Kolskiego, Dożynki Powiatowo-Gminne,
Powiatowe Zawody Strzeleckie i Wędkarskie o Puchar Starosty Kolskiego, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowe Spotkanie z Folklorem,
Powiatowe Obchody Dnia Ziemi i Lasu, Dzień Ogórka w Karszewie, gm. Dąbie, Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze, Kolski Piknik Jeździecki
oraz wiele innych, które odbywają się przy współudziale organizacji pozarządowych.

Starostwo
Powiatowe
w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło
tel. 63 261 78 36
fax: 63 272 58 25
starostwo@starostwokolskie.pl
www.starostwokolskie.pl
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POWIAT SZAMOTULSKI

Nowoczesna infrastruktura sportowa przy powiatowym
Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach
owiat szamotulski jest usytuowany na
północny zachód od stolicy województwa
wielkopolskiego – Poznania. Na jego terenie funkcjonuje osiem gmin. Pierwsze
wzmianki o osadach na terenie powiatu sięgają
XII w., jednak ślady aktywności osadniczej człowieka
w tym rejonie datuje się na tysiące lat przed naszą erą.
W skali województwa powiat szamotulski zajmuje dziewiąte miejsce pod względem powierzchni
(1119,6 km²) i liczy ponad 90 tys. mieszkańców.
W strukturze gospodarczej powiatu dominuje gospodarka rolno-przemysłowa. Sprzyja temu
bogata baza surowcowa zlokalizowana w gminach
oraz wysoka kultura upraw i hodowli. Na terenie powiatu funkcjonuje wiele firm znanych i cenionych
w całym kraju oraz na arenie międzynarodowej.
Powiat szamotulski odznacza się licznymi
walorami turystyczno-krajobrazowymi. Znajdziemy
tutaj piękne lasy, zamieszkałe przez liczne gatunki zwierząt, jeziora i rzeki oraz rezerwaty przyrody.
Region cenią sobie miłośnicy turystyki pieszej, ro-

P

werowej i konnej ze względu na dużą liczbę malowniczych szlaków turystycznych.
Prowadzeniu zdrowego i aktywnego trybu życia sprzyja rozbudowana baza sportowa powiatu:
hale sportowe, obiekty lekkoatletyczne, korty tenisowe, kręgielnia czy Centrum Sportu Szamotuły (m.in. pływalnia i stadion). We Wronkach oraz
w Pniewach zlokalizowane są ponadto nowoczesne stadiony piłkarskie.
Na terenie powiatu działają liczne związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, oddział PTTK oraz
ogniwa Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Wędkarskiego. Wieloletnią tradycją
szczycą się także Kurkowe Bractwa Strzeleckie.
Powiat szamotulski to wspaniałe zabytki i pamiątki historii. Na szczególną uwagę zasługuje Muzeum – Zamek Górków, w którym podziwiać można bogato wyposażone komnaty oraz różnorodne
zbiory, m.in. stałe ekspozycje: regionalną, etnograficzną oraz największą w zachodniej Polsce kolekcję ikon. Muzeum zbiera też dzieła współczesnego malarstwa polskiego na desce, w tym ob-

Baszta Halszki w Szamotułach
razy Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Jarosława Modzelewskiego i Leona Tarasiewicza.
Najlepiej zachowanym obiektem kompleksu
muzealnego jest późnogotycka wieża, zwana basztą Halszki. Zgodnie z legendą, przez 14 lat mieszkała w niej księżniczka Halszka Ostrogska – żona
Łukasza III Górki. Obecnie w baszcie prezentowana jest ekspozycja przedstawiająca dzieje miasta
i najbliższej okolicy. Na cele muzealne zaadaptowano również XVIII-wieczną oficynę i XIX-wieczny
spichlerz.
Poza szamotulskim muzeum na uwagę zasługują: Muzeum Regionalne we Wronkach z izbą
pamiątek, umiejscowione w XIX-wiecznym szachulcowym spichlerzu, a także Muzeum Regionalne
w Grzebienisku.
W powiecie szamotulskim zlokalizowanych jest
wiele zabytkowych obiektów sakralnych, m.in.
Bazylika pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach, zespół pofranciszkański z kościołem parafialnym pw. św. Krzyża czy drewniany kościół w Słopanowie. Warto odwiedzić też liczne zespoły pałacowe.
Malownicze usytuowanie powiatu szamotulskiego oraz mnogość zabytków i miejsc związanych
z jego bogatą historią powodują, że region ten jest
dumą jego mieszkańców oraz przedmiotem zainteresowania wielu turystów.

Starostwo
Powiatowe
w Szamotułach

Przebudowane ulice Felińskiego i Kolarska 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 WĄGROWIECKI

Klasztor pocysterski w Wągrowcu
owiat wągrowiecki jest regionem o wyjątkowo urokliwym krajobrazie. Nie brakuje
tu miejsc atrakcyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Jest jednym
z 35 powiatów województwa wielkopolskiego.
Leży w północno-wschodniej jego części. Zajmuje
powierzchnię 1040,8 km2 i znajduje się w większości w historycznym i etnograﬁcznym regionie
Pałuk, na przecięciu Szlaku Piastowskiego ze
Szlakiem Cysterskim. Zamieszkuje go niespełna
70 tysięcy mieszkańców w gminach: Wągrowiec,
Skoki, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno
i w mieście Wągrowcu.
Odwiedzając wągrowiecką ziemię, można zapoznać się z bogatą historią tego regionu, ściśle
związaną z cystersami, którzy wywarli duży wpływ
na jego rozwój. Początki Wągrowca związane są
z ekspansją terytorialną cystersów sprowadzonych
ok. 1142 roku do Łekna, leżącego nieopodal Wągrowca. W roku 1319 opat Gotszalk kupuje od Sędziwoja z Zarembów obszar ziemi w rozlewiskach
Warty i Nielby. Na tym obszarze zaczynają pojawiać się budowle cystersów. Rozbudowująca się
osada Wągrowiec już w roku 1381 posiada młyn,
tamę i kościół parafialny. Wówczas także po raz
pierwszy pojawiają się wzmianki o Wągrowcu
jako mieście.
Powiat wągrowiecki posiada wiele ciekawych
atrakcji historycznych. Warto zobaczyć m.in.: kościół i klasztor pocysterski w Wągrowcu, kościół
farny pw. św. Jakuba w Wągrowcu z drugiej połowy XVI wieku, pochodzący z połowy XIX wieku grobowiec rotmistrza Franciszka Łakińskiego w kształcie 11,5-metrowej piramidy w Łaziskach, kościół
drewniany pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
z ostatniej ćwierci XIV wieku, kościół pw. św. Katarzyny i bł. Matki Karłowskiej w Smogulcu wy-

P
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budowany w 1619 roku wraz ze złotą kaplicą Hutten-Czapskich z lat
1876–1879, zamek kasztelański
w Gołańczy z drugiej połowy XIV wieku, kamień św. Wojciecha w Budziejewku.
Atutami powiatu wągrowieckiego są przyjazne środowisko, pięk-

Piramida rotmistrza Łakińskiego,
gm. Wągrowiec

Zamek kasztelański w Gołańczy

no przyrody i malownicze krajobrazy. Miłośników
natury zachwyci rezerwat leśny „Dębina”. Tworzą
go blisko 270-letnie dęby, a wśród nich uznany za
pomnik przyrody dąb im. Wojciecha Korfantego.
Występująca w powiecie wągrowieckim bardzo duża
liczba jezior stwarza wymarzone warunki do wypoczynku, wędkowania i uprawiania sportów wodnych. Większość jezior powiatu położona jest wśród
lasów, w pięknej okolicy, co sprawia, że ścieżki piesze i dobrze oznakowane szlaki rowerowe są bardzo chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców powiatu, jak również przez turystów.
Przez powiat wągrowiecki przepływają cztery
rzeki: Wełna, Nielba, Struga Gołaniecka i Mała Wełna. W centrum Wągrowca podziwiać można uni-

kalne zjawisko hydrologiczne – skrzyżowanie rzek
Wełny i Nielby. Drogi wodne krzyżują się pod kątem prostym, a ich wartki nurt sprawia, że wody tylko w niewielkim stopniu mieszają się ze sobą.
Wągrowiec jest miejscem, gdzie urodził się ks.
Jakub Wujek, jezuita, teolog, autor pierwszego i najbardziej znanego przekładu Biblii na język polski.
Ze stolicy powiatu pochodzi także Adam z Wągrowca, cysters, organista w kościołach w Wągrowcu i Lądzie, znakomity kompozytor muzyki organowej. Tutaj też swoją młodość spędził wybitny pisarz Młodej Polski, Stanisław Przybyszewski.

Starostwo
Powiatowe
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 05 00
fax. 67 262 78 88
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.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

20 lat samorządów powiatowych i wojewódzkich to bezspornie czas, który został bardzo dobrze wykorzystany do ustabilizowania Polski samorządowej, obywatelskiej, do odbudowania więzi w naszych małych ojczyznach. Mimo wszystko niejednokrotnie rodzi się pytanie: czy aby na pewno? Oczywiście każdy
może sobie odpowiedzieć sam, ale mimo ważnych zmian, ograniczenia kompetencji, problemów finansowych w zakresie dochodów własnych samorządów powiatowych – bo w nich działam od samego początku powstania powiatów – sądzę, że dzięki samorządom lokalnym możemy mówić o skoku cywilizacyjnym
naszego kraju.
Pomimo narzekań samorządy powiatowe potrafiły wykorzystać możliwość realizacji wielu przedsięwzięć
inwestycyjnych w oparciu o środki unijne i programy rządowe. Nie można zapomnieć o nakładach na szeroko rozumianą politykę społeczną, o wydatkach na rzecz osób niepełnosprawnych, realizacji wielu zadań
proponowanych przez organizacje pozarządowe, wspieraniu przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej
czy rozwoju infrastruktury edukacyjnej z podnoszeniem poziomu kształcenia młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych.
To dobrze wykorzystane dwie dekady dla społeczności lokalnej i dla Polski.
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POWIAT
BIAŁOGARDZKI

POWIAT
GOLENIOWSKI

POWIAT
KAMIEŃSKI

POWIAT
ŁOBESKI

POWIAT
PYRZYCKI

POWIAT
SZCZECINECKI

KOSZALIN

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. Mieszka I 5B
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. Warcisława IV 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

www.rynekinwestycji.pl
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POWIAT SZCZECINIECKI
tę ponad 10 mln zł wybudował stadion lekkoatletyczny, na którym odbywać się będą zawody
o randze wojewódzkiej, wybudował Centrum
Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych (koszt inwestycji również przekroczył 10 mln zł). Stawiając na rozwój
nauczania technicznego za ponad 5 mln zł, samorząd wybudował oraz doposażył Centrum Praktyk Zawodowych przy ZST w Szczecinku, a także
za ponad 17 mln zł rozbudował oraz doposażył
szczecinecki szpital (termomodernizacja budynku głównego, wykonanie sali operacyjnej na potrzeby oddziału urazowo-ortopedycznego wraz
z wyposażeniem, rozbudowa oddziałów pediatrii,
SOR, OIOM).
Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek
Oświatowych z lotu ptaka
d 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, czyli polepszenia warunków życia lokalnego
społeczeństwa.

O

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 latach 2014–2018 samorząd, przy
pomocy środków zewnętrznych, m.in.: wyremontował drogi powiatowe za ok. 34 mln zł, za kwo-

Starostwo
Powiatowe
w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16
78-400 Szczecinek
tel. 94 372 92 00
fax. 94 372 92 56
starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl

POWIAT WAŁECKI
owiat wałecki usytuowany jest
na Pojezierzu Wałeckim w południowo-wschodniej części
województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi
pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie:
Człopa, Mirosławiec, Tuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina
Wałcz.
Powiat wałecki to region o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Charakteryzuje się bogaFot. Cezary Korkosz
tą florą i fauną, dużym zróżnicowaniem Żubry w powiecie wałeckim
siedlisk oraz niskim stopniem przekształcenia środowiska przyrodniczego.
W granicach powiatu położona jest część Dra- tu – Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich. W powieńskiego Parku Narodowego, znajduje się tu wie- wiecie wałeckim znajduje się ponad 300 zabytków,
le rezerwatów przyrody (m. in. Wielki Bytyń, Gol- Czarodziejska „Magnetyczna Górka”, Zamek w Tuczcowe Bagno, Rosiczki Mirosławskie, Mszary Tu- nie, pas umocnień Wału Pomorskiego. Sporą atrakczyńskie, Dolina Rurzycy) oraz obszary chronionego cją jest wolno żyjące stado żubrów.
W powiecie funkcjonują: Państwowa Wyższa
krajobrazu (Puszcza nad Drawą, Pojezierze Wałeckie
i Dolina Gwdy).
Szkoła Zawodowa umożliwiająca młodemu pokoNa miłośników wypoczynku czeka tu ponad leniu dostęp do wykształcenia wyższego oraz
200 jezior z możliwością żeglowania oraz liczne szkoły ponadpodstawowe, charakteryzujące się wyszlaki piesze, rowerowe i kajakowe. Sercem powiatu sokim poziomem kształcenia. Istnieje tu także dojest miasto Wałcz z Centralnym Ośrodkiem Spor- skonała infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

P

Powiat wałecki, jako lider kontraktu, wspólnie z gminą miejską Wałcz,
gminą wiejską Wałcz, gminą Mirosławiec, gminą Tuczno oraz gminą Człopa, realizuje 22 projekty w ramach
Kontraktu Samorządowego „Metalowa
dźwignia regionu – rozwój gospodarczy
obszaru powiatu wałeckiego” na łączną
kwotę dofinansowania ze środków UE
36.930.522,13 zł. Kontrakt ma na celu
wzmocnienie strefy gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej powiatu.
Powiat wałecki to miejsce, gdzie dobry klimat panuje dla każdego. Zapraszamy!

Starostwo
Powiatowe
w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz
tel. 67 250 84 30
Fax: 67 258 90 10
kancelaria@powiatwalecki.pl
www.powiatwalecki.pl
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MIASTO ŚWINOUJŚCIE

Nowoczesny, świnoujski port jachtowy jest jedyną w Polsce mariną zarówno
morską, jak i śródlądową
winoujście, uzdrowisko leżące na 44 wyspach, jest prężnie rozwijającym się kurortem, przyciągającym rocznie około
2,5 miliona turystów. Dzięki unikatowemu położeniu, najszerszej nad Bałtykiem plaży, nowoczesnym marinom oraz licznym atrakcjom turystycznym, stanowi idealne miejsce do wypoczynku dla osób w każdym wieku. Hotele i sanatoria wyposażone w nowoczesne bazy zabiegowe,
terminal promowy łączący Świnoujście z krajami
skandynawskimi oraz usytuowanie miasta tuż przy
granicy z Niemcami sprawiają, że odwiedzają je nie
tylko Polacy, ale też liczni turyści zagraniczni. Świnoujście oferuje nie tylko wypoczynek na najpiękniejszej bałtyckiej plaży, lecz również szeroką gamę atrakcji turystycznych, takich jak: Muzeum
Rybołówstwa Morskiego, Forty: Anioła, Gerharda
i Zachodni oraz najwyższą w Europie latarnię
morską. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą
korzystać z – idealnie skomunikowanych z niemiecką częścią wyspy Uznam – ponad 30 kilometrów wewnątrzmiejskich ścieżek i 118 kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych. W sezonie
letnim, rozpoczynającym się wraz z pierwszym
dniem weekendu majowego, Świnoujście oferuje bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych. Dni Morza, Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak, Sail Świnoujście, FAMA, Grechuta Festival, Wakacyjne Miasto Kobiet oraz Dni Twierdzy to jedne z wielu przedsięwzięć, w które zaangażowani są zarówno amatorzy, debiutanci, jak i doskonale znani artyści polskiej sceny muzycznej. Imprezy odbywają się
w zmodernizowanym miejskim amﬁteatrze o unikalnym w Polsce zadaszeniu i kurtynie, która
sprawia, że obiekt stał się największą sceną teatralną
w kraju.

Ś
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Amfiteatr to chluba miasta. Od czterech lat nosi imię Marka Grechuty
mości. Rekordowy był rok ubiegły, gdy do budżetu z tego tytułu wpłynęło około 120 mln
złotych. Powstają na nich hotele należące do
Tylko na wyspie Uznam świnoujska plaża ma
znanych światowych operatorów.
niemal 4 km długości
W ostatnich latach nastąpił zdecydowany
Oprócz strategicznego położenia miasto kon- wzrost wydatków inwestycyjnych. O ile w 2002 roku
sekwentnie inwestuje w infrastrukturę niezbędną do wynosił on 6,9 mln złotych, to w 2018 roku sięrozwoju biznesu. Mimo iż na wyspach, przede gnie aż 220 mln złotych.
wszystkim ze względu na brak odpowiedniej iloW ubiegłym roku w rankingu Skyscannera Świści wolnego terenu, nie funkcjonuje specjalna stre- noujście znalazło się wśród 25 najpiękniejszych
fa ekonomiczna, w mieście przybywa inwestorów, światowych nadmorskich kurortów. Jeżeli dołożytakże z zagranicy. Infrastruktura miasta sprzyja tego my do tego zdobycie po raz trzynasty z rzędu, jako
typu przedsięwzięciom. Świnoujście jest miastem jedyne miasto w Polsce, międzynarodowego wytrzech granic. Powstające zakłady usytuowane są różnienia „Błękitnej Flagi”, można śmiało powiew pobliżu Międzynarodowego Terminalu Promo- dzieć, że turyści i goście wypoczywający w tym kuwego, łączącego Polskę ze Skandynawią, a także rorcie doceniają wysiłek i pracę lokalnego samodrogi krajowej Nr 3. W Świnoujściu obowiązuje rządu włożoną w rozwój infrastruktury turystycznej
uchwała rady miasta dająca preferencje inwesto- oraz komunalnej.
rom, jak chociażby zwolnienie z podatku od nieruchomości. Swoich inwestorów znalazły dotychUrząd
czas niezagospodarowane tereny po PPDiUR Odra.
Miasta
Miasto przygotowuje się do realizacji przedsięw Świnoujściu
wzięcia pn. Centrum Usług „Mulnik”. Zadanie obejul. Wojska Polskiego 1/5
mować będzie rewitalizację powojskowych terenów
72-600 Świnoujście
w obszarze nabrzeży oraz Basenu Mulnik. W ramach
tel. 91 321 27 80
tego projektu utworzona zostanie strefa inwestycyjna
fax: 91 321 59 95
przeznaczona pod działalność usługową, produksekretariat@um.swinoujscie.pl
cyjno-składową oraz portową. Miasto osiąga rówwww.swinoujscie.pl
nież wysokie przychody ze sprzedaży nierucho-
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Dotychczas nakładem wydawnictwa
ukazały się:
20. rocznica przywrócenia w Polsce powiatów stanowi wspaniałą okazję, aby
przypomnieć o ważnej roli, jaką te jednostki samorządu terytorialnego miały
i ciągle mają do spełnienia. Powiaty – stanowiące ważny szczebel pomiędzy województwami a gminami – okazały się kamieniem węgielnym dla kształtu administracji publicznej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Świadczy
o tym nie tylko ilość obowiązków, która spoczęła na barkach pracowników powiatowej administracji, ale też jakość realizacji i satysfakcja mieszkańców.
Mimo problemów, z jakimi przyszło się zmagać powiatom, na przestrzeni 20 lat
doskonale poradziły sobie z powierzonymi im zadaniami, jednocześnie przywracając tradycyjne więzi społeczne, integrując społeczności lokalne oraz umiejętnie korzystając ze swoich kompetencji, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom,
a także wspomagać rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Stały
się ważnym elementem budowania Polski nowoczesnej, europejskiej, rozwiniętej infrastrukturalnie, inwestycyjnie i kulturalnie.
Aby podkreślić znaczenie powiatów, z okazji okrągłego jubileuszu postanowiliśmy przygotować okolicznościowy album, przypominający najważniejsze dokonania samorządów średniego szczebla. Mamy nadzieję, że nasza publikacja stanie
się nie tylko utrwaleniem działalności tych, którzy dotychczas pracowali na rzecz
coraz lepszej sytuacji regionów i ich mieszkańców, ale też motywacją dla tych,
którzy w przyszłości będą podejmować się misji rozwoju społeczno-gospodarczego małych ojczyzn.
Korzystając z możliwości, chcielibyśmy złożyć wspólnotom powiatowym życzenia dalszych sukcesów w zarządzaniu jednostkami. Szczerze wierzymy, że z dotychczasowym bagażem doświadczeń i niesłabnącym entuzjazmem samorządowcy równie dobrze jak dotychczas będą troszczyć się o sprawy lokalne
w każdej z przypisanych im dziedzin. Obyśmy również w przyszłości z taką samą
satysfakcją i dumą mogli podsumowywać następne lata działalności powiatów.

